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UNION LUN.,

60~IN~LIJXE_+, _MAn.D~,t',
lOL' S.lfO_~bootDl.. tlC~pij ": UIttOtr":

,'7'~ (aaLl.IT~ln).. . ' '
De 't&l)oo~1I dere,,! Moattohappij yertr".,

bD Tan .·~r.ta(1 aaar : ' , ~

q 'BNGELAND, i'

yja MADMQ.A, om deu landereDD1NGSUl.~,
t. ST. BEL);SA en ASCENSION aaa1ef.
reDOe op bepaalde hUl8cun5ijdea. ,,
0. de V"",ea DageD UIIa Extra Boo' ....

IObeD.je )1i~booteD in. !
NUBIAN, K~,.; GItIJ'"!f~U Oot..~~::~~~o!,~.',".:4.._ .'
AFRICA~, ~lIpt. CHUlCB...,., J6 Noy., Dl
DURBAN, Ii.pt. B.lLLUO:, Jl Noy. : I ''''''',,",'''Y'O'';'''
~.uJC DB' IUJSTlIA'INS IN N.\T.\L i 241
Vertrek~n lij WEKi.~, ,KB,Da aanleo.... ' De 't'oicencle LI~YJ.DB

TlD ieder~t90Qlboot 1'&n'EDceiand. i' !
Retourku1iea WOMttn1Iitgereikt tegeu 'fet'- f lf TrekOllen

minderde PrijRn. .' : 6 SJagta.eu
Voor Vraeh' of Passage ~ IDeIl aan.oek, bij jl S Stak. Aall1*<tJbeestlm

do 'u niea" :MaaUcl:tappij.. f . i 6 :Mern. ' '
THOS. Jj:. ,FULLER, : S Rijpaardeo

DirekteDr-Gelleraall Toor Zuid.Afrika. 290 8cba~n eo lBollkelOJ
kODditie.

vu .

IIIUILEZ'
.:..

e Keniet, geleerd
Hengsten, 2 en 3 jaar

en ~elB, 3 en 4: jaar oud.
worden Verkocht uit eie MARKT.

BAAL te VV 0 .a,o EST Jf R,
• OP

:DAG,27 OCT. 1882,
-s :MORGENS TEN 10 UUR.

de Jonge PUrdEQ lijll ....raóheilhae
l)eIum.lDell,'Braine., ea' V_i ........
Imr,!!QtaPaardon " Minstrel" en •• .Job

. .' ~ , '

I)B OlldeegeMekeDde, daaf~ i behoorlijk:

.
' :.door deA b~t 0.•E. D9~~geaut~ori-:.

seerd,"1 op de "'~ LANG.{U v~&R, Koud)
Bokkeveld, Verkoopén q !. , -'
, i I '

Op ,VrIJdag, ZO ~ezer,'
I'll' 10 1,1UB V.M.; i i

~O GoedgedresseerJe Muil~~l, in
konditie ' ,~ ! I

1, BokwageD ) ',il
! Ploegen ". : I,

En aDdere LoAe Goederea.1 i
Ververschingen ,ullen; t'l'sch aft

, •worden. ' ; j'

, WILLIAM F. STA~ER,
, 4fslaler.

Cores, 4. October issa ,I MALMESBURY

QIRK DE VOS, D.d.
dtibeah~r.4 October L882.

&; THERON, Vend• .4dminuww,..

STOOMBOOTJU.ATSOIlAPPU
"U N ION."

HERIGT:: AANCbNSlONÉ'S. i 'tEE, E; ..

W~LtINGtrpN.
PUBLIEKE VERKQo~ING

· I nK I

, Vaste en Losse Gqe<Jeren,
LEVENDE H4 VE, lfN~.

\ ' !In den Insolventen Boedel v&aWILLE.
· ADRIAAN BURGER. i

-- 'I

·OP VRIJDAG, 20 oarJ 1882, DE
'fEN 10 URE V.M: .: plaats. "

M .23 Oet.1 SS2,

EKE VERKOOPING '

Algemeene Vergadering
van Deelhebbers

gehouden worden ten Kantore n.a de
""'CUU"ll!' g, No. 5, Straodstraat, Kaap.

v~!I' KOBTllllB

L],E'KE en Losgoed,
VAN UN

-.V CORT A 4N znlleD ~ goedémr wanieQ
afgeleverd door de OMaebepi8g8 Agente~

der M8atscha~pij, .onder; ioleveriug YaO ~
"Billa of r..dii~g; "die YroeStijdig moeten "or~
den ingediend. I. ,

"Billa of Lading" voor Iloederen op order
~con8igneerd moetfQ in~iend wanien tea
kanlere der lrfaatechappij ala t~t biertoe.

.T. E. FULLER,
Algemeen bestierder voor Zuid Afrika.

Kaapstad, 21 Jnnij 1882.

KENDE Z4L PUBLIEK
"OVER HEXRIVI

ngsdag, 24 Oe
i ,'8 MORGENS TEN 10

i,HET VOIJGEND
'!Aanteelbksten.
'Jongo Tr~koHsen. .
'Do. E"ls, 1 eo 2 JBRroud.

Pa4rden, 3 jaar oud, waaronder 1
met en zonder Veuleus.

! . DE Ondergeteekcnden, behoorlijk gelIUItdoor
ac Curatoren in opgamelden Boedel.enrlen

Publiek Verkoopen op de Plaats 'zelve, op bo-
veugemelden tijd en datum .
I. De Plaats genaamd "ZANOQRIFT" zijn.

de een gedeelte' un "KATRIJNSDRIF'f,"
gelegen aan den Oever van BergriYier, omtrent
een kwart nnr van het Dorp Wellingtbn, groot
omtrent tl Morgen, heeft prachtige Z+-ailanden
(gedeeltelijk bezaaid) en fraaijen "l'oingrond met
Volop Wakr. ' .. ;

De Gebouwen oneer Ijzeren Dal{, zijn geheel
Nieuw, en in deu besten staat van 'tepBj'mtie.
II. Het gewone aesortiment Hnls~d, Boer-

derijgereedsohap, Karren, Tuigen, eus,
VEROER: .

I Pur gedreeseerde Karpaarden i
3 Merrie Paarden, en wat verder zltl worden

voorgebragt. ' i
. J. D. OELLIERS, 1 I Gez.

, Jl 1!'. P. PEROLD, J Ooratoren
MALAN ~ OELLIERS, .Afsl4gers.

---- !
Tegelijkertijd zullen worden verkooht in den

Insolveuten Boedel van DANIKLJ. )!', ~0S80UW,

1 Extra Rij- en Trekpaard, 3 ja~enlond
S Aanteel beesten. ' ,

J. D. CELLIER~, :
J. J. DB VILLIEllS~ Alp.zu.,

G~. cjuratoren.
1

MALAN & CELLIERS, Afslahrs.
\

i JA.tBLIJKSCHB VBIKMPINQ

K
STUK GROND, gemerkt A.p

het Riebeek's Kaateel Dorp, meI~e
aaa,foD!llill.!mdeGebouwen, beAtaande ui~ eeD

Woo n ~u i a met 6 Kamers, Kenltea
vertrekken, alsmede Stal, WagenbDia.
onder Ijzeren Dak, verder be.plant
WijDstokken in vollen bloei, Vracht-

, besproeid door I~n Praoh"pD
water.

K.M.S. TROJAN.
Berigt a,30 CODsipes. Zw&;rt Scbimmelsl

.;. I

ALSMEDE:
van elke soort; etlne ...ora.

de beste Knipbalies, Leggers, Half·
Brandewijnleetel, ens., in kon alles
benoodigd ia op eene Eerste K.....
. A lsook een- Voermachioe in goed.
at vArder zal worden aaDgeboden.

zal gegeven wordeD.
ILIIIIfUJI,tt" te beginnen om 10 ure v.m!

A. G. WATEItMEYER,

OM het In- en Ontaehepen van ,Lading ge.-
makkelijker te maken is bo'f'8oge.elde

Stoomboot langs het buitenste zeebrekerboofd
gebragt.

Na.a.r Kn;ysna en oost Londen.

I)R KOJI. M.alatoomboot
" NATAL, J. ),foRTOlf,
Gezagvoer.dcr, nu in het dok.
sal gereed zijn om lading te

ontlftDgeDop MundBg.16 dezer, en ",} apoedig
nrtrekkeu.
Voer: Vracht of PaBSale vervoege men sich

bij de Stoombootmaatscbappij ol Uuion." .

GEVEILp.
s. F. Dd

~A.'f
die zij. nu TE
bieden tegen

lVan der \
. 35 ST. G£:.'"" ......_.....'__ ,_. __

Secretaris.
m8'1I1D1'V, 10 Oot. 1882.

...11..... '"".0;... Jr. & CO" Afalagen.

VOOR'EEN MELKERIJ.lfaar Engeland via St. Jlelen&. AaceDlion
en Madeira·

D·lo: Kon. )fu)stoom~
·NUBIA.N, E. J. Gal,·

rnv!, R.~.R" GeJl&gToeMer,
zal ill. boven vertrekken op

Dingsd.g, 24 dezer, ten 4 ure n.m. P... gie~
gelieven alln boord te gaan aan de OOlltkaal,
(Alfred Dok). niet later dRp 3 uur D.m. GeeD
lading sal Da 12 uur 's midd~s op dell Mildag
,,"ordeDaaDgenomen.,
Voor Vraoht of PaMage doe meo aansoek

bij de Stoombootmaatl'Jchappij "Uoion."

GEVONDEN I
IN de Vlei Plaats Kleinlamrenkop (Dist

Calvinia), een Roodbruine MERRJIE, met
een klein kolletje voor den kop, ~brtlnd-
merkt op den linkerbout S ..L., omtr~nt acht ;.
jaren oud, met een zwart geelbe~ Merrie
Veulen, ongemerkt en zeventien maauden
oud, en verder nog een klein Hengst!Veulen,
ongemerkt, donkerbruin, drie msanden oud.

De Eigenaar doe aanzoek bi~ den Heer
PUtT STRAUSS en hem zal dezelven ria aftrek
van alle billijke kosten terllggegeve~worden.

MADAME TRIES,
NO. 1 KASTEELSTRAAT,

i "
Hoek van de Ad(lel'leystItaat.

. " TE " .

'Over ,Hexrivier, Afdeeling 'fV~rcester.!
. ~ T:'

ETE~KENDE, ZICH VAN EEN GEDEELTE ZIJNE
OSS E () 0 E D E.,R E N WENSCHENDE~'l'El;ONTDOEN.

. G,1 NOVEDER I&N81 ....)66.,.
MO~RG.EN,S TEN ko UUR,

..• 1lbllek doeD 'Vel'kooP4a ~-
D';,-Z.ker gedeelte (omtreDt 500 Morgen) Jan ~e alombekende Vr

N A, nJegen ala boren, met daaropataaaden pogat. '
beeft leêr aitgebreide ZaailandeD nu de an~rbétte soort en is "ir,"n ...li,,"

In, detselver oil~iddelijke nabijheid zal wtrsCihijolijk een ISP'oor'ftiel18ULtI8
wa.n~r de TakliJD naar Robertson wordt~ aangelegd.

~ll,endó,[ne a$nmerkelijk .wordeD verbOC?gd. Het" eiyeld il'!
iiuI,nntl arh,Aitl, 'foor StruIsvogeie. Er tS gelegeD~d c:lpl een of

voor alles gGl'J('hikten dient slecbtI'J)be'ijtuwd te wur,u",u.

WOON HUIS, KELDER, STALLEr,r, eaz.
aaDgenaam gelegen en met wat arbei4 en kosten

KotIlt[)li&~tepl'•• ~een in het gaDscbe distrikt. ~ . \
~teelbeel'!ten van goed rU, 12 Merries,

. 2 en 3 Ja~eD, oud, 3 Jonge Bulleo' «(oed geteeld) 1
rrulgen, 12 Gebreide BeestenvelleD en wat ,!erj:ler zal worden

, ~Dk DE 'VOS

IVe;rkocht worden voor _~Jtening
JHeer THOS. T. BEAT:LIE :

onge O~sen, 2 en 3 Jaren oud, ~leerd.
. Melkkoeijen. :' .t

. Hengf$teri, 2,j~ren oud~
, gele(3rd onder Zadel ~I\ 'ruig. . i
.al gehouden worden" op d+ lVoonplaa
, - Heer MEIRING., I i I

SCHI~GEN .zULLEN WORD$N VER ,
. '. ,. THERON,4'ulallfers.

H

MEADOWS,"

I;n , 24JOctober.
Eersterivier.

met be~oogmerk om
VERKOOPINGEN

n, zal de eerste doen plaats nealeD
ngemelden Datum, wanneer bet
te Koop zal worden aaDgeboden.

de grootste zorg uitgezocht, en
de beste exemplaren vau hun rea-

""'I'.t""riI:f russen, nam.:
........I'nlr,"7A Melkgevende Koeijen

do. staande te kalftD

EX
Tenders voor Aan_-+1- '

De' "Uastl« Mail Packet," Msat«luJtwti... ID deD' Boedel vaD wijlen deD
• r r v W. C. A. )fOLr.aB.
DE Stoombeoten dezer Linie vertreklren nn

Kaapstad ,naar Londen om delr'andereD
Dingldag, ,i& Madeira Bn Plymouih, te
Bint Helella 1 eD Aacencion &aDJenonde op
bepaalde tusschentijd6a. Retourkaartje. WOrdOD
uitgereikt tegen ëene ,Terminoering ....n 10 per·
cent, tusaehen Engeland en de Kaapkolonie eo
Nalal. .

1882-
Oct. 31.-GARTS CASTLE, Kapt. lf. P.

W 1l8l'l'IBR. '

Extra St'-DUABT CASTLE. K.pt. H. Bu·
:tn:s.

Nov. H.-WARWIOK CASTLE, Kapt. J. C.
ROBllffON.

