onderwijs en daardoor den naam Gods geheel noordwaarts om zijn heilloos werk voort te
uit de scholen te verbannen. Andere landen zetten.
waren dien gevaarlijken weg wel opgegaan,
Doch reeds den volgenden nrorgen was
doch het was te hopen, dat Engeland zich Claverhouse terug. Hij had, vertelde hij aan ONDERTROUWD :
niet zou laten verleiden ook dien weg teCuUen vernomen, dat er dien avond weer een
DOUWE P. OBERMAN
bewandelen.
geheime vergadering zou gehouden worden. Nu
EN
Ten slotte werd het amendement-Walters moesten de soldaten er op uit. Weldra was
ELZERDINA FREDERICA TUININGA.
met eene meerderheid van slechts 15 stemmen heel de troep op weg, Claverhouse ging
verworpen.
zelf mee.
Dantumawoude \
Nu_ verwachten velen, dat het Engelsche Hoo„Ze zullen natuurlijk bij nacht en ontijd
bij Dokkum, [ 13 Juli 1906.
gerhuis de nieuwe schoolwet zal afstemmen. hun verwenschte vergadering houden," sprak
Dokkum,
\
Het is te hopen. De bestaande wet is eenhij tot CuUen; „wij zullen intusschen eens letdoorn in het oog van de dissenters, vooral in ten op wie en wat we zien, en misschien in
ONDERTROUWD :
Wales, waar men er zich lijdelijk tegen ver- de huizen wel een goede vangst doen. Want
J. BRINKMAN,
zette; maar de nieuwe wet stuit allen tegen hun predikant voor van- avond zit zeker wel
ier. Pred. te Beilen,
de borst, die de religie als kracht tengoede in hier of daar verscholen."
EN
het volksleven willen behouden. Waarom kon
A. D, BRAMER,
Ze reden voort over een hei die hier en
DEN HAAG (WJegw 2ülphen). Directie HENNY.
het liberale ministerie niet een wet voorstel- daar heuvelig was. Onverwacht onderscheidden
Kampen, 13 Juli 1906,
KAPITAAL
y 4.000.000.001
len, waarbij hetgeen de Dissenters tot verzet ze in de verte twee mannen, die voor hen uit Huwelijksvoltrekking D. V., 27 Juli a, s.
RESERVEFONDS; ruiw . • 1.300.000.001
prikkelde, was weggenomen, om voorts de din- liepen.
gen te laten die zij zijn? Gelukkig dat er En- „Mannen!" riep Graham, „vooruit I die moeten
GETROUWD, 3 Juli 1906, te Potchefstroom,
gelsche liberalen zijn, die de revolutionaire we hebben, ik wed dat het weer van die dwe door Dr. J, D, DU TOIT :
denkbeelden verwerpen.
ALBERT H , KOOIJKER,
pers zijn, grijpt ze!"
AUen renden voort. Doch de twee, die ook
H. d. S. V. C. N. O.
WiNCKEL.
EN
de ruiters bespeurd hadden, begrepen dat het
GRIETJE S. KLEIN.
op hen gemunt was, en haastten zich weg.
„Ziet ge wel" sprak Claverhause tot CuUen
Telegrafisch.
Potchefstroom,
Postbox 291.
ik heb goed gezien. Ze weten wel' wat er volgt.
Ik weet zeker dat zij gewapend naar de preek
willen gaan. Vooruit!
B i j k a n t o r e n : HII^TEiBSIIIlI, E<angestraat.
Heden overleed tot mijne diepe droefOok de mannen liepen snel. Wellicht konden
n^AVUiJEM, K r u i s w e g 6 9 .
heid, mijne innig geliefde Moeder, Mevrouw
zij 't nog ontkomen.
DE COVENANTER.
SARA
LYDIA
JOHANNA
„Schiet" riep de bevelhebber eensklaps. Er
VAN OOSTEN.
Koopen en verkoopen E F F E C T E N en vreemde COUPONS. Wisselen Gouden en
knaalden eenige schoten. Een man viel neer.
XI,
Weduwe van den Heer
Zilveren M U N T E N en vreemde BANKNOTEN. Sluiten P R O L O N Q A T I E N en B E L E E De ander bleef een ©ogenblik bij hem staan
N I N G E N . Nemen gelden k. D E P O S I T O tot dagelijks vast te steUen leulekoers.
JACOB ANNE MATHIAS VAN OORDT.
en ijlde toen weg, door pistoolschoten achterEEN OFFICIER.
Vrouwe van Bunschoten, Spakenburg en
volgd.
Eenige dagen later reed een troep dragonders
Eenige oogenblikken later waren de soldaten
Dijkhuizen, in den ouderdom van ruim
den weg op, die naar Glasgow noordwaarts bij den gevallene. Zij tilden hem op. Hij was 84 jaar.
