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Efraimiet geweest, en later vinden we dat
Efraim zich verzet tegen een heerscher uit
Juda, uit Davids huis. Ephraim benijdde Juda.
Nu lezen we in Richt, 12 vs. 1 , 2 , 3 : „Toen
werden de mannen van Efraim bijeengeroepen,
Gemengd
Nieuws.
Tot onze diepe smart overleed plotseling
en trokken over naar het noorden; en zij
in zijnen Heere en Heiland, de WelEerIn China is niet alleen de strijd aangebonden zeiden tot Jeftha: Waarom zijt gij doorgetogen
waarde Heer
tegen het gebruilc van opium, maar er is ook teom te strijden tegen de kinderen Ammons, en
Sjangai een beweging op touw gezet tegen het hebt ons niet geroepen, om met u te gaan?
JOHANNES VAN DRUNEN,
rooken van sigaretten. Bovendien is men in China Wij zullen uw huis, met u, met vuur verPredikant bij de Christelijke
aan den arbeid getogen om den traditioneelen branden. En Jeftha zeide tot hen: Ik en mijn
Gereformeerde
gemeente te Boskoop,
«varkensstaartd te laten verdwijnen. Een kenner volk waren zeer twistig met de kinderen Ammons;
in den ouderdom vsn 56 jaren.
van Chineesche toestanden beweert, dat wanneer en ik heb ulieden geroepen, maar gij hebt mij
De Heere sterke en trooste ons in dit
dit zou doorgaan, het Chineesche volk meer ontsmartelijk verlies.
vankelijk worden zou voor het aannemen der uit hunne hand niet verlost. Als ik nu zag, dat
Europeesche beschaving. Daarom is er te meer gij niet verlostet, zoo stelde ik mijne ziel in
Wed. J. VAN DRUNEN,
behoefte aan, dat de verbreiding van het Evangelie mijn hand, en toog door tot de kinderen
geb. GROENENDIJK,
in China gelijken tred houde met verandering Ammons, en de Heere gaf ze in mijne hand;
DEN HAAG (vroeger Zutphen). Directie HENNY.
en Kinderen.
en vooruitgang op maatschappelijk gebied.
waarom zijt gij dan te dezen dage tot mij
Boskoop, 23 Aug. 1911.
KAPITAAL
/ 4.000.000.00
opgekomen, om tegen mij te strijden?"
laHHHHaMnBBMBnHBH
RESERVEFONDS ruim . - 1.600.000.00
Ia 1910 legden 7 percent van de predikanten Hieruit blijkt, dat de mannen van Efraim
van Unitarische gemeenten in N.-Amerika hun afgunstig waren wijl Jeftha zonder hun hulp een
Den 23iiien Augustus deed de Heeie
groote overwinning op de Amnonieten had
ambt neder.
on^en geliefden Broeder, den Heer
behaald. Blijkbaar gunden zij hem de eer niet,
J. P. WIERSEMA,
De Paus heeft bevolen dat de Roomsche feest- en vreesden ook dat hun aanzien en macht
uit de strijdende Kerk in de triumfeerende
dagen zullen verminderd worden. De veranderingen daaronder lijden zou. Jeftha wijst er hen zeer
overgaan." In 1872 tot Diaken g«kozen,
in de maatschappij, de vermeerderingen van han- terecht op, dat hij hen wel te hulp had geroepen,
del en bedrijf, maken hét volgens het hoofd der maar zij niet gekomen waren, en hij den strijd
werd dit ambt in 1875 «Het dat v.an
Roomsche kerk noodig, het aantal feestdagen te dus met zijn volk alleen had moeten wagen.
Ouderling verwisseld. Gedurende al dien
beperken. De Zondagen, Kerstmis, Nieuwjaar, de Er was alzoo geen reden om hem nu vijandig te
tijd heeft hij mede vooraacgestaan in den
H. Ontvangenis, Maria Hemelvaart, Petrus en behandelen. De Eframieien echter lieten zich
strijd voor de eere Gods. De Kerk des
Paulus en Allerheiligen zullen gevierd blijven. De
