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"~~=';:~:D.d=:'tegea'el'- ZAL, WORD.EN .. KOCHT.i..!AANLDE. N. WIlfOL "«AN DEN
mmderde PriJseJl. . '.' ,I1f80J,YEN'l',... VlAMD~ fLEIN- EN D~ LANG~
Voor,V~cMO(P~.doemeo aansoek bij ItAlUt'l'8TRUT. ~en !geh~len Voorraad ~n bovéngemelden Boede~ I+-

de "Ulllon lIaatllChaPP'Jl: . h~nde, 'bestaande ID .SHpen6u~ ~warte IEn~e18c~ Lederen ~oet8twge~,
. •THO&. E. FU~R, . Bnll~ ~6ren_ KoetstUl~D. Bnun ~deren :Kqetstwgen m~t Bo~tplaten er

Direkteur Generaal VOOJ' Zuid.Afnka. M888lef Koperen, Beslag, ~,vart en Bruin Leqeren Enkele Twgen, lfhsselbooIp
Naar Alpabaai; OOIt LoncleD aBatat Stukk~ Bruine en Zw~ ~jtuig en G.~ !S~énge!l'Zw~t ~?- Bruin Léd&-:

nE '-Kon, lbaJatoomboot ren Twgen.T<>?meD,Klepl¥'n, Gtgzaa.ls, RIJ~ui2 Leidsels, Cumcl~, Zadels ep<~ I.J NUBUM, H. F. HoST., .. C. ab.twgen, ena, e~., Beste. Y. arken~leaeren Dsmes-, Jagt.;. en ande~.
...-.. _~'~ .-..::::....,....-.GehgToerdeJ', YaD Bnge. Doctor's "Rosin t'rowser RegulatorS," Schroef. en andere Sporen,
laad Terwlcbt op or om~Dt Woeoadag, 1 ~.. Sta!en. Vict.oris, JOJ_>g.en's ~ anae~ S~ijgijzetiJ ;!Re. gte Staaf, Liverp6ol, Chiff'-

~::e~K~~~~dr!:rekhn na ODtluting ney, Fancy, Duke Oheck, relham en ~andere Stangen; DB:mes ~ndhoofdT' '.ENT'EN BOEDELVAl. JOH N WA riD. KOL 0 N I ALE
V_V ..... of~ d...... """""'" mj Jagt-. Colts..,. Halter- •• Dj andere Tqomen; ~ Rottmg G!lt. Cob-, en . A Weeskamer en Trustmaatschappij.

de tstoomhootmaatlCh.p~j .. Unioa." . . andere Zweeperi, een groot. assortiOle~t Paarde~ .•medicij.n, Uonde~halsban~ ." i
-------.- ..-- .....--. - dent Koperen Hangsloten, ~deren Hotologie-lcett.mgB,Drmkbekers,l Tassohen, . 'j i

llaar 1I..... ~":!:!:both,_ ID ~eren R?""ttes, !'fantelriemen. G.~ri.me~. ~jzakken. Zadel,,!eOden. Clip.. DE GROOTE. VERKOOPING j,. DE Koll. Maalstoomboot pmg Machmes, .Kniebandén, Beugels, ;Posthorens, Jagthorens, DnnkHesschen, .' i't.! :"-: BPARTAN.A.llcL~ Paa!dendekens, ,Z~elbindsbls,ui Ringen~i&nd,~e~ .•zakken, GordrieQjt.e.n,-K.niPT' Z.A.L WORDEN VoOnTGEZET T~ KLAPMUTS OP 1 1iI1iINBUIS
'1' >_._ f WAl'I', RM.&., Gesagvoerder, kapJes, ltollers, WIndsels, Bwkgorden, ;Cham018Vélle"l,~onzen, Z~elzakken~ Dd' . d·;t ".' 16D i .1:.1.&:1, J

-. ~ Tan Engeland verwaoht op ol Theod liteka t TT d 1·l....t·t· K . . -t~lte ad lkl ed ~ C' kt· on er agaans· ezer .omtreDt 16 dezer, za) als boTeDvertrekkeo Da '. 0 8 en, non en~ mgs, errey en Y~ n e ~ elf' rIC e. ; . . .;: IN DB

... " .. tiD, bare r Kupo ladiD.. • •. ~ Been "Guards," KD1~usaen .. T'!"DlS BalIe~. Bogen. en P,Jl~.l&ke.tten. . l' ,., , , KERKSTRAAT.
VoOrVracb~O(P g~ Ye"oe.gemen IJqh bIJ Pi)lkokerkasten, Arm "Quards," Cricket, Schqenen, Vmger TIP~J Cricket , .' . . . l

de Stoombooimaatscbapplj "UDlOa/' Handschoenen, Voetbal KOfkers en Blazen, Tentpennen, Veldbilja~.Cr0(}uet, nrANN~ER e~ een groote hoeveelheid Goed~~en van Iedere soort enlver- In deuBoedelvan wijlendenWel-Ed.Reer
Te_nnis,Kegelball~':l' R.aket~ri~ Boo~hutters ;H~en, 'Foon . Singl~. " s?heldenheld z~ r?:.den aangeboden; . FIjne en Ruwe Goederen, alle EDWARD KNOWLESGREEN._

II....=:-:,"'l;...I1~'!.::; Stick Guards. SchIJfdekseht V.. rhaken; ena, K~ttmg Gig . eli ID prachtigeorde .~n co dil. '. ,
alleen om Paasaaien eu de lIrIaiJa te Haken, IJzeren Ringen, lRoller Gord.gespen, Ifekriem -, W··. ' Men. ka.n bl) deze gelegenheid groote iKoopJes verwachten, daar ai de 0 P V R IJ DAG,

. Judea. Schroeven. Koppelringei>. ienz.• ena- 'Een groote. Goederen van de hand moeten gezet worden. , . ! 17 DEZER,
DB K.... :u..r.t..mboot Goederen, en Toomgespen.1 Verlakte ~ Vertin4e Goederen. VERKOOPING TE BEGINNEN OMHALF 11URE. ZAL op de Plek worden Verkocht: .'.B... .,!,~.t:.~..:.·!i~. Tuig. !'Il ander Loidergereed"""ap als pOor8teke.,,!, " !
ala bonn Tertrekken 1'000 kets, Paneefpnemen, H09fdmessen, ;KantsDl)<X>rs, ZltJJzefS ALF. G'E'O. JONES,} .Gez. .... ,

spoed' JOok k t d S Naald ,. Een uitmuntend Huis, gelegen in de
... ~'J • p..... en. .. .; '." " G. W. $TEYTLER, Curatoren. Kerkstraat. nabij de Lmgestraat, be-
V_ v of 1' "".". siehbij Terzelfder tijd zullen w~nlen Verkoj:ht GIa:ze~ kasten, een Milner'. Brand- Kaapstad. 10 Aug. 1883. vattende 4 Kamers. Kombuis, Dispena,

de Stoom Uniaa." kast, Rijtuig-domkrachten, lVasohmachine, 3 Bilj~rttat'els. enz .• enz .•lenz. ; ! enz.• tegenwoordig tegen £5 10.. per·~·D:~~=~IVBltXÓOPllNG Ti: 2i 1JlU: Ni,.. MALAN & CELLIER~, AFSLAGERS. i ~:n:eri:f;lijk.trd. g!-;:.~~~:n~o:ve~;

.;« >. . z..IGB~~:~W~: :; G. W. STEYTLER, ;. S·_..N' P O'NI!DER J ~~~~h~:!~:k~en Private Woning, al...' -. bonn ftl'trekk_ opDINGS· . . Eenig Curator' '. '. j ,

DAG, 8 deur. teD , llTV 0.111. P...p8l'l Gebouw der K~mer, N;. 3, Kerkpléin, I •• . , Jl Verkooping te beginnen om 11 ure.
gelieYeD UIl boord te gaan aan de Ooetlraai, K tad 11' 1883 ; .f DE" i G. W. STEYTLER,
(A_ Dok) mot -... de.S......... . ""PS. '. .' , . , V"""icb""" 1<ede-""........

de~=:.:!=~:.Doichmj BEBR, & ,Koopar van Struisvedere~, G.;':;'::'ft'~~~.'i08s~Ke,kpIeiD.
Bar.esten Vltambets, ·Adderleystraat,! DE HEEREN H. JONES &; Co.,Afslagers.

KA.A PS'! 'AD,
Koopt het· geheele jaar door en geeft de

Marktpri izen,

--:-' <'~. lro

, DElL

,
Eenig Curatorl

TEN 11 URE 'S VOORMIDDAGS.
1. ZEKERE PLAATS "RIETFONTEIN," alias BA__ ._._C:!...[)'Il'Tl~n

legen omtrent 4 UUR RIJDENS VAN SUTHERLAND, in de A
FRASERBURG, Groot over de 10,000 Morgen,: tezamen met de laaI~~l~p;:~·~~~~
de Gebouwen.

