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tenen juist door de genoemde gemeenschappe- ijzeren spoorlijnen, 't Was den burgemeester niet
Met vriendelijken
dank aan zoovele gelijke toebereidselen de opmerkzaamheid van het ontgaan. Trouwens hij was 't gewoon nederwaa.rts abonneerden,
dte ons de
verschuldigde
geheele volk tot zich getrokken hgbben, kunnen te zien en wat bruikbaar was van den grond
het
derde
kwartaal
abonnementsgelden
over
de .Boeddhisten van hun gemeenschappelijk op te nemen. Wat daar nu lag moest een goud• •
optreden leeren. Bestrijding des Christendoms stuk zijn. Zeker had deze of gene het uit den i^i6 reeds toezonden, nemen wij de vrijheid
met de methoden der Christenen, dat zal wel wagen laten vallen, 't Ging toch niet aan zoo'n hun, die dit nog niet deden, te verzoeken,
de eigenlijke bedoeling van den Boeddhistischen schat te laten liggen. Die kon nog meegenomen.
vM.evY\]^Aén\ZenSe^\..?k.B.
maatregel zijn.
Haastig bukte zich de burgemeestei^en greep znlks alsnog
- Hoezeer zich de behoefte haar vermeerderde het begeerlijk stuk, dat hij straks wel als bui- te doen en hun
postzvisselteAdresseerenaau
HOOFDKANTOOR
Boeddhistische propaganda doet gevoelen, be- tenkansje zou kunnen boeken.
De Administratie van „De Heraut",
iDat is het laatste wat ge opraapt."
wijst de eerste resolutie: „De verschillende
Amsterdam.
Die stem kwam van Frits, die spottend had
Boeddhistische sekten moeten zich vereenigen,
om daardoor den godsdienst nieuw leven te toegezien. Meteen deed de jonge man een ge- De abonnementsprijs
van De Heraut is
geven en krachtiger dan tot nu toe uit te breiden, weldigen sprong over het hek en stelde zich zoo
f \,2.0 per kwartaal.
opdat het welzijn van het keizerlijke huis des in veiligheid.
Na ontvangst van den postwissel
te beter bevorderd worde". Om gemeenwordt
En de burgemeester ?
schappelijke actie te vergemakkelijken, moeten
Hij wilde ook nog zijn vondst in veiligheid bren- den afzender- daarvan bericht gezonden.
de verschillende sekten hunne statuten herzien, gen toen hij zag hoe Frits hem ontsnapte. TegeD E ADMINISTRATIE,
opdat zich de Boeddhisten bewust worden, in lijk echter werd hem het gevaar duidelijk. Ratewelke punten zij met elkaar overeenstemmen. lend, grommend en sissend kwam het nader als
Amsterdam,
Sept.
igió.
Men wil de leer, de geschiedenis en den tegen- een' booze geest, die den roekelooze bedreigde,
woordigen toestand dezer sekten onderzoeken. 't Was den burgemeester als verzengde hem een
Ook op het uitvaardigen van nieuwe godsdienst- heete adem, als rees een zwart monster voor
wetten wil men aanwerken.
hem op. Dat is de locomotief, dat is de dood!
Wat deze nieuwe wetten brengen moeten, is Die gedachte' schoot hem eensklaps door, het
ons nog niet duidelijk geworden. Daarentegen hoofd. Hij beeft, 't is of zijn zinneir hem" bePernambuco,
Bahia, Rio de Janeiro, Santos,
is zeker, dat in tegenstelling met de samen- geven. Hij strekt de armen uit en stort als
smeltingspogingen van verscheidene ontwikkelde levenloos neer.
Montevideo
