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DM"JJ •• ' PlaMsea. • ,
?~~W,·O£t·E:'I·&lT~'t:

Q4i,''oIVV Mo-rgft, '1)8* plegeD in de ~.
District .i.maquaJanéL ..
. ~'~p. a~,beate, btiroemdate en je.;

in het, geheele Di.tric~, met. ~oldoeDdI
honderaea Mpddea Zaad., .Het bIer onder:

.~IeJ:'",~IB, én, boYeadi8~ tior Vee TttIl tie Il andere:
,d:r(K)JlIIie nlrl',d._111M getrokken zijn.

1.1 ZIIT,I.I·Lr.
A1\*DEN. :: ,
.Heul rteeld nit de Stoeterijen van de - H88I'8Il :

. No. I] Sir Ben i~ID i D, ~ •• D i 8 con n t,; ,
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welke Diet uit de baud zulJen worden
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n.nIISf8J.a en Keukengereedschap, en,. wat nog vel'der op den dag der verkooping
'sal worden YoOrgebl'68i. '
Vea is reëda in .~ COl)di~e, en wordt verwacht tegen den dag Qer

_.~'-.'-'JVerkooJj,inlZ' VET te zijn. Nie~ zal Dit Cie hand worden Verkocht.

DRANK VOL OP.
P. B. VAN RHIJN, .
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In d~n Inaolventen Boedel 'Van PIET".~
, F1U!DERIK OOtTZU. '. ('~

Stuknten, _""'.__
ijnketels .DE ·Oodergel.eeken.Je zal Publiek «oen Ve~-

. koepen op t

UOIIJD.~J[ 'op :2!~:W~EN8DAG, 6 SEPT.AANST.~
Tuigen,3 S MorgeIl!3 ten 10ure"

Oe volgerirle'. LOSSE GOEIJERI':N, be,¥»-.
rende tot gem~lden Boedel. .Is: -1 Nieu".
Kapkar. 8 Hillfgemnakte K.apkarren, 3 Schtjoe-
ven, 1 Aambeeld, 1 Paar WieJen', WS,(Il,§l-' en
Karaasen,2 Boormachines. 2 Paar Veereo, 1
Lot Wagenmak~t8hont. Huisraad van alle soor-
ten' en vele andere Artikelen.

: F. L. LINDEN BERG,
" ; Eienig Curator.

r. L. ~LIIfD.NBERO ", 00., Afslagers.

OP de Grllaft'.Reinetsche Vel'garler;ng p
honden ill :Mllart I I., werden !If' 'volgeJlde

Heer-en, namelijk M. J. 1I('I'old van Ma~
bU"g, J. J Jankl: veil ReuSblll'g, L;W.V., ,an
Cradock" R. P. Botha, L._W.R., van GrUtt.
Reinet, D, P. van oen I IeI:!ver Villi Albert, J. 1.
Bower van'. Bedfof'd, 8'.1 tho. P; vaa Brit.
Town, tot eeneCommi sie aangesteld om een
Afrikaansch Nationaal Congres bij88u le
roepen, ter bespreking -en overweginlf .an <mie
belangen ten opugte van Land eo Volk; en op
last der COmmÏBFienoodigf de onnergeteekeaae,
in zijne betrekking al8 "Secretaris, al d.

heeft. v~lop versohillendo Takken der Afrikaner Bond
goede ee- en Boerenbeseha miflg'llVereeniging door d.

. gansohe Kolonie vri'lndelijk, doch terena
K IdUIt. dringend et! ernstig, uit ter bijwoning .&a
e ër- bovengenoemd Oongr~. tt, worden geo~cI

1MK~~. oP. DlNGSDAG OJJ;N 12DEN SEPTEMB;;g
en . e . AAN'TAANDE le CRADOCK. Ue V~.
wordeu aau- schillende Takken wor.Jen verzocht de volgerlde

punten in Rllnmerkinll' te nemén, namelijk:
lstens.-Uat iedere Tak toill8ten8 ááD alge-

...aardi~de ter vergadering seodt, met een ge-
loofsbrlef om hij de opening der Verg~eriog
aan den Voorzitter te worden overhandigd •

2dens:-Dat iedere Tak de punteD die hij ~
de Vergadering besproken wenl!Oht te hebben,
voor den SIsten Jlftij aanstaande opaende aaa
den ondergeteekendo, <omze alj! beschrijvings-

1FT punten te regelt'n en bekend te O!aken, ten eiade
.. ?e "'efkzaamheden ~ bespoedagen en opdat

leder weten mag. wat op de vergadering behao.
dat Ap- deld zal wordeD. : .• . .
aan den 3dens,- at iedere Tak de onkosten van sijn

twee Va· af~evaardigde of afgevaardigden dragen. -en
--_·_.óJ'..!Gift" in bet mmstens £1 (zegge een pond atbrlálg) bijdra-

gen zal tot dekking van onvermUdelijke ouk-I»-
ten aan het hoq.dtln dezer vergaderiDg ver.
bonden. . ..

4dens,-Oat ieder afgevbrdigde eene be-
boorlijke opgaaf ml doen van bet getal leden
vat) zijn Tak. Bn pf zij allen gere(lÏatreerd zijn,

- i h~ De~1 . I'k tië en mede .an de'uamen der Comitéleden, VOOr·lDge"I'C Or. . pp I a sen zitter ens i
"'Ar'ae~~ld gaa~ van een'. Opga~.van La:,d~~ooten , Medestrijders voor onze ge-

o~.dell'.dom, de. amen zl~ner za,menlijke, gem~n8Cbappelijke belangeo. doch
zoodan1~e ~Dfor-~atl ten opzlgte than8 verdeeld i~1 verschillende vertalritingeza
afstammlDgalR 151) be, tten mogen. OYeronze KolooÏt1, wij noodigea D ·vrieJbielijk
didaat moet,.,óór zijne, toél&ting in doch tevens dringend en ernstig, tot tRjwoDBD

\.JulwlC·e. door den Senaat Wvonden lijn dezer ...e~gadering uit. Laat de opOffering ni_
van kennis te hebben Wreikt die op te veel mJn om het zoete .f.6 smaken van de
blik vereisCht word~ van andere sprenk Eendragt maakt Ma.gt. Komt Wen eo

die in de IDrigtin~' worden 0,. 'Oost, l'_ioorden Zoid, komt en ~t'ons zien eo
b ··t . 'h Ii onderYI~den d"t, hoe ver ...,..k van elkandereZl. ers van eze 80 0 Jer- iid d .. J..t._ ......

tiid t t'~ ~~ d ver"IJ ~r , WIJ"""" en 'Ciezelfde zaak: voor beb-
van ,I) ot I~ geeuren e ben -en dezelfde" ~langen ge.aalen. Laat dit

aan.~et College dep Senaat~: eerste Congree het bewijs leveren, dat bet ODI
bewijsen moeten l~reren dat al ernllt. "&8 en nog;s, met al de Petities die bij

en voldoende vordenfgen ~aken. het Parlement zijn ingeleverd .
.u.a,uul!U~ worae~ ve~htt op te geV~D Komt en tDee8t ioelkam, .