II. LOSSE GOEDEREN :-Schapen, Bokken, Paarden Ploegen Jn an-
der Boerderijgel'ee~8Chap. , ' 1

BONUS ZAL GEGEVEN WORDBN. .
..
D. J. DE WET,

VOGELS
1

hooO'ste
1
i
,

ZUII).A'RIKAA.NSOH E
K ON IlfXLIJD .'AILDI:&NST.

b'e-

,DB .HEltB ;.. ,
" .' '.!I·~ •• ". 7W,'"L' 'KOOPER V

G•.MOIlOOMERY WALKEI\. Is gereed de,.J::1.oc' '&rsw
PrCJkDl'fllJ', .. otaria IJlTJ:u~rtbêiol8v

8 TEL L ~ N BOS C H.

ZEISEN, SIKlCBLS, AmeJ'ikaaa8Qhe Baamséizel', Slijpsteenea Toor Zeisen. i
GRAVEN, SPITVORKEN, Schoppet:J, Pikkéa, Hoaweelen eo Harken. i

SOHAPEN WASOH, SOHAAPSOBABEN, Sorby's en Boaoos &; Btu
. fabrikaat., i

HOEFIJZERS VOOR PAARDEN, EZELS en OSSEN"Globe Nagels roer Paarden. i
VENSTERGLAS, Verf, Olie en Borstelwaren. . !
LlZEREN LJilDEKANTEN,' Hek"erk, voor GraveD, IJzereJ;! Pijpen en Sluisdeureo. i
OMHEINING. DRAAD, gla~ en ~tand, Omheining Standards, Galvanisch Draad Netwerkt

. ,
Harde.aren Pakhuizen, Gravestra,a,t, Ka..a.psta~

i
Versche Mielies, HET WONDER DEZER EEUW.TEGEN LAAGSTE MARKTPRIJZEN,

J. G. Ste~tier'& 00.,
KAAPSTAD . Goede, Sterke,::Dienstige Stoelen,

28. PER STUK.
D. I· S A ,A C S & CO.,

88 90 KN 92 LANGE}IARKT-STRAAT.
le "

. I;:.J • ,,' -;-:-,~--:-:t---:-:--~__"'_-'"'l"-r"--r--"-- ..j

la 4•• lD.. l••• te. CJ I 'I' 6, Z O~0 •.
,i I;~------------------ ---BBV~I&N.- Van eeR Zoo D, te S&e!rlIéo-

. ~ op den 14deo deser, de ~tge- DE
~" .,..-.,~, . lJ. HOWlI&JI.1L' . Op'" .
7 tt: .' , tlf'

B E J('E N-0 M A I( rNo. ..
VERKOOPE~

SUIKER! SUIKER!!
(J 0 RlfELIS 1VI0 L~,

. HEEFT 'JUIST ONTVANGEN 1

Prachtige Monsters Witte enGeele
~MAURITIUS SUIKER.

" TB :&00. '.ril ••• D~: J.AAGST:a • A a~K 'I' JP a IJ"Z :E:.
, Patir~·25 Junij 1883.· ,

'z" J., I' d· .'.,atur !

i -

NO.4,823,

P. G. ),{ARAI$.
Paarl, 9 Aug. 1888. l

J. a. IIARAIB " 00., AI'8LA~
'I

B
25 Gedresseerde Ezels, van

4 tot 6 jaar
15 Trekpaarden.

OP VRIJDAG, 17 AUB. AANST.,~
ZULLEN opgemelde Ezela ea Paarden,

allen io Sj1&naen gedresseerd. publiek
.,erkocht wordeu aan KLAPMUTS STATlE.
Zij lija in extra conditie en ~hikt YOOr
Transport. ,

W. E. WILSON.
Paarl, 11 Aug. 1883.
J. S. MARAIS &; es, .!&lagers.

PUBLIEK~VERKOOPING .

WELLINGTON.
TWEEDE TRO EP.

80EXTRA VETTE SLAGTOSSD
BN KOEIJU.

OP MAANDAG, 20 AUG. A.S.
ZULLEN BOVENGEMELDE 088D 8~

KOBIID Publiek "orden VerkocJat uit
de MARKTKRA~ te WELLINGTON,pre-
ciea tee half 12 nre. .

FRED. J. ROUX, JR.
Wellington, 8 Ang. 1888.

J. FRED. PF;NTZ 4' 00., AF8LAGE1l~.

MUILEZELS!
MUILEZELS ! !

MUILEZELS r r !
DE HEEREN J. J. HOFMEYR &; ZOON

lullen Publiek Verkoopen,

OP DE~PARADB,
OP

ZATIJRDAG A.8., 18 DEZER,
(Indt~n niet te ronn Vffktxht,)

6 Eerste Klasse Muilezels.
Deze Dieren zijn in Parén gebruikt

en gewend aan vlug reizen ..

BERIGT.,
A. T. RUTTEk
FABRIKANT YaD den beroemden "I'NN'BS'

Zadel, die voor ge~ onovertroffen ii..
gewlUU'borgd wordt precies te~. Probeert
den Nieu wen lamswolleD Z.ltting Zadel, al
prachtige Veren Zitting !Ut Gomelaatiek.

Zadel. gemaakt naar alle paWoneD.-Tai;
mei Vooralag 'gewerkt Detjea gemaakt ÏJlItel.
ell Oil tplDDeia.7:"'Bep:ntiei. ~ ~ -



LONDON, U AUG. - De U.K.lLS. Moor is
gj8tAmm ten 2 u1'e n..m. ftIllfadeira 1Wtrok.ken;
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oVEH LAN DSCHE TkLEGRAAFl>IENST.
A.RRE8T WRGBNS KOORD.

PONDOLAND.

KOKSTA.D, 14 AUG.-Tot op heden hebben 28
manachappen aanzoek gedaan om hWl onta1ag
tegen den aangeboden Tenninderden prij.. .

Verleden week ___paaeerden een 8&Iltal Pondos, - -
nrgueld door Umkenna en Hoaheah, tuaaoheu
KOWlt Fletcher en :Matatiele, IOhijnlllWl' om d.
vrouw van Umkenna te begeleiden yán Bode naar
Basutoland. )[811 verondentelt dat deze Pondoil
eene deputatie zijn, gezonden door Umquibla
om hem te vertegenwoordigen op de ~~
die 'hinnen kort in BuutolaDd al worden gehou:.,
den. .

NATAL.

DURBAN,14 Auo.-<listeren avond,in den We~
gevend8l1 Raad, zeide & Koloniale secretaris, in
antwoord op een vraag van den heer Theophilus
Shepstone, dat hij berigten had ontvangen van
den neer Fynn, Brit4ch resident in Zululand" tot;
den 9den dezer. De Regering had nif~ berigten
reden te gelooven dat cetewayo nog in leven was,
maar de heer Fynn had hem niet g8zi8l1. De
KoL Secretaris voeRde er .bij aal tie heer Fynn
~oord had dat Cetywayo Tan PIaU WII8 Da&!'

Jf!o""e~~ , !fatal te g'IIO!m.

De Me/rotte. die heden zeilt, neemt ala. p8II8&gÏe1'll
voor Kaapstad : de heeren Theron en Walton en
mej. Bro'iVll. .

DURBAN, 15 Atro.-Gisteren avOOd in den
Wetgevende!) Raad gaf de heer Escombe ken.
Ilia van een voorstel ten gunste Tan een ooofe-
rentie van afgo~en van de Trannaal,
den Oranje Vrijstaat. de ~pkolouie en N.tal
om kwesties van onderling belan~ te bespreken.

Een voo1'lltel Voln den heer Robln8OD ten gun_
ste van het hier vartreltken va.n do Engelache
mail een dag later dan tegenwoordig, werd
unaniem aangenomen. De Koloniale Booreta.ris
eeide dat hij met de Kaapsche .Bepring in :
correspondentie over Let onderwerp WU, daar de .
verande~ een .wijziging van het kontr&kt ~_ .
schen ~e _.Kegenng en de twee maatechapPI.1en :
zou noodmken.

De heer RobinllOn diende een voorstel ~ protes-
terende tegen het teruggaan 'VaD Le.ngalibalele en
het Huis verbindende" het toestaan van een lO:u
gelds voor zoodanig doel te opponeren. Dit ging ,
er door, stemmende slechts de vier ~ee.en ,
er tegen. In den loop van het debat ~d8 de
Procureur Generaal dat de Rijk.sregering ala r:ij
zulb wen,schte, haar previlegié kon oefenen en
~ba.lele terugumden zonder referte tot den
NatalllChen Raad. ..
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Notukn. der VergwJeriRg gtlu)Uckn op Dingldag, den
7dm .dllguntu, 1883.

