Plaatsgebrek nooanaakt one Advertenti'èn tot
scheen er genoegen in te hebben de kist telkens scheef te houden, zoodat ik den scherpen een volo'end nummer uit ie sttiien.
kant tegen de boenen kr«eg, wat nu juist geen
van BATAVIA.
liefelijk gevoel was. Ik vroeg hem wat betej
jf
op te letten, maar hij zei bits : „Houd je aanmerkingen voor je, ik weet beter danjijhoeeen
De Coupons, ten laste van bovengenoemde
B I J K A N T O O R : Z W O L L E , B L O E M E N D A L S T R A A T 18.
kist moet gedragen worden. Pas zelf maar op."
Kerk, vervallende 1 Juli 1915, zijn van dien
( M . BROUWER.
Den geheelen dag spraken we verder niet tegen
Voor de hartelijke bewijzen van deelneming, datum af betaalbaar bij
elkaar. Ik was hartelijk blij toen het avond ontvangen bij het overlijden van
D
I
R
E
C
T
I
E
;
] M r . H. V A N DER VEGTE.
L. G. WEISZ & Co.
werd. Dan ging Andries heen en kon ik prettig
Vrouwe ALETTA ALBERTINA
( F. J . B O L T .
zitten lezen, want het was een van mijn blijfVAN SWINDEREN,
AmstBrdaw,
avonden.
Weduwe van den Weledel Geb. Heer
Westermarkt 21.
De klok van den Munttoren begon acht uur
L. C. CNOPIUS,
te spelen. De bedienden kleedden zich aan om betuig ik mijnen weigemeenden dank.
te vertrekken. Ik zelf wilde mijn hoekje bij de
Huise sittersum» bij Zwolle.
toonbank opzoeken.
23 Juni 1915.
spoedig verschijnt bij den uitgever
Opeens hoor ik achter mij 't geluid van snelle
H. P. STEENHUIS.
E.
J . BOSCH Jbzn. te Nijverdal:
voetstappen. Ik lette er niet op tot ik vlak
Exec. Test.
achter mij de stem van Andries vernam, die in
woede uitriep: „Dat is je verdiende loon, geBij den uitgever J. H. KOK te KAMPEN verschijnt een nieuwe uiterst praktische uitgave
meene brooddiefi" Tegelijk voelde ik een hevivan onzen ouden
gen stoot en niet minder hevige pijn in den
Commissionairs in Effecten,
rug. Ik gaf een luiden gil, sloeg tegen den
grond, zag nog juist hoe Andries den winkel
uit en de straat opholde. Daarna zag ik niets
Commentaar op Romeinen IX-XI
meer en raakte buiten kennis. Wat er verder
AMSTERDAM.
gebeurde heb ik van hooren zeggen.
De knechts en de patroon hevig ontsteld
met al de volledige onverkorte kantteekeningen
± 340 pagina's royaal formaat.
schoten toe en namen me op. Ik bloedde hevig,
volgens de oorspronkelijke onveranderde,g.
Bij
J.
H;.
K
O
K
te
KAMPEN
verscheen
Prijs, degelijk gebonden, f 5.50.
't Was duidelijk dat Andries mij met een mes,
KEUR
uitgave van JACOB en PI ETER
heden de Ie aflev. van de
dat nog bebloed op den grond lag, een zware
Deze uitgave geschiedt niet in het groote onhandige folio
S ^ ~ Zooals bekend, is dit belangd,
wond had toegebracht. Vergeefs poogden zij
formaat, maar in het zeer handige octavoformaat. De kantrijke werk het bekroonde antwoord op
GOEDKOOPE UITGAVE VAN
het bloeden tegen te gaan. Gelukkig wisten ze
teekeningen zijn zoo geplaatst, dat ze onmiddellijk gevonden
de prijsvraag uitgeschreven door de
een dokter te vinden, die dadelijk kwam. Ik
worden. De gansche Christel, pers heeft deze practische uitgave
Geref. Predikantenvereeniging.
was, zeide hij, heel bedenkelijk gewond, het
ten zeerste geroemd en dringend aanbevoleti. De uitgave geDe commissie voor beoordeeling
best was mij onmiddellijk naar het Binnengastschiedt in 45 afleveringen a 25 cent of in 3 gebonden deelen
(bestaande uit Prof. Dr. H. Bavinck,
huis te brengen dat, zooals de vrienden weten,
jS Predicati'én over de
a ƒ 4.—. Allen die inteekenen vóór de laatste aflevering
Prof. L. Lindeboom en Dr. S.