en Buenos-Aires.
De Heere nam na korte ongesteldheid
Had het zwarte monster, de locomotief, hem
Boeddhisten, voor wie Christendom en Boeddvan ons onzen Broeder Ouderling
hisme bijna gelijkwaardig zijn, tegenwoordig vele gedood ?
' «
.
ALDERT BORST,
Te • verwonderen zou het niet geweest zijn.
Amsterdam
Falmouth
Goruna
Boeddhisten denken als die Japanner, welke
Vertrek van:
Vigo
Lissabon
in den ouderdom van 85 jaar, waarvan
kort geleden geschreven heeft: »De tegenstelling Maar de Heerg God, die over Wouter De Regt
hij er ISJ^ in het ambt heeft gediend.
tusschen het Christendom en het Boeddhisme nog gedachten des vredes had, verhoedde het.
S.S. HOLLAIOSA 13 Sept. 20 Sept. 22 Sept. 23 Sept. 24 Sept.
Zijn heengaan was in vollen vrede. De geis zoo groot, als die tusschen sneeuw en een De sterke man was toch tegen vrees en ontftTeSS. FRiSfA
11 Oct. 18Oct. 20 Oct. 21 Oct. 22 Oct.
dachtenis van dezen rechtvaardige zal in
kool vuurs. Er kan geen harmonie bestaan ring niet bestand gebleken. Doch God beschikte
zegening blijven.
'
tusschen de Christelijke leer en het keizerlijke het zoo, dat de machinist van den naderenden
S.S. ZEELANDIA 8 Nov. 15 Nov. 17 N'^v. 18 Nov. 19 Nov.
huis*. De man voert dan als bewijs aan, dat trein nog juist bij tijds het zwarte punt voor
De Raad der Gereformeerde Kerk
de geschiedenissen des O. T. het geloof hem op den spoorlijn ontdekte. Gelukkig was
1
van Hoofddorp (Haarl.meer):
Deze Stoomsch@pen vervoeren passagiers Ie, 2e en
aan den hemelschen oorsprong . der Ja- de trein, die pas het station had verlaten, nog
E. SCHOUTEN, praeses.
panners onmogelijk maken. De Christenen, niet in volle vaart. En zoo slaagde men er in,
3e kiasse.
B. BIESHEUVEL, scriba.
zegt hij, krenken de nationale wetten, en ver- schoon niet zonder moeite, den lokomotief tot stilscholen als een muis, dringen zij overal in, stand te brefigen vlak bij de plek waar de ongeVoor i n i i c l i t ï n g e n wende men zich tot den Koninklijken
Hoofddorp., 30 Augustus, 1916.
terwijl zij den arme met geld omkoopen, en lukkige was neergevallen.
HoUandsohen L l o y d , Prins Hendrikkade 131 te Amsterdam, Telegramzoo den grond leggen voor hun arbeid om te
Voldoende hulp was spoedig aanwezige Een
O Adres: R e a l l o y d , of fot de Agenten te Rotterdam: D. BURGER & ZOON;
werven. Het Boeddhisme daarentegen heeft, geneesheer werd in der haast gehaald, die aanvan den beginne aan, sinds het den Japanschen stonds verklaarde dat de burgemeester door een
te 's-Gravenhage: CRANS & Co.
grond betreden heeft, met het keizerlijk huis beroerte was getroffen. Geen wonder zeker als
in verbinding gestaan en wettig het erkend.
Commissionairs In Effecten,
we bedenken welk een schrik na de opwinding
Het bovenstaande ontleenden wij aan de gevolgd was. Bewusteloos werd Wouter De Regt
{Amerikaansehe) Wachter. Men leide er niet uit naar zijn woning gebracht. Zijn verstijfde vingers
JACOB
CATS,
VERZAMELD!^
af, dat de Japansche regeering de Chr. zending hielden nog krampachtig het stukje metaal