Nov, 28.-COlfWAt CASTLE, Kapt. J. D. POKTRETTJN TaD,
JIJ'F~ R.N.R. GElJROJfDERS
UDBUON & IlVBl8ON. SHOYER, carte groot .ijn nuiverk~jgbaarii- ' Agenten. , :: !:;d:!:,d!~~:~t~::;~~~!t~:t~:;

OVKRLP:t.N, te Dntoitapan, op deo A!oDd .KoloDie. op de onh.Dga' van 13 PJ-tze~ll.
van ,~·!}den Ootober, ODd gehefde . . : ,f 1

broeder, .Ju NICOLllII DI VJLLt~, au de,C ~ L V I N~I lA
Koorts, ID den ouderdom vain 48 Jareo. .&. ;'~ t, •

Uit Daam '; lijDeJ~~:~\ILLIEBS, DE OndergekekeDden geTen ~t.rmeJe ken-
A. P. ~ VILLlBBS. nls, da' 'fan hedeil af, hUD~ Bes"heden

Noordboek, Simon.$acJ, op eiken WOENSDA~. NAMIDpAG,: :Yan 1
Il Octo~ 1882. } uur af geelote'D IDIJen lIJn. ! r

, :. , M, J. VAN ]jIJK 4: Co.
J..R08ENBtAT'V
F.•S. TU DIJK'
H ,R08ENBUT'l'.r
M~.COM)UlJ,I,E,~ .•
P.1SALOM~. :
C.! JOHNBON. '
P.:G. THEBoN.
w. A. 814I'4

OaI'fÏDia, 110ct. 18". 1

ZUlt).AFRlKAAN SCI:IE

KONINKLIJKE MAILDIENST.
J

TENDERS lullen ing~wabht w' 'Qr(llen"I.II,JI;n
Directeuren tot BE~EN (

yoor de' volgeDde Aandoltllen,
Zes Aandeeien iD de Z. A.
Vijt\ig do, in de U ,
Vijf Áaodeelen in de z, _n,nnt"",h

:Maataebppij. '

PAR.lJSCBE ModeartikeleD, en }1'ancygoe-
deren.

Bloemen in groote verscheidenheid. Y'ederen
vervaardigd, opgemaakt en geverwd ~aar den
Parijsche stijl. '

1
en

met (Veolen nn
JJ).

ts "THE MEADOWS" is ge-
anderhalve mijl afstaDd vaD het

Claremont, alwaar de Verkooping
half 11 1tre,zal beginnen.

F. G. lJOODLlFFE.
HOFMEYR 4" ZOON, Afslager •.

?THIES & CQ.
HOROLOGIE- EN KLOKKENIÁKRS,

30 Adderlevstraat.·

HOROLOGIES in het groot en in ijet klein.
Specialiteit, boegwinders, i '

Het herstellen van Horologies en! klokkeD
met EOrgen spoed nitgevoerd. i

Marine Chronometers gesteld D~r een
astronomisohen regnlateur .

ID AFR,IKAANSCHE

WIJ BOUWERSVEREENIClNO,
(BEfflRKT).

De den•
--_.,-----~'- '--'

EEN VERDWAALDE DOCHTER.
WEGGERAAkT
, ,

DEELHEBBERS .

VAN mijn Plaats •.DRIEFONTEIN," ee,n
DONKERBRUINE MERRIE MUIL-

EZEL, orÏltrent 5 of 6 jaar ond, g~'braDdmerkt
J.IJ. aan de linker zijde van den Dell:,linker oor
halfmaan van achteren. '

Met! gelieve kennÏtl te geven aan ,de~ Onder-
geteek9nde, door wien alle billijke kps~' zullen
betaald worden. , \

J. G. L. V~ WIJK,
·Dri.efontein,

Diatrikt Oalviaia, 10 Oct. 1882. I

~LLl''''''''\a.C, 1November a.s.,
']'1311 Il lire '8 MorlJt!fI8,
tot een besillit te komen met betrek.

de Uitreiking van (3000) Drie DuUend
I~,..,n,.,r... ts-Aandeelen IVlln(£10) Tien Pcmdelk.

""Il''''''IC Maatschappij. 'c

JOHN E. MAXWELL,
Voorsitter.

OVERLEQEN, te i.KIMB~BLEY, op den
Saten Iber 1882, miJD teederp,liefdeD

EchtgeDoot " Heer ,WlLLall hue Lóow, in
den ouderdo aD ~3 jareD 10 maand.D en 13
dageD. Diep betreurd.

C. S. LOUW, .
pb. VIJ BUD!.

Paarden v lei,
Somenset West, 17 Oat. '882.

.........,.dag, 31 0
DORPE' EEN W

WORDEN. Aan' Groente Handelaars.
, .' i

DE Ondergeteekende maakt hi~rn}ede aau
Groente- Hanjelaars en anderen bekend.

dat er bij hcm"thans .~r.ge,:eer .~O,OÓO ,OS:SE~
UlJEN te kriJgen ZIJn, dIe bl; tege~, zeer bll-
lijkeu prijs van de hand wenscht te ze~teD.

G. P,' B~AKE. Notan. en Tra.1itaportbnorger
1 1 L E N BOS CH.

AAN FAMILIB· BN VRIENDEN wordt
bekel1~ .gemaakt, dat i he' deD Heer be-

haagd heeft itot zich te D~1ilell, 00. geliefd
DOCBUlrrJl, !ANNA BLlIABB1'B; in deo
ollderdom va~ 8 m.. ~deD en 11 dajpa. De
beK.rafenia~IP.Iaa" ~bbeD op hedea (DoD«ier.
dag) Dalllidoac ten 41 ure. .

• O. .J.T. !OR£TER~
ANNA J.,DBBYEB,

, Geb. BvQO.

DINO_DIGD ~
EENE BETREKKING op .. plaats, dOOI'

een 8chotach ~r, 25 . oDd.. i Heeft
Icht j....a oDdervinding , . en
Veeboetderij. Besit eetate kla, ".te}:iI' :etlll1g1CbJ'l
kD. i

:Mea risi" aicb tot

""""".u ......,"'" Wol teelers,
oo'velU-slia.(1,nctendag hun Wol ter...__..,...,
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~"N DB NO'RDBI~ P.U~L,OOG 8 T, VAN.: ,

beotaao4e,1Iit •• ne lIIij~ de opb_gat v.. WagenhoDt, Rijtuigen,
10 M~D!E~~v~OJtN, PAARDEN,EN~., ENZ. c

5 U
lJ, , C..4PE lOWN,1 At DDEN BAVER. Ol' Jllaaodag j 23 'Bet.: a:.s." "Zuid-A ewspaperOfllce

HU IS RA AD: ZAL de Ondergeteek~p'de Publiek I -~-~+--~-v-e-':"d-er-e-D~.-
• ...doen Verkoopen aan Zune WoOing./4 StiDJkbouten Aanzettaiels, 5 Wasoh.. . L ,.'

en Klee~WeJs, 2 gl'Oote Kombuistaiels, 75 8tInkho~t Planke~, 75:8Qha.-. DE
Bakkist, 1 Pottenbakker, 1 Stoof, Glas Imels, 50 DraaIborden, ~50 Wagen-' en
en .Aard~werk, 8 Ledekanten, 1 Hnst· :eI: Karn aVen, 500 Lange Sp,el(en, /IO

P
de tw e

bank, I Kast, ~ doz. Stoelen, 2 Matras·laoo Korte do., 3 KaPkarrên, op ===*=:::;=;:========
lien, J Ge\feer. ~ Veeren, I P~r Ka9aard..en~ 1
Vervel!'schlngen en Paar Achtertmgen, 2: Zadels :en·t t I b t ,. Toomen, en wat meer: zal worden

UI S evan e a.mg. aangeboden. ';

RilLE H. VAN NOORDEN, ISAAC A:. PEROLD, ,JR; J
.Ajala')er. Paarl, 17 Oct. 1882. HET einde is

V.Ud';;;~~:=;g,14 Oot. 1882. J. S. MARAIS .Jo C"., AFSLAGERS. 1~;th:I:"~.
STELLENB08CII~ I:nis:o~:~

- ; I ' Masapha en
Commel·deele Bank.:. zij door het

: Orpen euDE Ondergeteekenden zijn gereed all~ Per./aaUdrang
sOuen, woonachtig iDdit District i:1ieLin Wogen

verlegenheid zijn geblagt dool' de si&itillg legge~ ,en
van bovengemelde Bank, geldelijk te gbqet van voor den150 Extl'a "ette Bokke... It, kM"", "1""'" billijk, ."""",, ••-.1"'.' I Zulk. het

I .~en doe aauz,oe~ ten hun~en Ka~tore, ement kun
Ir DINGSIUG 24 OCTOB~R "!NST IRIJneveldstrast, s DIDgsdags ells} Vrildags ~:~e~ina:e

' I, ., tnsschon lOon Il nre 's Voormiadags." .ZULLEN! op~emelde SCHAPEN eOil J MA.n1n.R & C. n?he een s
BO.d~EN Publiek Verkocht worden . JJ'fJ O. IbI('den,

te KL~P~(JTS 'STATH~. Zij zijn in Stellenbosc_~~ ~tober 1882, , dat hetwelk
extra ConditiO en zullcnzckurpresentzijn. H J ZOER:' verbaud met

E P REYNHAIWT P k N.'·· T ." Den oorlog. . . PO upeup, otaPlsen ranspottbazoPQ-ep al wat We'ers
Paarl, 18 Oct. lS8~ KANToonUN DR ~. kracht en

J. S. M.ARJ.!S <J' Co, Ajlllagel'lJ. II ZUID AFRIKAAN EN VOLR~VRIENO" MeD 1ernPAn'lir:
-- ------+------ --r _. E",teel,!ro~tt, Na. 11 E"rrp4ild. .'

Ihderwijzer "Doomgd BEIENDltIAKJlIa7VOOR het lJorp VREDE, distJikt 'Hun;. , ~.
smith. O.V.S. Gouvernem€nts Salaris Ir. 1;

£150 per jaar. beneveos dij! ~choolgelJen;1 DAAR IK uoor \'cle wlJner Boe~ênvrie~den
bij yoorultgaDg der :-Oehoolkaa> het Salaris met ht:rhaaldeliJk verzocht beu S'tttvorden oai
tso vermeerderd worden. De Onderwijz ..r voorl hen Hoedels en Traosporten, ~o ord~ ~
moet Holli'ndscl1 en .Engelsch bt.>ideknnDen breogeu eo daar Ik reeds tWee zood.nige zaken
OoderwiJllen. en eeD behoorlijk certificaat VIUl Voor ben met ?o meeste Bp~d en ;tot bUllne
bekwaambeid. alsmede getuigsclmften van goed gen~gen verl.lgt beb" maah; Ik aan'~lJen ill de
aedelijk g~r8ig overlhggen. Apphcation 1.01. Ireheele AfJ~ehng van~:raaerbu~g, ~utherland
Jen door den Ondergeteekende ontvangen 1~lgealoten, bekend, dat. Ik alles I.U ~t valc ver-
worden tot :Af a and Ilg, den 13den November, liKten zal,. &Ond~r dat Iemand OOit sPJka we<Jer
e.k. De voorkeur zal fft'geven "'orden IlIUl behoeft to v.er.~lgten: met . de mees~ spoe. en
.smaad die gehuwd ill, en IUsteat KostleerJic. tegen aIJer billiJkste Aosten,-lk zal' ~eker niet
gen 8&n te tieweu, eQ die MU&iek kan Onder. voor eeu HOedei £15 of £25 I~ten W,talen. t

nwijzen. de menscheD VOOr honne papIC~D t maan.
;M. roCHTER, den, van l'ebruarij tot October lateo .1J'I!'""u~eQ.

. 'V oon!. der Scbooleommi8llic. E. B.
VrecJe. distrikt Har~ismitlt, Koilenburg, Groot Roggeveld,
i6 $eptfml- 1882. • 10 'October 1882.

I ,

~IER~IJ olESOHIEOT KEN
~]L . dat het ~BOOGDOK V&tlMl"., .........

MOR'GEN

veroordeeliog .. Jl de 'Bonds- en
igingsmannt'n. Wij bedoelen het
Jat, lVol~rcnsCongresbpslnit, niemand

iezoe In-ag ger(>gj~tl'eeTd. ~Vof'den, tenzij
een grcllldcigenonr, IS. WIJ gelooven dat

lfs mellltre kapit.alist, die wdl geld uitzet
vastgO('<l, maar ~If geene 'Vaste goederen

sicb er~ ongerust heeft gemaakt we.
liS [kt beweerde besluit. Den zoodanigen
11111'11 IVlj geruststellen door hun de Ver.
k«, i lig' lo !Ct!Vl'D) dilt het Congres noch de
il i,'kH 11'g-ten van 68D enkelen blanko

die van den 'ordinalren koloni .!PIl

.Iing' hpoft 8.I\'lz··rnlld. fIet bp$Ioot dat
regist utrowat o.iveranda-d zal blijven,

C('11 met deze uitzondering, dat geen lid
u eon nuturellee stam" 8temg ..regtlg'd
zijn, tenzij hij een grondbezitWI' IS.
Congms rueende dat een Kaffer die eou

lid in gemeenschap met cenigo
andere Kaffers onder een Vpp'Jr.

occupeert, niet kan besohouwd wor
"Is een beschaafd onderdaall Van Hare

of 1'01 trou wd worden Inl't Il I'r'g-t
wetgevers te kiezen Voor Haro. ~L.Jcs.

til onderdllnen Het had. het Jl"'llnllt
het KHfferstelsel van "stalUsgulV'lI.O

udbesit" (tribnl tenure] : danrolll pas.
rde h2t dit bes Iult.-Wij vcrtroUlveIl

OIl7.e HoJlandsohe tljllg,'nooten ons
ea helpe', om (1PZ6 zoowel nls de voor,
rdo tel'Ag'twijzing wIJd en zijd te V<!r
den.

r

i
I

TEN 12 URE "s MID
,

. Op ~t,

i L,UISTE ,
REko.s Jllrt!n \VII~ f.lct de wenscb y~:] het Handeleud en wend ~ablielc 't \'I'orJeu fliW. of VRII eer. gedeelte van. de 10() algemeen beroe~de PIRRti " W
gelcgt;h aan de V ~RLORf:!:NVLEI: thana wordt die gelegcnbeiojl gesëhocfken,rteel"de, danrtoe ~ehoorlijk gelIlSt, . 1 '.

lOP MA.ANDAG,6 NOVE1M1BE~ .,
r.bli k zal fu!(o.pen Op de t!Ja." lelre eta vierde (!) 1l~.deeJ ril ePlaa" .