niet ver af lag. Toen werd een boodschap naar
is verschenen, ontvangen de drie prachtige Stempelbanden
Openbaring van Johannes
Greijdantis noemde het:
mijn moeder gezonden.
GRATIS. Op aanvrage wordt de Ie aflevering gaarne franco
In het eerst wilde de patroon de zaak stil
„een niet onbelangrijke bijtoegezonden.
door
houden te meer wijl hij het recht onaangenaam
drage tot de litteratuur over
Dr. J . C. DE IVIOOR
vond, dat in zijn winkel zoo iets gebeurd was.
Romeinen I X — X I "
Maar toen de dokter zei dat er groot gevaar
en oordeelde:
Compleet in 12 Afiev. a 30 cent
bestond dat ik aan de wond sterven zou, ging
„dat het blijk geeft van des
mijn patroon de politie van de zaak in kennis
Bij J. H. KOK te KAMPEN verscheen heden de Ie aflevering van
W^
Allen die inteekenen , vóór de
auteurs
helder inzicht, zelfstellen. Dadelijk werd alles gedaan om Andries
laatste aflevering verschenen is, ontstandigheid van oordeel en
op te sporen, maar vergeefs. Bij zijn ouders
vangen GRATIS een keurigen stemniet-gewone geschiktheid tot
was hij niet, en ook had, niemand zoo ver men
pelband.
exegetischen arbeid."
wist, hem dien avond na zijn booze- daad meer
D
^
"
De
eerste
uitgave
van
dit
uit^ • ~ Leden, van de Geref. Pred.
gezien.
nemende werk is door de gansche
Vereen, herinneren wij aan de bizon„Hebben ze hem nog gekregen f" riepen
Christel, pers met grbote ingenomendere aanbieding hun dezer dagen geeenige van de gasten.
TOELICHTING VAN ZEDEN GEWOONTEN
heid begroet.
daan. Men drale niet, maar make direct
„Ik kan u wel zeggen van neen", was het ant^f^
Vraag
de
Ie
aflevering
ter
inzage.
EN BEELDSPRAAK IN DE HEILIGE SCHRIFT
daarvan gebruik.
woord, „al is er genoeg gezocht. Sommigen meenBEWERKT
DOOR
NAAR HET
den dat hij te water geraakt en verdronken was,
J.A.WORMSER
ENGELSCH VAN
maar dan zou zijn lijk toch wel zijn gevonden.
Denkelijk had hij zijn verradelijke daad vooraf
MET GEKLEURDE TITELPLAAT EN 23 OPHELDERENDE
beraamd, en afspraak gemaakt — hij was daar V e r e e n i g i n g v o o r H o o g e r O n d e r w i j s o p G e r e f o r m . G r o n d s l a g .
P E N T E E K E N I N G E N V A N D E N KUNSTSCHILDER C. KOPPENOL
slim genoeg voor •— met een of ander vreemd
schip, dat in de haven lag, om als matroos een
C O S ^ P L E E T I N 10 A F L E V E R I N G E N a 2 5 C E N T S
plaats te krijgen. Hoe 't zij, Andries is on-'
Prijs gebonden in prachiigen Stempelband ƒ 2 . 9 0
vindbaar gebleven; eerlijk gezegd heeft het mij
DE
VOOR
nooit gespeten hem niet weerom te zien.
Dit boek is voor ELKEN Bijbellezer van de GROOTSTE beteekenis, daar
Ik behoef u wel niet te zeggen, hoe ontsteld
Dr. NEIL'S opmerkingen en uitleggingen tal van bladzijden uit den Bijbel op veren bedroefd mijn lieve moeder was. Trouwens
rassende wijze verduidelijken.
heel de buurt gewaagde van het geval en had
H ^ ^ De prijs is LAAG gesteld, zoodat deze prachtuitgave onder ieders bereik valt.
innig medelijden met haar en mij.
De Ie aflev. is in eiken solieden Boekhandel voorhanden.
Mijnheer Van der Schaar en mijn patroon
zorgden samen, dat mijn weekloon geregeld
werd betaald, al kon ik er nu ook niets voor
7 en 8 Juli 1915.
doen. Ook anderen steunden moeder nog, zoodat
zij in dat opzicht zelfs een goeden tijd had.
Maar daartegenover stonden dagen en weken
tegen achterstaande prijzen:
van onzekerheid hoe het zou loopen. Te recht
C A L V I N I , Opera Omnia ed Schipper ƒ 25.—
had de dokter gezegd, dat ik wel niet doodelijk
Bij H. A. VAN BOTTENBURG,