Hesren had een ruime plaats in zijn hart;
niet
gezeggen,
en
zoo
ontstond
de
strijd
in
andere feestdagen zullen op de daarop volgende
nooit was het hem te veel, haar met zijne
Zondagen gevierd worden. De bisschoppen worden VS. 4 vermeld, waarin Hebreen tegen Hebreen
gaven te dienen. Zijn sterven is voor OBie
uitgenoodigd om, als zij om bijzondere redenen in streden, en die van Efraim verslagen werden.
Ketk een zwaar verlies, omdat de Heere
een streek nog andere feestdagen willen handhaons zooveel in hem had gegevea; voor hem
ven, daartoe een verzoek aan den H. Stoel te
Een tweede vraag luidt: Hoe zijn de Joden
richten.
zelven echter was het een groot gewin,
eigenlijk onder het gezag van de Romeinen
wijl hij SU zijn God in volmaaktheid mag
gekomen, daar zij toch een vrij volk waren?
dienen. Treurende over zijn heengaan,
In de (Amerikaansche) Ilo^e wordt betoogd, dat
Na den terugkeer uit de ballingschap van
danken wij den Heere voor het vele goede
het een onwaarheid is wanneer men beweert, dat Babel, stonden de Joden achtereenvolgens onder
de Mormonen dezelfde grondwaarheden belijden de Perzen («ie Ezra, Nehemia en Esther), daarna
ons in dien Broeder gegeven.
als de Christelijke kerk. Daartoe haalt het blad onder de Grieken, de Egyptenaars en de Syriërs.
Namens den Rerkeraad der Geref.
een der 13 geloofsartikelen der Mormonen aan,
Kerk te Spijk:
dat luidt: »Wij gelooven in God, den Eeuwigen Van de dwingelandij dezer laatsten vochten aij
C. J. BOS, Praeses.
Vader, en in Zijnen Zoon Jezus Christus, en in den zich vrij in het midden der tweede eeuw vóór
M, UBBENS, Scriba.
Heiligen Geest«. Het schijnt dat daarmede de Christus, Er ontstond weer een zelfstandig
Spijk, 28 Augustus 1911.
Christelijke leer der Drieëenheid beleden wordt. Joodsch rijk, waarover het bekende geslacht dei
Doch dit is niet alzoo. De Mormonen gelooven Makkabeën regeerde. Ia de Schrift wordt dit
wmamimÊÊÊÊÊmBBSBÊBmmmim^mm
Creregelde ütoomvaartdieiist tassclien
niet in eenen God, maar in een veelgodendom. In tijdperk niet vermeld.
Roberts »Mormon Doctrine of Deitya lezen wij:
Na bieidde het Romeinsche rijk, dat ruim
Hïdea overleed, na een langdurig, doch
»Wij gelooven in de meerderheid van Goden.« En
geduldig lijden, na een gelukkige Echtver
in hun catechismus voor kinderen komt op blz. 13 zeven eeuwen vóór Christus was gesticht, allengs
zijn
grenzen
naar
Oost
en
West
uit,
In
het
eeniging van ruim negen-ea-twintig j*ar,
de vraag voor: Zijn er meer Goden dan éen? En
Oosten was het reeds doorgedrongen totKleinin de hope des Eeuwigen levens, onze innig
het antwoord volgt; »Ja, vele.*
van Amsterdam
Dover
Coruna
Vigo
Verder v/ordt in Roberts' bovengenoemd boek Aïië en stelde daar perk aan de veroveiicgsBoulogne f/M.
geliefde Echtgenoot© en der Kinderen
Stoomschip
6 Sept.
7 Sept.
9 Sept.
10 Sept.
op blz. 229 een aanhaling van Joseph Smith ge- asucht der Syriërs, die tenslotte ook voor Rome
r Sept.
zorgdragende Moeder, Aanbehuwd- en
van Lissabon
Rio de Janeiro
Santos
te Buenos-Ayres
vonden: Din den beginne riep het hoofd der Goden moesten bukken.
„Hollandia"
Montevideo
Grootmoeder, Mijofifr.
een Raadvergadering der Goden samen, en zij In het begin der eerste eeuw vóór Christus,
11 Sept,
25 Sept,
26 Sept,
