^
Zoo stemden dan de ouders toe, wat zij zeker
niet zouden gedaan hebben, als zij God hadden
gediend, anders dan voor het uiterlijke. Niet
allen dachten echter zoo. Vele vrome lieden op
het dorp nraaischuwden hen, gelijk ook grootvader gedaan had, dat Rika een verkeerden
weg op ging. Doch dat kon vooral mijnheer
Ter Laan niet toestemmen. Toen eens een vrome
boer, een oude huisvriend, hem er over sprak,
zei vader:
„Maar wat kwaad steekt er dan eigenlijk
in? Er is op Rika niets te zeggen. Zij
doet haar best. Iedereen mocht nog willen dat
hij zoo was."
„Zeker," zei de ander, „maar de groote
vraag is toch, niet waar, of wij wandelen in
de wegen des Heeren. En hoeveel vrome
menschen zouden er nu wel onder de tooneelspelers zijn."
„Dat weet ik niet. Ik ben daar niet mee
bekend. Maar in alle geval is het vak daarom
nog niet slecht. Als iemand zich nu eens ver
kleedt als een koning of een koningin, doet hij
toch geen kwaad. En als hij mooie verzen of
gedichten opiegt, ook niet. Toen kort geleden,
Pieters de ouderling, zijn zilveren bruiloft gaf,
waren er ook twee verkleede kinderen, die een
vers opzeiden. En geen mensch vond daar iets
kwaads in."
„Maar," zei de buurman, „dat maakt een
groot onderscheid. Voor die kinderen was dat
louter iets als een spelletje, en heel gauw vergeten. Gansch iets anders is, als ik van zulke vertooningen mijn vak maak, en er mijn leven en
mijn kracht aan geven moet. Dat past geen
Christen. Daarbij, de kinderen zeiden een lief,
mooi vers op, waarin de Heere God werd
erkend. Maar hoeveel laflfe, ijdele en zondige
stukken worden op het tooneel vertoond, en
dat trekt de menschen. Let maar eens op. Net
zoo min onder de bezoekers van den schouwburg als onder degenen die er spelen, zult ge
licht godvreezende menschen aantreffen. Ik heb
daar genoeg van gehoord."
Doch Rika's vader liet zich niet overtuigen,
ook niet door den predikant die hem kwam
spreken. En zoo kon het meisje dan voortgaan.
Eén ding echter was haar daarbij min gunstig. Zij bezat wel een vlug en vaardig, maar
geen trouw geheugen. Verzen of andere stukken
te lezen en dan den inhoud te vertellen, een
geheele bladzijde en meer zelfs uit het hoofd
te leeren, kostte haar zeer weinig moeite; 't
ging om zoo te zeggen in eens. Maar heel lang
bleef het baar niet bij. Na een week was zij
soms de hal /e bladzijde al vergeten, of wist zij
bijna niet meer wat zij gelezen had. Wel deed
zij al haar best om dat gebrek te overwinnen,
maar veel beterde het vooreerst niet.
Nu gebeurde het, dat op zekeren tijd aan
Rika en eenige andere meisjes, die met haar
leerden werd opgedragen een gedeelte te bestudeeren uit het tooneelstnk van Vondel, „Gijsbrecht van Amstel." In dit tooneelstuk komen alleenspraken voor, die nog al heel lang
en soms ook wel wat vervelend zijn. 't Moest
nu echter tot oefening dienst doen en van den
uitslag hing veel af, daar zij die het er goed
afbrachten, tot een hoogere afdeeling zouden
bevorderd worden. Wie nog niet mee kon, had
echter later weer gelegenheid een stap hooger
te doen.
Rika wist dat, maar zij was aanstonds vast
besloten, om nu niet weer zich de loef te laten
afsteken. Met allen ijver ging zij aan 't werk,
las het stuk, maakte er opstellen over, en luisterde aandachtig, wanneer de onderwijzer de
min begrijpelijke dingen en de oude woorden
en uitdrukkingen verklaarde.
Zoo gelukte het baar een overzicht van alles
te krijgen, maar nu kwam nog het moeilijkste.
Zij had namelijk een bepaald gedeelte uit het
hoofd te leeren, op te zeggen zonder hulp niet
alleen, maar daarbij in den rechten toon, met
behoorlijke verhefHng en daling van stem, met
de vereischte gebaren; kortom zoo, dat heel
het vers zoo duidelijk mogelijk werd, het schoone
er van uitkwam, en het aangenaam was om te
hoeren.
CORRESPONDENTIE.
Op verschillende vragen weldra, hopen we,
antwoord. Dit kan echter niet altijd aanstonds
gegeven worden. Ook kan 't voorkomen, dat
vroeger ontvangen vragen 't bescheid op latere
doen uitstellen. Men gelieve daarmee rekening
te houden.
HOOGKKBIRK.