Op Woensdag 7 Juli, des avonds te 7J^ uur, zal een Ure des Gebeds worden gehouden in Dr. A. KUYPER, Dictaten Dogmatiek
maar toch zeer gevaarlijk was gewond. Het kon de Zuiderkerk, Stationstraat, waarin als voorganger zal optreden Dr. H. Kaajan, van Rotterdam.
Prinsengracht 4 9 3 Amsterdam,
in 5 banden
,15.goed afloopen maar ook niet. 't Was een stuizal begin October a.s. publiek worden
Het werk v. d. H. Geest
, 5.vertje op zijn kant geweest, zeiden zij later in
verkocht
II.
Dagen V. goede boodschap. 4 dln. ,, 2.50
't gasthuis. Eerst na een week was ik weer
DURHAM. Openbaring van Johannes „ 4.—
Op Donderdag daaraanvolgende zal de Algenieene Vergadering gehouden worden van des DINANT. Efeze
volkomen bij mijn zinnen. Ook de schrik had
„ 5.—
mij veel kwaad gedaan. Pas na eenige weken morgens 10 uur tot des middags 12 uur, in het gebouw sHarmonie", Oude Kijk in 't Jatstraat. ELSNERUS. Romeinen
„ 7.—
van wijlen den WelEerw. ZeerGel. Heer
De leiding van deze vergadering is door H.H. Directeuren opgedragen aan Prof. Dr. J. Woltjer. GREENHIL. Ezechiel (Holl.)
zeide de dokter, dat het gevaar nu voorbij
„ 6-D s . C. V A N P R O O S D I J
was. Maar mijn wond moest nog verder geneKEIL
UND
DELITSCH.
Alte
Test.
„
50.—
III.
zen en mijn gestel weer op de oude kraeht
te
Amsterdam, van een Em. predt.,
GEZELL. MEERBURG. H. Catechismus „ 3.—
komen. Daartoe was veel tijd en veel geduld
van een hoofdonderw. en andere verAanb. ond. lett. N. bureau van dit blad.
Op
Donderdag,
des
namiddags
te
2
uur,
zal
een
openbare
vergadering
worden
gehouden,
noodig, te meer daar ik niets mocht uitvoeren.
zamelingen.
waarbij gelegenheid is voor debat, in het gebouw »Harmonie".
Inzendingen ter bijvoeging worderi
Zoo lag ik dan eiken dag uren lang te denSpreker: Prof. Mr. D. P. D. Fabius. Onderwerp : De Christelijke Staat.
dagelijks aangenomen. Inhchtingen worken, hoe het nu verder met moeder en heel
den gaarne verstrekt.
Uitgaven van D. A. DAAMEN - Den Haag.
het gezin en mij gaan zou. Dat ik het ook
Voor entree betaalt men / 0.25 ; doch Leden en Contribuanten hebben gratis toegang.
juist zoo ongelukkig; had moeten treffen,
't Scheen in het eerst alles zoo goed te gaan en
Zooeven verschenen:
Op Donderdag, des namiddags halfzes uur, gemeenschappelijke maaltijd tegen betaling van
nu! Menigmaal kwamen mij dè tranen in de ƒ2.— in het gebouw »De Passage", Verlengde Heereweg bij 't eindpunt van de electrische
Bij J. H. DONNER te ROTTERDAM verscheen :
Phiiip Mauro
oogen, en of degenen die mij verpleegden al tram, lijn 1, naar Helpman.
beproefden mij op te beuren, zij waren moeilijke vertroosters.
Aan H.H. leden of begunstigers, die aan den maaltijd wenschen deel te nemen, wordt
• HOOGENBIRK.
beleefd en dringend verzocht, hiervan vóór 2 Juli kennis te geven aan den heer W. Graafhuis,
Haddingestraat 41 te Groningen.
Zestien leerredenen van
Ook zal de Regelingscommissie aanwijzing doen van gelegenheid tot logeeren voor den prijs
Ds. A. R O O R D A ,
Gereformeerde Kerken.
van /'2.50, /'2.2S of /"LTS en zorg dragen, dat na den bidstond leden en begunstigers elkander
Prijs ƒ 0.15 ; 10 ex. a f 0.10
BEROEPEN : Lochem-Barchem, B. van Halsema, kunnen ontmoeten en gezellig samen zijn in »De Passage".
Laatstelijk predikant te Leiden.
Een boekje juist voor dezen tijd.
te Haastrecht. — 's Gravendeel en Strijen, F. W.
Met een w o o r d vooraf v a n
H. Bramer, te Heinkenszand. — Oostermeer, D.
Tot deze samenkomst worden alle leden en begunstigers vriendelijk uitgenoodigd.