..eomemena Zl)1'I sicb v~ den vollen 0 last d I' CO ..
UUII"'orwo,. of voor eet. kot\teren tijd te p e. mDfl881e,

·jven.· I '.I)UOS. P.~THERON,
de Scholier8Chappe~ opgegeven Bon. Sec.
behoorlijke. KenD\8gevinQ' ge- Gelllsboksfontein, Britatown,

CJ 30sten Jonij 1882.

VOLGENDE:

VA
, en het halve

........Mo..,~t. 5000 Morgen Groot.
OALVINIA. '~ij

IN ZUID AF..I.{""~~"

~Dg~.ar~ts
TAlf ZEE& KosTBARI,

ieu .• jesse Qoede.·eu.
, !

-s i
InsolventeD Boedelf \ran W. A.

K&lGE: J.S.Zoon,,
"

~ Extra Vebte Schapeb ::(l£eriD08), waaronder ver1lCbeWl8n8na,qsel8
~. 001 te Slagten '.

.80,0 Bokken, waaronder eeo groot aantal .Kapaterbokken
, r ~ Slagter. j • •

, J. Goedgedresseerde Muilqzels, allen jong '. I

~$ Opregte Donkeys i ;

lOPaarden, goede Kar· en: Trekpaarden : ,".
o Beesten, waaronder goepe Trekossen zijn, ook jonge O.sen en loeij~o Struisvogels, "aaronde~ verscheidene Broeiparen .: ,i
!S Bokwagens (kompleet):, ii
il Veerwagen,.hijna Nien1f
"~ Kapkar op Veeren; 1 Kal~ KarI Bakkar; IJ' Span Nien,.e Tuigen
,. Span Jokken, I Paard~olen ; ;
t: Tlmmerm8nsgereed8ch~ van alle soorten . ; ;
, Smi~8~ereedschap, in ~mplete orde. Boerderijgeree4tohap, al; G"ven, Pik.
. ken, Klelbonwers, SCh-Japers, ens. enz. : 1 • ~ 1 '
4 Zadels. . EiINDELIJK .,

I .

Buts'a AA
,j

n) Katels; 3 IJzeren Led:ekanten
.8 Paardenhaar ml\trassed
, Balzakken, Kussens, 12 Tafels, 24 Stoelen, 2 Harmoni
t "kasten, Stroppen, Riemen, enz., enz. . :
: I . ~

ilea rqlm Or.tiet,e •• o~u. sulle. leleye. WCllil'll.all_
•cJailaae.'sulle. yencllatt _.,

S. W. B. vu '
Z. A. VAN DU ''oil'",ro·~~i,

S AA C~

S, genaamd
...""I,,ef,IA uitmakel!de

" gel~gell
HOlttel~ilbel·sr. Groot

t-

.VINIA, 3 APJtJL "18821;

DER IIB-'WE EN WEGE;.ioRo<·UJ~"'A
[ .

~el[}sclle*ook het Publiek te
1.... ~...4Ii'Geld-is, hetgeen hun in ,

k-oopjes te bezorgen. Het: uv•.uc'.....

prijs behoeft te worden ........"""...'If'

~.,••ekiwordt uitgen~ den V
PIijzell te maken. .

AOS ai 00. hebben ook te
(liet v88~land),gemaakt.

GRAVEN!!

n~:uatcBE llodeadikeleD, eD ;Fucy p-
J '

BIo.. ~iD pote venoheideuheia. Vedereno~:eo .' aaar dell

~ ..lU'_""-4"', 00 PIN G
, ui BH D01I1."·

T"U·tB 'GB,
'I' VÁIf_ ,. :

.KOSTBAAR··VASTGOED,
OP

Woeudag, ~OAug. 1882,
·sMORGENS Tb 10 URE. .

1. ZEKER ERF. gelegen in het dm-p 'lol.
bagh, gemerkt B Lot, No_ 8, met de daarop-
.taande Gebo~eD, bewoond door .deo lleër
LoDIWIII BQ~!I. .

2 ZEKER $TUJ>.'l'UINGROND, gelegeq
als boven, grell~nd8 aan dat van deD Heat C'
NIluuur;. : '"

3. Z.EKER STUK GROND, geltlKeD I als
boven, grenzende aan beli W:oonerf-en de W.rk.
plaats van den Heer C. ~l£HAUS.

Bovengemelde Eigendommen zijn' Ceuttaal
gelegen en gesch,ikt voor Bouweieden. '

. BON~S '. ~ONU8 f I
• I ' H. A. :FAGAN,

. l "V endll-Ar.lagera.
17 Áng. 18g.~.

PUBJJEKE·VgRKOOPING
I

RAW SON V I L'L E,
GOUDINlE.

" Na afloop Vll~ bo"eng~noemde' Verkooping
'zullen worden Verkoaht voor rekening ran deu
Heer CARL WIL,?C. de volgende l~o8LOare

Vaste en Losse Qoede:-en.
I

I. VASTGOEO :-Tweé volle Erven, gele-
I!'en- te Rawsonville, met Wconbuis en Kralen
~r op. eu bvpl~'Dt IDf't groeten Wijngaard. en
Vrncktboomen.: De Grond is &eer Vruchtbaar
en de aanuacht ran Koop..,rRoverwaaf'ciif'

II. LOSS!!: C;WI<:Dt<;H.KN :-1 BrAntiewijn.
cl, l{o/.ijllenWt, 1:la.1£~n"tHl, Knipbalie, Huis.

raad. euz., ena., CIlZ... i _. _

BONlfS! BONUS!!
F· L. !,LINDENBERG &; Co.,

A.falagers.

Afrikaauch NatioDaai
, '.

:CONGR]~8.

