iOTtentIm

dat de minister er voortaan voor bedanken zal
de Kamer te bewegen om het voortbestaan
der protestantsche faculteiten mogelijk te maken.
En daarbij geiooven wij, dat de Fransche
staatskerk niet in staat zal zijn zelve haar twee
faculteiten te onderhouden. Het wordt daarom
ook in Fransche Gereformeerde kringen gevoeld,
dat, door te protesteeren tegen de handeling
van den minister, er hoog spel gespeeld wordt.

JOHiMS EBilEB k Co.,

bij zeggen, dat door allerlei oorzaken de berekening voor de beide gassen niet zoo gunstig
is als we hier aannamen, waaruit ge ziet hoe
ook de beste becijfering niet altijd den zekeDe velerlei treffende blijken van hartelijke
ren weg aanwijst Men moet op nog meer
deelneming in de zoo zware beproeving, die de
letten.
Maar uit wat we berekend en gezegd hebben, Heere over mij bracht, zijn zóó talrijk, dat
•
kan toch elk licht begrijpen, waarom men nu al het mij niet mogelijk is, ze alle schriftelijk te
en
verkoopen
E
F
F
E
C
T
E
N
,
d
i v e r s e LOTEN en vreemde COUPONS
Koopen
beantwoorden.
l5aarom
breng
ik
door
deze
een halve eeuw lang zulke ontzettend groote
uchtbollen heeft vervaardigd. Er zijn er nu al aan allen mijn bijzonderen dank, voor de onder- Wisselen Gouden, Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PROLONGATIÊN
vrij wat, die 2000 ja 3000 kub. meter inhoud steunende liefde en Christelijke vertroosting, die en BELEENINGEN. Nemen gelden a DEPOSITO I/2 pCt. onder prolongatiekoers. Bedragen
uit zoo menig woord mij toesprak en mij veel- tot en met Duizend Gulden worden op vertoon terugbetaald.
hebben.
Engeland en de Boeren Dominees. Ons Land
Een paar jaar geleden steeg de Zweed An- maals verkwikte.
schrijft over de behandeling, die de Engelschen den dree op, die meende per luchtbol over de pool
Dr. A. J. W. MONNIK,
predikanten aandoen:
26
Sept.
1900.
Vorden,
heen
vast
land
te
"kunnen
bereiken.
Zijn
bol
Wij hebben reeds gewezen op de houding, door
de militairen aangenomen gedurende den oorlog had zelfs een inhoud van zesduizend'kxib.raeX.&c.
Deze hesr Andree is nog niet terug en komt
tegenover de leeraren der HoUandsche kerken van
« e T e s t l g d t e AMSTERB-MI, K e i z e r s g r a c h t 9 3 9 .
Zuid-Afrika. Het volgende werpt nog meer licht waarschijnlijk nooit weerom; hij schijnt opzijn
op deze zaak.
tocht te zijn verongelukt.
De militairen hebben Ds. De Bruijn, van Brand
Maar zelfs de luchtbol van Andree is nog
Commissionairs in Effecten,
fort, belet, voor zijne gemeenteleden te preeken en niets vergeleken bij het reusachtig luchtschip,
hij mag ze ook niet bezoeken Maar nog meer; dat men in 1878 kon gaan zien. Er was toen
C!oinmls9arlssen:
zijn naam is ook op de lijst van prominente mwo
Mr. Th, HEEMSKERK, L. J. S. VAN KEMPEN, H, W, VAN MARLE, Jhi. Mr.
ners van 't district, die volgens de proclamatie van te Parijs net als nu een groote tentoonstelling
AMSTEBnAM.
lord Roberts op de treinen worden geplaatst, welke een „wereldtentoonstelling" zooals men het,
A. F . DE SAVORNIN LOHMAN, J, E. N. Baron SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYE
naar Johannesburg en Pretoria gaan om een aanval eigenlijk recht dwaas, noemt. Men kon bij die
Directeuren: H . J. VAN VULPEN en H . SERET,
door de Republieken af te weren. Hij moest reeds gelegenheid als men lust had de lucht ingaan,
op meer dan een van die reizen uitgaan.
WS" D « m a a t s c b a p p l ] sluit alle soorten verzekeringen
opgeheven door een bol v a n . . . 25000 kub.