ATTENTIE!!!.; ; :
WITTEDRIF I' is groot in 't gehoeI6.S77 Morgttn en 200 Quadraat RoeJ,n i ovtr cle geheeIe

PJM~I! leopen heerlijke stroomen van heerlijk en beider wuter i gesohikt toor eenige[\, tak van
Landbpaw, en voor Veeteelt is I!!r geone Plaata die daario mot W!TTJ~ORtFl' kan wedijveren.
Varkens leopen er ini bet. wild eb zonder veel mpeite kan men dagelijks *ijne tlifel: vooraien
vaa '~ ~eerl;jkste \Yil~braad, gevogelte eo ~el'8Oh~ Visch, bezijden ~e Groen~n en y~'bten die
er pk~eekt worden. ; .1 : i

Ttl WITTI!.:DRI~'T ii een Kerkgebonw, .aarin geregeld door den- PiqÏ1etberglohen Predi-
kaat ~:ordt godsdiens~ gebonden; er is ook een Postkantoor en be~ zal niet laog ddreu; of er lal
ook ~~ periodical Conrt gevestigd worden. _:' ::

1)# ligging der Plaats zelve ell de rijkdom der naburige PJaata.in maken WITT~DRU'T tot
le oe ~tlrcerste HANOELS STATIONS, en een onderuomend kapitillist kllJn er in 'weinig tijda
~",d~1 schOonste n~'1'eu ill do Westelijke .~.rovillcie stiobteu. u,~ voorEQlilJe ~~me!kin~n
SljO Jd overbod% dooh worden alleenllJi aangetoond voor helf, op gr~ .rtltallde!J Wonen-
de eb " geel'ig van dasdaoige gelegenheid gebruik te maken. .: ' . I

' VERO:· R ZULLfc.:N VEItKOCHT WORDEN,:, ,;
1 p.Iu eerste klosSD Droei;ogels 1 Nienwe Sobot.&che Kar: ,I

2 wrMes " do. r . 2 Spannen Tai~n, 1 do.'i!lukke~
7 W~Jg~reS8eorde EZ(lIB ,2 Ploegen, 1 Ransom, ] ZweedsQlie

80 Ar4'ilteelbel'!ltcn ,2 Zadels, compleet , ,
20 VárkeDs I Hnisrud, Vaten, SChOppeD, Graven
1 W~~ell compleet Gereedscbap, enz., enz.; :

lBo n U s e:t1Ver V, ers oh i n ge :ri! :
f' EMIrIE H. VAN- NOORQEN. AtiJlager.VendnklUltool', Piquetl.Jerg, 14 Oct. 188:!. 'I '.

,
'17 era 18 Octubfr, tBBI.

£ •. d. "I. d.
o 0 7j- 0 0 7l
o 13 9 - 1 2 9
273_278
o 0 0t- 0 0 1
004t-004t
o 1 Il - ij I Il

... OI2-Q14

... 0 12 6 - 0 13 0
o 7 ~--012 0
o 1 Oj__ 0 1 oi
o 2 2-~ 1
026-0 ...}9
o 0 2 -- 0 U 2;
o 0 6 -- 0 15 I
007-001'!
004-00U
001-001
o 0 Oj-- 0 0 Ot
o 14 0 - 0 IS 8
OOI-OOI
o 710 - 0 7 10

naAXD8TANDJK.-Heden 7.,,1 RaD h,t M,,·
kRDtf)vr 8eD oudersoek Dur dit na d I got-

uuue eigene
ne mallier·)
tor een ge.

land Diet
InRR" of ten
of ondul' de
n. Dat zou

m''''A''<>n ..erklanrd
zouJ(lO

jk VRII zul
zoude bIt

,)r.D -' le plaats t'I Kosber)! , die dl) 'r d~
ti J. J. H"rm~.rr eli Zt)"D "".,r rek.oi"i-r VI\'I
in801 venten boedel vlln J. U. Vil" &:11 "r ver.
t ", br'Wt £ 11;00 op, .-.
TOKN !teL Milli.t~rie Sca"l~n Ilollornt'i werd,'
de Tnrk" HtJI'f'U ann hilt eind .an t\1I lid,,).
rlik\!I, oewerd er np;remerkt <LLt d.. heer S,u'r
den groll.i '!lU lIelJlell. ~II de )!ébnllrtenl'sdll
n bior than, vrij 'll'el 1I"lIf te liJken."

100KnS"UIIO doet mo ..itt! om een spour",,,,, die-
BUrordre lurp "",r V~nt6rebur;c ""ar C"I.8h~rll'
"et,,·, J"')P'!1I, !!IJ heefr, r"l"dlls de Af"'",utJl8Ch~

d.. heeren I I. P. Vl\~ den H~"ver "0
n!Lar li"rll~radurp IfdC llkien OlD m-t de

vnll Ko,'Pbl\udd allhllr Ov~r Je IAAl(te e 'n-
I «,

fiONDRBOSSCIIR 'l.A.PI':NGItSCUlItoIlHI8 ui
teuof kom-in, dIlIIr da vf)onittt'r ""n

msl>estaur rljddl..m heeft om te jl'elollven dat
mo d .,illi.! "'"ren ingl'8l"l1't'n, 611. de dlld.i-a

do r~k~lIillg te b.lt4ll!uIlls de IICbade
1'''''u",rnHI~"n "crmeld wordt.
W..\RTJ!8 wJldell van Zwartkopa.atati"D
Ehzabdlh Ilt'r Ir"in ll'IIIO sonder bdtalen.

t~1I dit ;t~,I,,"o t~ k-lJllt!l1door !It!t toen de
s:J! !!j"1f houden uit uet rUltl tI! apriu.l81I. '
b·r.·ikt ..n hun donl, IU mr de derJe' b~lder.se
) tl"t hij Ih~n8 in h·t h '~pitll\lligt.

A, Ó Ocr. 18S2-J)d p'lklijJerte I»or","
t-in ia ov~rled ..u. Hi] .. as III\n bel b.!tel'1'n,
"'dt!r inll~lall.,n. ~l ...n d"llkt tint biJ kou

101'1 d"n I"nls~~n reg.m.-Il&erlijk .. rt!ll'.ma
de ", ....~If}"pene w ..ek hier In den olDtt ..k j,tot-

en d~ Orllnjerlvier i,eedert Ziet gezwalleu._

PU~LIEKE VERKOOPING.
I ,

DE IOndergeteekendc, behoorlijk gelast
!Joor den Heer WILLE. DU PtKSSJS,

zal v04~ diens rekening publiek verkoepen

Op~aundag,20 Novemb.e.k.,
TER PLAATSE

:<'
'vr

WEGGEL00PEN
v,AN ne Plaats I~OQsten\erg," ~p ~ Octo.

ber InatBU. een Wilfjcs$TRUISvbGEL,
om~r{,lIt 3 of " jaaf ourl, ouJangll Pennen ge-
knipt, met oen kabeJgaar tcI.w Om b!it beeu.
IJiegellen bij wie delelve m08e aankomen, wor.
clen venocht keDnis tu gevt)l aao den Onder ~
geteekende, door wien alle biltijke kolteQ lallen
worden betaald. ~"

lf. C. WA;HL.
Joostenberg, ~7 Oot. 1882. ;

.lFl"·[hI!'fRT._H,,, b'ijkt dllt in. s..8l!"'tYben
t~r .. lo. d. lJ'e..,r"I njlil!t .HI IIU T ,it, )nder

nis led@II • III d eu .\fJellling-sr'lad ar~k 'I~n

d~t IVRM een .r.ti Ir! bt!~ft plaIILs ir..áad de
,len uits:'ll{ voor d-n ··EollelschtDan"~d~."e"

})e E~rw. bee' Philip is uit Engeland te.
men en met bli]dRChllp door liJu glim eDte

PIJLSRIVIER,
DIsit'RIOT PIQUETBERG

, ,4 Eerste kIllS Ezels. ..
2 Mt.1r,ies, lichtbrntn, 3 Farloud.
I Paar' Uniopál\l'deu. t·

I Paar' J ste Ic las Karpaardén, ~ jaren ond.
1 PurdenwIlgen, COmpleet.

I: I Kapkar op Veeren. ,
2 Dnbbele. Voor PIQegen.
J Enhle dito.
2 Kruiwagen:!.
2 SPIilD Tuigen, compleet.f·
I Lot:Glaven en Pikken,

J,E

,
V!lll het Rondgaan.
kt MosselBaai in dil

VerkoopilllC wordon
in het lJistrikt MOil-

24sten October 1882,
:-9 Oasen, 1 Wagen,

UI,mrDelrell, 1 Kar, 80 Bokken,
1 r.Koeijen, 3 Kal7eren, en

PUBLIEKd~':

VERKOOPING

I

and Conveyancer

D.
naderen. De Regering

d in Basutola.nd moede.
tot a~ meen ing dat het
de onwrikbare zekerheid
verwachten dat David
mede'~eel'8trevigen, het.

praten Van den heer
heer Sauer, of door don
en Lm'othodi, zullen be.
hoofd in deJl schoot te

ta keerEIn tot den toestand
rlog.
val zijnde zou zij hot Par.
annbevelal'l, een Vlln drie
nit. w. : ,J. Basutoland ge.

ver~aten, of 2. Dpr Bnsuto.
ivan sl2,~ereiniteit aan te

den zelfden aard als
tscbo Regering zich in

vaal behield; of, a.
ai aan te beginnen en

is in Basutoland met
ond'i'r te brengen.
de Regering noch den

weedej maar wel deq
wil iuslaan. De
. sessie-tenzij
IOtusschen tot

het .Parlement vel'lof
I to-oorlog voort te zet.
bebulp van Koloniale

eigert het PlirJement dat
bij en zijn!) medeminis.

ander Ministerie-hetzij
. of den heer Sprigg
ne moeten komen.
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\lOENSIlAG UDEN
gtlOpe d sijnde met g bed door
Huto tspan. !raat over &ot de

b.>&chflJVlDltlpunt No 6 "HOt! te
leden der kerk b nnen de II'fIInlllll
komen te woneD doeh '1ol'.Ddfg

loodamlfe gemeeDte te behooren en
if'lbnlll{ 'II¥! kerkelij illl voorrtlltteu b 1

I 1 YrOt!jfer behoorden" Het
wo dt flenomeD .. Volll'en. het
vergadenofZ' moefen leden die 10

woonaebulI: I Jn maar dill wenaehen
voorJ'flj.:ten D eene andere jl'emeeote
belde bt>trokkelle kerkeraden daartoe

nnj'''liIn"'.n ol bij weiger Dg dlUlrnR VAn deo

, "gspunt dat VAD de kerk81'1Ad
de AADdacht no den Ring

brenzend« WAIU"Dm jrenllemde
bet Pe sioenfonds wen.cht deel te

de Wi't bepaalde boe Il behoort
en ~tltlfL MD " d 011' tot het ,ol
Deze vergadenng bevele de H

Mn om b~t verlloek VIUl den kerke-
I!Bemn1en en spreekt lln'en. hiAar fZ'eYoelell

Eerw Synode wat bet p ecbkanUo
den weil: voor de 'ferecb llende

no Ilf'eo dee aan genoemd I omie
10eltllPllml~kkel jk mogelijk behoort te maken

VAn het voo stel VAn den ouderlieg
omt ent bet jleb ek aIIn a be dse
ee ste r; tting gesp oken werd wordt

Rn, Mlnten een Comm _ e ter nr-
van P ed ka t n te b DOt-men die de

J npr 'VBO jengel nll'eu tot het leeraa11l-
beurt gen uI I>

Illlftt nu over tot bet bespreken 'laD
lerroifUli'H' ran de ordonnaut e " I e Scnba leed

de c mmlSl! e door de H Eerw 8y
om een rapp rt u t te brengen o,er

ordonuant e V()(lr Bet wordt be
Il' beruste n de d ecU881ed e lZ'evoerd
va di Oomm II8lfl door de Synode

breuae de lI.8llkonder de a&lldacht der
rkeraden
vool'8t ..1 'fan den Pred kant un Klm

dllt de gemeente Kimberley ID
het Pred kaDte-peDslOeotond.gepla&&á

d werd er een Ooulerentle geboll-
WRe tIlmei jk IlToot De oudn-

we deu wnren Het Ohriste-
" De Oariseelijke opreed ng oo"r
et he ~IIU vao d n Sabbatdl\jf" De
Bm8 own ?tI dde burg e Hano,er
nzen Vil 'C lesberg en du TOltapAn
ever ;:t preD U le Oollftlreotl.