KALVERSTRAAT 55 WARMOESSTRAAT 141. D i C H T W E R K E N , flink boekdeel, ruim
AMSTERDAM.
zoo buitengewoon goedgunstig is. Het optreden omklemd, de penning die hem reeds een oorUTREGHTSCHESTR. 119 - KEIZERSGR. 209-303 SOO bladz. in keurigen Prachtband voor
van den Japanschen Gouverneur van Korea zaak van onheil was geworden en die ook midslechts ƒ 1 . 5 0 .
delijkerwijs aanleiding tot nog wat anders Mr. 6. H. A. 6R0SHEIDE Jr. < — . - - » — AMSTERDAIVI. •
tegen de zending leert dit anders.
CATS is de Volksdichter bij uitnemendteid.
wezen zou..
Accountant, Lid van het Nedl. Inst. v. A c e . Evangelisatiearbeid van de Ger. Kerlcen Steeds opnieuw komt men onder de bekoring
Dood kalm had Frits dat alles aangezien. Nu
van zijn kernachtige poëzie en gezonde levensSingel No. 3 0 3 , T. 1233 N.
echter achtte hij het zaak zich uit de voeten te
(êemengïi üieutosi.
in Noord-Brabant en Limburg.
opvatting.
maken,
eer
hij
wellicht
geroepen
werd
om
te
AMSTERDAM,
Olie 'in het vuur, In de Deensche bladen deed
Cats kost nu s l e c h t s ƒ1.50.
in den laatsten tijd een brief de ronde, welke van getuigen hoe de zaak, zich had toegedragen. belast zich met inrichtea en controleeren
Met hartelijken dank ontvangen in de maand
Verkrijgbaar bij D. BOLLE, Bazaar van
een stervenden Duitschen soldaat uit Noord-Sleeswijk Dat kon hem in allerlei moeilijkheid brengen.
Augustus:
v a n administraties
Goedkoópe Boeken, Hang No.98,te Rotterdam.
heette afkomstig te zijn. Daarin wordt geschilderd, Juist "wilde hij zich daarom verwijderen, toen
Geref. Kerk Koudum ƒ 2.50; id. Poortugaal Toezending franco na ontvangst van posthoe hij op bevel van een officier in een huis moest een forsche hand op zijn schouder werd ge- en alle andere accountantswerkzaamkeden.
ƒ 2; id.' Bolsv/ard ƒ 10; id. Zuidhorn ƒ 6; id. wissel, waarop melden: C a t s D i c h t w e r k e n .
dringen om het geheele gezin, ouders, kind en leSd, en iemand tot hem zei:
grootvader, te dooden. De Deensche Minister van . »Wees zoo goed even op het raadhuis te \/oor dèn meestb. te k o o p : 15 j a a r g . v a n Roodeschool ƒ 5; id. Schermerhorn ƒ 1; id.
„ D e H E R A U T " , op één na stevig ing.;
Justitie liet de zaak onderzoeken. Toen kwam aan
Zonncmaire ƒ 1; id. Loppersum ƒ 5; id. Kapelle
het licht, dat deze zoogenaamde brief zijn oorsprong komen, om als ooggetuige te vertellen wat er en 5 d i n . Dictaten Dogmatiek van Dr. Biezelinge ƒ 1.50; id. HoUandscheveld ƒ 2.50;
vind in het Paaschnummer van het blad Kristeligt met onzen burgemeester is gebeurd.«
KUYPER, zoo goed als nieuw, in prachtb.
Frits kende die stem en opziende den spre- Te zamen of afz.' Br. G. HOGEWEG, Nieuwer- id. Rijswijk (Z.-H.) ƒ 5; id. Bennekom ƒ 5;
Dagblad, waarin eene vertelling voorkomt onder
id. Bildtzijl ƒ 1; id. Hilversum ƒ 15; id. Huizen
het opschrift «Het zwaarste«. In dit verhaal, in den ker ook. Het was de veldwachter dien hij liefst kerk a/d IJ. '
ƒ 2; ld Helenaveen ƒ 2; id. Opperdoes ƒ 2.50;
vorm van eene novelle gegoten, worden cenige zoo min mogelijk ontmoette. Doch hij hield