Ds. Wilcoks, van Vrijburg, staat beschuldigd van meter inhoud. Misschien zou menigeen echter
KAPITAAE. e n liUrFRI^raTE t o t elk b e d r a g .
hoogverraad, en werd in zijn huis gevangengeno- bang geweest zijn, denkt gij, dat die reuzenbol,
men door een politiedienaar, die hem vergezelde toen die ik mij nog meen te herinneren, hem wat al te
hij vroeg met rijne echtgenoote alleen in een kamer
Ter perse:
Verschenen:
te gaan bidden De voornaamste beeëdigde ver- hoog de wolken in zou trekken, wat dan ook
klaring tegen hem is, naar wij vernemen, vaneen lang niet zonder gevaar is. Maar daar was voor
Damrak 3 3 , Amsterdaai.
koelie die verklaart, dat hij Ds Wilcoks met een gezorgd, 't Was een bol, die de Franschen balgeweer in de hand heeft zien gaan van de pas- lon caj>tif, of vastgehouden luchtbol noemen.
Iteüte a d r e s voor Orgels.
torie naar de consistorie. Hij is op borgtocht uit- Men kon — voor zijn geld wel te verstaan —
80 8lul£s bespeelbaar in de Magagelaten, doch op voorwaarde, dat hij geen rechts- plaats nemen in het schuitje, rees dan een
voorraad,
zijnen en 200 Ex. steeds in
kundig advies in zijn eigen zaak zal nemen.
eind omhoog en werd weer naar beneden geDs Scholte, van Colesberg, die op borgtocht was trokken. Het was voor wie geen last had van
iVraag Catalogi.
uitgelaten, is weder gevangen genomen, en toen ons
DOOR
bericht verzonden werd, zat hij weder reeds drie duizeligheid heel gezellig, want er konden twee
en veertig menschen tegelijk mee. Trouwens het Mogmaals bericht ondergeteekende, woonachtig
dagen achter de tralies.
DOOR
Ds. Postma, Gereformeerd predikant van Pretoria, gevaarte had 36 meter in doorsnede, en ge moet ' " te Breukelen, de Gereformeerde Kerken,
Uit de Mevue des deux Mondea
vertaald
werd eenige dagen geleden uit de Z. A. R. gezet, nu maar eens nagaan welk een lengte dat is. dat hij, een tijdlang verhinderd geweest zijnde
DOOR
en bevindt zich thans als krijgsgevangene in het Menig huis is maar 12 meter diep.
FTiis
f
O.-éO.
door ongesteldheid, weder in staat is om op te
kamp te Simonsstad. Ds. H. l3u Toit, van LichWe zeiden reeds, dat op 't oogenblik iemand
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP
tenburg, is ook als krijgsgevangene in hetzelfde bezig is een luchtschip saam te stellen, dat hij treden in de Bediening des Woords.
O. KI. E : L . O X J T .
BOEKUASrnSl.
kamp.
Ds, E, J. D E GROOT.
Prijs
f O.B O.
hoopt Ie kunnen sturen. Deze heer is de WurAmsterdam.
VOORHEEN
Ds Pepier, van Molteno, werd gevaarlijk krank
tembergsche
graaf
Von
Zeppeleu,
over
wien
we
NAAMLOOZE
VENNOOTSCHAP
Pretoria.
HOVEKER
&
WORMSER.
in de gevangenis en werd toen uitgelaten op borgtocht, doch of hij weder naar den tronk zal worden straks nog hopen te spreken. Zijn luchtschip is
BOEKUASTDEL.
ook ver van klein, want het heeft 11,300 kub.
gezonden als hij gezond is, blijft nog te bezien
Amsterdam. *
VOORHEEN
Aan gemeenteleden, die over de behandeling van meter inhoud. Waarom het naar verhouding ech- I P i a n o ' s e n O r g ' e l s .
Pretoria.
HÖVEKER & WORMSER.
hunne leeraren gingen klagen, werd door de mili- ter wellicht alle andere overtreft zullen we later
Wanaoesstraat 14! en
tairen gezegd : »Hoe minder gij van uw predikan zien, als ge goed gevat hebt wat ik straks over
TE KOOP een soiled KERKORGEL,
Eeizersgracbt
305. bl] de WolTenstraat.
ten ziet, hoe beter voor u "
de stijgkracht zei. 't Is over dezen luchtbol dat
Is verschenen bij G E B R . H U G E ,
I geschikt voor 600 a 700 personen, door
Piano's te huur vanaf féi.— p.nid.