----_._---'---------
WeggeJoopen

,:{7AN ?eD Onder~teekende. TWEE WIJF·
Ve JRS VOGELSTRUIZEN, met volle

vederdragt. Degene bij wien !lij mogen aan·
komen, geliéve ke1Juis te geyeu aan deo onder-

die alle billij ke kOeten ial ver-

J. D. J. UIJS, Sn.
.Tij !!t:l'berg •

18 Augustu.,1882.
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lOok than. knn bet Hoofd_tuur meld}!. da~
de Z A BoereDbeecberDllngnen,eDlglng eeclert de
1onJZ'8 )~rh)ksche alg\lmeene nrhdenng "Dmer-
blijk I~ olllVlng 18 to ..genomen Immen Il) ~ "er-
njkt niltt meuwe pllUlt.sehjke YereenljllDRtlD le R0-
bertson Montag'u Swellwdam H~lldelberg, RIYe~
dale eD Human.dorp die te lAlDen eeDlge hODderden
leden tel~eD
IL De meeaten deler loowel ala de oude TakYer

MDl'lngea hebben nn tijd tot ti)d o~obar'6 nr
pdenngen b.lleJrd tallen vaD be}angnJke q~P.t'81
1iesprokeo en ook ~eel gedun MO het opstellen en
laten cederteekenen vaD aaD hd .Parlement II!6ngte
p!lutieD En teve08 IIJO ondel'$!ilieldene hllrer
iredllcbtlKl geweest aaD bare finant.tllie
VI erd er voorleden )Mr door altlC!btt
yereeDllflogeD lets oJ)reaondan aan h.t ... ,>UII''''',...,lIr,
en dat "el voor een geumenhjk bedrag van ....._ .... 1

£190 dilmaal werden bijdragen onhaogen vaD
DIet mind., dlln twaalf plllataehJ" "ereenIJl'lrllren,
t.w nn Oudtshoorn, \VelhnlltOD RobertaoD Wor-
C88ter Paarl :S_lleodllm Prins Albert KIlft_psche
aldeelin,!, Tolb&gh Uniondal» SteUmboech en ne....
tort West eo dat wel ten gelllmenh]ke bed~e
un £440 Er IlJn desDlettemlD les plllatselllke nr-
.enlll'injren ID gebreke ,ebieven mt' hllle fin.nuele
Yeflnt"oo,rdlng t w Malmesbury, GeolJrtl M~ot&
ru Heldtilbel')!' Ri,eradale en HumaDidorp
Hl Het saldo III tbllna unl"egroeld 'Qt £007 711<9d

("'Ileo alecbts £216 In het VOUIf' laar) w!UlT1'an
£3ó[) .b vute fnlejl' II gedepooeerd In de UUI D

Bank VIt bedrag aal ecbter IUInlUerkellJk moeten
be.nllt!ld wordeD waillneer III de rek~Dlngen In "ef-
"nd lIIe1 de rejl'18traue nn klesetll-IB de blOten
dl8trJkten IUJl~n 11)n IDjI;ekomen
n In hel atgeloopeD J&&r beeft de nreenilllnl!' och

Ingelaten met el~ctlen "oor het Losger HwsJ!' de
aldeelingtlD Caledon I:lwel~ndam eo .Beautort llUtj
In lO leder deler Ilevatlen mOllt III) bet geoo,gen
Imakeo deo door bur "oorll'eatanen undJ(lut ~ko-
sen te _n Met de elecue ID de MlddeilaDdecbe
ProVInCIe van een hd "oor bet Hooger HIJla, IIClhtte
het Bootdbeltuullbet raadzAaIII om dur de betrok-
ken Tllk"'reem!!ID~n well'e08 "el'llCbIi ollitrent
de Spoorwellqua.tie hare stemmen tU88cben twee
bndldate~ nr deelden Ilcb slecbts In loo"erre ID te
laten ils Ilch te TeHetten tegliD de; verklellnll nn
Mn d!erd$ kandidaat die bIJ geen enkele der plut
lelijke vereeDlj!IDFen Iwon had geYCJllden Die kiln
dldut II~de er dJ.o ook niet In"Uleer dao de 1I"lIt
te Ye",er~en van het totaal der .temmen dllt w-rd
uI!JrebraJrt op den lI'e.ozen k&ndldllllt dill een b !lh8t
yoo ltandei van de VereeDilinng eD den Bond II 0nr
het gebeel h~ft het HootJbestllor dus reden vol
daan te I~)n met den dllsllljl ZIjnel ioapannlD$len.an
sake de el,ctlel! buew ..1 het DIet er ID sJlI&Irdl!l10
de Oo.tehlke PrOJlDCl8 een kandillut te 91 deo,
om dil vdature, In bl:lt HooJrer H DJS ootatlan door
het overll)den van den hr Bardwlcke, aan te ~ullell

, Afjleechelden nn de bo"eogel1oemd9 ell'Cllen
~Iden de werkmambeden van bet Hoofdbo-smur
siCh hIJ de ~emeene rejlllltratie III de bvltendlltrii1en,
10 verbAnd wlUlJ'mede het ong .. eer t'(ltluUjl dallaod
areulaues 118t drukken en o"el tje pbeche koloDI.
nrepnllded, en biJ bet gnol" If<!ven lap' de r8lOlol1en
welke op d'e Jongste .P'Clale algemeeDe vel'f!'l'dering
Il)n unlleqomeD

VI. Het 18 bet Hoofdbestuur aangellaam de Ver
eelllglog te kunnen fehcltereo met den ultal&g der
bewejflDg (eD gonste nn het IZebrulk del Holland
JChe tM1I~bet Parlement en met bet "nmjgen van
Mil lakere mate van protectie 900r den wlJnbo ..r
)toewe} de glivoel6DI over bet heillllme nn dell8n
.ola.ataten mllatregel alteenloopen
~VII Ook dltmw heeft het HoofdbQetuur de ddroto
nnte Plaaraeh Jke VereeDllllngeD In dl) Ilelegenheui
~Iteldi Ilcb door specIale llf~vMrdllldG te lIlten ver
tlgenwoord!igen op IIJne verjradenng dl8 het )ur
lijksche r~port had op ts atelleD DJe verlll'dering
"erd IfJ8t~ren avond geboud eD dooh wegenl de
than. heeziêchende klDderpokken beb~n .Iecbta dne
PlaataeuJk~ VereeDiglDgp.n-dle van Tulbagb Wel
liDgton I!D MAlmeebary-,an de gelegenheid gebruik
pmaa.t 1)llOr Ilewone H()<)ldbe.lIlUt:eled6D wareo
echter ook de Kaapscbe Stellenbooseche alt Wellinj!'
tonacbe Vel'8emgu geil ""Ntejtenwoorchgd
VIIIL" de op dte "el'tfllden Il ont"lUlgeo I'IIppor

wn bhJkt dat de voliende resolutlen II.JII gepuseerd
door de d&all'blj genoelllde Tahereenljllftgen

Door dte an [naanJak
I Ten g1IDSte van de aanltelling vaD een MlDlst.r

Y&D LIlJ:dbonw
2 Tan gunste un de wettehJke gebjkáelhng onler

Noedertaal met het Engelaclt op de ecbolen en :ta de
Gel8jltabo"eo
3 Ten gUDste VBO de InetliDameltlOg ftn den Atn

bander Bolld en van de Z A Boeren'bfecberllllDge-
YtreeDlglUg

4, Ton Jllinste un ...bet verleenen 'fan 1U8l1rdere
IJIagt In c"'I~le laken Mn veldk rneb!
5 Ten g~sw van de matllfe u tbrelCUsg \'an epoor-

.,.gen loodAt a '-ode uitgaven de inkODlllten Diet
o'ertrefitln
5 Ten gUMte flin de terullllln vali' Hu.tolanel

Door du t'<Vl JJ NJIfIg_t.m
1 TóD jrUlIste un het stlilnger maken der wet op

iDeolYtlntlen
2 Ten gUTIste ~aD het eUmlnf'ren nl! kandidateD

yoo1'<de cnlele Dlenlt ID de Holll\Dd8j:!be taal
Door du tan TuJbagla

1 Tegen het nrhoogen der .alameen "an cln.le
Dieolren

2 Tellen het ondersteunen vlln landulhlUlere ait
Roeland of andere landen mMr voor het echeolren
der voorregten dia tbane aan IInmlgnnten gegund
worden Mn bolpbehonsnde aOD"n des land.