30 Sept.
29
Sept.
NEELTJE VAN DER DRIFT,
kwamen saam om een plan te smeden om deontstonden oneenigheden tusschen de leden van
van
Amsterdam
Duinkerken
Leixoes
Rio
de Janeiro
geb. VAN DER VOORT,
wereld te scheppen, en die te bevolkenc:.
het geslacht der Makkabeën. Sommige dezer
Stoomschip
13 Sept,
i 6 Sept.
21 Sept.
12 Oct.
Nog duidelijker wordt deze leer van een veel- waren onvoorzichtig genoeg om de hulp der
in dsn ouderdom van 62 j%ar en 11 maanden.
te Buenos-Ayres
van Santos
Montevideo
godendom voorgesteld in »Young Men's Mutual
„Maasland"
H. VAN DER DRIFT.
20 Oct.
Improvement Association's Manual. No. 10, voor Romeinen in te roepen, ten einde zoo hun zin
14 Oct.
r9 Oct.
A.
MAAN—VAN
DER
DRIFT.
krijgen. De Romeinen nu waren dadelijk bereid
1906—7, bis. 57, note 4, waar staat:
Voor inlichtingen aangaande passaga en vrachten wende men zich tot den
J. MAAN.
te
doen
wat
van
hen
gevraagd
werd,
doch
toen
»Het Evangelie, zooals door Joseph Smith verKoninklijken Hollandschen Lloyd, P r i n s H e n d r i k k a d e 131, (Telegramadres ^Realloyd")
J. VAN DER DRIFT.
kondigd, leert de pluraliteit van Goden. De voor- men hen eenmaal had ingehaald, raakte men
te A m s t e r d a m , of tot de Agenten, de Heeren D . B u r g e r & Zoon te R o t t e r d a m .
I. VAN DER DRIFT—WITKAMP.
naamste Goden waarmede wij te doen hebben, zijn hen niet meer kwijt.
A. VAN DER DRIFT.
God de Vader, God de Zoon, en God de Heilige
Het Romeinsche rijk heette toen nog een
J. VAN DER DRIFT—HOOGLAND,
Geest; maMr er zijn ook andere; en het is de beG. VAN DER DRIFT.
stemming des menschen, zoo hij goed leeft, om republiek, doch feitelijk waren er twee personen
oppermachtig.
De
eerste
was
Caesar,
dezelfde
Bij J. H . K O K te KAMPEN is thans
als een God te worden.
N. VAN DER DRIFT.
die ook ons land bezocht heeft, en die meest
M. LEMS EN KLEINKINDEREN.
verschenen
de T w e ö d © druk van;
iti het Westen optrad. De andere was Pompejus,
Schiedam, 29 Aug, 1911,
Uit het 81ste jaarverslag van de Rijnsche Zending die in het Oosten heerschte. Pompejus nu kwam
Singel 130.
over 1910 nemen wij het volgende over: »De
arbeid van onze zendelingen op Sumatra is rijk in Judea, maakte zich meester van Jeruzalem,
Algemeene Kennisgeving,
Dat is een verïameüng van. Vijf tig Leergezegend geweest. Nog nooit is het aantal gedoopten en de Romeinen kregen het oppergezag over
redenen over verscheidene stoflfen door eenige
zoo groot geweest: aan 3507 volwassenen en 3914 het land, al bleef er nog een Makkabeër
i r beste Predikanten d e r GereforVAN DEN
kinderen, ailen oorspronkelijk Heidenen, kon deregeeren. Een aanzienlijk Edomietisch geslacht,
meerde Kerk in Zuid-Afrika. Een dik
doop bediend worden. Sommigen kwamen uit dat de Romeinen geholpen had, werd nu door
Rustig in het vertrouwen op haren
*>osk van bijna 6 0 0 bladzgden. Prys
dorpen en landstreken, die tot hiertoe voor ons dezen op den voorgrond geplaatst, 't Was het
Heiland ontsliep heden, zacht, onse lieve
/ 3 50 voor sleclits/1. Sterk gebonden
gansch geslopen waren. Het aantal Christenen be- geslacht der Herodessen die, toen de Makkabeën
Moeder, Bghuwd- en Grootmoeder
prijs / 4 voor sleolits / 1 5 0 .
draagt thans 103 $28. In het Zuiden des lands door allerlei oorsaken wegvielen, ten slotte de