voerde. Zij behoorden tot de troepen, die sinds reeds dood!
J. J. VAN OORDT.
koning Jacobus zijn broeder Karel was opge„Alweer een rebel minder" sprak ClaverVelp, 13 Juli 1906.
volgd, in last hadden, zoo streng mogelijk house, boosaardig lachend,
tegen de afgescheidenen of Dissenters te werk
„Weet gij *dat zeker ? vroeg CuUen ernstig,
Eenige en algemeene kennisgeving.
te gaan. Koning Jacobus was openlijk tot de „was die man een rebel?"
Bezoeken
worden niet afgewacht.
Roomsche kerk overgegaan, een vriend der
„We zullen het er maar voor houden", was 't
GEVESTIGD T E
Jezuïeten, en een bittere hater en vervolger van antwoord, koel; „waarom liep hij anders weg?"
al Gods volk.
„Hij kon wel niet op de wilde Hooglanders
Aan het hoofd van den troep reed een jong zijn gesteld geweest, en met reden", zei CuUen
Heden leed de Kerk van Mijdrecht een
De Bank geeft uit 4 o/o pandbrieven met winstbewijzen in Stukken,
Engelsch officier, een man van edel voorkomen, kortaf, Claverhouse zag hem verstoord aan, maar
gevoelig verUes in het overlijden van eender
van
/ 5000.—, /1000.—, / 500.—, / 250.— en /100.—, tegen den
prachtig gekleed, naar de wijze der cavaliers, zweeg.
dienaren des Woords, den Weleerw. Heer
koers
van OQV* %•
.. , .
,, .
zoo als de adellijken genoemd werden, die 't
HOOGENBIRK.
Ds. J. KONING J.Wz.
Verkrijgbaar ten kantore der Bank, bij de Agenten en Kassiers en Commet deu koning hielden, en die meestal de
Een ernstige krankheid van weinige
missionnairs in Effecten,
Gereformeerden wegens hun vroomheid fel
weken
nam hem weg in de kracht zijns
De
Directie:
haatten en hun bespotten. Aan den koning
BOMKRS.
levens, ruim 39 jaren. Gedurende de bijna
waren zij verder zoo gehecht, dat ze in alles (Bui/en verantwoordelijkheid van de Redactie.)
TABT ÜWISTDBRKSr^^
13 jaren zijner bediening was hij hier met
zijn wil deden, die trouwens met den hunnen
^^^^^^^^^^^^^^^^•••••••••••••••••KilBMHBiHIB ••••••
ijver
en
getrouwheid
werkzaam;
niet
alleen
veelal overeen kwam. 't Was een bijna buitenin en voor de Gemeente, maar ook op
sporige trouw, zoo als de Engelschen zelf zeg- Nog eens — de nood te Appelscha.
velerlei Christelijk gebied. En deze arbeid
Bij J. M, KOK te Kampen
verscheen:
gen, en de koningen zijn ook juist daardoor
In December j.l. plaatsten we een ingezonden
was niet ongezegend.
in het ongeluk geholpen. Een vriend die feilen stuk in verschillende bladen en ook in dit blad,
Het strekt ons tot troost, dat hij heentoont, die durft raden en vermanen, is een ware om de behoefte aan een Christelijke School te
ging zijn hope hebbende op Hem, Wiens
vriend.
DOOR
Appelscha in het licht te stellen en om een bloed ons reinigt van alle zonden.
Sommissioaalri in Ëfiectes,
De jonge officier was afkomstig uit het edel beroep te doen op de oifervaardigheid der voorSterke en trooste de Heere zijne Gade,
geslacht ran Gullen. In rijkdom opgevoed, in standers van Chr. Onderwijs.
een zeer Koningsgezinde omgeving, had hij al Met dankbaarheid aan den Heere en aan die als Weduwe met een 8-tal kinderen
10 StuK. leo Paff-Prijs tO.'70.
achterblijft; en heilige Hij dezen smartvroeg kennis gemaakt met het weelderig leven allen, die ons iets zonden voor dat doel, kunnen
voUen
weg
aan
ons
aller
hart.
Het geheele werk zal in 3 stukken
van de hofkringen en in de groote wereld.
we melden, dat van buiten af inkwam ruim
Namens
den
Kerkeraad:
a
f
o.
70
compleet
zijn, die nog dit jaar het licht
Aan God en Zijn gebod werd daar weinig / 1 4 0 0 . Dit maakt met ons fondsje van
zullen zien,
gedacht, met de vrome Puriteinen en Presby- / 3 0 0 en de som van / 1516.50 die we te
H. DE KONING, V.D.M.
terianen dreef men den spot — doch ook de Appelscha zelf bijeenbrachten, samen ruim