B Tt!n gUllste ~an het gebruIk van de Hollandech.
la&! ID de Ilere~hoven "

D_ dU tIma MaJ.me,[,u,ry
1 VoorlO{lplg te berasteD bl) de nl ...u.... ICCIJ08wet
Z Het onderwerp Tan plotedle ler eprllke te breD

gen op de jllllrhJluche algemeene "ergadllnng, opdat
lUG neh dIlIlrop, 100'601 11101:,,1 Jir dlUdelijk dur
omtrtnt "erlta
IX. Na onrweglng dezer reeoluben hlleloot het

Boofdbeltuur de "olgende "oollltellen aan de alge.
meene vergadering mln of meer ale 'lgt.naei' voor te
leggen -

A Hollm'4'cÁ4 TaoJ -De "E!rgadenng betulJrl
haren dank aan het Parlement voor de maatregelen
wr longste !!WIe teo gaDste nn het I!'f':hrwk del'! Hol-
lan~he tIllII In de Wetg"tnjr Iln op'bb~ ecjloleu
geDomen, en hoopt da, bet 1u Z joe volgende -.ue
die taal ook lOov8el mo!!,eh)K .,,1 erkenDen ID onl4!
rereglshoun en biJ lan4teUIDIl"'D ID dil 1:-19181eDienat.,

B Infnllffleltrng tlfM Bend Ml BOtIt f'rI'Cerumfllft9 -
De nrjladerIDjl IIcbt ZAmenw~rklnfl IlHscht'n de Z A
Boerenb1!echarmIDjl."ereeDlgln~ en den 4\fnwnder
Bond wefl8Cbell)k maar omtrent het Yel'l!enlg'8n van
belde ligebamen Bcbt II) Illch Illet bevoegd een bealw~
te nemen alvorenl de differente Tak "ereeDl-
Iln~n en bet Cradocbche Coogres bun g1'-
YoelG lullen hebben geUlt daaro91lr alsook:
over de 'fT&&jf welken nHm IDge .. lun lDee08melungj
aal worden gekolen d18 vao .. Afnkaanaef Honel" of
"Z A Boerenbeecbermlnlfsvereemgtng,!' dan wel
vaD ZUid :Vnkll&D8Cbe Vereemglng ~

C hUkcrflel. bezHten tot du! verre g.Hne cn'tele
magt en de nrgadenllg j:evoelt j.:eene vr Jmoedig
~'1d.bUll ~e t\le loll 1I'lInen

~~;;~~~!i!!~;I~;j::I!~i!:=~::~~:;:=:;~~~:r:~::;;:f:~~~~~~;!~~~~;;~~~~b;e~b~~~n~l:u~\~e~t:ll~e~b;ee~l~m::8ar::~14~:;~:e~YII~I~le~n~~~e~b~Ild~-':'~~
: Uit' p~r. n~n dood Illn at lt, L dOl"', ~IJU nllel 11&11

h t b t~r ..n 'e t .. ee huis ZIDO~1 welke onder
qUl\rahlB Ire WllreQ vep 1l1l.u.1 %I In rl' 0$ vr ~ laten
IU Itl'n seheou net hUI8 door de l\Iun~fl&~ COIDUllS-
Illlne.eD te d lIn &Inde PIf&l1l1t WIllir ZIJ g I'd;.. zorg
j1t'nl"ten en vn allPa voors en word" Ik <.I .. Ii dat
Ik niet te veel Uil do r te melden dJlt I S dorp op
bet ooeeublik gebeel VIlli de Ile.~te bevriid la Ik
denk dllt de MLlulClpaJ~ (Jolllml88l1fllJSell hierin met
mIJ lullen ~D8lemmell, !tuo wordt dan ook veel lof
tOtlFelWMld "oor b.n vhU en oumiddel JR .ttefltie

,a<U1tl8lll.1nlflm IUlItereD sou, eJ! biJ z.1f had JU d"KII zaak :!Lnders W&ll het 1Dias<:hi..n er~"r
lIe1elj'l!oh.ld iaLw8l11l t~ tlJn .. V HARlUS

met telldanng dat de fronte meer PS,_Ik geloof lI18t dat Iii leLl te ve81 ot te nnn ID
der blade, \n dil KulonUl er leer op..UIt WII.I bo,~tlAtaande Ilezegd heb indien Ik Iulka ,&daRn
lIIogeb~ d18Dften aall de land.mutce .. te I beb dlln boop Ik dat een "laO de M P C ml) :r.II.1

bMrii, ...n. ten tlodll een grooten tonloed wt te lok I terIIjlt helpen
de Kolon" tot 1811 land te maken waar ----'-,--:-:--:--:--::-:- 1 SB

bellttingell CaependeDCles) "an bet.A dm IWlakt
Riiilr,."t,.ld te worded Met een be.dankJe ~ lUIr le He er~J). l Jde d,,>; vnn de maand Au

dIe dit.:waotwoordde ,met de Ilastlr! 1882 lA1 Dlf't hilt en Il'fttlUW door de ~'lVeede
Ilcb gehlle~ a1alandverhllller ge gamee te te CRIYlnla "pl'jret"n w"rdMl want het wu

"oor hen 408n Wilde gln~ men voor bul' een dail van droefheid en In de tweede
pll\llta tiel dlJg die velo " ..moedere \Ot een eJ'llltlge
o~ ..wondenbeld Irtlbr1l.llt heeft Jil op dien d.!!' WIll

h~t dat baar Leer&ftr~f). Schol tI afkondi~de, (lat bij
de Jrem88nte te OaIYlllI& gut verillte I en beL Oer()8p