WiNCKEL.
men in de laatste tijden vaak in de nieuwsbla- en Orgela van af f2.— p. tnd.
Rotterdam, de 2de druk van de
bijzondere omstandigheden, zeer billijk in
den iets leest, wijl velen, terecht, in de proefneVraag Catalogus e n C!ondltli?n.
I prijs. Direct leverbaar.
ming belang stellen.
Brieven franco, onder letter E . , Bureau |
Maar kan men dan met den luchtbol zoo hoog
' Heraut.
gaan als men wil?
Dat zullen we een volgend maal zien.
APTREKSOMMEN.
DOOR
DER
AAN VRAGERS.
II.
Op ettelijke vragen, die we kortheidshalve
Maar al is nu de luchtbol nog niet van een
saam
nemen, volgen hier de eerste antwoorden:
kind een man geworden, toch is de IjichtscheepVERSCHENEN:
Opnieuw uitgegeven en bij ons kerkelijk
DOOR
vaart al heel wat vooruit gegaan. En daarover
publiek ingeleid door Dr. A. KUYPER.
of
wortels?
I.
Moet
men
zeggen
wortelen
Mr.
GROEN
VAN
PRINSTERER.
willen we eens spreken, te meer nu we al een
Compleet in 2 deelen. Ingen. f 3.30.
Antw. Allebei: Ons spraakgebruik echter bepaar jaren, telkens hebben hooren spreken van een
MET GEHEEL NIEUW POBTBET VAN DEN SCHRIIVEB
de
bekende
spijs,
door
doelt
door
wortelen
3V~
Prospectus op a a n v r a a g verkrijgbaar.
luchtreiziger, die al lang geleden de wolken inKËSDE D R V H .
ging en maar niet terugkeert. En daarbij hoo- wortels het beginsel der plant. In verheven
P r y s ƒ 5 . —. « e b o n d e n ƒ 6 . —.
ren we in den allerlaatsten tijd ook vaak van een stijl spreekt men evenwel ook van wortelen der
tó)omen.
In
de
wiskunde
spreekt
men
echter
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anderen luchtvaarder, die de kunst moet ontDOOR
dekt hebben, zijn bol te besturen — wat als nooit van wortelen maar wortels. In figuurlijken
BO£KHASrD£L.
de
wortelen
zin
zegt
men
altijd
wortelen:
b.v.
het waar is heel wat zegt. Kortom, we zulAmsterdam.
'
VOORHEEN
len eens zien hoe 't nu staat, en waarom we des kwaads, niet de wortels. In sommige strete
Pretoria.
HÖVEKER
& WORMSER.
ken
wordt
ook
de
spijs
als
wortels
aangeduid,
en
Pretoria.
dat weten willen, merkt ge dan meteen.
ONDER REDACTIE VAN
een
Bibliografie
van de
Gevolgd
door
daar
is
niets
tegen
in
te
brengen.
Het eerste wat we opmerken, als we den
voornaamste
werken
gescïreven
over
ZnidA.
J
HOOOKMniRH.
luchtbol van vroeger met den lateren vergelijWaarom zegt men: het beleg slaan om een
Afrika.
en
ken is, dat de eerste met waterslofgas gevuld
JPvlJs
11.S5.
was en men nu bijna altijd lichtgas gebruikt, stad en het beleg opbreken 1
J
.
A
.
H
^
ORSISER.
Als een stad fe/i?^^r(/wordt, geschiedt dit door
De Standaard zegt in zijn No. van 24 Sep- Prijs per Jaargang (12 Nrs. i 16 pagina's en 12 Nrs.
hetzelfde dat ook in onze huizen wordt geT e r o v e r n a m e aangeboden, een zoo j
een
leger,
zooals
wij
dit
woord
verstaan
n.l.
tember:
brand. Het vullen van den bol is niet anders,
è 8 pagina's) ƒ 3.50.
goed als nieuw Amerik, Orgel, in een
dan het inbrengen van zulk gas. Dit heeft het een krijgsheir. Dat leger nu bewoont tenten,
. . . „Een zeer belangrijk boekje . . . pakkend
kast zonder top, 2-spel, dubb. octaaf, kopp.,
die
men
al
dadelijk
moet
opslaan.