J. KEIZER SR,, Ouderl.
Godvreezende predikers in de Staatskerk liet / 3 2 0 0 .
Mijdrecht, 14 Juli 1906.
Voor een ongehuwden jongen man
men — al werden ze nog met eerbied bejegend —
Nu ontvingen we echter sedert 26 Mei niets
of een jonge dame, die grondig het dubbel
liefst links liggen, 't Was mode tot die kerk meer.
Voor de vele blijken van deelneming, onder- boekhouden verstaat en een goede hand
te behooren, het was onmisbaar wilde men voorDientengevolge zit het Bestuur der Schoolvonden bij het overlijden van onzen geliefden
uitkomen, maar verder bekommerden zich de vereeniging in groote moeielijkheid.
Vader, Behuwd- en Grootvader, den Wel-schrijft, b e s t a a t g e l e g e n h e i d t o t
jonge, loszinnige Cavaliers meer om de vossenOngeveer / 7 0 0 0 is noodig voor den aanEerw. Heer
p l a a t s i n g tegen behoorlijk salaris,Brieven
jacht dan om den dienst des Heeren.
Kassiers
koop van grond en den bouw van School en
Toen het in Schotland al onrustiger werd Onderwijzerswoning; dus komen we nog bijna
PIETER WAGEMAKER,
onder letters Y. Z. aan het bureau van dit blad
. en
waren CuUen en zijn vrienden dan ook hoogst / 4 0 0 0 tekort. Deze som op te nemen dur in leven Eraer. Pred. van de Geref. Kerk te
Commissionairs in effecten.
verontwaardigd. Wat wilden, zoo spraken zij, yen we niet, ztlfs niet al konden we die krijgen Hilversum, betuigen wij onzen hartelijken d a n k .
die domme dwepers, die steilooren daarginds in rentelooze aandeelen. Dan toch zouden
P, WAGEMAKER.
De Diaconie der Gereformeerde Kerk van
toch? Konden zij dan geen kerk houden zooals jaarlijks aandeelen uitgeloot moeten worden,
A. C. WITZEL—WAGEMAKER,
Rotterdam ( ' / ^ ^ b l e d t t e k o o p a a n een
de Koning dat voorschreef. Waarom hielden ze en rekenende met de draagkracht der voorJ, H, WITZEL.
O R G E L , geschikt voor kleine kerk of zaal.
hun verboden vergaderingen? Kortom, die standers van Chr, Onderwijs alhier, zouden we
- PIETER WITZEL.
Adres: L. MEESTERS, Gerard Scholtenstraat
Schotse!: e Presbyterianen waren drijvers en dan verplichtingen op ons nemen, waarvan we
95, Rotterdam.
Hilversum, Juli 1906.
dweepers als John Knox, die dat werk had be- te voren weten, dat we er niet aan kunnen
gonnen. De Koning had groot gelijk het ver- voldoen. In elke andere plaats zou dit wellicht
nieuwste
vinding
zet niet te dulden, en al zijn trouwe onder- wel mogelijk zijn, doch hier is dit «zW mogelijk.
Bij J. H. KOK, te Kampen verschten:
danen moesten hem helpen om het kwaad te
voor verafjElen en l e z e n te g e l p .
Van de 6 0 kinderen, die we op onze
keeren.
Uitsluitend bg
School kunnen krijgen, kunnen nog geen 2 0
Zoo was de jonge Gullen dan in het leger het volle Schoolgeld betalen, zoodat dus de
gegaan en al spoedig officier geworden.
Tien Leerredenen
over Exod.
overigen of geheel of gedeeltelijk moeten ge24, 32, 33, 34,
't Duurde niet lang of hij kreeg bevel met holpen worden. En die jaarlijks wedeikeerende
Speclalifelt
een afdeeling ruiterij naar Schotland te trekken. hulp rnoet ook weer uit Appelscha komen.
door
B r i l l e n e n Plncenez^
Dit was juist een kolfje naar CuUens hand.
De inkomsten zijn dus gering.
8Q Ftokln
8S.
Ds.
BT.
HOEKSTJRJL,
Hij zou de opstandigen gaan bevechten, overHet Bestuur stelde zich nu voor de vraag:
winnen, ten onder brengen. Hij zou den Koning Wat moeten we nu verder doen ? Halverwege . S p r e e k u r e n : alle werkdagen van I1/2 Prijs 11.2S.
In
Stempelband
f
t.75.
tot 21/2 uur.
dienen, aan den nieuwen vorst Jacobus even blijven zitten ? Maar dat kan en mag niet.
Bij alle Boekh. voorhanden.
Telephoon 13e§.
trouw zijn als aan zijn voorganger, en wie weet