GEREFORIVIEERDE KERK

GRONINGSCHE H Y P O T H E E K B A N K
VOOR NEDERLAND.

5 7o PANDBRIEVEN.
7o HYPOTHEEKRENTE.

De beteekenis
van Israels val

L G. WEISZ & C°.,

W e s t e r m a r k t ^ o . 21

Staten-Bijbel

door Ds. G. ETOEKES

DE HEMEL SEflPEND

PALESTINA t BIJBEL
Dr. JAMES NEIL

PROGRAM

VIJF-ËN-DERTIGSTEJAAIiLJJKSCIIE SAMENKOMST,
te houden te Groningen,

Te koop gevraagd,

BOEKVERKOOPING.
de Bibliotheken

DE TEGENMDIGE STAND
VAN HET GEWAS

#eretormceröe_#e^mÖfieïö.

B. J. van der Meulen, te Sellingen.
BEDANKT : Urk, R. W. Huizing, te IJmuiden. —
Veenwoudsterwal, H. Kaspers, te Nieuw-Weerdinge. — Krommenie, H. L. Both, te Eindhoven.
— Gorredijk (Fr.) en Serooskerke (W.), Dr. W.
G. Harrenstein, te Noord-Scharwoude. — DrachtsterCompagnie, K. Minnema, te Garijp. — JutrijpHommerts, W. F. Geerds, te Idskenhuizen.

De Regelingscommissie:
L. DE VRIES U-m., Eere-Voorzitter.
K. VAN SEVENHOVEN, te Bedum.
Ds. J. J. MIEDEMA, Voorzitter.
J. BOS Kzn., te Wildervank.
Dr. L. BOUMAN, 2e Voorzitter.
Jb. VINHUIZEN, te Middelstum.
W. ALONS, Secretaris.
A. E. TOREN, te Oostwold.
K. MULLER, 2e Secretaris.
Ds. U. UBBENS, te Enumatil.
W. GRAAFHUIS, Penningmeester.
Ds. C. J. v. D. BOOM, te Uithuizermeeden.
R. E. WIGBOLDUS, 2e Penningm.
R. F. TOREN, te Midwolda.
K. H. WIGBOLDUS.
P. ROZENDAL, te Winschoten.
O
*^
H. BOSMAN.
Ds. T. J. HAGEN, te Nieuwe-Pekela.
o
Ds. N. Y. VAN GOOR.
S.
5'
A. ZIJLSTRA.
(TO
C. BOELENS.
A. DE GRAAF.
J. H. WIERSEMA.
W. ZWARTSENBERG.