.22 Augustus, 1882 n&ar Hope TOWD aangenomen beeft NoOlt,..wu het
heeft Da A A Louw VIID de Iledacbte d-r Il"meentt; dRt ha. r le.mun Wfll>.Aan

genomllD nil hillr dne en een balve &lj soo verbonden wae en wlI&rm",ie E.IJ 100 veh. aan_.,.Ir ..•• ~ te IlJn geweeet De Ilellleellte 'J!'ename or~D Il'ehlld b.,..ft, en wur n ZIJ eoeveel ver
Jk oPlf..komltn en dij kerk geYolg" Ijk voed trouwen beeft dat hl) !laat n zulk f'eD tijd WAar II)
Ue woordlIll dl" ZF.nrlIIIrde tot tilket kOOI II)ne hulp alt een 1"ld.m811 DO<,:tIll blJt'ft bur ",I

I Geliefdeu ! vóór aUe dingen .. eD8Cb Ik dat gMn verIllten DeD ochtend toen me de k~rkklok
w"l "aren· :t'illlll' ~nl"ldlnlZ ...an dill.. too er h sorde .. at..n velen nolC r ekomen en bad

ZEerw o~er Ife welVAart der Ziel .ta I den ~elen n(ijl' hpt volst.. vertrouw-n dat bun leeraar
dat den menech .aarhJk gel lik lug lean bIJ hen blijsen 1011 mallr tot ~uu I~edwl' ..en m<>esten

100 bier op de war ..Id l8:l. bier namuIs BIJ I) h~t verDemI' de hand s j!'~brolltm dUI b I! dUI
ode liJDer rede die,mllll!'@apRnnen &&ud!lcbt I de Ijk 8pr~kt.Qod8 \, oord tocb ret tut one I dseen
II&njlehoord, .prAk Z1!;e~w: een bartell)k nf tiJd Jil Gcds Woord Z!lllt vertr uwt met op

ec~iei(l.",roord tot de gelUeente Onder anderen seide "let'echellJke armen mlUlr will op Hem den Groeten
dat hij hoopte dat IJn arbeid onder ODa Herder vnn III de Ill'meenten op pardIl H) alleea
"erge"r. geweest wu eli dat hi] alt bIJ een ui 0 a nooit ,~rl"t" Wil t H il .,.,ft hst gdejld

Uit genade IU den Hemel kwalII daar ook u t Vreeet niet Ik ben 1110Itali-den al ue da en tot aan
.lOogt .aantreffen, dllzuliJlen voor wien MJ tot de voleinding der wereld JIJ MIJne Ilsnllde 111 U

geweest WBa jJe jrePleente leb een diep If8noell }hJne krAcbt "elrdt on iwe IWl\kh~11 vol
Ja meer dan een wa~ tot tranen toe bewo- bl'llgt mMr boven dit alld bl jft er tocb veel voor

En WIJ 'lI!rIVonderen on~ daaro~er DIet Men de gemeenLe over dat b"ar tot Ir st vel'lltrekken
toch II Z-&lrw nl8t Illleer! een lletrl>aW en ern I kAn Ten eerste Ik Ireloof n et dllt de heer Scholrs
",rkondlger Yan Goda ".oord gebad maar ook en zllne t..edere echt ~ oore het kunne ztljl.'jrtln of
b lanll'tellend. vriend en Imen begon sich dan I het kunnen ontkennen dat dl' Ir mee t~ voor hen
reeda aan Z&srw l rbondep te ge.oel~n Nadat altoos " ..daan bp;,ft wat Z I ko om bet v or hen

den 'egen lutgsat'roken had ltwam hl) ti d ns bun "erb if In de ~t'meeote Allll!l'l'num te
",rIoek VAn den Kerkertjad van dan knnsel Hf maken Ja Ik beb b~t meer dan e~nm""IIle!I~O da
werd hem toen door e~n r"n de ouderhnlZen In wllnn"er de heer :SCholu 81 ..cbts mMr een !'Co ts ~af
t8llenwoordlgbeld vlln de ~Decbt! jZ'emee te eeD van ht!t~een bn w,,"nacbte gedMn k babI>.! I dAn
vlelJt!DClRdrel VPol'Jle1ejle'1, welk adres telameD walen lillen jZ'''''l'Ilhl!' zoDder dat het no dill' WRt veel
een b.lul'8 van £27 108 (door eeolge k ..rkeraadill aal\lr~moeilgd te worden due Wilt d~ e j!'enhJk~ red"n
bl) elkll&r g"ol1lit) ZEer1r overbandilld "erd IS. dRt Ds Scboltz d~ Il~m..e te !!"lat v~rl"t"n

bedankte daarop de kerk"l'IUlds- en Ire- weet I J WlI&l'I!CblJoh)k lelve DIet of bet ",n toep
1U~I.nltelt,Qen, dIe helll dele .a"*MI0Jr bereid hadd~n, atpm dea Heeren 18 blijft voor bAar eene moelJehJke

ben nogm&ftl. toe dM hUDDe aklen lAAk om le jlelo ven voórdat ZIJ eerst overlUljld
Hierop lOng de gemeente ItIlande wordt Ja mOlle God den Heer het IUIn hRAr OpeD

vera nn -Pwm ~84 llat 8 HeereD h.ren wilt HIJ er mede V(k r b~ft of be' werg..1 k
en dllllrmedll elndllfde deu plegu$le al een rOllpetem nO Hem la eo of b ..t door rnadge, Il

ICtlei(t88lt.onde. MllandAg mnrgen noeg 18 lil Louw van .ndere I.eraren geechled II JA wat bolt pk al
Ilellaan nul' MUITIIY'lblUJl' welke pillllta wezeD mOlle door MI 8tOOt VRn de moeder lemeente

Dondl'.rdlljl mlddllg lioo~ te bereiken Moge of dIJor lets ~odera nOjltbans EerwAarde Ele~r WIJ
dIlIIr aankomen·( lenen 0 vllltrwel en de He ..r onZd G d drag .. u eD

Kn~e 18 er tl)dlDg ~komen d.t ZEe", uwe .ébtjl'enoote en onderlteune u do r ZIJDen
pRaage lleDomen bt~ft op de As at C (}_t Ja waar gl) ook !!"lUltWIJ roepen u toe met

bl) ZoDdll1r aan de K8f.petad diljnkt le I Jl}. I de lVoord ..n
kl In liet met verlabgen ZEil tW I kODl8t Ga In vrede uwe wege

t8j1r~loet; bllm wacbt eene bartelljke oDtVAng'At GenIet Goda n)keten eD besten zellt'n
Ile HelhllP EDIlelsn El)O uw wfcbt
\\ ","st 10 Jezus bllnd gebol')!'db
r n reIst dan vr lIJk Ion der zorgen
Met III ed en vreugde dA~ en nacbt
L ef wel leef wel en bhj
God I j u 8ttleds nab J
Nu I!n eeuwIll