Grond koopen en met den bouw beginnen,
wat roem en eer hem daarvoor wachtte! Dat kunnen we ook niet. Wel durven we beginnen
slechte oproerige volk daarginds zou 't ervaren, als we nog / 1 8 0 0 ontvangen, en d u s / 5 0 0 0
Sedert de laatste verantwoording ontvingen
dat de Koning trouwe vrienden had, die zijn bijeen hebben.
we met vriendelijken dank: van N. N. te Nieuwbevelen wisten te doen gehoorzamen!
Dan houden we nog wel / 2 0 0 0 schuld,
Buinen / 0.30; Chr. J. V. te Zwartsluis / 0.60;
Na een poos hielden de ruiters stil bij eenmaar dan wagen we het toch. Doch zie, —
Geref. Kerk Westeremden ƒ i ; N. N. Drachten
fraai landhuis. In den tuin er van zag men een die / 1 8 0 0 ontbreekt ons nog.
/ 2; J. M. Zwolle / 2.50; Geref. J. V; Overg
e
T
e
s
t
l
g
d
te
rijknecht die een paard gereed hield. Weldra
De nood dringt ons dus, nogmaals een beschJe / 0.70.
verscheen een man, wiens kleeding een hoogen roep te doen op de hulp van beweldadigde
Zeer weinig hebben we ditmaal te verantrang in het leger aanduidde. Hij sprong op het Christenen in Nederland. Nog / 1 0 0 werd ons
woorden. En nu al sedert zes weken ontvingen
paard, reed op de ruiters toe, en voegde zich toegezegd als we met den bouw beginnen.
we niets voor onze School. Wij wilden zoo
bij den officier die hen aanvoerde.
Hadden we nog maar 1 8 zulke toezeggingen,
gaarne vooruit en wij kunnen niet. Dringend
Die man was Claverhouse, die het opperbevel dan waren we klaar.
IS nog eenige hulp noodig. Zie ingezonden stuk
voerde over de koninklijke dragonders in
Zelf kunnen we niet meer doen, dan we
in dit No.
deden.
Schotland.
Met vriendelijk dringende aanbeveling
Hij schudde den jongen officier hartelijk de En onze kinderen zitten in de handen van
Namens de School-Vereen. te Appelscha
hand en heette hem welkom in Schotland.
secialistische onderwijzers. Wij wilden zoo gaarne
« e v e s t i s d t e C^ROMIIVCii:]!.
P. KOSTER, Voorzitter.
„Ge komt juist bijtijds," vervolgde hij; „de hen er uit bevrijden en — wij kunnen niet,
OUDE BOTERINGESTRAAT No. 72, hoel MUURSTBAAT.
rebellen geven 't niet op. Maar de koning zal omdat ons het geld ontbreekt.
HOMOEOPATHISCHE APOTHEEK
niet lang meer te klagen hebben."
TelephooBt I n t e r c o u H i n m a a l STo. ®^^
Geliefde Medechristenen 1 acb, helpt ons.
van ALBXIMT
SOMMISM.
„Dat geloof ik," sprak Gullen, „met dat volk
Wij weten wel dat er veel gevraagd wordt,
Amsterdam, Heiligenweg, h o e k Singel.
is toch niet te redeneeren, ja zijn woest en doch wij zouden niet durven vragen, indien we
Grootste Inrichting
in
Nederland.
onredelijk, We moeten het kwaad den koper niet van overtuigd waren, dat het hier zoo
Uitstaand bedrag a a n H y p o t h e k e n op 31 M a a r t 1906 / 3.258.557.50,
Hensels
T
o
n
i
c
u
m
,
afdoend
en
beproefd
bijBloedindrukken, hoe eer hoe beter." .
hoog noodig,is.
a a n P a n d b r i e v e n / 2.231.200.—
armoede en Zenuwzwakte. 100 gr./i; 200 gr./i.75„Nu dien weg gaat het op," zei de ander,
Gaarne zal ondergeteekende uwe gaven in
C o m m l s a a r l s s e n : PROF. M R . D . P , D . F A B I U S , J . H , D E WAAL M A L E F I j t , A, W
P u r s h i a n a Tabletten, uitstekend tegen hardlij„zoo waar ik Graham van Claverhouse ben. ontvangst nemen.
SCHIPPERS, JHR. H . A. WTTEWAALL VAN STOETWEGEN, H . LUIKING, M R . P
vigheid en voor bloedzuiveringperflacon/o.7S.
Nog pas zijn er drie van die koppige lui te Namens de School-vereen. te Appelscha,
DIELEMAN, E . G. WENTINK,
H a m a m e l i s Supporitorias, het eenige afdoende
Glasgow, waar ge nu van daan komt, doodgeP. KOSTER, Voorzitter.
R a a d v a n T o e z i c h t : JOHS. TERPSTRA, M R . H , VAN DER VEGTE, M, UBBENS