gezejl'd word n eene ge'egtnde
msente jl had le hebben

RtNGSVERGADERIN GEN

AL U BARD -0 I 8 de n sme ,.Rarop de boeren
worden lele",rgl'l!teld Hl! h-er Frans dil TOlt nn
Cuolul!JI'Xlrt h@'efl ~en blT"r In, n d ensr d II eene
kudde ecbal!4!D hft lt op te pR_D 10 oleo bu teoatatle
en die lf n s u tfZ'eleerd om ecbapen tI! ""rheien
un lien I Jd lIel~den werden II 16 schapen verm lit
'fan d" kudde onrler I ne hoede liD de hef'ren du
To t I'D V Ijoen we ke laatste de heer dil TOlt op
I ne pluII helpt zochten nau de IIChapen maar
sonde IUCOes. 0 den we clsn dasrop un deo
bier berder glaj!e'en dat h llJDe diensten lOU

o'erll:evlln IIID een ander nboorl Dg n de dleDst 'Ian
M Joheer dl To t en lelt DBAr de VI! IIl18te dieren
jfftan lOelieo de plMtu.r.angef w.rd IQ de t ....
achenu d geoNierd om de kudde nfta hu a te hreagen
lJ t "e d n tt gtdaAn door llUI.tst!lenoemde en deo
volgeoden dail reed de heer du Til t, d18 nu liJD
paarden hall! bad "an bet ,eld DaAl de bUIteopiaAts
om le I en ,!,urom .11Joe orde a n et wItren opge-
,ollld H) werd ondel'flKt dat de kIItferherder
b8101.o had I [n meelIters orden n et u t te ,oeren
en aan den plutsurvAbger geaegd blld de BChapen
"el nur dil plaAte te brengen dMr b ) (de blfer)
D et Ian;: lOU wt'llDIliJ'f8D eo tetwI)1 de heer du TOlt
II ne onderzoek ngen "lIOnaette kwam de bB'er
,oor den daai mur Jonder de ferm S II acb.pen I e
beer du TOlt ,roef!' hem w.arom hl) Did nllAr de
lebapen keek wur op hl] antwoordde dat h 1 dat
had gedMD H J "erd nil georderd om nog weer te
lOeien dat h J gewoon weg we gerde te doen
aeggende bl woa met nau de ecbApeD • eo dllar b )
deo dAg bad btoatel!ld om neh een pMr ,eldl!lChoeneo
te mAken De beei' du TOit ...erd natuurhjk Dud
en d~ kalTer W~. brutaal eerstgeDoemde naar de
"'1 wenacbenda te hndeleD II'lnlo(naar hult en kwam
dtn 'fol~nde dag n ar Ooleaberg om een klAgt ID
te breng om bij de lukale .~or te t8n op he' pad
kwam b J I JU ónlleboonamen bediende 'foorllij
neneeDi naar Colesberg gunde De heer du TOit
d eade lI)ne unklagl In en de .i.lfllr noeg dat eeD
~Dtal geIl gen voor I Jn. nrded glOg IOllden
,. rden .edftjlUArd de klerk I!Chreet aooal. w J
&lID Ir ntormend de nAmen neer en ,eld. den heer

[
(ju T t dot de lIak een '1011l8ndeu dftg lOU '1oor

men &,18 "anneer de Ile u lI:en voor de verdedl
~ DIl' jledllfl" .. rd< Jouden &ejreDwoerd" Z Jn Het
Ilebe.orde nu eeh er dat dece jletwgellf Allen In boor
I Dge berden "aren 10 dee beeren dil TOil. dieDIt
en sommlfZ'eo In t werk bi) alJn ecboonader dIe op
de nftutjrl!ltglln pI uts WOOD&. E.!n bllli)k nTloek
we d Iledun door den beer du Tolt 0 I dat den
hirer Ion worden lleYr1lAlld om te leggeD wa' DJ"
Iletu jlen mOt.ten _wIJun De aanklager W.al lIa
u e nJI! ~d ZIJD plu la la ongeveer 80 mljlea

TI\Il de ~tlld b) heeft een IJroot glltallneDde hft'fe
• eeD jlrootp Ullg"'trekthe d, land oDder de plotg
d. B e. ~ocjrtdu end op. Jrt nrelscht ZOO bl) In
I np IIllnklagt ,ol harde dan mO~lIt biJ eiken mAn
uo de plaalll, In~eRQt"n den hetll \i il)Ollo net '00

d~ '&I'di!dIAlDlf Iled.ru.rd aJe Ifftlligen ,oor de
~ ~ojil' ng breDIr8'n en de plA'" eD bet ne IUIn
, 1..11 o'f.r aten of Ilch onde",erpeD eD nrklaren

b votljTd te liJD naM Aanl ..idlDg UD de getuJgllull
,~ de kftlfdjrelU I{an of biJ moeat d. "noltPDg
h !DRftIO'I1..,8n en het genlr loopen dat all Jil
~ It ..urde lied .oden werdtm ung..moedigd
k dheden te d~ door de I""ffelóolheld ten
~ !le WllljffRD de miedad pr ID du ,., .. 11f81IlfZ'en
h J wml g~YeIl te ontltlAppen Van de lw e
nh n "al he. lalll.le bel ~ecbate en wer. daarom

dAn k ajlt tejlen den Kalf"r IDlletrokken en de heer
oIl T alt IlIIl1f naar bw~ ten ,011. doordlODpII ya
d d "pen D 'flin de 10000eooemd. o.Dparujd 11'1'
I rteo.-fen nR I_hen h",r k I!Cltt dM den

8 IIf~ 'foor de ..,oOde dAden 'lan II)n
k ebt W) dulen de felten mede rboel. 11J onl
I n Y~rteld lO" dle lijD bepaald wur D t le enkel
elil! gnal maat do landbouwera kl"ien pdu",onr
IOOntrel lke b.!handeliDgen Ul~eggiDg il ~arbo-
d11l-Jlfnktur B"".".m-4,

VRIJSTAAT

BLOEMFON~EIN 17 OOT 1882 -~e Pre
aident IS gt8tere~ vertrokken
te Kroouetad bJ te wonen De art llerie 8
Zaturdag daarheen v~rtrokl(eD Een drok blJ
gewoonde Ye~endg IS f{ s~ren gehouden
om maatregelen tie bedenken tot het beletten
dat de pokken haal' hier komen maar het
Uitvoerend Bewind Dad se reeds nutteloos
gemaakt, door te lverordeuel,J dat op alle Nato
rellen 'Ierpi ~to koepoks loenhllg 181 wornen
toegepast en aRt men alle wegen en drifben
van de Kolonie :nJar hier bewaken en de pok ..
lijders die men Mkt onder quarantame stellen
181

16 oot.
onmogel kub J deze een volledig
nden VADde verr Ilt gen deler dageD

liet he Il !\'fondu aal h er generd
en ) e eclJIl " d Il opgekomen WIll! nur
Heden mo~en ten 10 ure _rd de

nO'j'l'err,,~d.iin!l jle pe dIe aftredeode 'foonuter
held eene I!'Pp!lste to ..spraak wunD

opme kzaltlD ma kte op bet ont.-
tili!baliteiil5~'ev'oel d r Afr kaners en alleD

ru de te w rken tot be I van de kerk,
de Staat H j d ukte den _nacb wt
vereeu :L ng der kerken D de nabunge
de k 0016 mOjle wordeu tot .~d ge-
ook I ) leedwezen te kennen over de

den pr~1 kMt van Oeree 'faD wege
en verwelkomde de p ed kaDten van
h eland t t dezen R ng

""'<7.tHoTin<> g ng toen orer tot het kier;en van
voorl. tter De afL-redende 'Q(>r&lUillr
De geloofeb eve we den toen ID!!"&-
het beek dR de 'olll:ende oudertie-
waren tot deze R oll8vergt.deTlIllf
be Tul~h C J N Uempen

~e1 \\ crcester J A Neethl Dg
Bu jl l'tlontRgu H J van Z Jl,

Sutherlsud Al GLOtter (...
"",,.,.(',,,n J P Jo daan Goudinie

der ~r8 sgen vaD den e &at Y&D
er een ~e bil angrijke &aDmerldn

het ee ~n Ander
van Oal<tdQn ze de dat h ) verblijd

vlln 1)llbagh te ,.roeDlen dat er
der t wee g~meeDt D te beepeufen w .. ,
wtlDech Uilt dM er spoedIg eene ylll'-

plaA a b"b~n
l} Vfln RuO~tt&>D verbI Jdde z eb oek

ng der twee Ilemeenten eli IIpralr
n 80IDtu lie ItemeeDten Het boelr

en u dH K ndetH e!Jd werden door
olen a 8 bu pm ddelen om leeshad

e I!'~mtlel Leo wlUlr h j nog met gnoeld
Hu 811IUlai werd ook leer door hem
d jl'ene d '" n et vr Jmoedlghe d had
baar h J dpu bu a,odedl8nlt t8 bidden
van MODtai!U maakte 6eDlge ",er ge-

....1.'-1.: __ ..._ op de voorgeIeleD ,e ...~eo,
op :&ooveel mogel )k dan le.1l1llt

I!IrlllleeDlAln.lU\n te kweeken eD "ulde dat
teD loude jongehngnereeDlglIIp1l

jlelnef!~!D tot aland te brenll'en
nr,,<IllMil.nt "fAn Tu bagb sprak de J&dachte alt,

z U wez IJ zoo de lt Dg twee broedera
Wtr zftam te :n JQ ln ae llpectale eYlltJ
Hi) lelde 0< Il dllt b~ verbI Jd .....
eene 1 tlbaL Il SOCItlty ollder Jonge-

en dat b ) v6nekl!rd Will dat dj
met een mlln :&00 ala dell onder

Eu "fllrd-atul bet hoofd
van V I Ull1ldorp 1.6 d, dat het niet

d ,drlneech Jn Le levelI B J meende
levl'n van ellD gemeent .. zoo wel ale Hl

unrJ~'LPn eeD donkere r; Jde moet we_
k1iel voo WaArts te doen gaan Ala
was zou men spoed g "ergeteD

te w!loden otu meer 'fOrd,llnngeD te

o zen Gor esponde« t )

ONDERZEESCHE
DER VEREENIGDE

BAiSUTOLAND
GRAHAMSTAlD 18 OCT -De oorres

pondent Van het J~nt telegrafeert il t Maseru
op 15 Ootober het vólgenoe -Op 11 II was
Kapitein Book aan de zen hng.tat e te Thaba
Bos go 'lAn waa~ bij eeu b)eenkom8t met Ma
snpha vel"£ocht te houden terzelfder tijd ver
sekerende dat ZIJ geen offiCIeel karakter bad
Het II! uitgelekt dat h I Haaupha p.e'lrl\8gd
heeft bntbelast.ng te betalen en een Mag straat
&an te Demen El j achtte het gedrag nn den
Generaal verkeerCi Seder~ heb Ik: ,ernomen
dat gIsteren een boodaehap aan Masupha van
hIer II! gezonden met brieven van den beer
Sauer en Kapltelll HOOk en een gelJOhenk: van
een hemd er biJ Masoplia werd weer "erzocht om
hutbelast ngte betalen en vrede te maken en
ook om met de 8chrlJ'Iera een bijeenkomst te
bebben waarop Ma8Upba alltwoordde dBt
Magistraten do OQrzaa~ van onrust Z Jn en dat
hJ wat hutbelaatmg ~treft al 000 beesten aan
den heer Sauer baH ultbetaa!d Eohter had b )
er nle~ tegeu om hep! te ~len en de uken te
bepraten De boden li JD op Dleuw gezonden
aan bet op~rhoofd. en men deD~ dat de
.MlDiater nn Natutell~dzaken en Kapltem Hook
morgen lullen \'olgen

(Per Kabel van de I E~tern
Vla .t4.dcnJ

OntvanglJ7l "" ~lCew4 op 17

LONDEN 16 Ocr -Het
\'Ornement geeft moelJehJkheld
Arabl8 teregtstelhng Men hA"'.... ~;n
emdel jk er 10 bad toege"temd (lIElnSI~en
Engylaohe advokaten bIl die
te nemen maar dit IS DIet 100
Gouvernement dreigt eerder af
dan te 'loldoen aan de elscben
vIlle Niet alleen WIl het.
Inwlihgen maar het wil ook
een Eogelscbe ",gisgelool"de lets
stelhng te doen zal hebben

Ve Oubhosche COD'renhe zal
b Joonkomst voontellen bet.
Nationaal Verbond ter hA,.n~'C'I""Mna
Horvot1D1ng eD de UItbreiding

LONDEN 1'1 Ocr -Met
moelJehJkheden "oort

It

i

I
1

PORT ELIZABETH
gende 1. de wtalag van do
renbeutB -Tempest 1 Perrun
land 3 TIJd": mln 58t sec
ferm betwiste ren

Turf Club Plate
Bo,nttla1l 2 Blutlltml8,
B~ won gemakkelijk»." deed &IJU beat en ltep
tegen bet elDde '"

LlctJnsed VIctnallers' Plate
Wood I BriWh LW,., 2 ,
mLD 21; 100.

t ~e toejlllM. Di{ der eebelkande ID t
ven gfPcb ed~ op de volll:fode WIJh -

vlln bu:zen komt ~et menig_rf
_PP".n.n k.l~ ID Il )n 00( Jm]lrt. t 11

kan Jella Iter lfiluarli M IlJD
en wel binnen 'lfelDtge 00JrlI1I-
bet ,p\gend& m difilll&1I' mea

e n we nljC ell kerwatet In hee 00!f
8n k~ u hilt vocht &auwellW.

lqOllIlI~1UIQlll" '1erJ»ndlng aan met den MIk
.4lU1lvan boudt op, ~ Il'

n D 1\11ng 18 gekomea.
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,. , F. PORTER.. '.:: :::: ~.:::'::::i't.
.. .. W. J,. TAIf 'oa VKN.
" .. W. ,\J. Af; FARMER, L.W.T.

.urOlTlu •••.
W"H:d. UetrJ. C. HOFlIEY.R.

• l D. p.. K1tYNA{;W •
•, eo di; ".rI.IIJrelld IJII be" •• nle.I.II'1:
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UirfCtl!'ur.Cllco~.n .Ik"n DO.Clderda. b.rPflD '.ti ')
r~, to] het " .. "gtrD 'an bnhcll.dell. .
ar;tour.-K ... n G1!OOllwrll. 3, Kt'rkpl~l".
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'" De
84UL ·SOLOIIO.,

I.A. RonaTSON.
I.L. M. SBOWlf.
W. O. AlfDEJlaolf.
J. A. Rem .•

. Muni.cipaaJ Kantoor,. ' \:
, \, WOrOOsier, 13 October 18821I '! ,
, ,

De
B. V.l.Nbr.vllu: eD

", Afd•• Iba, -,......,......
n.,"'hMP~EN, ~D den Voor bet versekerea Till uu',' iHlrfmOe

'riln de:;!'be.~ O~ett!n teren Sob.de 'W' 'I'~l'd Rlillcoa worden aangt'lIolllen' 3-!" en ilO, In 'f'oorateUen oDmidd.lij ,
der ~Il:- e~ Af4 •• 11D, m.. r+

MflS8elltXao!U. J\,aaJ:HI~a • .tIlelOelb~rR' en S,,:ellen- Voor het Adm,o;'trereD en Háh ".

~rnbtRltA" Terkeer\io het en audere PaDdrn, ala Kxi'!áJtt'1l
'j AdminislrateurII, Voogd,ell
, : den libtra.l.-Sptcial. IIOblli:'lq~lgenn word.u •
,I R(IOfdkantoor: St. O"<lr" ...Uat.t
~i ' looruren: I}'

a J)1[)orweg.-<--~----
.. i

LI~OOR

DE WAAL 1& de
. BuRGSTRAA~, ~: ~-L.IL.