Nederlandsch Hervormde Kerk.
BEROEPEN : Poortvliet, J. W. Verschoor, te
Bleiswijk. — Schore en Vlake (Z.-Bev.), J. L.
Klomp, te Meeuwen (N.-Br.). — Niezijl, (Gr.)
(toez.), W. Stratingh, cand. te Groningen. — St.
Kruis, N. W. Posthumus, te Schoondijke. — Retranchement, H. J. Witkop Ezn., te Hippolytushoef. —
Westerlee c a . , J. van Dorp, te Veendam. — Twijzel
(toez.), K. Nobel, te Geertruidenberg. — Rotterdam (vac. Ds. Oorthuis), A. C. G. den Hertog, te
Alblasserdam. — Durgerdam, L. Emmen, te Den
Bommel. — Bergschenhoek, P. Kruyt, te Gouderak.
AANGENOMEN : St. Oedenrode, A. Daran, tijd. te
Wassenaar. — Graft, J. L. Brinkerink, cand. te
Bovenkarspel. — Zuilichem, N. C. Bakker, te
Kesteren. — Blitterswijk, P. de Borst, cand. te
Schagen. — Vierlingsbeek, N. D. Kroese, te
Meliisant.
BEDANKT : Gorinchem, J. H. F. Remme, te OudBeijerland. — Nijkerk a/d. Veluwe, W. Bieshaar,
te Zetten. — Rouveen, P. Kuylman, te Lunteren.
— Schoonrewoerd, C. J. Leenmans, te Utrecht. —
Lage Zwaluwe, Joh. Langman, te Harlingen. —
Sluipwijk, R. Steenbeek, te Scherpenisse.

-

WETENSCHAPPELIJKE SAMENKOMST

Vertaald door N E L L Y .
Derde druk.
Prijs ing. f 0.60; geb. ƒ 0.85.

W o e n s d a g 7 J u l i d e s n a m i d d a g s t e Vjz u u r
Gel30u%Af

„ D e

H a r m o n i e "

te

G p o n i n g é n .

AGENDA:

O v e r h e t Onbeviruste.

van D e Heraut is

Leden of begunstigers der Vereeniging voor Hooger Onderwijs kunnen — voorzoover de
wordt plaatsruimte dit toelaat — deze samenkomst bijwonen.
Na ontvangst van den postwissel
De referaten - teve n s b e w y s v a n toegang — worden na ontvangst van f 0.50, vóór
den afzender daarvan bericht gezonden.
bovengenoemden datum, toegezonden door het Bureel.
Tot 2 Juli worden nog bewijzen van d e e l n e m i n g en referaten afgegeven.
D E ADMINISTRATIE. ^
Namens Directeuren der Vrije Universiteit
Amsterdam,
Juni 1915.
J. H. DE WAAL MALEFIJT, Voorzitter.
—
I \wm
TYÓ H. VAN EEGHEN, Secretaris.

Ds. J . H. DONNER
een p o r t r e t v a n den schrijver.
Prijs ƒ 1,25 ingenaaid, f 1,60 gebonden.
Vacante Kerken wordt deze bundel
voor leesdiensten bijzonder aanbevolen.
Alom in den Boekhandel verkrijgbaar, en bij
den Uitgever.

en

Pliilip M a u r o

iiniimiliira

EEN GETUIGENIS

HET HUWELIJK

Thans afzonderlijk verkrijgbaar.
Prijs f O.lS ; 10 ex. a f 0.10.