TEGENWOORDlO: De heeren HOO?reeII, Van der
. :Merwe, Duckitt, Albertijn, en Viseer.
Inafwezigheid VRn den Civielen comm.iaaari:e "erd

de heer Duckiti tot voorzitter ~~ozen.
De notulen der l'.~rigeverga<Sering werden voor-

gelesen en bekrachtigd.
Hen besloot, met hetn!kking tot dm nieuwen

I>a.rlingsch.en weg, dat epzigter Karee DJ.et een
ploeg Ill"heiden 1iem zou gaan rep&reren Tan de
rivier tot 8&Il Klipfootein.

Toen de tendeft voor het rep&reren van den
Hopefieldachen 'I1nI8' werden overwogen. Bteldé de
heer Viuer voor, ~ door den heer Moor.
rees en aangenomen. dat, daar er alechte één ~
wu ontvangen, lQ8I1 l1ieun tanden zou 8&IlvrageJll
om don weg in twee eectien te ~ de eeq, .hJ
lIopefield Daar ~u Kraal, eB de andere
~ Kieeenboeeh Daar lfabDeebury; de tenden in-
geconden te worden vóór of op den 3den September
aanstunde.
liet ~tot een brief van den heer Cordy.

o\'el' den ~ o{la,ter Brand, die. eenige
lieden, .. KeDib t, gebeeten, ~ &ou betaald
hebb.en, werd VOOIlesteld door den heer MOOlTee8,
geaeÓondeerd door den heer Vi.eeer en a&ngeIlOmf'll.
den JU!81: Oordy te melden dat hij betaald zou wor-
den indien bij bij den. héer Brand aanzoek deed.

VoorgelezeD een brief \'UI den Kaapechen A.fdee-
~ omtrent het verachafren van een kopie
der ~m 'YaD. dien Baad.-Gel8.t geootuleero
te worden.
l)t ~Jesde de ~ ter talel, die

£1,644 6a. ld. ala o"ea~kken aantoonde; en ook
~ .... den Ilektear der acll~
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Omtnmt een petitie 'V'aIl ~ van Meni BOO G - G lJ Jllangs den Darhng8Chen weg verzoekende dat het
gedeelte van den heer W.utera tot bi) den heer 0 I V I E L E Z J
lIoft'man net fI'TUJ~ zou worden bedekt JJeelootmen
dat men de 1>( t t.ionlU'1S8fln zou melden dat de Raad tIOltHij~ig.
het werk doen zou zoodra hij 1rarren en werkvolk
ter zrmer bescb kJrinS had

Voorgelee il '" n l ef van den Hooldinspekteur
van PubJ eire Wer en meldende <bit traite. in~
sloten waren overeenkomstig de Parlementaire
toekennmgen em eru: -Gelast tot de vola'ende
rgaclermg over te blijven.
Voorgelezen een brief 'V'aIl den heer C A

Lemmee omtrent het Tol kontrakt te Mamre-
G last tot de volgende vergadenng over te hliJven.

D beer Ducki.tt rapporteerde dat hij de reparatien
aan den weg V3n Darling naar Mamre behoorlijk
bad laten UItvoeren tegen een UItgave van £20
en den weg van Paapkuilsfontem naar Mamre m
een goeden toestand had doen ~ tegen een
UItgaaf van £13 -Wern beaIoten die bedrigen te

)
betalen.

V oorjl'e}ezen een bnef van den heer Eaton (die
..... peI'800nIiJk tegenwoordig 'Wall) klagende dat de
t opzigter III bet repareren van den weg nabIj ZIJn

plaats zand III plaats 'V'aIl gnm gebruikte -Beslo
ten den opZlgter van deze klagte te Yel"Wlttigen en
dat hij behoorlijk materiaal uil gebruiken voor de
reparatien

De voorgelegde rekenmgen werden goedgekeurd
en daarop verdaagde de Raad

verkllf'rd omdat
en Will Toor eeo

AdT 1'1audorp namens el8Cheu deed Raol~k om
een order nr ....eerder Irelastende ti ecl ers tnl&ge
'an zekere dokumenten toe te ''''''0

AdT Ju a ." tie dat elllh,," 1"n npvue h.dden
moet 0 doen welke dokumenten .18 h~bb ..n 1II'lideo
Hl't k"6111 helll Toor da~ elachen bijna al de 'IlP e-
reil Tiln bet Koloniaal l\anloor )lebben wlldlll1 1\1.
p"pleren betrekkiog hebbend.. o~ de anneXl\t1e vali
Icb ho con .pond .. tie tu'llChen d .. R Jh en Kolo-
niale ll!j!'ennjl en een Q:&ilt tan ~ere dokllme)lteo
Ad, MlWldorp ontkende dit, en na nOl! een" ar

guml!nt lelde
De lIooldrBjl'ier dat ellChen dUl~ehJk ,ekere tlliteo

moesten u teen II' 18t bebben en da verweerder ge
'"Rgd b bbea of hij le al8 waar !lrkende Hajiden
elachl'lI dil gedAAn dao lOG er geeD mO"1 e Ire....eelt
alJn H I dacht niet dat feD Appl kaUe al. Aele
ooodlllkeliJk Wil en lOU b.. r du. "elgeren mtt de
kosteD

LI'WI8 v. DIN STAD81lA4D v.AIN KAAPSTAD

AdTokaten UPlllIton en 8chrelnér 'oor elacher IIn
ad Tokaten Leonard 80 lane. 'OOI' Terweerder

Dit was een aktie om £1 ()(0 Illl TergoecbDg voor
'chade aan elechen eIgendom nrqonaakt door ~eo
.Iecbteo houw enl Tan het Molteno Resenoll Ver-
der T8rlocbt ellCber een Interdict om yerweerdef te
'~rhInderen het rt'lerVOlf TE'rder te Irebnllkeo totdat
bt'hoorh ke mutregelen teren ,.k"ge louden • Jil
Irpnomen

Eellt werd Toorgelt'len het getiU gen II 'l'8n den
Wat.-rbonwkuodlgen IngeD eur d..n beer J G
Gambit' WARn!! jreme d ....erd dRe d e beer de
bouw vall het R lIeno r n et goedk .rds e de v04h
Ilrheld van e sehel'8 ellr8ndom weet Aal lekkllge lut
Ile.ejl'de ree uOlr en daarna verder voor eiseher de
volgende getIllgen verb 0 d

A W Ackermann die T"rklAarde dat b) 0 de
nab jheid TROh8t U8"UOll g"wooocl had en dRt de
l1l'1 nd vr.n da~r naar Rotetrnat schw 8 R1Iep Toen
de bouw van bet rNM!no r &an den jl.nll W&8 had li J
gel en dAt de Ilrond zame lle3u.ld was U t Ageu Jler
stp n en kwart, door welke ~g'!l1 wllter gemakkeI k
rijpelen ko E ecb6n tu was 25 vot,t Ril"r dan hH
r .enOll dat gedeeltelijk Wtgpgr&Ten WRS en ;;edelll
tellJk booetond u t sen "III 1110 de ltad. jde Het
milter aal voor het renno r Ilebrulkt was goed voor
lUll oe werken maar jftlheel ong6llChtlit roor werkén
waar 'l'e ) drukklnlr In Will! ID ~ov~mber II 11'118
b J bl) elecher eo hAd toen g@1en da4 allea Tochtlfl'
WIll De malln nn het hu. die ~r dik WlltlD
waren ook 'ochtJjf en de be.>mso en WIJD8tokken In
de tuin leden wpgans dell o'l'enloed nn WAter nlj
dichte dat dit water 'An bet reservoir i"am daar dJ'e
buurt te,orell III tiJd droog Wlla Om bet hu s lt!
"'parAten lOU omtrent £250 en het maken
welrleldlDg~loot van £400 tot £500 koeteD