Spreekt u Uit onddrvlndlDg papa? E WIUlr II' ) ook Il'aat

• • • Of blddeod staat,heer te Lond~n vroel{ Onl81lJrl bIJ advertentHl Bid dat G d ODSook noOit veriMt
TU/lU elln longen voo~ het notoor D~r Ja EerwRllrde Heer dil zegllen WIJ VRDharte dllt

YU'''''''"u.,u morgen vODd biJ aan ~tI kruk van d~ deus bet omtrent VUlrJUI!!, verblijf door u ID bêt mldddn
ba gen wallrlllln eCD bnef bllv.,.t Kd W.all 1 van ODa doorllebl'lll(t op uwe eer en op die vlln uwe

ander. heutte dan dt! 'fUg Kali dUie !lade ook op ow beider werk met geen speld kRn $l&-

r L" ato¥-eD worden doOf" uwe gemeent.. Ja giJ b~b~ be
beYatte een p acb~/{er. Jongen van .Ioten bAilr te verla:en maar geloo.eD kiln Il) het

dill" de bm.e kUOpm4u terstond Rao zIJn I Jl tl. wa t nog 18 er bIJ bRftJ' de gedacbte dat PJ bl)
Ilad~ ter ~"rplt'I!'IDIl en ÓpvoeQltljC gaf Om baar bhjveD zult JR met ééD word Illlzegd ZIJ kaD
niet bet ll",ur te 100p~.1 dut de grnp I ft ~ Diet vat u gesch81d"n worden aat kunt jll]ldl.en

g mocbt Vloden hee" hib ID eep. 904r,,lIde lIen en le~ n op de aangeligten van UWe gemeeDte-
tIe den leeftijd bllpaaldi "an den Jongen en kerkel'lUldsleden Mur Dog!bal 8 de Heer bl'lpe

J wenscbt • -\ beD allen boe donker de toekomst voor hen ook
ech 1nt om te zegll8n met eeD bart vol van hefd ..
'IV J aanbidden, ZWijgen sul want de wezenhJke
go ..db"lq, mll&kt bet Iroed lIIet wat ZIJ WIl

T n laatate een k rt woord tot u gehefdot kerke
raadsleden en g~mellnte Als ..e!\> 0 pt'rtlJdlg man
ka:! Ik milt na aten OlD u ook D zwakbeid een pHar
WOlrdeo toe le roep"D i.I,I lUoet U lell'~el Ik vo..lde

• • leer voor U 618 Ik u aanscbQ,bwde dIen dag lD de kerk
u IJlen tiJd geledell 8to,.d te Dreeden e<ln pt'lels WRShet IIlIJ 0 b ud bAar )11 mijne I'IIn.n str omd~n

HeL WIIII Wil ter en rillende van koud .. lover mIJ e wan,:ren van Jammerte voor u want II:
toellCboo"@r8 de haDde Diet lilt om bet wpet hoe veel moeite bHl u Irekost beeft om l1Wi

g.boorte t~lamoren Zoo lto d er ook een kerkeh)ke zlIkeD loover te bre gen en u Il" bal\8t
wllhc~dálUl bt;er In eeD pels ge"lkk"ld eD de baDdeo de nuchten er vlln lult kunnen p ukken gaat uw

dlln band rll8t1jl aaD t4 lieD l~elftRr wef! dUI Ik kiln mIJ ee I ermate voor~lell"n
nheer help one een h1ndJe" rIep eell der bo~ d(lt Il J a mo"t I!t!voelen maar ft.",ef d"n moed

.WI"~I~lrllllCen nIet op deDkt 1C00enkWlIIld VAn UW Itlerll.ar IURa IRllt
hIJ voor u dezelfde ohJven die hj liltOOSWfiS Ik weet
bet ondllr Ds Sci olt& Jremeente W88 er let eeD, d e
tejren bern was of d e oolL Itts tellen hem had ku Den
Illbrenjlen mRar IRat het dan ook zoo bl Jven !lIRAr

• • "ftarop ik u liU opmerkullm wIde mall,m IS dezen
.. dvokMt Volflililllde D. ZI)n huw&- ZJlJr Oat Wl\Oneer Ifll nu een ouderhng ORar deu Rwg

Z JD zaken Toen lUen hem bet voorbeeld In d" ~vDode a(vRlI.rdlllt dat lP tien verLr uwhur Illall

olJder het oog bralltj dil:! na IIJII bawo I stuurt deer v 0 werken tal om deo re)l'tvMrJIge
minder g8atudeerd bad dllD te Velren wet tU8lCh"n prediKAnt en gem enteD tt! let le k IJ

... tw,l\nI'<1de hl) durover DIet verwonderd te ZIJl jleD JR RIle Ilemeenten ~lIn Zu d Afnkll laat uw
tippe ondl!UjleDd eo leeh)k eD ZI)n vrouw s ..m hoordn vpr de git scbe kerk opdat dIe ollchr s-

<11U1~re.ltelfenaeer gQtld en bovendleD mooI was tel Jke wet alt de kerkwet verbannen mo)!"e worden
• • • I.IJ b.-boorde jlemAakt t .. aljO VQor HtndeneD die Diet

uie dJa r Ik beo 100 dom niet IIl1n God Il'elooven maar v or CbrlsteDen I~ Z J ODbe
liAAnhur antwoordt mIJ toch ouderhnjle ~n predl
kRnten vnl ZUId Afrika WMr m moet de Gemeen le
eent de RlDllecowmll!all! lDToepeD 'I' ordRt ZIJ VIVl
baar I"eraa ontslRIl~n kiln worden a. 18 daar eok de
u..ste ov~rlulJrIn dMt bl} geen nut meer kBn doen
en eeu Ipe AAr die brutst 0 ml6baar 18 ~o r zIJn Ill'
m~tlnte kiln te Pel ~tlr tI d hAar verlIlteD zonder e~l'8t
bet oord. el VRn den Riull geboord te bebbeD ol bIJ
mllbaar IS voor Iljne gem ..ent~ \vu bet waar dat

OuB dt! ~tlmeenlp met IJs Scboltz onwvreden wa. dan
zondt jrJ) jlel\len h ..bbf'n bo .. dllt I, bad moettlD sok~
kelen om hem wejl ~ knill'en een 8Cbande "oor de
gemeenten TH Afnlui dat 11) DOg onder zoo 8l'O
onrelltvllArdljle wet jl..bukt gaan eD dat bebben I 1

Noorder Paarl 23 A.ngutus 1882 te dnrdHm IUIn IlOmDlgrl si mme ouderlluIleD d e WAn
eer ZIJ hDn stem moeten IlIteD booren biJ de SYDoode