Duitsche soldaten- uit Noord-Sleeswijk sprekende zich onverschillig.
id. Zwartewaal ƒ l.SO; id. Alblasserdam ƒ 2.50;
ingevoerd, die elkander vertellen wat voor ieder
id. Kamerik ƒ 3; id. Scharnegoutum ƒ 5; id.
sik heb niets op het raadhuis te doen«, zei
hunner het zwaarste gedurende den oorlog geweest
van 'Purolzeep werkt reinigend en
Barendrecht ƒ 2; id. Giessen-Oud- en Giessen
was. Het werd door het onderzoek van den minister hij norsch. »Ik heb niet meer gezien dan een
ontsmettend, doet pukkels, puistjes,
Nieuwkerk
ƒ
5;
id.
Genderinge-Silvolde
ƒ
2.50;
Trots de geweldige opslag voor ƒ1.95 een
vastgesteld, dat de schrijver van Jiet verhaal de anders.
vetwormpjes en huiduitslag verdwijid.
^V'ilde^vank
ƒ
5;
id.
Gorinchem
ƒ
5;
id.
predikant Madsen uit Freuensböge bij Odenseis,
Meteen wilde hij zich losrukken en" verwijde- geheele bezending Matten enz. om uw woning
een opwekkingsprediker en schrijver van dichter- ren. Doch de politieman wilde dit oin meer dan gezellig te maken: 1 prima kwal. Chinecsche Nieuwerkerk (Zeel.) ƒ 2.50; 'id. Willemstad ƒ 16;
lijke stukken in Denemarken. Deze verklaarde in een reden niet gedoogen. En nu ontstond tus- Vloermat, fijne mooie kleuren, voor slaapkamer, id. Zevenbergen ƒ 5.71; id. Winterswijk ƒ 70.59;
een verhoor, door dé politie hem afgenomen, dat
id. Ivouveen ƒ 15; id. Broek op Langendijk
liet geheele verhaal van het begin tot het einde schen de beide mannen een worsteling, die lang keuken enz.; 2 flinke nette Gangmatten ; 1 sterke ƒ 5; id. Rhoon ƒ 2; id. Oude en Nieuwe
Deurslijkmat
(80
X
50
c.M.j;
1
gekleurde
zachte
had
kunnen
duren,
zoo
de
veldwachter
niet
een
verdicht was. Ofschoon de vorm van de vertelling,
Wetering ƒ 5;. id. Vleuten ƒ 2.50; id.. Kateng;elijk/ zij in het Christelijk Dagblad gedrukt werd, kameraad uit de stad vlak bij zich had bespeurd. Bedmat. Gratis: 1 fraaie Wandversiering en 1
het voor den lezer duidelijk maakte, dat zij ver- De man was op hét bericht van een spoorweg- fijn Tafelmatje. Wie binnen 8 dagen postw. drecht ƒ 10; 'id. Gerkesklooster (Fr.) ƒ 5; id.
Purolzecp kost
dicht was, werd zij desniettemin door onderschei- onheil zoo snel mogelijk op een boerenwagen zendt a ƒ 1.95 of remb. bestelt ontv. dit alles OUoland (Z.-H.) ƒ 8; id. Hoogvliet ƒ 2; id.
dene bladen in een vorm overgenomen, die bij de naar de plek gereden.
en nog extjra 1 fraai Stoelkussen, 1 Theewarmer, Langerak a. d. Lek ƒ 2iS0; id. Vianen ƒ 3;
lezers den indruk moest geven, dat het geschilderper stuk 60 cent; 3 stuks ƒ 1.70.
Zoodra hij het gevecht zag endden veldwach- 1 Kalender. 1 Lampekap., 1 fijne Tafellooper, 2 id. H.-I. Ambacht ƒ 5; id. Oostburg ƒ 5 ; id.
de voorval werkelijk aldus had plaats gehad. Dat
Antwerpen ƒ 2.50; id. Kralingen f 20; id. Oud
Verkrijgbaar bij Apoth. en Drogist.
Boodschapmanden
of
1
fijn
Tafelkleed.
Mattenter
die
hem
wenkte,
haastte
hij
zich
tot
diens
Madsen, die zoo verdichfe, geen pro-Duitscher is,
Beijerland ƒ 5; id. Wijckel ƒ 5; id. Schfaard
Fabrikant: A. MIJNHARDT, Pharm.
huis
Prinsengracht
146,
Amsterdam.
hulp.
En
zoo
was
Frits