^etEfarmeertiE (!5e5inbÖEiti.
Gereformeerde Kerken.
BEROKPEN: Hoogeveen, D. Hogenbirk, te Nederhorst den-Berg. — Renkum en Doorwerth, W.
B. Renkema, te Rhijnsburg. — Voorst, W. F. C.
van LiDgen, te Gerkesklooster.
AANGENOMEN: Duisburg, Z. Hoek, te NieuwDordrecht. — Drogeham B, J. Langhout, te
Groningen.
BEDANKT: Nieuw-Buinen, G. Meijer, te Ezinge.
— Werkendam A, N. H. Koers, te Den Helder.
— Lexmond, G. H. van Kasteel, te Oppenhuizen.
N e d e r l a n d s c h H e r v o r m d e Kerk.
BEROEPEN: Huins en Lyons, O. J. Staal, te
Wervershoof. — Vollenhove, C. Reynierse, te
Wilhelminadorp. — Lutjegast (toez.), J, G. Steenbeek Jr., cand. te Weesp. -— Leeuwarden, Dr. H.
Schokking, te Vlaardingen. — Uitwijk en Waardhuizen, M. Niemeijer, te Losser. — Beets, J. Ritter,
te Obdam. — Papendrecht, J. van Vliet, te Ottoland ca. — Steenwijk (toez.), A. van Koeten, te
Garderen. ~ Bergschenhoek, D. E. J. Hupkes, te
Waddingsveen.
AANGENOMEN : Culemborg (toez.), Dr. A. L. Th.
van der Ver, te Eindhoven.
BEDANKT: Wezep, J. P. Paauwe, te lerseke. —
ICortgene, J. J. Homburg, te Groede. — Sliedrecht
(toez.), J. H. van der Zee, te Grootebroek. —Halurn, J. Visser, te Foudgum. — Lienden, G.
Cazemier, te Balk.
Gedbonneerden op DE HERAUT
wordt
beleefd verzocht, de abonnementsgelden
over
het kwartaal,
geëindigd 31 Maart,
ten
bedrage van f 1.20, per postjvissel over te
maken, welken men gelieve te adresseer en aan

De Administratie van „De Herant",
Amsterdam.
De abonnementsprijs
van De Heraut is
f 1 . . 9 0 per
kwartaal.
Na ontvangst van den postwissel
wordt
den afzender

daarvan
DE

Amsterdam,

bericht

gezonden.

ADMINISTRATIE.
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Plaatsgebrek noodzaakt ons Advertentiën tot
een volgend Nr. uit te stellen.

EISIA k Go.

^Aurtmtm.

Kassiers

Heden nam de Heere tot Zich onze
geliefde Dochter en Zuster
ADRIANA,
in den ouderdom van ruim 21 jaar.
J. COLIJN.

' «' v <?*•*"'•,• ,.u?

Commissionairs in effecten.

d e N e d e r l a n d e n m I84A

P. SUBRANDT,

D. J. COLIJN—CALJOUW.

P. J. COLIJN.
A. M. COLIJN.
J. COLIJN Jr.
A. COLIJN.
J. J. A. COLIJN.
Vlissingen, 25 Maart 1907.
Algemeene Kennisgeving.

^ElTEHSVffiBaEgKBm

Noordeinde 20, den Haag.

Wijnhandelaar,

Enkhui^n,

beveelt zich bij H.H. Kerkeraden beleefd aan
tot het leveren van fijne S p a a n S C h e W i J n
voor Avondmaalsgebruik. Prijs p e r A n k e r
v a n 4 5 flessohen / 4 0 . — . Ook verkrijgbaar per half- en kwartanker. Franco levering
naar alle plaatsen in Nederland.