RtJdakt~r I dan "'glleD z J maar mooI Il iN na wat meDeer :legt
lUllIlUIt'''. '-Zoo.ue gIJ weet ben Ik lleeD courant ne ..u WIl"r m kune"D de c"mt!"ulen ook t haar

maar op bl't oollenblik voel Ik mIl geroe- 16t aar bedankeu war D...,r J Z lU werk u t kan
onder de aandilcht UWolr leler8 Le brengen I dOPD ol er twet! derQtl vaD de gem-ente tt'1l~D bllm

ot het niet goed &UUwesen om h"t 18 nee dR 18 hil eel ~tzalfJe eD S me r daD de
8Cllijl'~llie'ten val den Wimllledon "dat op den ij da z d .. Ilel~n dl .. er ond .. r belli verwa.rloosd W'H

pj beglD en lilt te .tell~n voor e IlIaar 0 de dajl koml dal hiJ niet meer hl!ér
on'IIeJ_Hlen tiJd lOOal. alleb bek.md 18 hl IICbllppli ZIlI kUDnen vo re wllnt de Heer z "t

de vr~88~hJk" poklle~te seer erjl III den bet I ¥z~cl el 34 2 dllt WIJ tellen de Her
Jd, 100w ..1 buueD all lO dl!! stlld en ik d ..rs van Israel moeten profeteren eD tot b~n
del k dat Indien leta ,an dleu aard I!en Bpreken Ja be' derde velS ugt GIJ eet bet v te

ge'lVeIIQJlre",stoot er lUl zal gevén, daD 18 bet d~ len bekl edt u met de wol. gI) slajrt het Ildlllest~ mAAr
" met (zo II 8 JrewooDhJk) dUlle ae de schIlpen weidt gil met ell hel IH lt ta te Iledeelte VIlD

belloek.lrI vaD Ilndere pllUl.!&!n b"t 4" nn zegt Mxar GII I tItlr@cbt over ben m~1
le lf een h~fhebbtlr eD hd er 1'110 doeb In Itrenghlld eD wet hnrdlgheld en In h.t j 6 en 'e
Acbt Ik bet mlln phgt, dlde ter uwer Yert dp.sT ló:ee1t Ezechlel 01111dele beloft~1l Omdat
voor te ,leggen 'V III denkt !ZI) Ifr ~&D ItIJ al de Iwakken m t d6 IIJd~ e meL d.m scbLJuder

teur , v.. dllllgt en met Dwe hoon e l!toot wtdat lIJ dt'
lil ben eUI I sel ve &IIr bOIten toe verl!tToold b"bt Daarom &al Ik

mllne scbapen verlO88é'n dRt EI] met meer t.< teen.,"
roof auile ZIJD Ten slotte 1111lt het 31sk ~er8 G j

DE POKKEN TE nU' 0 mIjne ~bapen schapen mlJn"r wo de !!"III lt
WOlcelter 2. Á.nJPustal 1882 menscb ..n ",aar Ik ben uw God spreekt de Heerfl

.... H~e1t ~ T'IIu lllatatl! beer &ht.ear ik schnJf lIet 1118
.RtJd4/d__ eeD rebel maar als een ,root "neud vaD God8 ker-k

,-Van tJerscb81dene peteonen voorna en ZIJDI!Jremeenlen en beD gewllliJt 0111 met eeDlgen
dU'genen dl ~ftn de mgtlng VRn den predikant of ooderhDIl' die het ge'''lld .. Wil wpderleg
de Traa~al koweD vernom ..n b~b- gen ID d"n 8tllJd te tredeD IndleD dMr een" dIe dMr

het Dljlem~D$ ·ge~Otolen 111 dat de pokken I lets op te segjlen beeft laat bIJ ZI)D staw laten booreD
Worcdter 11)0 dat er dajr.h)Ke sterfgeval Ik verbhJf
nnden en In h~t kort, dat 008 dorp EE..'I GP..ooT VlllESD \ A." ScHOLTZ M..U.B
deze II"kte beemet 16 nu mlJllb ..er GEEN GEl!:li£\TELID

geloof DIl) dat dit het getal niet 18 .... ' Patnol geline bweD8l8ande Ohf te nemeD

CALEDPN

HIerop laF IJthe8~er Ier vereenlgtng de beer
Il GoldsI;hnll41t het MantIele rapport voor het

afgelooI en JaAr voor
De VOOl'7.ltter v r leg der \ er~'aderlbg of men het

geheeie roppórt pn~raaf8"ewtJ2e Z()U nagaan of
dat rllén het goed VOM de door het hqofbeHtuur aan
de hand ge"even resoluties te hscuslleren
op vool'Ntel \'"lIn den I eer M L Neetbhng, werd

besloten I!~t le III het rapport l{oo~8telde resolu
tien een voor een zouden besproken worden

Hlerop mtroducecMe le \OOTZlt~r lilt
onderwerp namelijk De Hollan 11!Ch.e Taal en de
beer J H HofmIl)' r; Jr 1811dj) daMOp betrekking
febbende resolutw Iq het r ppprt van I et noofd
heot lT aanbevolen v(lor

Dil heer van Dijk de afg \ aardigdIl van den tak
Tulbagh zel6C dat d~ resolutIe gehJk stond aan
ce le door den tak Tulbagh gep&l!8eerd, weshilh e II]
bet op Ziet nemen zou \'Voor te stellen dM le ver"aOe-
nng gomeJde re olutio! I".ou goedkcul'eri

De heer de Kock seëondeerde
De heer A. ~ de VillIers de ..IUge\ lIardlgde van

(le I !u rl vroeg of het 'doel van de re~lltie was dit
het gebrmK \ lUl de boUaasebe taal optIOneel zou
ZIJD 10 de geregtsboveo gelijk ZIJ ks reeds 10 de
\\ ctgevmg bet gcv II W88 en ontVlng bevesllgende
ant \ o( ruen van de heéten du Preez en DIJkman

De 'I)OTZltter merkte op d~t de vergadenng
twaalf onderwe~n ~ bespreken h$l en waar
scI uw le haar tegell het verspUien van tiJd door
noodelooze dlscu8S1e

Ter stemmmg overg~gaan 7.1}nfle werd het voor
stel-Pi)kman Iln&Dlem aangenol'Jlen

De tweede ioor hrt Hoofdbestuur aanbevolen
le80lltm betrof de kwestic van het. lIIoe smelten
v In den Afrikaander B~Dd met de ZUld Afl1kaanscbe
n lOrcn beschemllngsverceDlgmg

De lleer HoImeyr Irlf! de ,oorgestefd'c resolutlo
voor el zelde dat het bestuur het raadzaam geacht
had er biJ te voegen d~ men ooj: het beslwt van
het Congres te Cradock ID de;l:e zaak zoll a£\\achten

De hoer M L Neethiing gel!eoondcetd door den
teer Knge stelde ~oOJ!J deze rellPlutIC te paaseren
\\ at lan ook met &)gemeene stemlnen gedaan werd