weldra
vermeesterd,
kan men wel vermoeden.- Het. schrijven van een
ƒ 3; id. Emmercompascuum ƒ 5; id. Zwolle ƒ 10;
fabr. Zeist.
dergelijk verhaal in deze dagen, is olie werpen in gelijk jaren geleden zijn vader overkomen was.
i5. ^S'ormer ƒ 2.50; Kerkeraad G. K. Niawier ƒ 5;
het vuur; dit had de predikant van Freuensböge
Ger. Kerk St. VoUehove ƒ 5.32; id. Borsele f 9.66;
moeten bedenken.
BRIEFWISSELING.
id. Uithuizermede (ged.) ƒ 7.50; id. St. Pancras
Aan hen die vragen inzenden wordt nog eens
ƒ 13.60; id. Hijum (Fr.)ƒ 5.72;id. Breda ƒ 9.6O14;
Een reuzenpetitie. Eene petitie, een ton wegende, beleefd herinnerd :
id. Dinteloord ƒ 13,39; id. Drimmelen ƒ 8.22J^;
1. Dat vragen die ongeteekend zijn, onbeantwaarop tWee millioen handteekeningen, werd dezer
id. Fijnaart ƒl3.15;id. Moerdijk. ƒ 7.38; id.
dagen aan den eersten minister van Engeland in woord worden ter zijde gelegd.
Klui;dert ƒ46.72; extra coll. G. K., EindIn dank ontvangen;
het Lagerhuis aangeboden. In een memorie van
2. Dat noodig is er bij te vermelden dat het
hoven ƒ11.80; id. - Dinteloord ƒ26.82; id.
het «Central Campaign Coniittee," aan de handtee- gezondene is voor De Heraut,, wijl andei;s zeer
Voor de Verccniging:
middel dat u kalmte en rust schenkt en
Moerdijk ƒ 6.96; id. Willemstad ƒ 16.42J4,;
keningen voorafgaande, wordt er bij het Gouver- licht verwarring ontstaat met andere bladen, die
een verkwikkende slaap, dat gejaagdheid
Aan Contributiën:
gevonden
in
de
coU.
G.
K.,
Klundert
ƒ
1;
id.
nement op aangedrongen, dat het den verkoop van ook een vragenbus hebben.
en onrust doet ophouden, is een koker
Delfshaven. ƒ 4; id. Hazerswoude ƒ 5; id. Almkerk
door den heer W. H. Sliep te Rinsumageest
alcoholische dranben gedurende den oorlog en zes
3. Dat al zijn wij ruim van opvatting, de
voor Maastricht ƒ 2.50; Ged. Vredewoldsche ƒ 36.50; door den heer A. Reitsma te Oude
maanden later zal verbieden. De handteekeningen
M i j n h a r d t ' s Zenuwtabletten.
werden in zes weken verzameld; de meeste zijn af- vragen toch altijd min of rheer moeten behooren in
Zendingsfeest ƒ 22; Zendingskring G. K., Kampen Leve ƒ 5.
60
cent,
3
kokers
ƒ1.70.
VerPer
koker
komstig van werklieden. Het geheele stuk heeft den kring van lezers hierboven aangeduid. Zijn
ƒ10; id. Maasland ƒ 20; id. Alteveer bij Hoogev.
Aan Collecten (voor de Theol. faculteit):
krijgbaar bij Apothekers en Drogisten.
ingekomen vragen daarvoor niet. geschikt, dan
een lengte van elf mijlen.
ƒ5; Jonged.ver. Wildefvankster dallen ƒ10;
van de Gereformeerde Kerk te Buiksloot
Fabrikant: A. MIJNHARDT,
worden zij gezonden waar zij behooren.
WiNCKEL
Knapenver., Eindhoven f 13; Jaarl. bijdrage, ƒ3.61; te Edam ƒ4.54; te Marken ƒ9.38; te.
Pharm. Fabriek, Zeist.
•
• HOOGENBIRK.
Nijmegen ƒ10; J. Baas, Zaandam ƒ 10; P. Spek, Monnikendam ƒ 6.143^; te Nieuwendam ƒ4.42;
Eisch voorai m e r k
„M\\nhar&\".
Zegwaartƒ 2.50; Verz. door Jongeh. P. D. te Axel te Purmerend ƒ I3.07J^; te Zunderdorp ƒ l.SO;
ƒ 5;> Busje Naaikrans „Martha", Apeldoorn ƒ 2. te Varsseveld ƒ27.81; te Vroomshoop ƒ14.10;