Een n t onbelangnJk bengt vandaar uit de Door bet Hol AI. het rtlsenu ba ate IOU e,
~tnTj overgenomen VlIldt men elders m ODJ nIltUIl lijk 'eel ,cbade worden alllnnl{t en DIelDR d

blad De kolommen van onzen t Jdgenoot ZIJn knn er Toor m.taAn dllt '00 lilU niet lIebeur.. I U
grootendeels gevuld met be8ChriJVlIl~ 'V'aIl het Men kon een r_rTO r ID sec 68 b u"e mlUlr he~
wtz en van Pretoria III feelftdoech bij de inkomst werd zelden gedaan
van Generaal Je\lbert en ZIJn dapperen en met Dr MAOIku~ 'l'e kl~arde dAt h vier Jarell I" Ir'
Rdr~ hem bij die gelogenheld aangeboden !!Iecher. fllmlhedoc or was geweeat eo opgemerkt had
Naast die adrOll8ell werd hem door do dames Van dr.t e acbers bu S T edeo z mer 'eer vocht Il was
Pretona een fl'8&l vaandel aangeboden met bet le. "'lit leer sebadel Jk op de gPI ndheld werkte en
opschrift pt'1'!~era tt a (llim a mn t \volharding Tench llend« IlekteD al8 koortl eDI kOD;verooruken
ovel"WUlt alles) en met SpitskOp Rool1'alldJelI Contrnerboo Il J had 1100teen Ctlrt fikast gege
Mampoer NJabel aan de Vier hoeken Nadat Ten dAt e echell fam I e leed "88'ell. de oabiJheld Yan
de Generaal de adre_n beantwoordt had werd een lt nkend nooI
hen cn den Zl)nen III de Uruon Club de eerewlJn J Tennaot noeger ltad. nlr8r.leur Terklaarde dat
geboden en des avonds gmgen allen III fakltel h) een Il 0 t Jd bet op' ilt o,er deo b uw TII.D h t
optogt om het vuurwerk biJ te wonen dat een retlerTOIr bad jI'~had Jlfen bellon n 1876 met den
UJe goeden lIldruk maakte Van de VnJstaatsche bouwen In 1880 kWRm de heer Koox daar hiJ w"g
Regenng en van den AdmuUIltrateur der Kaap mo.st n II)ne piaRts E WRren ve sebe dene poreu~
knlon 0 had PreSIdent Kruger telegrammen tot ge IlI/len of Ilde",n n d!'n g ond "Mrdool' water kon
lukwenschi g van Pres dent Brand bUItendien I lpelell Al e. h ng Rf "'n Iloed puddhlllr" d e
'" n bnef van denzelfden aard ontvangen Gene tw ..., voet dik we d ~emllakt otschoon verweerder
raaI Smyth 8 telegram 18 gengt aan ReSident bet eerst IJ t dikker d,," "en Toet had 'If' lien bebb<'n
Hudaon en lUidt als volgt w8flen. de koeten De beer Gamble had de plaal'

Het uwe Tan den 7del Wees zoo goed II'nedilek"urd WMr bet r '~"OIraangelelrd was Toen
m )ne gelukwen8Chen aan den PreSIdent over te hiJ tI! nil kWlm Tnn de II' eDlen lig bl) dat de "AI
brengen met het emde van dl:'n oorlog met N18bel jrekrllakt "'18 a odat bet water n deo tdnnel kWftm
l'Jl zeg dat ik ten volle nstem met de gevoeleD8 eD hAd Olln IIAngebodeo het opz 1ft te houden onr
VRn vold.)enillg van ZHEd dat h J III staat 18 h.t reparfl fil'! er vlln mMr meD hRd hem ~elegd z ch
II ne dappere llOfldgenoote weer te laten trekken n18t met de IMk te belllo" Jen Er werd "1~18 ,.an dil
~ hunne haartlstedcn en vreedzame roepillg I hal'llt~n ged"an Men kon het releno r hil 1 g ed

wllterdlll't milk,,"
Ala laatste bednJf van den oorlog kan men D)(Jr het Hof R hftd n Enllelr.nd oaden nd ng

Mari~ 8onvoorwaardel Jke overgaaf beschouwen oPfl'edaan n den bou" VRDr "'rv HS mMr noo t
die vnJ wat verbazing sch Jnt geweh te hebben bilt Opl Irt Irehlld over luik pen groot werk Ills dit
De Volkaraad 18 gesloten en heeft onder anderen IWIlS Het Ir8b U IUe mlltel1eel wa. niet I"~r Iloed
beaIoten 1 om zekere rapporten over den SJ><>?r mMr het ~. e dM men h er kr )gen ko" Konkreet
weg te doen pubbceren en III de volgende Zltting lau beter I Jn gewees mur lOU de belft meer gs
te bellandeleD de werbaamheden wt het opmeten I kost hebb n
van den Spoorweg en het aanleggen van een wagen J Rober I yerkillftrde dit h J un het reservo r
weg lIlde rigtlllgvanDelagoa Baai te staken maar was werklUm liewe 8 e bftd 46 JRreQ oDden n
de Regenng te ma~ met Majoor Machado over dlog Taa dllt 800rt werk H J 11'81er leller' Tan dat de
de opmetDg der liJn van Pretona wt aan de gran ,ochUjlbeld ,,,n e Ichel'll e lI'endom veroorzaakt w~a
zen te onderhandelen en daartoe £4 000 te be door lekkAge u t het reservo r
Ilteden 2 om een wet op de knlidlabneken aan A M de \Vltt arcb tekt Terklaarde 4ftt elecheTI
te nemen 3 om ZIch te vere6lugen n et een be- .. gelldom erg Toch tl jl wy In de k uken I Pdlde
al t der Regenng om den heer Van Renseburg er wa er door den ,loer IIRDtoone de dit er eeD
Wiens plaats ZaridfoDtelll III de dagen van het groote d ukk Dg Tan nder moest Z Jn Welrena de
Bntsch bestuur verkocht WBll ze terug te geven DAtt lI'b d waren d8 foadftmell en beachad gd flD
en 0{ om een verzoek van den heer C J Joubert berdoor WRren de muren gebaraten De grond Will
lid Van den U tvoereneien Raad om een IItuk van 100 nat dat b J een stok er 4 Toet d ep kon lDsteken
den botan:ischen tuin te Pretona te mogen aan Het lOU £67~ koeten om het eigendom weder te
koopen van de hand te WIjzen De zaak der op- repareren
roenge Kaffer opperhoofden zal op 17 8eptem M Lew s e acher Terklaarde dAt h J .edert J 865
her voor het Hooge Geregtshof behandeld worden te WoodhIne Cottage Hotat aAt bad gew'lODd Voor

htlt Mol eno R68enolT Mnll'el~ll'd "ft! WA' h~t droog
eu gelood lO Z JD bnurt In Mtil 1882 b~d hiJ het
eent teekenen Tan vochtigheid gel en die Iletltadlg
IIbn ,ermeerderden totdat DU alles Olt wu Getuige
beachreef bier al de schad.. aan II)n "gendolll nr
oonaakt verklurde dat de plu a spoedig onbewoon
haAr lOU "oroen als de Tloed Tan het "'Rter met
werd Terhinderd eo lelde dat ZI)D k nderep Troeger
ah )d lrelOnd DIlIArgedurende de laaut'.! t,,"'lf DIlIAn
den Iiekeh)k wareo
J H H fmeyr 1:.. W R verklaarde dat b ) III zlln

leUD ID de buurt vall Hof.hut hAd gewoond Voor
het reeeTTO r aangel ..gd werd Tloeldd er g~en WAter
n Hot.tflUlt, maar nil wel Het was 'Itaar dit elachen
bUIa oDbewoonbaar IOU worden en dit lOU met al de
hu leD aldaar het ge Til II] Il De grond "aarop het
I'8II8nOlr was gehou wd "as Ir~heel en al onll'68Chlkt
om water te houden Er "aren Tencheldene fon
telDen boojl'er op dan I Jn e gen dom 100 als de
Waterhof en Breda fontelueD IlIaar het "ater er Yan
Tloe de DIet DI bl ) ~ achen e gendom

Kapitein M JurlllCh Terklllllrde dllt h] In 1881
bet f ndameDt VIIn IIJII hR a hlld Il'el~ad In ~ IIn ueen
IMt vaD water hAd gehad HIJ had een Iinkput laten
IrTIIvfln maar toe~ bet reservoir vol was "erd die put
ook Tol water ofécbooD de t"nteanen toen bijna droog
""ren Het water kwam ten laaute onder het
fondameDt '"" E ]n huUl en toen had hl] eeD .100t
moeteD graven ell het water 0 de Rof8~rftat lelden
H J Wll8 er ,oker van dat h.t water van het reser
Te r kwftm ell geloofde nl"t dllt dit verblnilerd kon
woroen

A Zoutendyk verkla!lrde dat h J lut hald gebad
vlln water nildat hel reeervo r Wftl geb. u'WId Men
bAd het r s..rvo r ge,uld op de aanbe,,1 nil' vaD den
hepr Swallow
J H Hofmeyr aen 'ferklaarde dat een gedolflte

flin , )n w )nll'lUIrd do d wal gegRan wegens 0 Vf r
vloed van 'ltater dat faO !Iet reseno r kWRm

Pr fe II r Habn 'l'8rklRarde dat de pllUlt. WaRr het
reseno r Wal Raogel ..gd geb"el oDgeeeh kt Will! voor
100 et, wpgen. den aard Tan den grood ea keurde
bet lI'ebru kte mateneel af

H erop 'l'e daagde het Hof

POTCHEFSTROOM
(r anm Corrupondrnt)

6 Augustus 1883
De "tonnWInden begmnen gewe'dig te W8&1Jen

II Jd s droog maar WIJ hopen bmnen kort
bo tere t jden te ZIen Aanstaanden Zondag uil ook
h al Pen dankdag gevierd worden voor den
n-de i en de Heers ons weer geechoni:eu heeft
lf du T t de Jvengeoohtgeneote van den leeraar