RHEÜMATIEKffSe

Heden overleed in den ouderdom van
55 jaren onze geliefde Zuster, Behuwdzuster en Tante, Mejuffrouw
HENDRIKA TEUNA SCHUT.
Namens de Familie,
J. HOSPERS Gz.
Bedum, 30 Maart 1907.

middel tegen jicht en Rheumatiek.
Attestenboek gratis.
Prijs per flacon 6 0 CtS. franco bij
vooruitbetaling.

De Heer en Mevrouw LINDEBOOM—
HARRENSTEIN geven kennis van de voorspoedige
geboorte van een welgeschapen ZOON.
Amsterdam, 2 April 1907.

Door dezen betuig ik mijn harte
lijken dank voor uw Rheumatiek
Remedie, dat ik van u ontvangen heb,
waar ik spoedig geheel genezen ben.
w. g. t. C. de Graaf Az.
Meeuwen.

K.S. DE BOER, Generaal Agent,Sneek.

De Heer en Mejuffrouw VAN ANDEL—
VAN D I S getroffen door de vele blijken van
belangstelling bij gelegenheid van hun 25 jarige
Echtvereeniging, betuigen daarvoor hun hartelijken dank.
Bodegraven, 4 April 1907.

DEN HAAG (vroeser 2utphen). Directie HENNY
KAPITAAL'
f 4.000.000.00
RESERVEFONDS: ruim . • 1.200.000.00

r Wed. P. M EUK & ZONEH
Hoofdkantoor:
Bökantoren:

AMSTERDAM, Damrak 60.
AMSTERDAM, Dam 13-15-17.
HILVERSUM, Langestraat 65.
HAARLEM, Kruisweg 69.
ROTTERDAM, Zuidblaak 62, bij het Postkantoor.

Belasten zich met de uitvoering van EFFECTENORDERS.
Nemen en geven GELDEN op PROLONGATIE.
Sluiten BELEENINGEN.
Ontvangen GELDEN l DEPOSITO tegen dagelijks vast te stellen rentekcers.
Wisselen VREEMDE BANKNOTEN en MUNTSPECIEN.

KALFSZIEKTE.

Ik heb uw middel aangewend tegen diarrhee
bij huisdieren en ondervonden dat het o n o v e r t r e f b a a r i s . Een kalf, 4 weken oud, leed zoo
aan het wit diarrhee, dat het van zwakte niet
meer staan kon. Na uw middel volgens voorschrift
toegepast te hebben was het den eersten dag al

L G. WEISZ & C%
Commissionairs in Effecten,

WESTEEMARKT JVo. 31 beter en den tweeden dag geheel klaar.
AMSTERDAM,

B e s c h i k b a a r (met en zonder borg, naar
omstandigh.) voor H a a d e l a r e n en P a r t i c u l i e r e n , voor I e en 2e H y p o t h e e k , op
Eoopmansgoederen, Erfenissen, Gros
s e n , C e s s i ë n , enz. Br. onder lett 0.45o,aan
de Nederl. Kiosken-Mij., Rotterdam.

INCASSO-BANK,

Heen bij Steenbergen, 24 Dec. 1902.
A STOP, landbouwer, voorz. van de N. C. B. B. . u ê L - i x i s t e r d a x i i , Heerengraclit 535/537 X S ^ o t t e r d l a i i i , Haringvliet Z. Z. 96.
Volgestort Kapitaal ƒ 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . —
Reserve ! / 1 , 0 3 7 , 5 8 9 . 1 2 .
Prijs per flacon 0 . 7 5 + 15 c e n t S p o r t O .
Wederverkoopers genieten korting/
Alleen : l a ' e r n a t i o n a l e Apotheek, Singel
Met 1 dag
o p z e g g i n g k (Bedragen t o t / 2 5 . 0 0 0 zonder opzegging) g % 'sjaars
h o e k Heiligenweg, A m s t e r d a m .
„
„
BV* „ „
Duizenden attesten voorhanden,
welke „ 10 dagen
„
1 maand
„
„
.
57* „ „
gaarne ter inzage bereid
staan.