Gaan
de
solvoordeel dat het veel goedkooper is dan het
In de dit jaar verschenen Nrs. vindt
zeer geschikt vóór lokaal of kleine kerk; • geschreven, goed ingedeeld wat de stof betreft;
andere, en ook overal te krijgen. Waterstofgas daten heen, dan worden de tenten uit elkaar
de volgende platen: I n het Joubertsmen
en
deze
laatste
weer
uitstekend
verwerkt,
zoodat
tevens
een
zeer
elegant
Amerik.
Orgel
|
genomen, opgebroken.
is lang niet zoo makkelijk te maken.
park
te Johannesburg.
Gebarricadeerde
men
voortgaat
met
lezen,
alsof
het
een
novelle
met
spiegeltop,
2-spel,
dubb,
octaaf,
kopp.
Hieruit is te verklaren, dat men al spoedig
Er is echter ook een nadeel, gelijk in meer
winkel in Johannesburg.
Vluchtende
ware. Leerzaam in hooge mate."
Beide voor spotprijs.
kon
spreken
van
een
beleg
slaan
en
opbreken.
zulke gevallen. Een bol met lichtgas gevuld,
„Hervormers" in den spoortrein te JohanNAAMLOOZE
VENNOOTSCHAP
't
Beleg
toch
is
de
belegering,
en
die
bestaat
T e zien bij JAC. J. VELLEKOOP, 1
bezit namelijk lang niet de stijgkracht van een
nesburg. Boerencommando uit Pretoria
BOEHIIA]V»£Ii
Orgelfabrikant, Jan van Goijenstraat 15, |
even groote, die waterstofgas heeft. Daarom uit al hetgeen met een vijandig doel tegen de
naar Natal vertrekkende. Geestdrift bij
stad
haar
omringt.
Amsterdam.
Den
Haag.
VOORHEEN
moet de eerste altijd, zal hij veel_ last drahet vertrek der troepen uit Pretoria
Pretoria.
HOVEKER & W O R M S E R naar Oranje-Vrij staat.
gen, groot van omvang zijn. Toch zijn de voorAankomst van
CORRESPONDENTIE.
deelen zoo groot, dat men op 't nadeel minkrijgsgevangenen te Pretoria, 22 October
De beantwoording van verschillende vragen
der let.
1899. Aankomst van krijgsgevangenen te
moesten we nog uitstellen. We vergeten ze volPretoria, 1 November 1899. E e n v a n de
Maar, zult ge zeggen, wat is stijgkracht en
strekt niet.
groote Creuzot-kanonnen der Boeren. Verhoe berekent men die?
A. A. te IJ. De eerste vraag gaat goed; van
zending van ammunitie uit Pretori». ComGij weet, vrienden, dat een staaf ijzer zinkt
de
tweede
zult
u
toestemmen,
dat
zij
voor
de
mandotrein te Pretoria. Aankomst van
in het water, en dat een stuk hout drijft, want
„Het Roode Kruis". St. Gotthard. Spotijzer is zwaarder, hout doorgaans lichter dan lezers, die boven deze afdeeling aangeduid worwater. Zoo ook zal een houten bal die van het den, niet gevoegelijk kan worden behandeld.
prent Kruger. Boeren in een veldtent bij
HOOGENBIRK.
Ladysmith. Kaapstad en de Tafelberg.
dak wordt geworpen vallen, maar de rook uit
Mer de Glacé v a n af de Montanvert.
den schoorsteen omhoog gaan. Want de bal is
Alkmaar (Z. A. R.) Een straat in Zanziber.
zwaarder, de rook lichter dan de lucht waar zij
I. In den Eerstnacbt.
Hoofdstraat te Zanzibar.
door gaan. Zal iets dus rijzen, dan moet het
flereforaeerde
Eerken.
II. De Paaschmorgen (met Goeden Vrijdag).
lichter zijn dan de stof waarin het zweeft, het
Men vrage p r o e f n u m m e r aan.
Gerkesklooster, W.F.C. vanLingen,
wordt dan door deze opgeheven of drijft er te BEROEPEN:
III. Op den Pinksterdag (met Hemelvaartsdag).
Lollum c. a. — Schettens c a en Holten,
Inhoud van het Nr. van 21 September 1900:
althans in.