H rvoruide Kerk. heeft een groot werkge
Z schap opgerigt onder de zusters der gemeente
M gMt thm ook reeds op den 6den October een
bazaar houden waarop zelf8 veel vee wordt ver
"ti zoo dat er een goede kans zal zijn voor
e- n g spec ilant De zusters hebben eeruge collee
an n aat ge8tdd onder de Jon~ dochters der
gcm -ente en ZlJ hebben Zich wtstekend lJveng
boo on en eere ZIJ de menschen van Potchefstroom
T 0 hunne Illildadighe d m dezen schlUlr8Chen tiJei

D C"\\ du TOit heeft eene groote Zonda~
se 001 opgengt m de Hervonnde Kerk w&ann
z neeehtgenootehem trouw ter ZlJde staat tezamen
Il et I n onderWijzer en eeruge anderen Er ZIJn
n gen k:la.ssen en ongeveer honderd leerlingen De
K keraad bestaande UI twee en tWlJltig personen
h eft de pestorie genefeliJk laten maken en wil
nu ook de kerk veranderen Moge de Heere ons
slechts vrede geven voor vele Jaren dan kan en zal
hier veel gcrlaa.n worden

A v ONDZITTI~C1

dz t I Ir begon hiermede dat de hpa

ID den namiddAg werd u upraltk gedaan n zaLe
LewUl VI den Staderaad 'I'oor elecher £225 schade
Terj!'o"d og eo de koelen Rapport In ana volgeod

HET PARLEMENT,Z A REPUBLIEK
WETGEVENDE RAAD

DINGSDAG 14 AUGUSTUS

DOIUJMENT:aN

De Schatme88ter Generaal I~gde ter tst~l bet I'IIp
port d~r Oomm M e ver de Noordelijke grea;. van
Gr qualand West

'trIJ'DTE TAN WEGEN

))e he~r Brown ltelde 'fa r dat de Raa.) de Re-
Irenni Ion AaDbe'felen een Wet In le d enen om de
Wet op Afdeel ng81'11deo No 5 yan 18iili te ame
dere door het Inlaasehen ~an eeD Clau8ule Rldee
I ng. aden bet regt toekenIlende om de " Jdte Tftn
wejleD te b~pa en

Na eenige dieclUl d werd al. Ilm nd.ment voorge
• eld d or den beer P tcb" d om DR bet woord

11' dte de wao den getal eo r ilUog ID te
voei 0

lie voorstlOl alad 128 II' emendee d g Dg er d or

lIEZUINJOIYG

Ue heer Ilowker 8t~lde voor dat nlla I t zevo"len
d. Raad de t d jlekomen "1\11 voor de Hejle
um In plaau 'I'RD nleUWtl bell\lltlollen te beWdn op
ee reds ovprbelRlte en b Jna geru o~erde bevor-
k g e8n Toontel tot bet Ilan. el evan ee B~lu
o lf Iljll Oomlté ID te dl lleO met het doel om 100
dRn ge formRt e t~ e laogen RI. hARr n staat 111\1
.t,,11en na b ho< tI Jke overwe 1nl! maRtreg ..le 1.6
nelU n m ° %Il Vdel td groote etab M<!me len td
'ferm nderen teo ti nde onle U tgaven te bepe ke
b DOen de telleowoo dille okolIIsteu der K lome
JDdt b ..t m nst mogel Jke onger et IUIn III de betrok
lcen part Jen Spreker le de dllt terw)1 al de eta
blllll"ment n vroeger s chu £100 000 ko.tten de
JD ta re magt al e~D nu Ohr de £200 000 e scbUe
~n de ~Igemeene u tll'lIVen ve m erderde eder Jaar
n e n et op £4,00 per Jaar knIe 'en moeet maar hoe
eer boe I ever de wtlreld u t \V Id~ mell Z u k e
*ell plea eren dan moee~ men IU~A8n ,oor bezu
1'1 g nll'

De beer N e bl ng l6Condeerde
De beer Schermb ucker ug geen he I n het ver

minderen der salllr Men Tan ambteDaren daar dat
maar &eer weinig IOU be.pllren Z J 8 nl ens werd
e 1.6 Teel &an parlementa re Oomm s8 68 en wel
.£50 QOO meer dae beboorl Jk Mn de m htll re 10
ngt og UI glOgeveu H 1 lOU he~ vool'8tel ooder
eteunen

De beer Botl a ko het wontel Diet 100R s bet
da", 8 and ond l'lltlOunen maar dllcht dllt er "el !'eoe
CDmm Mie mogt worden aang"8teld 0111ond~rzoek In
te at I en nur de u ~1lV@nder Kolon ~ om b oe
volg" de sellSl" d ..r Wetgef ng rapp' t n te d Den
HIJ .telde Toor dIl woorde n p RaU vau tot
be,olklog" te ech ap""n
De heer Neetb 111{ WaArschuwde den RlIl\d tegell

het U tatellen der za k tot h t volj; end Jllar meD
IQ08lJt er dadel Jk IUIn doen IlDdell IOU de Kolonie
er het TolgeDde )asr nog II~chter Mn toe Z JD

De heer Hiltton Troeg ot emand " Ide bewereD
<lat de hoereo 100Teel produce ..rdeo ala Z J konden
Eeu ouder moe.t Il et 8teeds de halld ID I Jn lak ste-
ksn om I JD k Dderen te helpen h) mo st 18 I ereD
z ch'elveD te helpen De R8jrellcg lOUnail' dele aess e
naar aanl ..idlng TI\n het rapport der Comm 88 e over
de C Tlele D enst een W 6t ndlen n O'll deu Cveleo
Dienst wat ealanasen eBI betrof te rejl'elen lIfen
kon ,,,makkeliJk YaD be .. nJgtng Iprek~n maAr het
,.... moe Jel Jk eeD plAn dRllrtne U t tI.' Toeren

Het _mendement YID deu heer B tha werd RRnge
nOmen

H"t '0 lItel Illdua II: emendeerd we d toen met
10 telfeo I) stemmen aaDgenolIIen

Voor etem,Jtln de heereD Scbermbrueker :!IlftraUl
Brown Bowke Vermaak BotbR Hudson M I~r
Pritcbard Neetbl ng

TtI{/en de heeren Burger MunlCn De Sm dt
Hgtton eo Oa"ood

KW ALIFICATIl!: VAR STEMGEREGTIGDEN

I elleer de Smldt .telde de tweede lellng de,er
w«t 'I'oor

De heer Neethl ng .telde als amenddment T03r de
wet over 188 mllanden voor de tweede maal te leien

lIet amendement werd RAngenomeo

o stel omtrent
tt beden te

DINGSD,\G 4 AUGUSTUS

sprak ten gunste Tao de afwl)"
pestad egeD ,,!,d a.ls ioedkooPPEr

in het voordeel Vlll een De h r \\ man had een
\V P8 met eeo RBn a verzoek nie

H J 11' lde Spu een ove de I rRnkwet

IR e
8T1:'KKE'"

( dllr de voor 88t Id stukken wa en
I[olld ~ n d .. lou den ve dtl r 1\ 8k

o peil b&-
en wel op

V lUI de .olgende zeer lezenswaardige en
r Jk geteekende petit e ut <;:tellnlaod 10
l:IollaDdach gesteld heeft men onll IOzage
leend -

Den Hoog FAelen den Kol Dllllen Secretar I
8Y1d

PRTITIR
Hoog Edele Heef
\\ J de In wo ere VlIr. de Repuhhek nn

Ilnd beeebouwd hebb..nde dat cODf..dellt" de be
hoo ke loop 8 9110 Zu d Af ka TerlOekeD meest
eerb ed g lk bet GODf.,rnement van de KaApkoloDle
Da IIDdllebied te ftDn.xpren
\\ bet ,olk 'IB Stell"land beechonwen Toor on.

e g n 'ooroeel ,oor de allameene teTredenhe d Tao
Zu d Af kil ell ,oor de algemeene w"J.aart ,ao
008 Rod IlIIOOW81'oar de jlroolste protecue en magt
'oor e hDder • het T"rlanjlend dat de aalfj"1'enzende
ko on eD lullen TereenJjfeD met bet eeoe groote oog
merk "'n eoof..oe lit ~

111rom "J de nWOllers 'l'l\n Slellaland Yer
%Oe~eDm • dut' door ollze tertegen"oordlgen de
l\ apkaIon e one dadel)k te aDDexeren ooder de

pnde 'oorwurden -
J~II.IIfI' -Dat de rellten v"n de telrenwoord jre

nw nell TRn Stellaland ~ ke d lullen moeten wor
d D door hft Kol n IIle (Jouvernemen en dat de
U dbnef8n ~n Traosporten u Ig~reikt door on.
t~jlenwoord jr Gou,emt'm n h It'gel Tin de KoloD e
li Jg81l ~ Illo