Landen nu hunne [eerste:
• f. '.

o BR,ANDRA.M'
BESTE BLOEI iVAN Z

' ~ ~

STATIO.N~

i.' hetn tu in deu"~tltelijke
PAA

eie 8a~lk·
I...

ti

• •• ~ 1

£5IJ,Oeo
;{jj,1I0
26,000

DIRECTEUREN -',
De WelEd. Reer J. J. PIlOCT9H. t.W.V. Voon-

T. 11008, Sr. i
JACS. P. THERON.
1. J. DU PLESSIS', C.sn.
JAN )1. BOSMAN:
J H. ENSLIN. A.z'n.
CONSTANT WAt,JJ" JR.

• M. C. V. THOM .. I
D. J. A.'VAN DER SPUY, M.ZD.

, Malmesburyik. '
B. WE1'1UiAR, B~i:tuurJer.

Monta~ Tak.
P. A. EUVJiARD, Jr., iB~6tuurdtr.

Agentschap te ~pstad. ,
DE K AAP !JE OOEDE HOOP ~AN I{ (BEPERKl')

I

GEORGE FINDLA
' -! j

i LANDEN NUI ,

I BraodralD's Bloem vaR
De Bank geeft renten opl Vaste D(lp~ita.

'f'erdi8conteert dagelijks goedgekeurde Wluslll
eu onderneemt alle gewone Bankbeágheid, bei. 4JUI.OIIIIII

de BaD het 'Hoofdkantoor en d. Takken.
De Direeteuren komen bijedn op Dingsdaga

en Vrijdags te 10 v m. om ~vër disconto te
beslissen. ,

B. P. DU PLESSjS. Jr., KJl~l!ier.-------

--------------------,------
VAN DE BESTE tN MEEST GEZOCHTE KWALITEIT. IN

200 LB. EN 100 LB.-TE KOOP TEGEN DE LAAGSTE =P.ILVn.~AU HUNNE PAKHIDZEN r

Grave straat" Kaap$ta·
,

ÊJl VIN ZWAVEL!. ,I 1 ' --'_-...;_-+- __

BBANDRAM:'S BESTE BLOEI JAN ---I ;ltWI LSO N &t,
iJ Vaten (met IJ zeI' g'ebondan vari HEr~fNqu ttvfng.~h~DDe•• ieuwen i,V,nOI'I-AA1'l

! Kleine Vaten 'van 100 lb. ::QRANDRUm:'S BLO••
I i: ""; ! ; ; , '

i ALSMEDE: ,,', t! in VAATJES van 100 lb. en VA

PEARCE'S' BESTE BLOEMVAN ZlWlAVEL, Gg
c , 'i ' ...:,i.L.&...., ... ~UlZEN, STRANDSTn KOOP W L ' ,

J, G. STEIJTLEB. & Qo., !
28 St. Georgéstraat.

, .I!

De Paarlsehe :'Uil tik
PAARL. "

1 .'

.HET GROOTSTE ltlAGAZIJN
VAN :i,

;

lIEUBELEN, TAPIJTEN, BE1{LEtDBELS,
BEDDEN E~BEDDE;,GO'~E,~

IN ZUID AFRIKA; ".:
92, LaBgelDarktstraat,~' K,aJstltd.8S tot

• I

I I ~I --------.,-----~ i ,

D. I',S A A C' S & 1 CO_;
W,E~~!~!;~~::I;t::!":::!k:lijk~~r~~~i WORDllN! iGEVR AGD
meer plaalB ~te vinden voor hun grooten Voorraad, en er , . " . VOOR Hl!;T !
G.lBEEL iGEMEUBILEERDE VERTO ' " f'