Koninklijke Marine.
Aanneming van Stolcers 2e Klasse bij Hr. Ms. Zeemacht.
Als S T O K E R 2 e k l a s s e bij Hr. Ms. Zeemacht kunnen worden aangenomen personen,
die den leeftijd van 19 jaar bereikt en dien van 26 jaren nog niet hebben overschreden, bij
geneeskundig onderzoek geschikt worden bevonden, minstens 1.55 M. lang zijn en voldoen aan
de navolgende eischen :
•
ie. lezen, schrijven en de kennis van de vier hoofdregelen der rekenkunde met geheele
getallen.
2e. het voldoen aan eenige practische proef, waaruit blijkt, dat de betrokkene met vrucht
in de eene of andere werkplaats, waar metalen bewerkt worden, werkzaam is geweest.
Indien zeer voldoende kunnende stoken, kan de aanneming als stoker 2e klasse plaats
hebben totdat de leeftijd van 30 jaren is bereikt.
De tijd der verbintenis is 5 jaren.
De premie bij aanneming bedraagt / 8 0 . — .
De soldij voor Stokers 2e klasse bedraagt 7 2 5 per maand en kan in dien stand verhoogd
worden tot / 3 3 . — j bovendien wordt vrije voeding en logies aan boord genoten.
Bij voldoening aan daartoe gestelde eischen van bekwaamheid en diensttijd kunnen
Stokers 2e klasse achtereenvolgens bevorderd worden tot:
Stoker ie klasse
soldij per maand 3 8 . 45-—
Stoker Olieman
y>
n
}9
„ 42.—
Korperaal Stoker 2 e klasse n
SO-—
n
» ,, 45-~
60.—
Korperaal Stoker ie klasse n
n
» » SS-—
Sergeant Stoker
« 65—
n
en Stoker-Majoor
92.^
n ... 87.50
Bij verblijf tusschen de keerkringen worden deze soldijen aanmerkelijk verhoogd.
Het pensioen na zekeren diensttijd bedraagt: Voor Stoker-Majoor / 4 0 0 , voor SergeantStoker / 360, voor Korperaal-Stoker / 300, Stokers ie klasse / 250 en Stokers 2e klasse
/ 2 0 0 per jaar.
Voor elk jaar dienst in de Koloniën en tusschen de keerkringen wordt het pensioen
verhoogd: voor Stoker-Majoor en Sergeant Stokers met / 2 1 , voor KorperaalStokers en Stokers
ie en 2e klasse met / 1 2 . 5 0 per jaar.

Bepaaldelijk wordt de aandacht v a n belanghebbenden gevestigd op
de gunstige gelegenheid voor hen, die reeds eenige vakkennis bezitten,
om door plaatsing bjj de bestaande opleiding v a n Stokers te WILLEMSOORD h u n n e werkmanskennis te vermeerderen, hetgeen van veel belang
is voor het bereiken d e r hoogere Stokersrangen.

DEPOI§iITO-Rl]IlTE.

„
»

6 maanden
13
„

„
„

„
„

•

Accountant,
Amsterdamsch Accountants-Kantoor
onder Directie van
Mr. E. J. KORTHALS ALTES.

Heden

verscheen

5
4

„
..

De Directie.
K. G. GOEDEWAAGEN.
Mr. F. FOEKENS.
C. T. GOEDEWAAGEN.

„
*

de vijfde herziene en vermeerderde uitgave van:

Prof. D r . H. BAl'lIVCH.. S»e Offerande des Lofs.
Overdenkingen

vóór

en n», de toelating

tot het Heilige

Avondmaal.

INHOUD: I. De grondslag der belijdenis. 2. De opvoeding tot de belijdenis. 3. Het
richtsnoer der belijdenis. 4. Het wezen der belijdenis. 5. De inhoud der belijdenis. 6. De verscheidenheid der belijdenis. 7. De algemeenheid der belijdenii. 8. De plicht tot belijdenis. 9, D«
tegenstand der belijdenis. 10. De kracht der belijdenis. 11, Het loon der belijdenis. 12. De
triumf der belijdenis.
Prijs 5 0 e t s . i n g . , 8 0 e t s . g e b . bij alle solide boekhandelaren voorhanden en bij den
uitgever J. C. DE MILDT, Den Haag.
T h ü r i n g e r Weerhuisje met Thermometer,
Een verrassend nauwkeurige weervoorspeller.
Allerliefst snufje voor de Kamer, Prieel enz,
Komt de man buiten, dan wordt 't slecht weer.
Komt de vrouw eruit, dan wordt 't fraai weer,
Houden man en vrouw zich in 't huisje op.
dan is het weer onzeker.
Per stuk / 0 . 7 5 , per paar/1.40, 5 voor/3.25,
Uoefo Planton ^^^^^^ bloemenliefhebber, die