TU'~, -Dat het laod IlU jlenaamd
y la liJn 'I'In komm8 do d @n t
De rkn, -Dat een jlr~ospol t '" 0Plrf'flgt uI wor

d n voor de betere .ekur te t VRn het Ilind en de n
w nen wonende p f n8b J de ,re aen

T erd~, -I Rt het Gou ve Il meDt T8D de KRRp
koloD e Gu~g .bo'eD IRI opr jl fil fn dAt • Lands
belghedrn ,.redaan tU It'n worden te Vr )bu g de
8t'n ~e aUld DSvl AlAnd en Inde 0 de centraaltte
Jl9'v njr t het g 00 I e lieT t UD de I woners

J'l)fchft, - llat ft le k m ne en nu woon8cht g n
dIt land met de u ti ndermg 'fRn moordenRAll ~n
vr] pa don lul en k jlen LIIW 8 v, DEN 8TAD5RAAD 'I'AN KAAP8T,AD

ZNtien. -DRt all~ r'lll n op m nenlen of edellle Jacub de Sm dt 'erklaarde dat h) de buurt TaD
a &loten w~lh III dit laDd outde"t mog"n wor.Jeo HofstlIIIt DU@eo 26 JlU'6n lang goed kende eD dRt
ID len bet wett Ile e gt'ndom Yan deD el~>i!Olar op die pillllta alt Jd droog Wlll! tot nIldat het feser,olr
li' pn. (grolld J) de geJegde m neralen mogen ont geyuld was toen hiJ op eeo paar plullen 'pc>ren ,an
dekt wordeD liJn I ,ochl gheld ontdekte die meer ot m ndM WAr~nk_tl.,., -Dat he' KoJOJlIftle GOIlTemement ten naarmllte het resenolr meer of miDder ,ol w~
'poed !l.te eeD Poetk.otoor te V IJburg III Te.tlgen Nadat nog de canespondentle tW!8Chen de part Jeo
BO oorlleDI01!'8n lDabn In postcommun catle mt't "as ngelaTerd 8 oot elacher I1)D IRak ""'&arop 'foor
1< mberlpy 'l>""terdell8 werden opgeroepen _

.4 hl .. , -Da' de nwonera 'an Slell.lud Ter Edward John DWlII die ,erklalllde dat hiJ eeo
t"(t'IIwoord gd lullen "ordeo In het K'"pscbe Par ml)DlngenltUr en al. geoloog In dleL8t der KoloOlelelMnt. doot een ot meer Tertpjlenwoord geril wa. De rota WRAnD of waarop bet reaerrOll W~
\~dm, -DIt de G00gerDementl ambtenareD ,lehollwd W«ll .ter porenl maar water .011 Teel

ru 0 betrekkin, .,;; door doon Volkeraad gekoz~D gemakkelijker met dan dwars OTer de Jage, loopen
hu e Jl' a ti II bo houden lull n en de l.,en waren 100 dAt bet water Diet op elachen

1 mdm. -I at bet !alld nu IIpnftAmd SteliAland eigendom lOU komen Een neltleD. dageD jteleden
u nAam behoud"D .. I ala ellD I~a' eo tDeJellte01had bl] op Tenehdlende plaatlen bulten bUlDen

ZIJD Leg"o"oozd ge ,lag te beholicLIA all het reanOlf putteD latea graven Een

laot I'eItlTOU na D.ID Toe, diep T66IIIIOII

PL \AT8ELIJKE WETI'E.c'"

De U t&ob8&jl8Chs gemeente"et de wet op B
scherm Ilg VIUl 'f leb 0 de ZWllrtkopel1v ~r en de
op het Bestuor der ~tockenstroomeche L CAt eD wt!
dell ID com té behftndeld en lood.r amendemellt~n
!(Ilrapportetlrd lew Jl de Iwee laatstgemelde ten dllr
den m!\le 1l',,1€leu werden
Men Terd8l1f!'de tot heden

WETGEVENDE VERGADERING
MAANDAG 13 AUGUSTUS

NAMIDDAG ZITrIJl:G

(Vervolg )

WOENSDAG 15 AUGUSTUS

DJl~NKPATRNTEN

Het Hu. !flnll te halt lee, op n PUW 10 Com té
GenelIaloTer de M ddeleo BlOt eerst kwamen de



, Frisch gewaagd is .Half
"gewonnen.

EEN Derde Dividend van IS.13d. in 'het £ zal be-
u DE PROTECTE~R" taaloaar zIJn. aan Krediteuren van bovengemelden

Brandasaur&Dtie .aat.chappIJ_ Boed.el .er aanspraak op hebbende op en na 10 Sep-.\IAHKTPLEIN, KAAPS1fAD,., ,

D~n 29sten \)sG~pRlt~mber18'~8· tember aanstaande.
KAPITAAL .£70ooo! ' t__.. G. W. STEYTLER, } OfficieeIe

' . L. H. GOLDSCHMIDT, Likwjdatoren.

M E li K.

Brand .hsuraatie el Trnsf.aatsrha'p!'Ji

Westelijke Provincie Bank Gebou 1t_

OJl9~igt den laten Oaobrr 187:3.

PUBLIEKE VERKOOPINn
VAN

_ ;:DJ:Jt ; ,

VAN nr yi Handelsbetrekkingen tusschen Ne.derlan~...enZ. Afrika'IJ~. R.WATER~IEMALMES~. R ;. , OPGERlGT TI i GOUVERNEllDTS LAND:"~."'..,T._'"a'IERBIJ ge-s-ch-ie-d-t-~nnisgeving dat . .AmSterdam,bij a~te d.d, 30 Sept.t1882, Adres: Onder bezorging van

de Afdeelingsr~d van Malme~bury (Reeds vertegenwonrciigende ZeS)tigBinnen- ell Buitenlandsehe Huizen. Den Heer A. J. VAN REIENEN
Tenders aanvl'8agt VOor hel Rep8rere~ van Fabriek&nten en Kooplieden,) ; ( alvinia.
de volgende gedeelten va~ W"egen, name- ' ==-===-=-=-_
lijk:- :' BELAST zich met de uitvoering van Orders Voor den aafikoop~'an Koopsmanswaren, KENNISG EVING

1. Van HOPEFIELD naar KARME- ens., en levert alle mogelijke artikelen direct uit de verschillende fabrieken in •
NAATJIES KRAAL.: i Europa eo Amerika; : i DE HEESEN JOHAN JANSEN! EN Co"

2, Van KEISENBOSClI naar MAL- Bela8~ zioh met den verkoop op de Ejlropeesche Markten van álle Zuid Afrikaansche Makelaan en .&lVemeeMAg~ alhier,
M~;SBURY, ' . Produktsn, als Wol, HuideD, Hoornen, Vogelstruiilvellren, Ivoor, enz., limz; hebben hnn Kantoren overgebra

ó
' naar hel

'. : •... Verschaft Fokvee, onder overlegging, der Extr8Ct-Certifica~n uit de Stamboeken; nieuwe Gebouw flan de
Tenderaars ge.l.~éten te melde,l! een Prils Verrigt verder alle zaken die met den handel in verband staan;, ' Standard Bank. Ingang Da.rlin~t

voor de Repal"atJen" ock eejl,PnJs voor het En berekent aan den kooper geeneelei provisie of commissie. ; . .~VA_
BeJeg~~n met. GrUIs }>er :Vlerk,a~te !":~ InlichtiDgen in Zuid Afrika .. geweIl$cht, worden ,gratis ve~~aft,' "?Owel aan ~et ~=7:1Gekocht en Verkocht.,
voor hJdlPdcrkedn vBan één en ~wee JlueD r 0 Hoofdkantoor te Amsterdam als bij den vertegenwoordiger voor ZUid Afrika te Pretoria.
twee vo oen e orgen op;te noemen, voor ,Yo'tgoed
het behoorlijk uitvoeren vah het Kontrakt. DIRECTEUR:_ COMMISSARISSEN:_ Gelden belegd

Tenders moeten ingezonden worden-vóór W. DULL, Amsterdam. F. N. DE VILLIERS, Pretoria. Schepenkennwen aangegaan,
of op den 3den SEPTE~BER AANST., VERTEGENWOORDIGER VOOR H. TH. BiiHRMANN, de Emigratie bij E ~O eb Wijn.~reD, Distillateurs en anderen, die
gerigt asn den Seoretaris en op de eeuver- ZUID AFRIKA:- Brandewijn, Spiritus, Wijnen of Vruchten te
ten gemerkt: lt Tenders voor het Repereren koop hebben, sullee wel doeo, alavor'ens hun
van derf Hopefieldschen Weg." . D. B. SCHUJTElU., Pretoria. E. HAUSmANN'} _ ~J&a,r vaD de hand to eetten, zich te vervoegen

De Laagste of eenige Tender niet nood- J. H. JANSON.~Jr., A'fsterdam. JOHAN JANSEN &; Co.
zakelijk aangenomen. ! D. H. SCBllULL, t Makelaara en fJeneralo Agenten.,

Op last J_ H. ROTERS, Groningen.