VOOa',I1I'l'.enSLAAPKAMBR,alwaar kooplustigenhunne 'JJ 0 Uw a Jf
kun .. 'a ultZOeken. De Voorraad bestaat in een groot,. . . "J . ,
Kopel;en Vier Paal, Franscho en IJzeren mekariten, . .• '. VAN ~ .
met Patente Veren, Paardenhaar en Klapperhaar Mat rassen ; ven- '\11· .. . ar . .. F
=ei~e:.'kti.V~ikclijk~;::;;:dr !~u~!e~t~ ;~3t:';;'ife en \........,tu~"uieh0;J;EEn!JNIEiu WE NED. ·GijlE . .....,....::...IL1"
~~~i&?3~o~~~~::~B~~:a~:Ee~ HET l' i iT Jl; K I MBE:a r, E Y
IngevOerde en Kolvniaal-gemaakte Vleugel-Garderobes, zhel 'EN zul~eri,worden ontvangeT_ltot .om ~2 uur, op~ ~~n 1O~~n I
en eene vetscheidenheid van andere soorten Garderobes en; " lj:.l{c Pla.s en Specificatles hggen tet IrUltlge hlJ den' AlI~[IT]8:CT,

De Heeren ISAACS .\ Co. kunnen elk Meubelstuk met ver, Main Stiaát~ Kimh~rley. De BouwcolllIlliBsie vctbindt zich . , de Laagste
trouwen ~nbevelen als gemaakt zijnde V8.ll door-en-clvqr , of eenige ;r" ,epder aan te nemen. j' ;hebben vobrhanden een groot Assortiment Geslepen' eB
Aardewerk~ Baden en' andere Blikke~l Goederen, Hang- en
Messen\verk en Electro Pleetwaren van de _beste kwaliteit. IJ
kasten' met 'Chubb's Patente Lever Sloten. Brusselsche eh
ten in W?OW verscheidenheid van de nieuwste Patronen, naar
en door bekwame Lieden, alleen met dat doel geëmployeerd, Jle'<1eJr~ele~'d
Cortrcioe en Geoliede Vloerkleeden, in alle breedten en Patronen.;

Daar de:Eigenaren reeds vele jaren met zaken al~ d:eze
zijn~~ in de En,gelsche Markt voor KONTANT KOOP):N, .
G0&11 nUBEL.N TEGEN ZEER LAGE PRIJzÊNP:lM. ,;' , ';

Zij; wensehen ook het Publiek te herinneren dat de ....O'[]lu\nn .....

EtablissemeQt. Gereed Geld is. hetgeen hun in staat stelt hunne "'''~,nT'> ....
een klein Profijt koopjes te bezorgen. Het voordeel hiervan
daar er niets bij den prijs behoeft te worden gevoegd om slechte ..,......I.U.,'"'''''u.dekken. , .

., Het ~bliek wordt llitgenoodigd den Voorraad te komen
eene vergelijk.ing van Prijzen te maken. ~ :-

., De H~ren ISAA CS & Co. hebben ook te Knop, een Speciaal A'iD,." .. jfi ......
PLUtOS, in: Europa (het vasteland) gemaakt. '

Q
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4 18
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, 88
I) 15
5 8
I) J3

p. m.'
, eo
520
168
6~

n ... ,~. ,
- lO M 7 0 ,

Lt'J '2:DJ- \
II r ...!. J...
6 38 2 37

DlRI<:CTKUREN: . 7 131 8 Il
. 7MI31lODe ¥/el-Edele heer J. 1. ALBERTIJN,' Voorzitter. ~&ImkOlrtleCllJlll'banl"llQ' 8 161 4 10

De Wel-Edele ht'eren ~_--+I}--_-:=---,- __ _:_ ,
J J .ALBERTIIN, I A J Roos;
E G RETUY, B P DU PL.isSI8,
DO HOBu. JF MARAl8i
D MARA is, A P w, P. A. HEJUisT ••

Durban"ejZ' _
KJ'IIaÏfonteill
Klipbeuvel i,
KalabnUraal
A moekuil :.,
A bootedale _

."Iu,mUI te M.I ......i.........

DE PAARLSCH.E '!
Br•• a Assurantie e. Trust.u,tsela.ppij,.

Westelijke ProVincie Bank Gebouw.
! ,

Opgerigt den lsten October 1$73.:

KAPITAAL £400.00.

. BBANDDEPARTEMENT.

A.NZOEKEN voor de Verzekeribg fall w.
en Vastgoed tegen yerlit>8 of .ch.de tioor

Brand sullen dage1tik• ont\'angl'll en Poli.,Ien uil- .lllU:" .... n

gereikt worden op zeer voordreli"" tertáen .
TRUSTDEPARTDtDT.

Voor de Amioillral ie en beredtlering val'
~del8 en ander toigendom, als Executenren.
t!ufaloteD, Redderaars, Voogden of Ageoten, op
de liberaalate voor.aarden .
• ~)eeDingeD toegUI&afl op Eerste Verband van
Vastgoed.

f)i~cteureD komen tIkeD WoenadSg bijefD
Yoer be&ighedeD. .... ...... _ ...... """""='"=

J. J. D. YILLIER81

~'1riIi

u.
ZIJL,LET OP HET AD~ES

88TO'r92;L4N GEMARKTS '&"!, r

(htJln&Iittt bij BOT I en j( egter,
o, IJ KuUelm-aal KQ,tJ/J4tGd,~.'

.. m.
12 6
1251
1 30, e
IJ 30
" 877 ~
7 150
t 0
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De ft)1~nde stukkeD liJD wel der Ir.Du.neaunr
waard un allen dUI er ua cbdeD om aaar d. ~
.,..! t.e verbUIleD ,-

Kalkbaai, 16 October t882.
,AdII tini Eáit,~rNIl d. ZtWl .A.frlkntlll. III

Volk.urkrtd.
l{i)nhear,-Ingeeloten nDdt gil HJ! brief n"

WEdele Gentrul Joubert MIl aUI gengt, waarin
kiJ lJllJ m.t betrekmg tot emilllllUe faD hl .. DUr
de TraD!oal IDli~btlnlr It"ft. ZHlW.le heeft alj
~ganaug Teroorloold d.D briel te jtllblieeeren, eD
UU delehe Toor Teleu nD Dllt DD liJD, IIllt 8'lJ wel
100 goed SIJDhet .tuk ID uwe corretpondentie kolom-
lieD op te nemen

Die doende luh glJ IflOOldi]D nrpligteo,
DeD U....e,

H. A. AU.1r

Den Wel EdeleD heer H A Auret, KllkbMi
Wel Edele Beel,-OfIchooD W]De nie werbaam-

heden en ook he' gelilang rODdrentn ml) dllrWlJIa
beJeltec of geeD tijd laten om op elkeD bnef die UIl
JIIlJjrenjft wurdt een TOUed.ig antwoold te ge .. a,
bn Ik miJ ditqwd nl" onthouden yan te ul ....oor-
den op u li' ,.eerd 1Chri)nn nn.28 A Ilf1IItu 11 , 100
ITen door ml] ontnngea
Het ondenr:~ waaroTe! UEd echrljft, II .. oor

mJJ leer belangrt]k, en Ik luua gerutt aeggen dat het
ook belanllri)k 11 Toor ODa nQg seer dlUl hewoond In
oobnolkt land Inwonere. kan de TrulYw, ol
!ieler on.e ZUId AfnlraaDllCihe .Repahlil., Dog dill-
sendeo meer a!thant dragen en laerbergen, maar het
kom' l'ool"&laaD o~ de soort Yan muneD die naar het
land moeten en W1Uen ontkomen :l

Twee soorteD ftIl lIIenacbe~ lOudeD yoor het land
roed weaeo en kan )Iet ~nd Dog TIIel dragen. Echter
komen er ook menachln h'-D die Ilch leer tdeur-
gesteld be'lndén, waoneer Ijj ID dit land )romeD, en
bet sou beter roor het land wel8lJ dat 'Illke IDen.
achen lierer nlet hier heell Jrwalllen

MlUlnen die bet land noodig ll~ft en die biel wel-
kom lullen liJn en die nIet teleargettald sulleD wor-
den, lIJn delalken, die, alh."wel arm en pea "It
8Ijr8ndom In de kllloDle bellttaDde, noglhaue eerbJk
SlJn en l'1Jl h~nDen hlUldenarbeid lnen willen, eo
die Dlet till lui Il)n, of VOOlWlen het jrMO acltlUlde 11
om, 100 &I. WI) boeHn, met da- handen te werken
Toor bun bestaan aaD eeD eerlijk bel'O&p of lW1 de
boerdenJ Voor aulke melllCheu Uit ODI Alnkun-
acbe Tolk 11 er nog fUllII plaAta In oOie Repubhek ,
ook l'OOl"suIken die Dlet noocUg hebbeD all bijwoDen
to dlljlloon8l'8 ta komen, maar dIe met bUDDe laaulte
om "IIlOte eo YnJheld dit land tot haD Yaderland
Wlll!n maken en niet om for1wDsucht ol WlDetbe)&g
hierheen komeD WIllen, maar die bolmlddeld lIIet hliD
geld In den aak kan neD komen om bebouwde plaat-
IIn te koopen ~gen li tot ló ilbiJhn,lB per acre. of eea
oBbeboowde plllAtl tellen ]e 6d tot 10 ahiUlngfl per
lere 'Voor dezulken 18 hief nog rUllII pluta, eo II]
die soo komen Willen om hlUl lot onder OOI te wer-
peo en luur en lOet met one te deelen, met den wt-
roep ol AfnkA Toor de ware zonen eD Abihnen,"
die, ng Ik, 11]0 welkom, en Ik roep hllD toe Komt!
DU III het nelg tiJd om te kuollen kOlllen

Maar nu lOU Ik willen """d ,ruen om al dele
menllChen ,oor teleurstelbnll te beWAren, en die raad
lt Laat er twee commltéll gekoaen wurdea-Un
ID de Kaap Kolome om de n@'ie mlUlDeD all Immi-
granten laD te raden en Toori te h8lpen, en Ua CQIII·
IDJtá In de Zuid Afnkaanfcbe Repabhek, om 100-
danige Immigranten te ontvangen, te raden, hun aan-
WIJSllIg te doen, en, IDdlen noochg, te helpen, JOOdlIt
IlJ Dlel ulleD ID de hlludPII TaJ! de J1Dllo-fortUID-
soekeriOnder dele bepalinIl lOU er weinig .kanl
wesen Toor bednegen om ~an de IIIIIDlKJ8IlteD laUD
prooi ta maken, ook lOU men dan gnnJw .. rd
w_n tegen teleuntelllng, te meer WUD8IIr het
eommlté 10 de Klap KoloDle IltdeeltehJk beac.aas
uat manDen, die reede de &pubbek heb~D besocht
eD met bare hoedllDljfbfdeli bekend lIJD, eo, .00-
doende dae te bellr sullen k~nllen oordeele.u onr de
penoneo die .lch aanmelden 0111 DAAr du laod te
komen
Ik Teruoaw nu, door deun mijnen bnet "DIg-

IIntl ,olwn te hebben lAD uw Teraoek In uwea
brief Tenat; Wenacht UEd. uo dit miJD echnJl'PIl
gebruik te mlldlen, dan le :mIka UEd toegeewo,
ook kunt UEd , niki verkiezende, deleD bn.1 doeD
pabJjC88l@n Ik DOem ml!

UEdá. dleDllw dienAal en Tnend,
P J J011llbT

P.s Er ZIJn: nog vele plaatsen die geheel onbe·
wQIlnd eo onbebouwd liJP KomeD IIItIllCUO
0111 auIken jn'ond te bewonlln en te beboawen, dan
11, waar lulb met gebeel londer huor II, ID Tele
lI'eftlllen de bUllr seer laa,ll' Erveo op dOrp£n hier
IIJO gewoonlijk 150 yarde lan,ll' biJ 50 breed, daar-
YOOr I1Jn dil pnJlen Tel'lCbJllend, III naar het dorp
waario IlJ Ilelegen sijn Onbebouwde eneD '-
MarthiDIlI We8118lluoom 11)'11 van £10 tot £100,
te Pra&onll TIUI £20 tot £400, te Uuecbt fan £16
tot £700 eD te Potcbefstroom van £20 tot £800,
enL, ens Te MaruunWi Weaselstroolll liJn meer
dan 80 en eo aDder zeer gennge huur te knjgen
TOOr tW'Ululf of meer ]areo, ook pla& teen liJD 100 te
huur

PJJ
::±!E

ZUUR EN ZOET
(I nge-.onchll) I

Het kabelgrtIllI beeft velen ontateld, wij 11]0 dood
gerust Het denkbeeld nn Lord Kllllberley 0111 de
natarellen te WlIpenen teg~n "wetteloole" boareD 11
DleU! Dlellwa 'VQIlr heo, die eenllfzlnt 011de hoosrte
der pohtlek 1'IIn Eogeland zIJn Dat wapeDeD, II]
het aan ouk ehnkllllewlJle, li III Jaren Illall' un den
IfIng '" uraan hebben wll al onze oorlOlfen In ZUid
.Afno, Ifedurende de laatete 30 Jaren '- dukeD P u
het met daaraan dat de KII:fteretemmon door gew ..
&8oloole llDolckelaara Tan vuurwapeDeD ZIJDYOOmeD'
Waren artt 3 en 6 vlln de Contentie TIUI ZaodnTler
d.d 16 JADual'll 1862 en Artt 2 eo e TIn de Conyntle
1'&n Aliwal (Bloemfonteln~) d d 28 Februari]
18ó4 door EnR'land alechte n.gekomen, dlUl lOU Il' Ilu
geen aprake lDeer behoeTen te sIJn TaO natnrelleD '-
wapenen '-gen" wettelooII" boeren En wIe hebbea el
elgenhJk het IIIf1Ht door geleden, :nJn het niet JUlit
de be!Chll'lIIe5ngeo van Enter Hall' HebbeD de
Kaffer. geweren, daD IIJO aiJ sterk eD du Wlnn IlJ
ftChteD al I' het ook nIet lUI.t tegeD "wettelooae"
boereD , dunan kan ltanduhl 0 A getwgen

•• •Niet Dleuw 1. het denkbeeld cl .. Edelen Lord,.
Slaat men de geecbleden18 TlO den Noord Amen-
banachen VrJjb8ldlOorlog op, dan nndt men dd III
eeDe eeuw Ireleden den AmerlkaaDacbtn roodbuiden
u kopulgeld" belaaId werd zal ook eeD LUlpurd
1'eranderen TIn ylekkeD P

De JUJgoe II)n nat;urh]k' In de wolkeD, en Wil
Weet hoeTilel dai •• oden roen er reed. on~eD IlJn
D1l speeullltle. ZIJ moeten onthouden dat eeDe wre-
kende Oertlllugbeid waakt Oter het met bloed en
tJ'anen Ilekocb te ert der Terdrukte DutcAtnIII Heel'
de TTI]heldakamp der TramiTIlen hen dan Dog Die$
geleerd dat er Eén I.S, die rpgt doet•• •Den Red der Z Á IlJ ~~uk geweaacht met luIk.
eonupondentl!n lila "VnJ.tater" Die mlUl achrijfS
llelOna. Het I' eeo Juweeh]e l'An een brid eu adelllt
]um den geelJt van deo el!idubbelhl?UgeD .AfribaD·
der, die !DM wat biJ Wil, en die het ook ugt•• •Bet sou Dlet te l'8rwonderea liJD all FlaDknjJr .n
EDgelAnd aaD de eene en RQlland Ilan deudeH lJ)de
bet oude spreekwoord gtng4n Tenullen

" AI. twee honden Tecbten om eeD beeo,
Loopt ..oPnderde er meê heen "

Dit, S!lJt PUIt, II zIJn ,.dacbte YIn den Egypu-
&ehen oor lOlt Men behoe" geen proleet te wueD
om 100 lete te denken, Piet'•

Het achlJot of de ;'keJl ;n Bellltoland er maar
Illet or nrbe~ren, nu M...opha eeamaal weet dat de
.eDerul helll DIet al Itnethten I De ~ heYer
da JlDgo-parb) wnjft sich al de handeD Ja, waC er
Dog TlD die BalutokwMtUII unbroelJ8n moet, w .. t Jl,
Diet, wltchleD bn de h .. r Sauer ut ODi wet l'lt'
gen ZEd !lloe~ toch nu IJ goed op de lloora YU
RitD

I

'~,

Pil wUlWlacheU.D biJ Paf,
opeo nam ID l8jlt.
" Ik Den DUI' thm I")
PI' Dat Jll Ik I J.a.C !II'
Paf. Ik-..,..jHa, .. ko<Dlet

Diet P. Lu..t moeit ii
Ji 1 niet thllil wu, hoewel Ik
la d. gang het tageDd'" lAIf Yd,ltoD4i.,eij

•
Jafer acbell

!lard,m .. l,
Nil: komt de dl.Dltboc1e &oeb
.. Mur MietJe, w&alOm kom Je Diet; WUDeer ik

lChel pt' 'il

"0, Jufer' ik n,.._el 11,da. ik het.em de d.rde
maal gehoold heb"

•
.&rt~ 1" diJ ~~ ;.~d ~ IHIII ..,.

gatntl op tIIIl .tw Ik .. neel m, ODtaettend,
UIlJnhllllr eD uP

- Ik ook, mijnheer t
- ZulleD we dan !liMf IUlletij81 vel'dYIJneo P
- Dat gut Toor IIII)!DIet· Jlr, beD de PItheer I

AAN VE TWEE GEMEENTEN TE qALVINIA,
V AN DEN RING VAN Ol[,ANWILUAM.

Geheide Broeden til ZUlten ID deD ;Been JIIDI
Chl1ltoa

Het waa onll eelfe laak T'" groote fHIIgIle toen
uw Leeraar en ConauleQt eD U"•• 'genardlfdao Ont
het berigt mededeelden dat iii) Yan ",.rlli]de te
Oahurl. 100 na &ot elkaDder IlJ' gekomeo, dat WlJ
het nrtrOQweo mdge, kMIteren, da, bij eene yol·
Ir'Dd. RiDgI'VergadenDg W1] dên Predl!qlDt eo alge-
Turdigde 'lW de TereeQlgde gelll88llte Irl ODI wddeD
.. UeD welkom heetBa
Wij begrijpen dat Uit deo ul'd del' .. air IIr Diet

welDlj{e moel)ehjkhedeD waren die Uit deJI weg 111081-
ten wordeD gelUIllId, eer de &alk der Hereeolglog
100 Yer kon liJD lfeTorderd lila tb lOl het ge ... lll
DaarOm dankeD WIl aeD Goa del Vrjdfl, dat bet
Hem beeft behaagd, ~]k OOI ta beWiga, HO ligt-
en ta,atbaar In uwe harte. te w.rken, da~al de meel-
)8bJkheden tot op "nil ,a Dlt @n weg lijn gefUlmd
Die Hue moelJeliJkbm~ II, sOO«J. Rl] Wett, de ai:lllk-
k1n1l omtrent dit sltplaa~n Dille aeaIr .rengt altijd
be.wann IIItt IICh, hoe ... el te meer w.., twee G ..
lIleeaten weer lOe.o moeteD IlIIeJtea

DerhalTe raden WI' Il met Uelde eo 'l'1IIIt UO, 0Jl
41t puDt alle toesree1hJkheld u.o elkaoder te bewlJ-
len Eerst al. IllJ dit hebt Radaan, 'ebt IflJ TaK
TOLLR dij pmef doorgllItaaD ot de begatrte tot her-
eenlRlD" door U beldeil uItgelproken, Qlt de diepte
"flin uw hArt 11 voortgekomeD

Niet dat WIJ tWljftllen of dele be~rte opregt
Wll8, Immere de Heer&' I.be In U wrocbt, ml\llkte die
be!{eerte lOO lIIagtljf da. III In ,taat WAa:moelJebJk.
heden. Uit deD Wl'1l te lUImeb, WMfOqltrent .. leD
onder u gedacht badden WIJ komflo le Doolt te
bonn

Wie bad bl] den aaorang d~r nnderhaodehDsren
Toor de hereenlglnjr durnn TO+)~lIen ~.t de belde
g1!lIIeeDten, op .ulk eene lI11ndoenhJke wiJ.e al. ont
wtrd Terhaald, elkander de haD~ loadeD ;,reTen 10 da
oude Kerk op MaalIdIlg atood, den 2den Oetober

Waarhjk, "God heeft groo~ dUllllin onder u
Ir8dUD I" II [)i., apt «XI tW6Iijd" \Vat geacilled
II, 11OOI "D waarbor, dat de Uak der berll8nlglng
Mann kort baar beal~ aal ~lImen WIJ &eg'geo
dit met te meer TnJmOedlllhetd omdll' de dubbele
COIll811Ille Ol'er de aaQgelegelibeld der IltplutaeD
tot eeD tInIpang beellllt ID delt .. ak la g~olllen,

Het apreekt TADlelf dat, wellf beelult op dit punt
ook mogt lIjn genollHlo, het alujd TaD belwaren lOU
IIJO omll'uen Het komt OOI echter 'foor dat de
aanbeveling TlO de COlilmlll1~. 0 redeneD OOI ge-
noemd, de mIDete belwareD me' leb brengt Ver-
geet ook DIet dllt elke 'V~rgeete IehiWng Ileehte
TAn .. n uldelijkeD aard il, WlUlt :IOOIlligIJ weet, II
het oud. Kerkgebouw teb eenemale te klein Toor de
sranache gemeeate, en lIIoet d. kerkel'1llld der nr-
eenlgde gemeente 100 tp!>8dig mogelijk .. eer rwmte
Toor Iltplaat .. U makeo, betlij door "'rp'OOt1DIr der
Dade Kerk ol aanbouweD eeDer 1118l1we

WIJ hebben alet aoodJg Il te Iepen dat ODle
Synode lekeDt op de hereeDlglng de, belde ge-
meenteD

ToeDJD haar yoorlutate Terdderlng om de luch-
uug .. ~er tweede gemef1Dta wtiM geTrwd, il 1110
de SpOde versekerd dat bl] de eerste ,Ull8uge ge-
legenheid d. pogiag tot hereenlgIng fOil werdeo
"1IIfewend

ED III WH dele venek!lnog nlet R'eaclbed, de gaD-
tche Kerk .. ll1ch er o,er nrblijden eD God 81" ,oor
daokeD dat de breuke, die 'Voor eeD korten tl)d onder
U heeft beetaAn, than. ook aDder u 11 geheeld looall
noeger te Hanol'er eo Alnfal Nool'd 11 geachled

Eendragt maakt III~ I
God gey, u weldra eenen m"D naar ZIJn hArt tot

Herder eD Leeraar WIJ acliten de gemeente te
CalTDII& ala eeD der ge.liUglte g.!meellten, DIet Al-
leen nn oDsen Ring maar ook Tan onle Kerk, eD
WlUen ten bellhllte de bede tot anaen Goid wtatorteD,
dllt het H,m moge behageo, dllt IflJ wtldra ala her-
.. nlgde gemeeDte op wurdia'e Wl]1II decroeplDg Ter-
yollell moojlt WUltoe HIJ Il ... aDie jlfenJen g'llroe-
peD heeft WIJ lallen Daar de 1'lJlheld die God OOI
geeft uwe afgllTaardlgden de treTraag4e lnltractlel
geTeD om de laak der 'l8re8mlfing formeel haar be-
alllg te doen nemen, eD Denlell heD ID linen Arbeid
un uwe liefde en nrtro~en

WIJ benleD U, Il'eltefde Broedere en ZllltefB, Gode
eD den Woorde Zijner lfeDade pn, dr.gt elkander
10 hefde, leeft ID nede, en d, God d. Vrede ... I
met u liJn, ell lIIet uwe kloderen eo kiDdskInderen
na II, \ot 10 Tlrre gealachteD 1

WIJ noemeD OOI me' hartehib heJlbe4le,
Uwe DIISDUlI ~ Broeders ID deD

.Reere JelUI Cbnatue,
J N VLOIr, Prl8..,.,
P C.D FA11i&I, Sonba

Cluwillialll, 10 oot. 128.2

(Get)

ORANJE VR!JSTA!T.
De Ezpreu beeft een artikel onr Lord Klm-

berley'lI telegram 10 zake de lmmun{tie dlt~ meD
aan JraiFerbooCden, ter baeoberDllng tegen de
.. Boen" .ou kUDnen yeraclia1reD, nt de saak
In een 1I1euw daghcht atelt 00111 tlJdgeDoot
WIjst ar lIamehJk op dat de Regering op aan·
loek: der EllgeJacheD bad aaogedrOqgeD op bet
maken nn atrengere beJll'hngen Qmtrent deo
ultvder TIUl kriJgabehoef\eDl dat h~, Ezpresl,
toen opgemerkt had dat er een nl~ onaardige
handel ID die arhkelen nn uit Kimberley werd
gedreveo, maar dat de VollOraad Ifaar den 110
der RegerlDg gehandeld bad. Daar had mell geen
oogelijk In gebaJ, mur waar leek liet naar dat
de Engelacbe Regenllg een uitvoer dien III In
den 'nJstaat wllae doeD tegeDgUn. te Kim-
berley .let alecbta toeliet, maar selfe begun-
augde P De beele saak: kwam daaro}J Deder dat
Lord Kimberley de oude polltlek nu den beer
SouUler, om swarten tegen blanken te wapenen,
met mIddelen voort.ette nog een Wetje gemee-
Dcr dan ,be er OOIt te voren !waren IY-Dgewend
-H.uelfde blad raa4t de Vnja~be oyer-
bedeo aan de Buuto-greDI6D om IIbh ln al wat
er tUlOheJl deKaapecbe ~r e~deBanto'.