#ere(ormeecbe <ge?maf)eib.
te Avereest ƒ9.42; te Oostburg ƒ i4.6S; te
Met dringende aanbeveling.
Gereformeerde Kerken.
Ome „drijvende" Chr. Schalen.
Rekken en,Eibergen ƒ 7.34; te Giessendam ƒ 20;
Namens
Deputaten.,
OM E E N P E N N I N G .
BEROEPKN: Alphen (Z.-H.), R. E. van Ar kei, te
te Giesen Oud- en Nieuwkerk ƒ26.35; te
P.
NOMES,
ie
Fenn.
Soest. — Heerjansdam, F. 'Staal, te Colijnsplaat. —
Gorinchem ƒ28.25; te Hardingsveld ƒ3.38; te
IX.
L. J. SCHALEKAMP, 2e Fenn
Strijen, P. E. van Scha'ik, te Anna Jacoba-Polder.
voor dit doel bij W. KOK, LusthofLangerak ƒ8.85; te Leerdam ƒ25.1414; te
Fijnaart, ) ^
,
— Loenen-Vreeland, C. J. de Kruijter, te Ooststraat llOb, Rotterdam.
D E VAL.
1916.
Lexmond ƒ 18.50; te Meerkerk ƒ5.90;' te
Kapelle.
Klundert., ^ ^ '
Noordeloos ƒ15.02; te Ottoland ƒlS.96H; te
Er is een oud en ernstig rijmpje, dat zpgt:
AANGENOMEN: Hallum, B. van Halsema, te
Schoonrewoerd ƒ6.0514; te Viahen ƒ7.45.
Haastrecht.
BEDANKT : Hendrik-Ido-Ambacht, C. J. de Kruijter,
Tusschen mond en beker
Aan Schenkingen:
te Oost-Kapelle.
Is nog veel onzeker.
door den heer W. Graafhuis te Groningen
Het was Zondag 28 Augustus voor
gevonden in de collecte ƒ 1 .
Of burgemeester De Regt dat versje kende deZuidlaren.
Geref Kerk. alhier een plechtige ure. Haar
is niet zeker. Wel dat hij menigmaal in de zaal eerste herder en leeraar Ds. J.- Sybrandy, van
Voor h e t Studenten Studiefonds :
van het raadhuis, waar het dorpsbestuur verga- Niezijl tot haar overgekomen, mocht zich aan de
a deposito ontvangen: door den heer W.
derde, boven_den schoorsteen een ander vers gemeente verbinden, na vooraf tot dezen heiligen
Graafhuis van J. H. I. ƒ.2; door Ds. G. El shove
dienst te zijn ingeleid door Ds. W. W. Smitt naar
had kunhen lezen van. dezen inhoud :
L
'
:
te Rotterdam ƒ 9 .
aanleiding van Zach. 4: 6. Des avonds deed Ds.
TH. RUVS Gzn., Penningmeester.
J.
Sybrandy
zijn
intrede
en
verbond
zich
aan
de
Circulaires
-:Programma's
Gij die naar eenig doelvvil tracht,
gemeente met een predikatie over 1 Cor. 2 : 2. Aan
Amsterdam., Keizersgracht 162.
Neem deze regel wel in acht:
Oonvocatiën -:- Besteidcen
het einde van deze tweede samenkomst werd de
leeraar toegesproken door Ds. J. Hoekstr-a te Vries;
A
a n d e e i e n -:- P r o s p e c t i
. Bedenkt dat al hier ongewis
door Ds. Smitt namens den consulent. Ds. van der
Veen van Gasselternijveen, en namens de classis
En, schijnt het na, onzeker is.
Dissertatiën
Assen; en door ouderling J. Beekman namens den
Mistrouw de krachten van den man
Kerkeraad
van
Zuidlaren.
Beide
malen
was
de
^
en
alle
andere Drul(wérken
Die niet schoon hij het wil 't ook kan,
t d ƒ 500 4 o/o Ver. voor Lager Onderwijs op Ger.
kerk dicht bezet.
En heeft hij ook het wit in 't oog.
Grondslag te Amsterdam. . 80o/o.
Moge onze eerste herder en leeraar tot rijken
Zoo menig dien de hoop bedroog.
100 4 o/o
81 %,
dito
zegen worden gesteld voor de kerk van Zuidlaren Uitvoering vlug en net
Prijsberekening billijk
Te vast bouw op uw reekning niet
en
omgeving.
Die al te vaak den mensch ontschiet.