JOHN F. FO~!!~;is.Koloniale Weeskamrr lt Trustqtaatschappij.
A£deelingsraad, .Malmesbury,

11 Augustus 1883.

i

Vaste en Losse Goederen.
LEVENDE HA VE, ENZ., ENZ·,

NABIJ I-IQUETBERG WEG STATION,
.. or

DINGSDAG, 21 AUCUSTUS 1883,
's MORGINS TEN 10 URi,

DE Ondergeteekende, voornemens zijnde
van woonplaats te veranderen, beeft de

Heeren M!L!!I en CELLIERS gelast Publiek te
Yfllkoopen op bovengemelden tijd en datnm:

1. V ASTGOED:
De Plaats ~enaamd" FRISCH·GEW AAGD·

IS-HALF.GEWONNEN," gelegen aan de
Groote Bergrivier, omtrent een half uur rijdens
van Piqnetbergweg Station, groot 500 morgen,
beplant met 30,000 Wijngasrdbtokken, en
beeft nog prachtigen Grond voor 100,000
meer,

Het Land is bezaaid me-t 27 mudden Haver,
6 mudden Koorn en 3 mudden Rog,

Een groot duel van de Plaats is nog g~
scbikt voor Landerijen, De Veeweide is
uitstekend.

II, LOS G 0 ED:
Als Karren, Tuigen, Plo"l;en, Eggen, ens,

enz. enz.
III, LEV END E H AV E :

4 Paarden, on wat verder zal worden voor-
gebragt. .

BONUS! BONUS!! BONUS! !!
LET WEL r DINGSDAG,21 AUG. 1883.

J, S, JOUBERT,

KAPITAAL £40000. \ ,DlaICTJ:uaJUC:
De Wel.Edrle heer J, J. ALBlHl1li, \'oo'zitter.

De Wel·Edele heeren
J J ALn.TIJN I A J Roos,
E GRnli', B P DU PLK88U,
DG HOUE, JF MAUlS,
D MA.UI., A P In· F. A. HERBST

BBANDD.Q .uTDOlfT.

AANZOEKEN voor de Verzetering n~ I.e.-
en Vutgoed tegen ferli!S oC acbrodt doel' .

Braed zullen dagelijli.aontvan,en en P~ uil-
gereikt wordeo _ai ..... .-oord~:;a.n.

ftUBTDBPART '.
Voor de Aminlat .... ie en beredc:terint \'u

BoedeiIJ eo ."der ·eigeodoat,· al. Bent""D,
Cur.toren, Redderaara, Voogd .. of Agent_, op
de liberulste ,oor. aarden. .

Beleenigen toegestaan op Eente Verband '&0
Vastgoed. '
Directeuren komen elkelOWoensdag bijeen voor

besigbe Ien,

Secretarie

I

Plaats te Constantia.
J. J. nl YILLIER8'

Westelijke Provincie Spoorweg.

_ELFI)E VFRKO'OPJNG
:VAN

DEZE plaats, een gedeelte Vflnhet beroemde
, PLUMSTEAD LANDGOED, IS groot
omtrent 50 morgen, bepla'nt met omtrent 25,000
Wijnstokken, Vrucbtenboomen, enz., met eeD
groot en voorraad Water hot gebeeIe jaar door,
teza.men met bet regt van .DoorgaDg naar
Goavernemontsgroud, geschikt voor w~de, ene.
Uit de Hand te koop.-Men ver voege zich in
do eerste plaats bij J, M, HORN, 20, Kazerne
straat, Kaapstad,

·BE K-EN DM AK I~-G--

TIJDTAFEL VAN A.F 14 MEI 1883,

J KENNISGEVING. HOOFDLIJN-KAAP8T.lD NAAR VICTORIA.
WEST. '

Vendu·kantoor, Wellington,
2 Augustus 1883~.

:MALAN & CELLIERS, Afslagers,----
STE L L E N BOS C H,

In den Boedel van Wijlen den WeI.Ed,
Heer ADRIAN JACOBUS VAN DER
BIJL, van Klapmuts. KOSTBAAR VASTGOED,

---------------;nEEN.
S TAT ION S,----------:--- -

Hijlh Sheriff's Office,
13th Aug., 18&l,

-- --- .. - - - . ,. CAPE TbWN-. ----~

JAMES !I,CHOSBY,:
. High Sberi1f,

Elams Hoestpillen
EE~ uitstekend geneesmiddel voor Hc)('st,

V -r koudhci.I, Influenza, enz., cqz_

Vertrt>k "an I v.m, D.!n,

Ksapeted _. 8'0 3·H
Papendorp - -i 8'5 3'5Q
ZOutrivier . . . ,! 8'12 :>57
Maitland ,.1 8'16 4'1
Durbanweg . _ _,! ::-w -I. '32
Kuilsrivier . . . . - 9·0 4··M
&rsterivier . i 9'18 ó'3
Lvr-edocb .. _, , , .. 9'29 5·14
V~edt'Tlburg , _ . . .. [1';37 6·22
Bosmans Hek (haltplaats . 9'45 5'3(1
Stellenbosch .. .1 9-ó5 5·42
MulderRVlei Junction _.110"16 6'2'
Klapmuts _ _. il0·3"J 6'H
Paarl . . , _!10'.')6 6'31
Ladygre.ybrug . _ , .,' 1'6 ' 6'47

b We"ingto'l _.:11'35 : i'20
Hermon , _ . _ ,. )2·16n.m,1 8'18
Piquetoorgweg.. _, ,,'12',j:,! r 8'5:~
Tulbaghweg .. ..' 1'12 19'1i>
Ceresweg .. ', I-50 i 9,.'15
Broedcrivier .. 1-18 110·26
Coudilliweg , . - ~'4i 110-5(5

bAan!~omst Worcester " 3'12 111'26
Vertrek do, .: 3'30 :11.4(J

Hexrivier ,. " '4'16 -12-32v,m
Hexrivier Oost .; , I 4-50 I'H)
Triangle . _ 6·25 ~2.43

b Touwsrivier j'45 4.0
Constable . _ . _ 8'52 5,IQ
Mlitjes{on(cill .. 10'6 6'26
Butrelsrivicr .. 11'10' i'35

I> Grootfontein ,_ .. '12-5(}v,m,i 9'3(}
a Bloedrivier (hal tplaata) . _: 1-45 10'25

Prins Albertweg . _ 2'40 Il!'u
b Fraserburgweg . . , , 4 -25 12'5.$n,m
a t'ltkijk (haltplaats) _, " 4-50 1'20
Letjesbosch . _ _ .. ' 5'50 I 2·15

bAankomst Beaufort West ,. 7'20 I 3·45
Vertrek do. _'. 7'40 4·0 '

Rhenosterltop (haltplaats : 8-,)6 ; 5'10
Nelspoort. _ . , __: ~'50 I 6'14
Drie Zusters (haltplaats) .. ill 'lO : 7·84
Murraysbnrgw('g (do.) .. 12'13n,m,' 8·39,

Aankolllst Victoria-We8tWE'g: 1·10 : 9'40

I 2

,. I v,m. a.m.
Vertrek Victoria- Westweg .. : "'50 1.20 .

M~rraylburgweg (haltpl.)i 5'~O 2'18
Drie.Zuaters (do.). 'I 6,)2 13'20
Nelspoort -. . . . _ . _: 8'8 4·3,5
Rhenosterkop (haltplaats)1 8·55 I 5-22

bAankomst Beaufort West __,10-0 I 6'20
Vertre~ Beaufort West. 'IIO-I~ 16'40

Letr~8bosch .. . . - . 1I-3a 8'0
a Uit!cijk (haltplsats) 'j12'2sn,m. S'M
b Praserburgweg __ __ 1'0 19'30
PrinsAlbertweg : __ .'2'30 ll.S

a Bloedrivier (haltplaats) . -I 3'23 lI'M
b Grootfontein __,4'30 l'O",m
Buffelsrivier . _ 6-0 2'20.
Matj88fontein - 'hi'~O 3'40
Constable - - .. 8'W 6·5

b Touwsrivier ,. 0'15 6.30
Tri&Ilgle . , . _ , ..11-20 7·35
Hexrivier Oost. . . .; 1'2 v.m. 9'';
Hexrivier - . . _, . 1'23 9.28

bAankomst Worcester " 2'10 10'15
Vertrek do, ., 2'25 10'30

Goudiniweg ,. , _ ,,2~5 10·68
Breedcrivier .. 3·25 11'26
Ceresweg .. __ __' 3'5.) 11'55
Tulbag!- weg ,- __: 4'27 U'33n,m
Piquetbergweg_, ,.! 4'50 12'.;6
Hermon ., . , . _/ 5-26 ,'1'30

b Wellington .. . .. : 6'20 2'2ó
Ladygreybrng _, .. I 6'40 - 2·w
hul... . . . _! 6'52 'N7
Klapmuts" .. " .,' j-13 3'18
Muldersvlei Junction . _ 7'25 3'31
Stellt'Tlbo8Ch .. .. .. ;'48 3'62
Bosman's Hek (haltplaats) . i'53 3'57
Vredenburg . _ .. .. 8-3 .'Ó
Lynedoch. . ! 8'10 4'13
Eersterivier . _i 8'22 4'26
Kuilsrivier .. 'I _.:8·39 4·46
Durbanw~g __. 8'114 6-0
Maitland •• _, .. ) 9'16 ó'22
Zoutrivier . - . - . , __i 9'25 ó'31
Papendorp • _. .. , ,r 9'29 Ó·SÓ