MOEDERDINA EDSKES,
Mot m n p h t "'^^ gelukken eene partij dezer
openbaarde vich de Islam vijandiger en fanatieker
Uül IIIUI/lll voortreffelijke
leerredenen,
dan ooit. Men moest al blijde zijn, wanneer de regeering in handen kregen. Ook hun geïag had
Wed. ^%. J. GROEMEWEGEN,
gemeenten op het gewone peil bleven. Zij bleven echter meer schijn dan wezen. De Romeinen
i!le door Predikanten der Gereformeerde
in
dsn
ouderdom
van
68
jaar.
bevestigden hun eigen gezag meer en meer.
eciiter niet voor verliezen gespaard.
Kerk i n Zuid-Afrika, in handen te krijC. GROENEWEGEN.
Den gemeenten aan den Batang-Tof-rivier mocht Het land Kanaan, nu Judea geheeten, d, i, land
gea, waardoor wij in staat aijn dejen goedAssen,
G.
M.
S.
GROENEWEGEN—
Ten
dienste
der
Gatechisanten
het gelukken reeds vroeger nieuwe veroveringen der Joden, werd een deel van het wingewest
koopen uitverkoop te doen.
TER MEÜLEN.
op den Islam te maken. In het reeds bijna geheel of de provincie Syrië, Over Syrië was een
DOOR
Laat deze beste verzameling LeerVelp, M. GROENEWEGEN.
gechristianiseerde gebied van het Si Lindungdal stadhouder gesteld, die een onder-stadhoudei
redenen n u spoedig voor slechts/l.—,
kan men zien, dat de gemeenten meer gefundeerd had in Judea, Een derzulken was Pontius
A. VISSINK—
of / l 50 in uw bezit zijn.
worden. Büondere beteekenis had hier de in
Kampen,
GROENE WEGKN.
Januari door Director Spiecker bediende doop van Pilatus. De Herodessen mochten zich alleen met
Te bekomen bij D. BOLLE, Basaar van
H. VISSINK.
een
deel
der
binnenlandsche
zaken
bemoeien,
de familieleden van Singa Mangaradja, welke laatste
goedkoope Boeken, Hang 98 te ROTTERE. A. GROENEWEGEN.
3 jaar geleden door de kogels der Nederlandsche maar b. v. geen legers onderhouden of oorlog
Pred. te Kampen.
DAM, f r a n c o na ontvangst van postwissel
W. H. GROENEWEGEN—
Nijverdal,
expeditie, onder aanvoering van kapitein Christoffel, voeren. I a werkelijkheid berustte de macht bij
ixxrop melden s Bewaar h e t Pand.
sneuvelde Hierdoor zijn de laatste vrijheidsdroomen de Romeinen, die tenslotte aan heel den
BUITENHUIS,
P n j s / 1 2 0 . In stempelband/1.50.
der Batakkers in rook vervlogen.
Joodschen staat een einde hebben gemaakt.
Velp, A H. GROENEWEGEN.
282
pagina's.
De meeste nieuwgedoopten w>.ren van de HoogHoogeveen, H. J. GROENEWEGEN.
vlakte en van de omstreken van het Toba-meer, G, B, heeft in een vers van Beets gelezen
Compres gedrukt met duidelijke letter.
Yelp, A. P. GROENEWEGEN.
In de Balungunlanden is reeds veel daardoor be- dezen regel:
JB. BERKENBOSCH.
reikt, dat de arbeid meer vasten voet verkregen
Hoogeveen, G. BERKENBOSCH—
heeft. Sneller vorderde men in de Pakpaklanden,
In dank ontvangen:
BLANKEN.
„Nu laat hem oome Crucqius",
die van uit de Post Sidikalang bearbeid worden.
Voor de Vereeniging:
Hoezeer het ook gewenscht ware, kon er toch in
en Kleinkinderen.
Aan
ContributiSn:
het verloopen jaar geen nieuwe Post gevestigd en vrassgt wat dit kan beduiden.
Velp, 31 Aug. 1911.
worden; daartoe was het gebrek aan zendelingen
door den heer R. F . Bolland te Pretoria
Het hier bedoelde vers is ia der tijd gemaakt
te groot... men moest ten slotte door gebrek aan op de droogmaking van het groote Haarlemmer£ 6 x 0 / 7 8 6 1 J door den heer G. Lustig te