middel bij aambeien per doos / 125.
schoten. Ze hadden ronduit geweigerd te bidAppelscha, JuU 1906.
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;
den voor koning Jacobus. Want, zeiden zij, hij
O e e f t w i t 4 p O t , I*a,iidl>rieveii,
100 gram / i.oo.
is door God verworpen, zoo als die lui redekoers 100 p C t , in stukken van / 1000.—, / 500.—, ƒ ioo.— en" ƒ 50.—, verkrijgbaar ten F u c u s , Ontvettingsmiddel per flacon /2.S0.
neeren. Maar we hebben hun mond wel
kantore der Bank, bij alle Agenten en Effectenhandelaren. Inlichtingen geven te Amsterdam Arnicahaarolie, tegen het uitvallen en vroeggesnoerd."
de H , H . : L. G. WEISZ & Co. Westermarkt 21 en RADIUS en DANE, Keizersgracht ao?;
tijdig giijs worden der h.s.xtJi,iaschroefflacotis,
„'t Is toch wel kras," zei CuUen, „menschen
te Rotterdam de heer H , DANE, Haringvliet 49.
100 gr. / 0.80, 150 gr. ƒ i.io.
dood te schietep, louter omdat ze niet voor den
Gereformeerde Kerken.
De
Directie:
Huisapotheken, praktisch en doelmatig in
koning willen bidden."
BEROEPEN: Puttershoek, A. Voogel, ie Waarder.
M. B R O U W E R , M r . W . S W I T T E R S , F . J . B O L T ,
Korrels. Met handleiding / 5.75.
„Ja maar, zoo moet het kwaad er uit", was 't
Blokzijl, C. A. van Nood, cand. te Alphen a/d.
Strooipoeder, tegen zweetende voeten, per strooiantwoord. „Dat zult ge wel zien, als ge hier —;
Rijn. — Zevenhuizen, F. W. Geerds, te Sellingén.
doos / 0.50, tegen postw, + / 0.15 franco.
maar een poos zijt."
AANGENOMEN : Sauwerd, G, Wiersma, te SpijkeZij reden voort wel twee uren lang. Bijna nisse.
— Puttershoek, A. Voogel, te Waarder.
niemand kwamen ze tegen en de enkelen die
Waar het goedkoopste en beste adres is voor R I J W I E L E N ,
B A N D E N ,
BEDANKT: Bolnes, Giessen-Oudkerk en Nieuwze zagen bleven op een afstand,
kerk, J. C. RuUman, te Garijp. — Sleeuwijk, D. C A B B I D , L A M P E N e n O N D E R D E E L E N ,
„Ziet ge wel", zei Claverhouse, „we hebben den Pol, te Heerjansdam.
schrik er al in gebracht. Ja, ja, mannen als
Grierson en Dalziel en ik weten dat werk wel
Nederlandscb Hervormde Kerk.
DOOR
aan te vatten".
B«ROEPEN: Nijega en Elahuizen, J. P. Dijk, cand.
Zij kwamen nu nabij een dorp. Hier stegen te Burum. — Utrecht, Dr, J. R. Slotemaker de.'Bruine,
i>r. Ji^. K:XJYI»EI£.
eenige ruiters af en werd CuUen naar een huis te Nijmegen. — Klundert, A. ƒ. W. van Ingen, te
gevoerd, waar hij vooreerst zou wonen. Vijftig Bergschenhoek.
PrOs . • • 0.90.
man zouden bij hem blijven, die onder
AANGENOMEN: Over- en Neder-Asselt, J.Jonker
Jaarlijksche omzet looo rijwielen, waarvan de bewijzen kunnen geleverd worden. Particudak werden gebracht in de schuren en stallen cand. te Alblasserdam. — Goutum en Swlchum, C, lieren die ter overtuiging wenschen over te komen, wordt bij aankoop van een Rijwiel het Amsterdam-Pretoria.
WiM & ^MM
G. M. Quack, te Deventer.
van een nabijzijnd kasteel.
reisgeld, de / 2 . 5 0 n i e t te boven gaande, teruggegeven. V r a a g t p r i j s c o u r a n t . Alle
Claverhouse drukte den jongen officier nog eens
Plaatsgebrek noodzaakt ons Advertentiën tot
BEDANKT : Gennep, G. F, M. Deeleman, te Greven- rijwielen worden door geheel Nederland franco station of naast bijgelegen station geleverd.
goed op het hart, nu hij aangesteld was om bicht. - - Rotterdam, Dr. ƒ. R. Slotemaker de
een volgend Nr. uit te stellen.
Bruine,
te
Nijmegen.
Een ieder die bü mij een rijwiel koopt is tevreden, bespaart veel geld,
deze streek van opstandelingen te zuiveren, dit
verdriet en tijd.
Boek- en Courantdrukkerij:
te doen met alle macht.
Daarna ging Graham met de overige ruiters
BK ROEVER KRÖBER & BAKELB,
H. H. Handelaars
ralbat.
Amsterdam.