VaSlC rianilin. geen tijd heeft voor bloeraen-

verzorging, plant eene collectie van 25 vaste
planten voor / 1 . 5 0 of eene dubbele collectie
voor / 2.75. In 't kort uitgedrukt, is het:
éénmaal koopen, éénmaal planten, alle jaren
volop bloemen in den tuin, voor vazen,
ruikers enz. Groeien en tieren welig, zelfs in
de armzaligste stadstuintjes.
500 Voorjaarsbloembollen / 4.—, in de
ichoonste verscheidenheden, voor den tuin,
als Anemonen, Begonia's, Gladiolus enz. De
helft, dus 250 Bollen, / 2.50.
Prachtige Struikrozen, 6 voor / i; per dozijn / 1.90. Plant i perk Rozen! —
Hoogstam-Rozen, edele bloeiers / 0.90 p. st.; Klimrozen / 0.30 p. st,;
Treurrozen / 2.50 p. st.
Qelukzwijatje, met een pakket zaad om te bezaaien, / 0.45. .•.
P A L M E N , in lederen salon, in ieder huis, p. st. / 0.75, / 1.25, / 2.50, / 4,
ARAUCARIA E X C E L S A , sierden, ca. l/g M. hoog, met pot / 1.25, .-.

Personen, genegen tot dienstneming als Stoker 2e klasse, behooren zich aan te melden
bij een der kantoren van aanneming der marine te AMSTERDAM, WILLEMSOORD, HELE e n w e r e l d v a n Moemgenot in den tuin.
LEVOETSLUIS, ROTTERDAM, VLISSINGEN, LEIDEN, NIJMEGEN of GRONINGEN,
alwaar tevens alle verder gewenschte inlichtingen zijn te bekomen.
ZOMERBLOEMEN-ZADEN, j ^ ^^f ^ ^f' ^^^ ]] ^°°;''"' f l\
Elders verblijfhoudende personen kunnen zich onderwerpen aan een voorloopig geneesOp elk pakje staat de naam, behandeling en gekleurde afbeelding.
kundig onderzoek, door een Officier van Gezondheid van de Zee- of Landmacht of Gemeente
.-.
.••
.-.
•••
••
Geneesheer ter plaatse, in welk geval, bij geschiktbevinding door het Rijk worden vergoed de SAUROMATUM, droogbloeiende Wonder Bloembol, 3 v. / 1 .
kosten van vervoer van bedoelde Gemeenten naar de plaats waar zij hunne verbintenis moeten B A L C O N - G L O R I E . Een collectie Zaden van Snel groeiende Khm- en Hangplanten voor
/ 0.75, waardoor uw balcon in een ranken- en Bloemenzee wordt omgetooverd. Den
sluiten.
ganschen Zomer, tot diep in den Herfst. Eene dubbele collectie / 1,40. Dit Zaad bedekt
Bij aanmelding aan een kantoor van aanneming, elders dan te Willemsoord worden
tevens in verrassend korten tijd, oude muren, kale wanden, hekken enz.
.•.
.•.
••.
bovendien reiskosten verstrekt naar de evengenoemde plaats, alwaar de proef wordt afgenomen. T E L K A M P ' s B L O E M E N M E S T voor Kamerplanten, verrassend, krachtigen groei brengend,
Tijdens den duur van het afleggen der proef wordt vrije voeding en logies genoten.
In blikjes met gebruiksaanwijzing / 0.25 Probeert het eens. Orders vanaf / 2.50 fr. e!k
Bij aanmelding moeten de volgende stukken worden overgelegd:
station.
ie. door minderjarigen een bewijs van toestemming hunner ouders of voogden, of van de
lOHs. TELKAMP's Tuinbonwinrichting, Hofleverancier, HIILEGOM, Haarlem.
bevoegde autoriteit, gelegaliseerd door het plaatselijk bestuur hunner woonplaats j
Met enkele dagen verschijnt bij J. H. KOK
2e. een bewijs van goed gedrag, afgegeven door het plaatselijk bestuur of de
te Kamt>en:
politie der gemeente, waar zij hun vast verblijf hebben;