~~~~~~~~~~1~9 ~~~~~~~~~5
'OtlJd wordt Nu ellfl kielIle ,t;nllel!1(el18
In hét blnneDst.. h~lltgdom-

r il bol'll"uk"-lIIdU!lI!'t. om de
1\ erk SlD8l1dheld Inn te doen,

I spreken geWllt'8t, te meer dARr
Ik weet, wat 8Jgeull,k ae toelegI Zel', ID UW hoofdllrtlkel,

Prl,'~i .. l>, h""ldlln 'OiliD opecbreef blijft
silt !lIj, om de een of lUId
welke reden, palt miJ met te ond ..r.nl,k~,n,
lilt beet weten JJe 1111In, die 'le
dAt gJJ ID dat hoofdartikel trach
eene en 'fUIlf In de Ilndere band
bal DIet 100 ter mil Neem
uw artikel II dat un
een dilemma I1t j!lJ Wilt
brood partIj, die gIJ nrtellenWOlGfdiat.
EngelIebe kbek teTlIlS !lelijk
dAt II Immen onmo,ll'ehJk Eli ~Ill
noch vlMIcA," dan wordt JlIJ kwaad;
ltand te bel!nJpeo ~I] Wilt tw~
lult gJJ DOoit regt krijgen "
die 18 tepn OQl "

Verbh],e,
EEN GETnaUW

MlJnbeer,-Het 18 te betwIJfelen op de berroeplOg
der Oroonnanlles No 7, 1848 ~n Na, 2, 1853 WolD
ecbeh Ik IS Ik voor mil, als lidmaat der Ned 0..'
herk, ben dARnlln nUll v~r vl\n overtuigd "Te
,>eel Vt'J"~ld /.Mdt tot 1000andigheid' vot'gde Wijlen
R~jrter B~ll D8 A ndrew Mum', t<.l8, IlR uiloop fRn
ZIJn8 pleitrede In de Kotzé .z&I\k, en die wovrrlAln
liJn waar

Waarom de Ordonnantie herloeplQt , om de Vie"
punten 10 de C~/'uten van 16 J unl~ aanlreYoerd I (

Men kRD met een paRr !DIJ::tgmgm tevr .. len 11]0
Daar II pun~I WRar de Cll7Ionel Dord'llCem ver

keerd j1'enoemd 'II In , h.t PRrlem~ut sal geeu obJec
t)! hebben die fOllt te redressesrsn

Il V 1111 wejle de onkosU!n verbon~en Mn bet ter
Synode Veraehl]nen Tao loovele predlkaut,;m en ou
derllD,Il'en Hierop antwoord lk d"t men eenvoudig
elka gemeente tU helft de, onko&ttm allat drllj{ell, en
d8 laak IS ,Il'~Tondan Eene :::i,oode U! con811lu~r8n

werpen op Uit een pnl\f I\fgllv8Rrdl!('d~n door eiken RIIlIr, zal
lAhet toe- , met b.>antwo)rd~n Mell zet dRArd li r de deur open
Frn!Jeche a) Voor tlllldelOO2ontcl'ft(knluml en gMQ,pel, al8

t wordt In meu II)ne 'pllllttsHhJI ... bell\lllC n' Diet bo,.hoorh ,k
als de Aal- behartlJ!'d Ziet Ntl~m epn "oorbepld zel! de pr.edl.
onml8bMr k mt "Rn GrOl'Depunt en de ollderllng vnn 811noos

bilal loudenden KIlRpscben RID>r vertelrenwoordlg ..n'
AI deden III wat II] konden, III louden J!'eene vol-
doeDinlf kuonen geTeD :Er lOU een undeloO!! tWlsl-
l!l'pchnJf volg"n eD de hefde vali velen lOll lerkou-
den

b) Voor de grooUte J.,"fuwJerlJ Om met bard te
wezen sal Ik alle ILAnmt'rklnl[ell over het zamellzlttell
VBn broert]~s, IWlljlertJes, loonqes, p:et'8tverwantJt'e

rl I enz Rcbtt'lrweJ!'e lau-n ZMmenzllten, men V"TSt.Il
U.HBnI;c..,d·.. t1E"'1l"Rt I mIJ wel, ID eena kielne Synode De toep&l!lloll

e ..Lpre" mRke leder \'00" zichzehen

h
dadeer Ik U c) Voor terugkut' tot hft Pnu8dom Qf alleen hur
oaf art! ~I IChaJ11n/ die vlo~lt Uil b vo rt

Ik, omdR' Ik d) Voo, de 17")8 V~lkle:tnq W!lnt R1!.ollze k ..rk
vd"n dalt billd door eeo kl ..m kl mpJe 1lI0ft I[eregeerd worden, dRo

Vel'O geDde lOUden WIJ, lidmaten tóch ook IlIUHne lets ID de
hielden bet er klellDj1' VIln dat "kl mple te Z"Il'"lI wlll ..n bd:
bolwerk I' 10 ben Om Diet te wlJdlooPlg te wordeD, beachoulII'!tn
tue Diet beeft WIJ

;Klllll1lkcjlolllie de III De wenaehellJkbeld om te ~eereeOlJ!'ell mpt
den VrI]staat, de TransvlUII en NRt.41 Men ver!reU!
DIet dat deze landen politiek Ireecheldp.n ZIJD, en b~t
loowat gehJk etaat dat B~ljCle, ZWltzt!rland eo
Dwtachland In de Hollandsebe SyIJoda zouden
komen IAme08temmen en daar nil kill! landen ondo>r
vel'lCh!1Iende regefln,ll'8vormen liJn konden de ileJi
1008te gevolgen dAArdoor onWa&n Stel een! dRt
de Tran!ualscbe broeders III de RlUlpstad.cbt! Sy
node IOllden voorstellen om den Beer te dankp.n voor
de bebAAIde overWlDllIDI! op de Eng~lschen en berk re
jó!ene tri/heid In die Repllbllek, en de Kaapsch<l

,eiIJk Synbd8 lOa ben ov~rstemmen, en wel voor den ,Il'6slo-
om u bard I t<!n 1'1tde maar DIet voc;r overWlDnJng en L'rIJIuid' Wil-
tan aange- len danken, wat IOlJden de gevolllen liJn' Mijn!
tocb boog I eraclitene 19 het voldoend8 dAt de S,noden der II.&-

MIJn terkerkeD een" dpputnlle nMr onze Synode en WIJ
lAken, ID de t'f eelle nur de huune zenden En DJeti IS er om one
IS jleen Ijdel dit." beletten

maar Integen- I IV 1)e aDzekerheid VRn de Terboudmj;\' onEer kerk
" u uw feilen tot den staat kAn Ik Diet Inllen Bedoelt men de

Rotz,,- Burlreruail!r, dan Antwoord Ik eenl'Oadl,ll'
,rl] IlOoor- dat Wl] die zelf ferbrouwd hebbeiI, door oOIe elgelle
eeD enkel Iwetlen Diet te bandba'l'8n

le1'en;skt1l1tetltieaf Men ElDdehJk wil Ik er op W1Jun dat bet nst t'n zeker
of 18, dat, wordt de Ordonnantie herroepen ook dMr·
jrl] méde het Gotuernementualarr. 1JfJrllair dat Mmllfltf/t

wordt on::er' ou.dlte lt.eran,.. nog gm.eten 1 eD slotte mR~
orgaan fl'ebou- Ik ook niet vefZWl))l'eo dat Ik geweldig banjC ben
den Vnl_tAat ~o r lipt JIl\' lerell van et'lle rIlek,. van meu.11!'
"'fr volk r~ heden bIJ de reeds IDjl:e&I0p"Da In Ol te kerk, alsvok

~iii~~~~~~~~~~~~f~~::~g~e. Toor eeue dUfllIt te verwachten ech<!~nDjr
- CON81llV Arurt

.~·kketa·de aandach~ te Bloem-
elden, eu te Jambadal
de aak gehoudeo WMr

ulJeJ;1 ala het beete
aaDpreee Bet weder te

.,..,tebldill eo regen seer Doodl'
- Oe beer Rhodu,

naar Kimberley
lOOdat het werk
teD einde blijkt

,....rl...... lrAn, waaronder
landsaak waar de

bepaald bad dat meo ze
belllall(J()llrlll mogt nemen, worden

VIlNr~"!..,n maar DOg niet de Ult·
voor ona om hierop te

waded te Pretorl~ la geweeat,
~UL""'\lIl"'''or met; atof, daarna een donder-

maal' Diet genoeg, en emdehJk
men l'eede lang vervelend had
beer 14 W Vorster ngt aau de

'fI'1J schorpen bnef omtrent de
ZIJ 10 de zaak der verkIezing 'faD

~rtI!llJj:letltaaDDcelIlt, IlJnde gemelde heer een
\'~:>re:~lldln; van de verkleluog van Boofd.

Te heeft eeD tak
Bond besloten dat men

tot het kiezen van el D
moest Demen Te
werksaam die bet

US'Ul1['ltlll. en meende men dat de
Lan.droat wordeD zou

dRt Ik III

Kaap
"dat

FranlCh
er vol

bellI Wilt
WRt

gronden
hn .... nlY~"n ..,... .le Inn~.

het Franaeh
dat te StIJl.
Wilt betrt>ft
bet laatste

bemerkt h~b
1l.'.."·.....!;n" .... dl8 die echool

Holla.ndaeb

"een der krlllllmelt)et" acbten WIJ
~llIr hi] nIet met deo naam

ondetteekend le EeD aDderen VIn
later tet haod gekomen en meeren-
betnff~nde of de "krummeltJea" al

Du Tolt geachreven WIlren, louden
plaataen, ICboon WIJ waarlijk Diet

pabhek Toor belAng er bl] heeft
TelrneltbtlD dat het KrummeltJ8 te goede oogeo

te dregen, en 'andere dergeh]ke

MISKEND EN
Afdtlehng OlOlI.IlelllJ,l'oeclh

Alln. dm Redakteur
MIJn Veel II reed • .,...,""h,,,,,I ... n

fiol{ en onl.holldillglp~en"otl!Cbl'PPI.~
roelJen T!Ill den wlJDltok
Dlete of aeer weinig o,er
boeren IIlDgedMn, namelijk
onder onse wIJnboereo aan
wlJd en sijd Ternomen wie er.
I' geen eeu bekend ; doch te velrgtll!.fecb
poglogen Het 1011 bev
OOel'l!ln all de WelEerw u__.•_. _

TAn de personen TÁn Wie hiJ
bekomen, Illlook 'Iln ben die
ID dronkeuecbap toenemen, want
kllr 'e nRllIten jloeden nRam en
ae weder onbevlekt terug tI!"Tat moeten vreemd
,olk onbekend IlJn, er 1'110

Prof lIor bet leilt moet het ... un''''''
dit komt ook bet f!'ezegde TIn
Kltapecbe RIO"svef'jfadenng, dat
teru!!, wenacben, en dat m~t
W"IEer",! Ambtabl'O<lder hem
berbaal h8t nog eells" namelijk
'tetug wen8cbeD ''''ater op
Salll Solomon en de PhJlall
WIeD OD8 lRnd en .olk reeds I
nil nog bebben aeledell }< r n'll andere aan·
merklngen d lor Ile NlIstblJnIl' ,Il'emMkt, die wd miJ
alUlbetreft, Ik miJ nJllt behoef Mn tol tr ..kked dllt
18 voor liJn verAntwoordlnjC InJIt.m het z)() 18,

w... h~t b ter allt hll bet gelIlten bllU, wllnt het {loet
~een IIUt W81Eerw ROllu...au z~lde III1t de mensdhen
(blanken) J!'emeenlaam met hunns d,en_tOOd,," om·
gllan en dan Willen 18 dllt ZIJ jlehoouaam lullen ~IJn,
It,ts wat DIet f!'epnard kAli jCaRIl Dltt moet Ik ,oor
WI11fheld Mlinemt'n, daar hdt VRn .lfmand komt die
\ut eigen ondervlDdlnll apreekt T8n elottt. med"
wiln graan- en veeboeren en and re bur~era,
dMr het onze pllgt le om eeret dl' lendmjC ond"r
OPl8 arm.. blllnkeo te ondereteuner1, l.. ten w,] (IDZ~
giften dlUlttoe bt-eteden , wInt In h~t Cllledolld,strikt
beb Ik I!ezlen een vRder mt't Zl]n kindtlr~n, meU!J"8
en 10llgens, liJD ooget IDznmelendtl, krwnl 6 ml]ltla
er 'f8n dlUln .. 0 op>re'Vnlde Z~udJDiI'stRtle g.l~
jlen WM, IIlwlll1 de klilderen vao de mellechen VRn
de etatle niet kunnen werken om dil t le !Doe-
ten le<!ren, maar de IUDderen VRn de hlaD
ken moeten werken, opd ..t ds Vilder Rls eeu
eerhJk man liJn credIteuren Imn bo,.t"len