Joh Jansen, cand. Ie Varsseveld. — Grijpskerke,
IV. Ond- en Nienwjaar.
De gelijkenissen onzes Heeren; Op de eilanNu weegt een kubieke meter of el gewone J. F. Jonkers, te Haastrecht. — Nunspeet, W.
dampkringlucht 1.3 K.G. of Ned. pond. Wel te Mulder, te Giessen Oadkerk. — Anjum, H. Thomas, Prijs
per deel
f l.SO ing-enaaids
f l.'^S
gehonden. den; Zanzibar; Losse schetsen uit den Afrikaanschen oorlog; Een bijbelsch museum;
verstaan als de thermometer van Celsius, d. i. die te Purmerend. — Rotterdam B (voor den dienst op Per stel v a n 4 deelen.
. » 3.60
»
» B.60
»
Bemoediging; Uit het leven: (Amerika; Volvan 100 graden o wijst, dus die van Fahren- Midden-Java), N. IJ. van Goor, te Boxum. — Wor
hardt in het gebed); Leestafel.
heit welke wij veel gebruiken 32. De lucht is merveer, R. J. Aalberts, te Opperdoes — Tholen B,
Douma, te Spijkenissc. — Zuilichem, A. Brink, te € r 0 1 M i e r T O O I * d L e n S a t o b a t l l .
M e d i t a t i ë n over en voor den
niet bij alle graden even zwaar.
Werkendam A.
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Nu is waterstofgas lichter dan lucht, slechts
Sabbath.. Prijs f 1.90 ingenaaid; / S.40 gebonden.
AANGENOMEN : Sprang, J. Visser, te Geesteren.
BOEKnASTBEL
0.07 maal zoo zwaar. Een kubieke meter van
BEDANKT: Raard, H. Stoltink, te Baarn.
Amsterdam.
VOORHEEN
dit gas weegt dus om en bij 0.09 K.G. of
Sederlandssb Hervormde Kerk.
9 lood.
HÖVEKER & WORMSER.
BEROEPEN: Wolfaartsdijk, J. H. Schroder, te T r a e t a a t v a n « i e n . S a l > l > a t ; l l .
Historische dogmatische studie Pretoria.
Trek dit nu af van 't gewicht van i K.G. Overzande. — Achlum en Hitsum, W. Magedans,
1890. Prijs 11.60
ingenaaid; / S.IO gebonden.
liv;ht, en wat er overschiet wijst de stijgkracht te Oosterzee en Echten. — Dorkwerd en Wierum,
G. W. C. Vunderink, cand te Groningen. — Meern,
aan van den luchtbol.
N. van Schouwenburg, cand. — Poederooien, B
We krijgen dus:
Moorrees J Gz., te Loon op Zand — 's-Graven- H e t
T v e r k v a n d . e n . H e i l i g ' e n . € J - e e s t . Drie deelen, in1.3 K.G. L.
polder, D. Gerritsen, te Kolmeschate. — Holijsloot
0.09 K.G. W.
Uitdam, H. G. van der Elier, cand. te 's-HertoIn dank ontvangen:
genaaid £ 7 . ©O.,' gebonden in één band f 8.QO.
genbosch. — Sirjansland, L. S. van Zwet, cand
Voor de Vereeniging:
i.zr K.G.
te Rotterdam. — Neerlangbroek en Gouderak, J.
Aan Contributiën:
D. w. z. Elke kub. meter waterstofgas kan van Boven, te Oud-Beierland — Goor en Kollum, " V e r j a a r d L a g - a l b - U L M l s met motto's uit de werken van Dr. A. KUYPER
1.2 ï K.G. gewicht opheffen.
In prachtband f 1.9O.
H. Ph. Rogaar P.Jz., te Wildervank. — Stiens, F.
Door het Locaal Comité te Rotterdam (afr.)
Veel ongunstiger nu is 't gelegen met het C. A Pantekoek, te Tiel. — Rolde, R. Ruibing, te
ƒ 193.25; door den heer W. J. Caspers te Heivleescliw^ordliiig- d e s " W o o r d s .
lichtgas. Een kub. meter daarvan weegt na Wittewierum c a . — Kampen, J. Schokking te Kou- D e
nenoord i e storting / 23; door den heer A.
te
Ouddorp.
—
dum.
—
Andel,
IJ.
Doornveld
Hz,
meiijk 0.82 K.G. of 8 ons 2 lood. Trekken
Ingenaaid f 1.9 O f gebonden t
8.40. Kuyper Boone te Bunschoten ƒ 37; door het
Eist,
P.
N.
Pikaar,
cand.
—
Sebaldeburen,
G.