Uitgave van I. B. WOLTEBS te Groningen.
3e. een bevolkingskaart model A ;
4e. een extract geboorteregister;
Zoo juist
verschenen:
5 e. een vaccinebewijs;
beachoiMVd met betrekking
tot
6e. een bewijs v^n Nederlanderschap.
Bovendien worden overgelegd:
a. door Nederlanders, die bij de Zeemacht, de Marine Reserve, het Korps Mariniers,
DOOR
Leesboek voor
het leger hier te lande of de Koloniale troepen hebben gediend:
Ohr.
Scbolen,
CatecMsatiën
en
luisgezin.
ie. hun laatste ontslagbrief of paspoort;
DOOR
2e. het bewijs dat zij aan hunne verplichtingen omtrent de nationale militie voldaan
Bewerkt door Dr. J. ,C. DB
MOOR
hebben; dit bewijs wordt niet gevorderd van hen die 5 jaren bij de Zeemacht, de Marine
J. GRAS,
en
met
eene
inleiding
van
Reserve, het Korps Mariniers, het leger hier te lande of bij Koloniale troepen als vrijwilligers
I Leeraar aan de Kweekschool met den Bijbel |
Prof. Dr. M. BA VIJST CS.
_
hebben gediend;
te Groningen,
HOMOEOPATHISCHE
APOTHEEK
b. door Nederlanders, die ter Koopvaardij of ter Zeevisscherij hebben gevaren:
EN
van ALBERT
SOMMIER.
ie. hun laatste afmonsteringsbiljet,
Amsterdam, Heiligenweg, hoek Singel,
Ds.
A.
DE
VISSER,
2e. het bewijs, hierboven vermeld onder a 2e;
Grootste Inrichting
in
Nederland.
Ned. Herv. predikant te Groningen.
3®- j .
..
»
-^
ï.
oe;
H e n s e l s T o n i c u m , afdoend en beproefdbijBIoedOeïllnstreerd. — Compleet in 2 Deeltjes.
c. door Nederlanders, die nimmer in 's Rijks militairen dienst zijn geweest, noch ter
armoedeenZenuwzwakte.ioogr./i;2oogr./i.75'
Koopvaardij of Zeevisscherij hebben gevaren:
P u r s h i a n a Tabletten, uitstekend tegen hardlijEERSTE
DEELTJE.
PBIIS
f
0,40.
ie. het bewijs, hierboven vermeld onder a ae;
vigheid en voor bloedzuivering per flacon/o.75'
6e;
2e,
H a m a m e l i s Supporitorias, het eenige afdoende
middel bij aambeien per doos / i 25.
d. door ingeschrevenen voor de militie:
H a m a m e l i s E x t r a c t en -Zalf, 50 g r a m / 0.60;
het bewijs, hierboven vermeld onder a 2e;
100 gram / i.oo.
e. door ingelijfden bij de militie te land, die zich in werkelijken dienst bevinden:
F u c u s , Ontvettingsmiddel per flacon /2.50.
Deze week verschijnt:
het zakboekje;
Arnicahaarolie, tegen het uitvallen en vroegen f. door milicien-verlofgangers:
tijdig giijs worden der h3x&a,'mschroefflacons,
hun verlofpas.
100 gr. ƒ 0.80, 150 gr. / i.io.
Deze stukken zijn — voor zoover zij niet in hun bezit zijn — kosteloos v erkrijgbaar te
in practicale samenspreking
Huisapotheken, praktisch en doelmatig m
Gemeente-Secretarie hunner woonplaats.
toegeUclit door
Korrels. Met handleiding / 5.75.
Strooipoeder,
tegen zweetende voeten, per strooiDe Vice Admiraal,
Ds. P. D. DE GROOT.
Directeur en Commandant der Marine,
doos f 0.50, tegen postw. + / 0.15 J£g:S£^
Prijs ingen. / 0.75; gebonden / 1.10.
J. WENTHOLT.
Boek- en Courantdrukkerij:
Leeuwarden.
FIRMA A . JONGBLOED.
Willemsoord, Februari 1907.
DE ROEVEB K R Ö B E R ft BAKELF,
AmsterdaiDEu

Het Oude Testament

OMMËLIONZEBIJBEL

de Nieuwere Critiek

Dr. JAMES

De Mentts ye 't Beieiioen

O BB.