De Groninger ;. ;.
Brandwaarborg -Maatschappij.
GRONINGEN, O, Boteringestraat 72.

Speciale afdeeüng voor H.H. Predikanten
en Onderwijzers, alsmede voor Kerken
——' en Scholen.
—

Koninklijke Hollandsclie Lloyd.
Eerstvolgende afvaarten naar:

WEISZ & G

HOLDSOHIVIEDI^G

iet
ichuim

Hulsvrouw!

bevordeil den
laargroei,

£@n zenuw

Vrije Universiteit

Drukkerij De Standaard
Amsterdam

Warmoesstraat 9 6 • int. T e l . Noord 2315

VerkooM

:

Aangeisotiett

s

1 a ƒ> 100 4 o/o Sonnevanck
83 O/Q.
De heer J. R. Goris, theol. cand., brengt ter
Maar op het oogenblik dacht onze burgemees- kennis van Kerkeraden dat zijn adres voor preek500 4V3 0/oSch. Sloten en Overtoom 91 o/g.
ter aan dicht noch ondicht. Hij zag alleen Frits; verzoeken voortaan is, Zevenbergen (N.-Br.)
Verschenen in de Serie
500 4 O/D Ger. Scholen te Utrecht 82 o/o.
die hijgend en kuchend tegen den slagboom
100 414 0/0 Ver. tot Verz. van MinderII I I
Nederlandsch Hervormde Kerk.
leunde en schijnbaar geheel uitgeput was.
jarigen te Utrecht . . . . 90 0/0.
Hij zit in de val, dacht de burgemeester.
BEROEPEN: Montfoort (toez.), P. Zandt, te Ede.
500 4 0/0 Ger. Kerk te Rotterdam 86 0/0.
Uitgaven
van
het
Gereformeerd
Schoolverband:
II II
'kHeb zoo menigeen die' vlug was, in mijn — Capelle a/d IJsel (,als hulppr. voor de buurt
100 40/0 Ger. Kerk te N.-Helvoet 80 0/0.
II II
No. 11
leven al ingehaald. Nn is die onbeschaamde Keeten), Anth. J. W. Grolman, cand. te Utrecht.
100 40/0 School H. Ido Ambacht 80 0/0.
II II
—
Giethoorn,
J.
J.
'Ph.
Valeton,
te
Weerselo.
—
deugniet aan de beurt. Bedaard aan nu maar.
100 40/0 Gér. School Gouda
85 0/0.
II II
E n . zonder zich nu eenigszins te haasten Surhuisterveen, H. T. A. J. Westrik, te De Wilp.
25 AYi 0/0 School te Westzaan 80 0/0.
II II
—
Driel
bij
Arnhem,
G.
Grootjans,
te
Ommelanstapte Wouter de Regt kalm over de spoorlijn derwijk. — Dirksland, W. Zijls^ra, te Groot-Ammers.
100 40/0 Geref. Kerk Aalsmeer 85 0/0
II II
op Frits toe. 't Was duidelijk, dat hij alles ver- — Bleiswijk, J. Bus, te Enter (Ov.). — Nunen c. a.
100 40/0 Chr. Nat. Schooi Velzen 85 0/0
II II
gat en zelfs geen begrip had van wat de neer- (N.-Br.), Dr. J. H. Gunning, em. pred. te Haarlem.
100 40/0 Kerk. Kas te Huizen. . 850/0.
II II
gelaten slagboom hem toch duidelijk toonde. — De Cocksdorp (Eierland).Th. J. H. Steenbeek,
100 AYi 0/0 Christ. Kweekschool te DorII II
Elk oogenblik kon de trein hier wezen. cand. te Weesp. — Monster, J. H. F. Remme, te
drecht
900/0.
Reeds hoorde men het fluiten van den locomo- Oud-BeijerJand, — Terwispel, H. N. IJsbrandy, te
Nadere inlichtingen worden verstrekt door
tief. Maar de burgemeester ziet op dat oogen- Pingjurn.
DOOR Ds. J . H. LANDWEHR, te Rotterdam.
AANGENOMEN: Aalst, E. V. J. Japchen, te
blik alleen Frits die een onbeschaamd, sarrend
(Z.), — OudenboscR, J. Willemse, te KruiPrijs ƒ 0 . 3 5 . Bij 5 ex. è ƒ 0.30.
gezicht zet; hij is doof voor alle geluid behalve Waarde
ningen. — Capelle a/d IJsel (als hulppr. voor de
voor het vroolijk deuntje, dat de jonge land- buurt Keeten), Anth. J. W. Grolman, te Utrecht. AMSTERDAM. DRUKKERIJ DE STANDAARD. A M S T E R D A M . E g e l a n t i e r s g r a c h t 1 6
Icoper neuriet. Bijna heeft hij Frits bereikt... — Ottoland, A. Goverts Jr., te Hellouw.
Daar flikkert en glinstert iets tusschen de

ing

De
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