Hoofdpiifltalletten
-

op

In te leiden door P r o f . D r . H . B A V I N C K .
De Administratie van „De Heraut",
Wie aan deze samenkomst wil deelnemen, wordt verzocht daarvoor een
Amsterdam.
bewijs aan te vragen aan het bureel.

De abonnementsprijs
fl.ZO
per kwartaal.

LEVEIJ IN HET lORQ

V R I J E UNIVERSITEIT.

in h e t
Geabonneerden op DE HERAUT
wordt
beleefd verzocht, de abonnementsgelden
over
het
kwartaal,
eindigende 30 Juni, ten
bedrage van f 1.20, per postwissel over te
maken, welke men gelieve te adresseeren aan

Philip M a u r o

Woorden der Zaliilieid,

van Dr. BARTON. -

De hevigste, telkens terugkeerende hoofdpijn geneest. De zwaarste hoofdpijn is binnen enkele minuten radicaal verdwenen. Zij
die veel vergaderingen moeten bezoeken of
zeer veel moeten spreken of lange reizen
doen, geven wij den raad om ze beslist
altoos bij zich te hebben. De prijs is per
glazen koker met gebruiksaanwijzing franco
thuis 7 0 e t s . Afgehaald (ook bij een drogist)
is de prijs 6 0 e t s . . (Bij vooruitbetaling.)
Let op den naam. Namsiak is waardeloos.

DOOR DR. A . D U P O N T
Geneesheer-Directeur te Ermeio.
Een uitnemend bock voor het Christelijk
gezin met geneeskundige w e n k e n , nuttige
raadgevingen en ernstige w a a r s c h u w i n gen, waarvan thans reeds de DERDE DRUK
is verschenen. Door de gansche Chr. Pers
dringend aanbevolen. Prijs ƒ1.90, in Stempelb. ƒ 2.40. Verkrijgbaar in eiken Boekhandel en bij den uitgever J. H. KOK te
KAMPEN.
Vraag uitvoerig prospectus.

Zendini onder de loden van de Oereformesrde
Kerken in Nederland.

Verantwoording van 22 Mei tot 19 Juni 1915.
C o l l e c t e n te Haarlem ƒ 15.37; Schermerhom f 7.341^; Hoogeveen f 26; 'sHage f 207.70;
Maasdijk ƒ 10; Leidschendam ƒ 9.57; Langerak
a. d. Lek / 9.84; Stellendam f 8.24; Beilen f 18.01;
Epe /• 10.26; Enkhuizen ƒ 57.341^; Baambrugge
Generaal-Agent:
ƒ6; Kockengen ƒ7.55; Mijdrecht ƒ10; Amsterdam ƒ 200; Hilversum f 60; Watergraafsmeer ƒ 25;
Weesp (A) ƒ 22.45; Amstelveen ƒ 15; Muiderberg
Alom verkoopers gevraagd.
ƒ 2.78; Uithoorn ƒ 2.50; Dieren (deel der
Pinkstercollecte) ƒ 1 7 .
EEN UIT V E L E N .
G i f t e n van Geref. Kerk te Echten ƒ 2; id.
De heer JOH. DE JONGE te Nieuwe
Pekela schreef ons: »Zend mij s. v. pi. nog te Ottoland ƒ 5; Meisjesvereeniging te Middeleen glazen koker met Dr. BARTON's Hoofd- stum ƒ10; gevonden in de collecte te Oldekerk
pijn-tabletten. De vorigen hebben mij b e s t ƒ 2.50; id. te Dokkum ƒ0.50; id. te Schoondijke
voldaan. Ik kan niet nalaten zulks te be- ƒ 5; Zendingseommissie te Axel ƒ2.50. "
Ds. H. C. VAN DEN BRINK,
richten. U moogt dit gerust publiek maken.
Deputaat-Quaestor, .
Dieren., 19 Juni 1915,

K. S. DE BOER, Sneek.