arbeiders drie Posten opgeven, om twee Posten meer, nu een zestig jaar geleden. Toen na lang
Huizen / 1 2 .
aan de Westkust, waar de arbeid 't dringendst
voor Stovenverwarming i n Kerken,
beraad
daartoe
eindelijk
was
besloten,
werden
Aan CoUecteo (voor de Theol. faculteit):
noodig was, te kunnen bezetten.
'9 Stlcbtingen, als ook voor Particulier van
de Gereformeerde Kerk te Heinkensiand
Uit een vorig verslag blijkt ons, hoe de bekeerde drie groote stoomgemalen gebouwd op verschilgebruik
t
e
r
vervanging
v
a
n
Kolen
Batakkers krachtig medewerken om het tekort lende plaatsen, teneinde zoo den ontzaglijken
/11.48; te lerseke/ii.Sal/a; teBorsele/a.óol/a;
GLOED
geeft
r
e
u
k
nocb
walm,
en
van het Barmensche zendingsgenootschap te dek- plas leeg te malen.
te Wolfaartsdijk f425; te Driewegen / 4 36; te
is zQ&r gemakkelijk in gebruik
ken. Daartoe werden Zendingsfeesten georganiseerd,
Deze drie stoomwerktuigan heeten de Crucqius,
Kruiningen /10; te Wemeldinge / 4 0 2 J te
waardoor in verhouding tot de draagkracht der de Leeghwater en de Lynden. Daar de vrager
Gloedfabrlek VESUVIUS, Zaandam. 's-Gravenpolder / 2 . 1 9 ; te Nieuwdorp / l o ; te
menschen veel geld inkwam. De gemeente Si te Amsterdam woont, kan hij de Lynden
Biarland / 9 06; te Goes / ^2 26I/2; te Kapelle
Campar collecteerde 550 gulden; Si Gompulon
Biezelinge / 8 3r.
510 gulden, Balige ƒ50668 benevens 9 schapen, gemakkelijk eens gaan zien, want die ligt aan
2 geiten, i varken, i flesch wijn en eenige balen de ringvaart, voorbij Sloten, een goed uur van
Voor de Medische faculteit:
rijst. Het treffendste is wel, dat de melaatschen in Amsterdam. Ook nu het meer droog is, zijnde
de Christelijke melaatschen kolonie van hun dage- stoomgemalen nog altijd noodig om het water
(C o n t r i b u t i ë n ) : door Ds. J. J. Koopman!
lijksch rantsoen rijst zich wekenlang iets hebben op peil te houden, en het vóór 60 jaar verte Heinkenszand / x s . 7 s ; door den heer G.
laten korten voor de zending. De daardoor uitge- richtte in goeden stand te doen blijven.
liustig te Huizen / 1 .
spaarde 30 gulden werden aan de Rijnsche ZenWat „laat" betreft, dit komt van „laten"
ding gegeven. Door het geheele land zijn coUecte- vaak gebruikt voor „aderlaten" d, i. bloed
Voor e e n N i e u w G e b o u w :
VAN DE
vereenigingen verspreid. Zeven gemeenten zonden
Prov,
Comité Zuid-Holland. Penningmeester
den zendeling Poblig, stichter en leider van de aftappen. „Oome Crucqius" tapte het meer water
Mr, A, J. van Schelven te Rotterdam, door den
zendingsmotorboot, f 343 33, om daarvoor petroleum af, liet het als 't ware een aderlating ondergaan.
heer J. Thijs Jz. van J, v. L. ƒ 5, van J, K.
• Ê
B u r e a u x : WAB]HOE:iiSi:RAAT 9 6 , A m H t e r d a m .
voor den motor te koopen. Voor den bouw van
HOOGENBIRK.
/ 2 . S 0 , samen /7.S0.
de boot werd door Bataksche Christenen ƒ226
-<••
gegeven. De Bataksche zendingvereeniging brengt
H, W. V. MARLE Jr.
jLDTERVÜIIirTIE-PRUr»
3100 gulden samen, welk geld voor de Evangelivan I—6 regels
. f i.ao,
Penningmeester.
satie van de Bataks, die nog Heidenen of Mahoiedere
regel
meer
,
/
0.30.
Amsterdam,
Keizersgracht
162.
medanen zijn, gebruikt wordt.
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VERKLARING