De nen:le lIlnbevolen reliollltlC betrofde Illagt aan
\ eldkornets toe te kenJ!l.en en n~ haar voorgelell6n
te bei>lJen merkte de ~cr Hofmeyr aan dat hIJ nIet
goed begreep wat de ták UnIOndale btdoelde Dlet
de w09nlen mllgt)[[ CIvIele z,4ken nameliJk of
ZlJ meende Judlclele tlvlele mJgt, of Hled~ts de
cIvIele I lagt 'an andere ambwnaren dan magI8
truten

Deze !'Csotl tie werd aok met a1pmee1\1t 8temmen
aangenomen en wel op v Jorstef 'an den heer G
W L Hofmeyr gesecondeerd dQI r den heer Arend
de Waal

Hierop volgde het onderwerp 'tan de matige Uit
Imlldmg an spoorwegen en liet ID lIet rapport
vervatte vool'Ntel voor.gelezen .tIJnde wer4 het
UDIlDlem aangeDomen op 'oorstel van den heer
Adnaan de Waal geIIecondeetd dOOl! den heer
Hendnk Louw

DIl volgende resolatle.he besproken meest worden
betrof de kwestie vun hbe met Daaotol.nd te ban
delen ZIJ wcrd voorgelezen en met algemeene
!!temmen aangenomen op voo~ Vlln den heer de
Koek gesecolldeer.d dool' den heer 0 de Waal

De kwestie van 8&tansverho~ng kWJlm nu ter
sprake en toen het v00'ltel door het Hoofdbestuur
aan de hand gegeven vdorgule7.ell was ~ de voor
ZJttn oenige u3nmerkillgtJn tenÏ'!beete Omtrent de
thans 7.1tt~Dde cmnml8sÏ4 over dciolclVlelc dIenst cn
wees op het nwdzame ~1 bet pu",llCeren van h
rapport af te wachtcn hivorens éeD bel!Ïiate
van gevoelen ovordlt onderwerp te doeD

Een hd m&llkte de aanmerking'] dat het voorstel
....nt laat kwam daar er reeds verwcheldeuo verhoo
glDgen van IlAlans hadden plaats lfevond~n

Dc resolntle Neru op voo~l van dcn heer
Th mas Louw Ilfgevaartiigde van den tal: Malmes
bury met algem.eene stepllnen aat\genom~n

Hierna g'lng mer~ over tot het lIeeprelréIf'O \'an de
kw stie van 11l1tlugratie

De I eer HoflIlclJr l&llde resolude lilt hH rapport
\'oor en hermnerde de vergadellt;.lfaan do ~rolgratle
loenmg v lUI hct Jaar Ji87l) -&arvan Wile nog
.£50000 over wlUlnnede de regtJhng nl~t8 anders
due mogt zonder dat !er een ~eclaJe Ikte haar
dlla toe luagtJgende gtlpUl~erd wen:1 Spreker
zei Ic dat I et hoofdbestup;r van 0l>mu' 'W ns tat de
regenng r.eer olllY.lgtig brl oorde: te ZlJll mét hct
"ehrwke 1 van dIt geld

De Ieel' DIJkman noetr of dIt (old I l£tt ten be
hoe\ e van zonen des lalWs kon ge1>ezlgtl worden

De heer Hofmeyr he&nerde ~n beer DiJman
dat het geld gestemd ww! voor hd IDvoere1p \ an Im
migranten UIt deo ~reemde

Op vool'Ntel van den heer A n de \ ilu:ers gese
con leerd door den heer DiJkrulQl werd ook deze
re8t lltie unanIem IllUlgellOlIlen

De In80lvenbewet wus, het volgende qpderwJlrp
\ Itl III' tlHlItC

De beer J H JJofntcyrl 8 de n-.olutlc lI~t bet rap
port voor eu morkte aan lIat lt J <It'! wet alis streng
geDoeg ZlJnde beschouWrlt ell dUcht dat all de

\\ ellS voorz chtlg fiuld.' De maDlleD ztjU I
lurlg V4!rtrouw di .. :bofuillkerIJ vaD dSD ba.roD

zIet nil hoe v~rkaerd h~~IS le veel te dnn
men tot een drol kaard lt bl elk"D voet~t&p

o ! al twovrd~ de dl'j:lI kllSl'd
kan Jreen kwaad dat lk ~ ve ...1 drink maRr
verkeerd te loopdn ala l~ te ,,,el Il'tldroDktln

a.nn bet oliderwerp van Protectie geko
vooret~lleromtreot Uit het rapport

vntlr","I"" ..n zelde 4e heer ThOl! Lobw dnt dit
van de tak Malmesbury afkomstig

vnj~ld zou nemcn om het toe
de~ zulb met te betOOgen hoe

IVoor dep algcmeenl¥n welvIIart dat
Jnn,tllln>l'i'iiiArbeboorlijk werd beschermd

H Hofmeyr voegd,e toen nnmens het
hOI)fdbelltUI~t de volgende nder tot het ID het

hand ge~'ven voorstel en wIl lit
lIanbtvelen aan de ernstige over

de takveroemglDgen OlD d Illrover te
lIan de \olgende algemee,ne \ erga

dat 18 mur goed ook I

18 l afjCelooptln ,
I de examlDltoren hebben me eeostem

tgenoodlgd nog eene terug te komen'

ON8 NlI<C v KK.-.N I WO nOK I I(

ONZKB CORll'IUJI!ONDKNTIt'"

8TUXXKN XUNNItN' NIKT TEBUGGIt

WOllDKN -BK.I J

~l,a:nIUII ver}ijaarde ZIch te'n gunlltc hn
vn,n"'WI· k\feaile kon dan In de volgende

II&J:lomEI~t8-lleal!Jf 0\ erwpgen wordcn
Waal Ifeaecondeerc:l door den heer

stelde voorde l'Csolutie aan te nemen
van den heer A B de VIlherR werden
koloDlala D1J'rerheld ID de plahts
woord 'boer

dacht de VereeDlgtDg bemoeJ(le
wetten maken 10 het algemeen

de bclangeh der boeren te behntJgen
met te betoOgeD dat de nlouwe flCCI)n!!

w~rkw
stelde VOor als amendement

vfir"'l<I"ri ..". IR vlln gevoelen dat de \li IJovoer
wotden door alle stokers die

van ~n 'WIJus.tok verstoken lall
'I

Lou'" 'erldaa.rde dlit het ongt
vun Mal:lineabnry kwam doelde op
t Later Kon iodere tak

behandelen en ZIen

vé:nrt.~k~m van graan aaJlge
nllf.L v ..rk:lna.r\ie M)"burgh er ZIcb

gek ZIJn om \"an ooze
reeds zoo '~elDig van

Ulaken. RIJ Wli altijd

•


	gray00556.pdf
	gray00555.pdf
	gray00554.pdf
	gray00553.pdf
	gray00552.pdf