LEVENSinSBZEKESIN^

de N e d e r l a n d e n m VM
BRAHm-'
IMBBAAK

Wed. p. m EUK & mm.

§0irr Mmkrm.

Onderlinge
Nederlandsche Hypotheekbank
6B0NINCIEN, lacobijnerstraat 18, int. Tei. 825.

IN6EZ0NDEN STUKKEN.

L G. WEI8Z & C,

Ons U oops formulier,

WESTERMARKT No. 21

Dr. B.

WIELENGA.

AMSTEBBAM,

Kantoorbediende.

EISIA k Go.

Noordeinde 20, den Haag.

OMGMllj.

Uni-Mfoeale

BRILLENGLAZEN

Gevestigd te HAARLEM,

D. WOLVIUS

KAREL VAN BUREN,

Homoeopathisch Arts.

M e l e UË\ te Awlsclm,

liiterilaiGleMaatsÉapgijraLeTeiisTerzeteg,

A m s t e r d a m , K e i z e r s g r a c h t 547'~"549,
sinit alle Eapitaals-TerzeËeringen, Wedswe-peDsioenen, Iiijfrenten, enz. 1

GroniDgsche Hypotheekbank voor Nederlaad,
Maatschappeigk Kapitaal ƒ 1,000,000.

«^ereformEcrtie (^esfnböeiö.
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JOui is
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Regaliersgracht 79-81-87, Amsterdamscbe Bijwielverzending

J. A. LINDEMANN.

De Gemeene Oratie
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