W.
we nu weer af, dan krijgen we:
Locaal Comité te Amsterdam (afr.) / 4.48.
C Vunderink, cand.
1.3 K.G. L.
Aan Collecten: (voor de Theol. faculteit):
AANGENOMEN : Ureterp, J. J. Cannegieter, cand. — I E A ^ o t o I ^ o r d l r a o e n o .
Toelichting o p den lleidelbergschen Cate0.82 K.G. L s
Oudega, G. van Dorsen, te EIburg. — Aalten, F.
Van de Ger. Kerk te Alkmaar / 15.02I/2;
chismus, 4 deelen met register. Prijs t S 5 . — ingenaaid; t 89.— gebonden.
C. van de Plassche Jz., te Kortenhoef.
0.48 K.G.
van idem te Helder f 27.69I/2; van idem te
BEDANKT:
Holwerd,
M.
C
J.
Wanrooy,
te
KemDus kan een kub. meter lichtgas maar
Broek o/L. dijk ƒ 29.25; van idem te N. Scharen Teems. — Gaastmeer, F. de Haan, cand. E J n c y c l o p s e d l i e « I e r H e i l i g - e
<3rodlg-eleertlliei<i.
0.48 K.G. opheffen. Dit maakt met het water- pens
woude / 8.25; van idem te Dirkshom ƒ 6.70;
— Makkum en Kornwerd, A. Troelstra, cand,
stofgas een verschil van 1.21—0.48= 0.73 K.G. te Willemsoord c. a. — 's-Graveland, J. A VerDeel I. Inleidend deel. — Deel II. Algemeen deel. — Deel III. Bijzonder deel. van idem te Oosterend (Texel) ƒ 10.15; v*''
De luchtboUen die men tegenwoordig ge- meer, te Zwolle. — Sneek, J. Herderschee, te Osch. —
idem te H. Hugowaard ƒ 4.49; van idem te
Prijs compleet: ingenaaid f IG.'VB}
gebonden t
81.8B.
bruikt zijn zeer verschillend van grootte. Neemt Herbajum, door O. Tiddens, te Surhuisterveen —
Krabbendam / 5.77I/2; van idem te Anna Paumen een der kleinere soort, dan heeft die toch Wapenvelde, J. H. Geselschap W.Jz., te Vaassen.
lo wna polder / 3.95; van idem te SchermerH o n i g - u i t dien !BLotssteen.
al vaak 700 kub. el inhoud. Vulde men nu
hom / 0.43; van idem te Kolhom / 1.05; van
zulk een bol met waterstofgas, dan zou hij een
Deel L f l.BO i n g . ; f 1.9O geb. Deel II. ƒ i . 7 5 ing.; t 8.8B géb. idem te Schagerbrug ƒ 0.57I/2.
stijgkracht hebben van 700 X 1.21=847 K.G.
Gealonneerden op DE HERA UT wordt
Aan Schenkingen:
Doet men het met lichtgas, dan verkrijgt men beleefd verzocht, de abonnementsgelden over
TJit h e t " W o o r d .
Deelen I—VI.
Prijs p e r deel t l.'7B ingenaaid
Door
Ds. Kropveld te Rijswijk gev. in de
700 X 0.48= 339 K.G. Dat is dus een onder- het kwartaal, eindigende 30 Sept. a. s., ten
collecte ƒ0.75; door Ds. H. van Dijk te Gaast
8.8B
gebonden.
f
scheid van ruim 590 Ned. pond!
bedrage van f 1.20, per postwissel over te
gev. in de collecte / 5.
Gesteld nu, dat de bol met den gondel maken, welken men gelieve te adresseeren aan
150 K.G. weegt, dan houdt men in 't eerste
Voor het Studiefonds:
" V o o r
e e n I > i s t e l
e e n MEirt.
Geestelijke overdenkingen bij den
De Administratie van „De Herant"
geval nog een 700 K.G. over aan stijgkracht en
Door den heer W. Hovy van Mej. H . de
h
e
t
doen
v
a
n
belijdenis
en
het
toegaan
tot
het
Heilig
Avondmaal.
Heiligen
Doop,
in 't laatste maar 190. Dat scheelt nog al wat.
Amsterdam.
Vries f 3.
Volksïiitgave.
Prijs ingenaaid t O.GO; gebonden t
0.90.
Moeten er nu reizigers mee, en stellen we die
van
den
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