Zelfs ID ona midden le dezelfde kla!!'te Zoo blleft
men nraebeldelie andere plllateell, !ále ook Ntlma
qUIllllnd, RlwMr de menecb811 III ~Il omtrek TRn
Circa eemge bonderde IllI.i'len 'Vlerlmbt met eene een
leerllRr hebben, n0lr minder 9cbol~R, en er Ilin 4
Zeudlllgstatlf8? ZI]n er OOIt !!,e'Weest die door
Ijver Iledrllven Zicb bekommerd hebben Din ol'ze
landgellooten? Zoo dRn Inten "IJ de besplUlrd"
pennln,ll'1!1l bIjeen Qrengen, door elg~~ 'Vrll6n wil lan
Ileapoord, om ooza mede-Iaudjl'enoóten te bulp te
komell, "Il lateu WIJ verzekerd IIJII dat sr nOli over
all zIJn voor de andere zendIDgelI, want WI) liJn
dlllrtoe ook Terph,rt mede te werk8n -GIJ hebt
reeds bl] ondernlldlDll I eelldr&j!'t maakt magt,"
eD " vele kleIDen telAmen mliken ééu gro 1t6 »

\\ IJNBOER--------------~
HERROEPING DER OHDONNANTIE

Aal1 den Retia ',teur

DE ZENIHNG
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Ritdal.uu,.
eer,-Met b~lanll8telhng bl>bben Wl] gel e-
III dol Kll&ps~ad8cb" RIDJ;'8verillldenllg over
mg b-aprokel) I' ~ewordlln Het kan niet
worden, dllg er In dol gtmeeaten, tot onl.

meer en meer e60 der ZeDdJng
geopllnbaa1'd wordt, die op de treil
roer de komlt TIn het KoulngnJk

one midden moet uitlocpen DIe hlel'llall
Willen tWllfelen lel" het ,erho,ndfllde op het

'~1~4,t:h[eclle Congree ea het beelult &Idaar omtreDt
genomell la die Rfkom- te rer&-

Zeker 1I1et Heeft hl] IlJo oorllkea'
Nle~ bn en IDAg one TaD onlt

o~tellWl om h~t Evalillelie ook
ge1lolgen den kl1!Urhnge~n4

terwijl wIIJ t8vens geroe~n wo'Qio d.
nelef.lielel(l weg te nemen, die ong6twIJfeid de g ....

gevolgen der Ev4.ngeheprelhklDg la' ~ weg

diene men te letten op den Ileest dea tilda
w1rdt daarmede ook In betrekking tot de

(;h,.,lIt...li"k. Zending lekemng gehouden Het II de
"'''.Rllb.,n opstand en rerzet tegen God en de door aetll

mMlI'teo Gaan Wil nu tllIIlr Europa en
arbeidende klrlS8e j11\de, dan zullen WIJ ba-

dat het daar slechzer j!'"eteld II dan biJ DIll,
heeren en meesters nog ef'jfer klalr8D o,er

astberen dan bier W nardoor 11 die geelt
Door een te Ult/;. beeld onderwijs, 100der

ke cpvoedi IJ' lu d. meeste .01kMclaqlen
bet hoofd joel en streven dar onderWI)ae..,

"orml~ ~aD het Chn8!ellJk karakter
_,ta.1.4ft"'ljlO opvoediug (hetaij In bala of In

1lIj!' of mets gi!dl\Rn wordt Men heelt
duivels j!'evormd, wier verstandeD weJ. on&-
doch WhIr gemoederfIn Diet g •• ofml,iJo

....,.w,......" .. kennie wordt alleen In dienst Taa hrl
t~rlVlJI bet jl8moed niet tot den«d

O'"rI •• t~n,.ht Ilepnkkeld wordt
et 1111 bij all! op de m_te 18nduljl'8Cbolen
k g~loof dat Ik bij onderviudinz kan

e 1'..18 scholen voor gO!kl"urd80 besoeb'
leg allerflrearll(8t word t bet jI'Odlldieo-

eu de opvoeding dlUlr verwaarlootd
tleo jlebod"n, hilt" Onl:e Vader"

O' .. 'hnlr ... ,,',k~len kali men tocb ,Il'een Chn.t ..
hJk" ,Il' b"8tEln Er wordt dlentanll'e'rol.{e
zoo t8 19j1:g..n o,k IjI"ts aao de vormlnll "ilO hlSt
Chmteh]k kllrakttlr ,Il'edRa I Op veracheldene leo- '
dlngscbolen, 0 1\ ook ta Paarl, b"b Ik de kindereo OD-
ledlll geuen DlOlt bet m ..k8n vlln ol drawings" en
"palntlllj!8," terwijl ZII lutt.el k.!Onl8 badden 1'10 eiell

Il' ,dsdlen8t en hUI Il~ plljl:ten ala m,!Qachen en bargera.
Ik w"et het biJ onderrlDdlUll, dM het bestrijden dl!!r
olld u 'd<lU, Rls l"Il;~Il, b.droll, diefstal, Iweeren,
lu held I lr~clo '8h~ld, op een.. lendllll(echool bet
,rrwtste eli mornnawste werk dOle onderWlJz,," Ult·
maakt zo dat, Al~ biJ SIJn t Jd dll8raan met nlluw-
jI:"zelb"ld WJI WIJden, hem WelD[jI"e oogenblikkeD
m" ..r o\"erbllJ."n foor het wetellschRppellJk onder-
WIJ8 Ketllll8 on j!'tlleerdbeld IS pchU!r b8t VOOI'-
flaa'll8ttl streven der me ..stOl l<lndlDi!ecbol"n, eu,
Ik herbRRI het, III dil WRaTAcbtIge vormln,ll' des j1'l"-
moed8 wordt weinIl! b~IRII~8telhng hetlOnd Ret
Gou ver Ieme nt Il,,~ft e""d beiD UIII il Mil elk.m oad"r-
"'lJz!!r, die vijf jarel: troUW81l dleUSl berlft, mllál' het
18 miJ DIPt mOil~n ,relukkt!n bAAr 0 lit te bOIkomen,
omdRt, Vj)IIl&fISItlll'g~n des In8p"ktors, mijne echool
dell v"relscbt«11 9tallUn.ard niet bereikt b ..d En
wnRrorn h ..bt Ik Il lOlt jretracht dIen standallrd OOit te
ber Iken 1 OmGat II. d.,.gQdsdu1II8Ih:e vorming dIr
j;!'ekl~unI8 kllldt!reD vain m"er bellUlg acbt, dlln hunne
ho fden U! vullen met Irel·erdheld, wn.arvlln ZIJ later
uf w"lnlg of eell verlk6erd ,Il'ebrulk kllnneo makeD
1\ I"urh ,Il'skmtl..ren demelfde IllRte vau ontWIkkeling
te g"V~1I als kllld~ren VAn h)ogflre st!lnden acb~ Ik
Itler gevaarhJk "11 ond l<!lmMII[, en moet tot onbell
vonr onze ml\lltscbl\pp~llIke zamenlevlDg uld >opeo

M"n kA I ZICU lreen be!lnp vormen VIln de laag-
beid en blosheld d ..r knrakU!r. Vlltl sommige kind!'-
ren, die p Ollze zenclnj1'echolen word8n opj{eno-
mell In dronkellecbRp 6n boer"f11 dikWIJls opga-
brR1!t, bA.peurt men bl} hen beginselen VIUl god-
d ..loosbeld en zonde, die beneden alle bescbnJnng
zIJn lIet le Rltqrl miJn 8treven !l'eweeat dit! on-
deu,..dell te I".r~n kllnnen, ell 16 met Gods Woord,eo
RI8 dRt Diet hldp d lor h,ll'chllmelJJke tuCbtl,ll'lDfl te
b.strljden Doet mtln dit nu Diet, I"nt men de ••
klDd~rell ID hllllne boosheden voortl!Rall, en 10r,gt
men aHe~n foor hunne veretllndehJke ontWikkehDg,
dun l:al men een gealacht vormen, dRt lA d8 godde-
loosheid ,olleerd w 'rdt en der maalscbt.pPIJ tot eeD
pest eo j1'eesel lal ZIIP

Het IS d08 verkeerd om de 81Ultt.llg der IIndlltg-
scbolen te lie,ll'eeren, he ver hervorme men lol eD
mAke er In pln.ats ",an laeraebolen, opvoedmgege·
st chU!n nu IJlt mRillkt zeker het werk der maunen
en vrouwen, die op Onze lendln,ll'llCholen Ilrbelden,
11I0ellel1Jker, mlUlr dol vruchten zullen onitetwlJfeld
b ter II)n Ik 1r"loof dltt de yormlD>r van Chulte-
lilkf' Rrb"lder8 voor onl" zendlilllecholen een der
voornaamste I'll jleW1lltJ~8te plljó!t80 der Kerk dleut
te liJn Of Ik dRn Trucbt ..n gellen bebt op delln
ID Ijlle11 arbetd 1 Onl!'etwlJfeld, en loover Ik beb
kun neD "RlllUln e~D1l!'e zelfs leer Toortreff811Jke

Er IS nOIl f!en Ander benraar dat onl8 Zending
111 delfWejr RtaRt de drankhulI~n of kantlenen Ik
ben I.'"n nfecbafl'er of Goede Ttlmpelltlr, m~1U' toch
onthoud Ik miJ van &lIe b.awelmende dranken, tot
een voorbeeld milner gemeente (ofecbooa welnljfen
h~t !Juoket) a I Ik felonf dat alli'en alschaiing en
£teene mlltllrh"ld vali ~en kleurhnJl ,Il'eyorderd wordt,
om te verbInderen dat hll tot dronkenl!Chap Tenalle
De kleurhnj! heeft 1II1t Irenoejl z8d ..hJke z~rfbehller-
8cblng om Zich voot onmalll!'beid tt! wacbten, eo
W"IlLIj(en beb Ik rrezlt!lll die mRtljC8 dnnkere waren
ALleheel" onthoudIl ~ moge voor Slmml,ll'a blanken
IIh't noodJ!! ziln 'I' 'Of dl! klcnrlln$Z'en IS ZIJ allt!rnood-
zlIk ..lI ,kst Het I~ dRn ook miJn dll.!plqkech werk deo
kllldHl'n op bet zondl~e en lfeVAArh]k~ dllr drooken-
'CbAp te wIJzen, en Iben vmejl: &ot alg8heele ont-
bOlldlll~ ta bAweJ!'en Men lejCjCe den drllokhandel
biJ onze kl~qrhnlfen zllo'Veel mOjCellJk Mn banden, eo
de j1'oede Ilevol,ll'en ~ulleu niet acl&erbhJven

Ds Roull8tlau Will III de KanpatAdeche Rml!,8T8l'-
l!l\derJnIr "1'I\n llevo~l!!n dat de slechtbe d der ge-
kl_urllen vMrnamlllllk durftRn te wIJten WA8, dllt de
blllnken (30mmlge blllnket meent leker de Eerw
b~er) te l!'~m"enZRAm m~t ben waren' Ik Item dIt
mpt den Eerw heer 'l'olkomen 10, ofechooll dit eeoe
klt'acbe ..n tMdere II\lIk 18 waarmede men leker hij
n$ld~r& b~scb lUWln1r Irr"oten rullIItOOt .. I geTeO
T ch I~ bet "pn ( lt, dIt d~ mepete Cen8llUrllk..n lO

onz~ ZeodlOg'8,1l'~meenten dn.arUit haar oonprong
h~bbAn

lle Z..ndlllrlank IS Ilen Il\lIk no den H~er. u elie
wd dllt alle m ..nsch-n zalig worden en tot de kennIl
der wlUlrb~ld kom"n" LIlRt on8 met \egen den WIl
en het werk d ..s Aeeren etnJden, lefl'en kan daarop
lIIet te wl\Chten wt'zem MllAr llUlt ons bet 'Verkeerde
gopd onder de oO,ll'en zl~n e., trtlchteo h.t te l'er-
Anderen Het F. \'8nl1ellll moet ond"r de heldeoeD
Ilepredlkt wo-den Illll.l\r dat bet gescblede lIIerog ..
pll8te en dOtlltreff"nde middelen

G J WILLEXUM,
Zeodehn,r der Ned Geref Kelk.

Rid. Volhblnd DAml' dIt QVpr
- op spn e..nJ;r~jl vnl"'lllt~r8 ..xamlln doet eeD

hrl VRn de eXnllll'nc>lnmlS8le de nR"!l ol 'Vu lIt die
Llebe1 "Ile Mnd;' Z~gt de een, I die twee harte.
..oor altijd T&I'eenlilt ~ Twpe Zlalen en één gedachte,
twee barten en tién bbtslnj!' ," zt'gt een tweede

• Ge fIJt er DIet mijne beHen'~ 1I0twoordt de
I'XamlnRlnr, "duI LldJe IS een klein bl)rJ1'1ert]8 Tan
d8lOrler

-In eeDlgp, dorpen In FinlAnd 11 oneler het landvolk
eene elgenaardljCe 8<'Cte ontetaRR, welker voornaamete
leeretelhng de opperheerecbappl] der Tma" lO het
bUlelleun IS Dt a&nlbllDll'ers dezer 88Cte leglre1l, ala
Zil eeD buwe~lJk .lulten f wel eenl'OUdlll met eene
HOUW Iralln Il\meOWOnen, een eed af, dat "llich
TOlkoml'1I Illln de nalnwonderwerpen 8n wekehJU
op een bepaalden dl\jl bil ba.ar biecbten zl,IlIen Naar
men meldt, munt h~t meerendeal deler liedeD (oor
t'en m[\tl,ll'e II'VeI8WI)z.. "n zedehikbeId wt J>e
vrouwen kl.zen Uit b~ar mldden een heerecheree, die
er '0< r mopt WAken, ~at de mannen hlln eed houden
en hen bIJ overtradIng, moet straffeD Dese eeete
b~eft peUlj1"eover ..en~om t IJI('t eene nOjl welnlj!' bl>-
k"nde secte In SlberiP, die d.. r I Punficaoten," die
In'llah)u de opperb!l.r~WchlppIJ cler TfOUW If
kout
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