HEIDELBERGSGHEN
I CATECHISMUS :
Ds. G. ELZENGA,

Vrije Universiteit.
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OofflmlssiOMlrs in SffectoE,

WESÏEEMARKT No. 21
AMSTERDAM,

j ^ t r c f o p r a e c r t i E Mttfttn

WiNCKKL.

Gereformeerde Kerkeo.
BEROEPEN: Ysselstein en Benschop, T. Douma,
te Doorn. — Willemstad, P. H. de Jonge, te
Sleeuwijfc. — Ulrum, J. H. Jonker, te Nunspeet. —
Onstwedde, Joh. Jansen, te Burum. — Lopik,
R. Sijbrandij, te Zalt-Bommel. — Grand Rapids
(voor de 2e maal). Dr. J. van Lonkhuyzen, te
Rijswijk (Z.-H,).
'

BEDANKT: Pijnacker—Nootdorp, G. M. van
AAN VRAGERS,
Rennes, te Dussen (N.-Br.). — Kamerik, R. de
Men leest in Richteren 12 vs. 14, dat deJager, te Baambrugge. — Blokzijl, R. Middelveld,
mannen van Gilead streden met de mannen te Nieuw-Buinen. — Ridderkerk, J. W. van den
van £fr«Itn, Waren het dan niet allen Israëlieten ? Bosch, te Noord-Scharwoude. — Middelharnis, J.
W, B. van Henten, te Dedemsvaart.
Het beloop der geschiedenis geeft het
Nederlandsch Hervormde Kerk.
antwoord. De richter Jeftha woonde in het BEROEPEN: Cothen, H. Stegenga Wzn., cand. te
oosten des lands, het over-Jordaansche, in Ottd-Loosdrecht. —- Runrloo, C. Ph. F. Abbing
Gilead, De Israëlieten aldaar, waartoe ook hij te Zweeloo. — Schoonrewoerd, C. B. Holland, te
behoorde, geraakten in oorlog met de Amonieten Den Ham. — Dirksland, B. G. C. Steenbeek, te
die echter door de mannen van Gilead onder lerseke. — Arnemuiden, J. C. C. Trillaard, te
aanvoering van Jeftha verslagen werden. HijAalburg en Heesbeen. — Schagen, P. R. A, v
werd het hoofd des volks, gelijk wij lezen in Meurs, te Oudkarspel. — Dwingeloo CDr.) (toez.)'
Richt, ï i VS, 1 1 :

„Alzoo ging Jepfiha met de oudsten van
Giiead, en het volk stelde hem tot een hoofd
en overste over zich. En Jeftha Sprak alle
zijne woorden voor het aangezicht des Heeren
te Mizpa".
Na lag aan de overzij der Jordaan dicht bij
Giiead de stam Efraim, Deze trachtte er steeds
naar de eerste plaats te bekleeden. Trouwens
Jozua, de groote aauvoerdet des volks, was een
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Bij contract voor het verbruik binnen één jaar van minstens:
500 regels. , . , ,
16 cents per regel,
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R. €• VERWKIJTCK,

fragenboekje
Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika,
op de Kieswet
geyestigd te AMSTERDAM, Keizersgracht 389.
Bijkantoor te LONDEN, 2 Graet Winchesterstreet E. C.
Hoofdagentschap te PRETORIA, Agentschappen te KAAPSTAD,
BLOEMFONTEIN, JOHANNESBURG, POTCHEFSTROOJVl,
WITBANK en PREMIER-MINE.
Correspondenten op alle bankplaatseu in Zuid-Afrika, alsmede op de
voornaamste havenplaatsen van Oost- en West-Afrika.

O. Ph. F. Abbing, te Zweeloo. — Barchem, D. A!
Vorster, te Renesse.
Het HOOFDKANTOOR te AMSTERDAM
AANGENOMEN: Hoogblokland, J. Ronge, cand.
te Utrecht. — Culemborg, W. J. Boelman, te koopt, verkoopt en incasseert wissels en and» papier, bezorgt telegraüscbe uitWatergang. — Zalt-Bomme), F. S. Knipscheer, te betalingen, verschaft reiscredietbrieven, opent schriftelijke of telegraphische
Grosthuizen ca.
credieten, geeft voorschot op verscheepte goederen, belast zich met de uitvoering
BEDANKT: Ter Heijde bij Monster, A, Hoogendijk. van Efiectenorders aan de beurs te Amsierdara, Londen, Johannesburg en Kaapstad, opent
te Stellendam. — Noordwolde (Fr), C. Ph. F.rekeningen-courant. Neemt gelden in deposito onder de volgende rentevergoeding:
Abbings, te Zweeloo.
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ten dienste d e r Kiezers:
xnet •volledige opga-ve van diatrioten, tabellen, enz.

— 4e »RVK —
bevattende de wijzigingen in 1900 aangebracht, de staten, tabellen, enz.

Prijs

t 0.8B, as JEx. t 6.—.

Amsterdam.

W. KIRCHNEK.

Boek- en Gourantdrukkery:
»« ItOBTBR EBOBBR A BAXELB,