Aa.nkOIllJlt~pstad ,_ .. i 9·35 ó'40

M.AIMERBURY8CHE TAKLIJN
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Ell

ALLEN die iets verSChaldig.d zijn aan, o.f te
vorderen hebben van,' bovengemelden

Boedel, worden verzocht betaling to doen, of
hnune vorderingen te zonden, aan de Heeren
rh VILLIERS, FAURE eli; Co" vlln de PAARL,
BINNEN ZES WEKEN van heden.

De Wed. A, J, VAN DER BIJL,
Executrice Teat.

GELEGEN IN D.E

BREE- EN DE PEPERSTRAAT.
AAN

bITGEBREIDE VERKOOPING
YA!'! KOSTBARE

NEGOTI EGO EDE R.EN,
PASSAGIERS.
r '.11: OnJergoteekl'nde zal TEG "~N dep 25sten
J JULIJ, VIER LED!Gg OVVRlJEKTE

WAGENS van BEAUFORT WE~T uaar de
TRANSVAAL over KIMBERLEY zenden, en
is bereid Pas8llgiers op te nemen voor de Trans.
vllAl en tusscbcnplaatsen tegen zeer BI~LIJ KE
"'IJ:::EN.
Men melde zich om iulichlingen spOj)dig aan

bij:

SHERIFF'S SALES.
I

.In den Boedel van Wijlen den Wel Ed, Heer C· L.
WICHT.

Paarl, 12 Aug, 1883.

S~.IEER"V AREN_

DE HEER G. C, HAUPTFLIESCH,
een Groote Bezending Kostbare Ne-

gotiegoederen uit Europa voor Publieke ID the Suit hetween JAMES H088ACK, Plaintiff, and
Veiling hebbende, heeft den Ondergetee- I:)CHARLFHANcors HAASDRORl!:,Defendant:
kende geauthorizecrd Publiek te Verkoe- INn execution of the Judgment of the Supreme

n 0 Court in the nbovs Suit, a Sale will be held at
pe, P ~ . IS 83 ..Poortjeskloof," Fieldcornetey MQIJtllgu, 00 Th~r8.Maandag 3 Sept , I dAY, the 23rd dM} of A~j.:U8t,1883; ot tbe folloWIlllr,

, • I vu. :-Hou!ehold Furniture, lOO Gents, 2 COW8,3
8000 YDR. BROEKGOED, in Soorten Horses, &c_, OxwRgoD, 3 Fer~entiug 'I'ubs, 1
1000 YDS. CIDTZ Brandy Still, &c, &c,
1000 YDS. TWEED
1000 YDS, FLAX'F..L "

::!O DOZ. MA..'\'S STEVELS
20 DOZ. 'lWL:WEN STEVELS
20 DOZ, MA.'\S HE:\IDEN
60 DOZ_ MA...'iS SOKKE..'\' en VROL WEN

KOl-SEN
;j DOZ, KINDER PAKKEN

20 DOZ, BOORDJES
nSTERS, HA..""'DDOEKEN, JER-
SIES. enz.

~ OOZ, GLAZEN RCHOTELS
8 DOZ_ DO, BORDR.'i
lj DOZ, KOEK BORDEN
8 1)O/., JELL Y KELKJES
8 DOZ. El DO,

20 DOZ, BLOEM- en BOTERPOTJES
nHACKETS, LIJSTEN, SCRIL-
DERIJE..'i, enz.

OP MAANDAG, den 20sten DEZER,DISTRICT OF ROBERTSON,

Stellenbosch, 13 Aug. 1.:'83.

Kantoor van den Opperbaljuw,
13deD Aug_, 1883.

KAAPSTA"Oi7,-"-------

Gebouwen der Kamer, No. 3 Kerkplein,
Kaapstad, 13 Augustus 1883.

G. H. MOLLER, AFSLAGER.

W. G. ST EYTLER,' Secretaris,
Agent Voor de Verkooping.

Paarl, 9 Julij 1883,

J, A, PEROLD,
Noorder Paarl.

11re v.m.

ZULLEN WORDEN VERKOOHT:

1. DRIE HUIZEN, Nos. 125, 127 en 129, Breestrnat, tusschen de
Peper- en de Bloemstraat, elk twee Kamers, Voorhuis, Kombuis, Achterplaats,
enz.

2. TINEE HUIZEN, 15 en 1i Peperstraat, nabij de, Breestraat, bevat.
tende Twee en Drie Kamers elk, groot Voorhuis met zeer groote Achterplaats
en ,Kelder. .

3. EEN GROOTE KUIP~RSWERF, No. 13, bij de Peperstraat.
4. EEN HUIS, No, Il Peperstraat, ' Drie Kamers, Achterplaats, Kom-

buis, enz.In Ihe Suit b~tween JA; ;ES ROB~RTSOl'l,Plairitiff,
IIndANDlllES PETKHLRON.UmH{)LM,D"fendllnt, 5. EEN STALEN VOE&ZOLDER, No. 9, Peperstraat, nabij deINexecution ot the Judgment rof the Supreme Loopstraat,

Court in tbOl above Suit,,, 6I\le wiJl be berd on P
tbe Parade, on Wedneaday, the '29th of Aggust, 6· DRIE HUIZEN, Nos. 10~. 108, en 21, Hoek der Bree- en eper-
1883, ol the fv!iuwing, viz :-1 T1IInsport Wagon straat. No. 21 bevat Vier Kamers, Voorhuis, Kombuis .. Ac1Herplaats, Buiten-
(Tent covered) J "ES M·' C BY gebouwen Drie Groote Kelders beneden,' Nos- lOG en 108,. Drie J, amers elk,Am ,ROS, ,

. High Sherii, Kombuis _en Groote Kelder beneden. ;

GETUIGSOHRIFT, II'
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Aan den Heer ELUf, Apotheker, enz ,

Waarde Heer.-Ik heb meer nut van uwe
Hoestpilleo gehad, vornamelij k 'a nacht s, dan
van eeuig andere medicijn diu ik gebruikt
heb. Ik beschouw ze voortreflelijk te z.ijll.

ALEX.\N IJEtt IRWIN_
10 April 1883,

DISTRIKT ROBERTSON, VERKOOPING TE BEGINNEN TE ËLF URE.

Prijs 18_6d_ per Doosje, Franco per post
voor 20 postzegels, .

ELAM, Dokapotbeek,
Waterkan tatraat.

High Sheriff's Office,
13th Aug., 1863,

P. J. BOSMAN, r.w.,«.,
Afslager.

In lake tusschen JAMES HOSSACK, Eischer, en
SCHARLFRANCOISHAA8BRORX,Vel weerder.

INExecutie rau gewijsde van bet Hoog Geregte-
hof in de bovengemeldf! Z:lak,. zal Verkoopiog

worden gehouden op u Poortjeskloof," Veldkoroet-
schap MODtagu, op Dooderdag, den 23ateo AUIflD-
tus, 1883, vaD bet volgend", namelijk :-Huisraad,
100 Bokken, 2 Koeijen, 3 Paarden, ens. Oseenwa-
gen, 3 CHstkuipen, 1 BrRndewijnskerel, eus. .ene, '

JAMES !I~CROSBY, ,
,Op):'JroJa'juw.

WAARSCHUWING!!
ONECHTE NAMAAKSELS

TERrG ~:
hl
all
de
'III

EINDELIJK'
,,0 M1J1)DEN MIELIES
50 ZAKKEN KOFFIE
50 DO. SUlKER
50 DO, RIJST.

Kaarzen, Zeep, Meel, ens., enz., en wat er
meer ten Verkoop zal worden aangeboden.

VerkooPl'ng te beginnen precies om half tien

LIBERALE BONUS.
VAlI' ONZE

NAAIMACHINES
hi
ni,
fel

(IN LIKWIDATIE) ..

WORDEN
Dagelijks het Publiek in de handen ge8peeld door

middel van allerlei listen, vooral op den grond
dat ,aj gemaakt zijn naar het i

SINGER STELSEL.
\

Ieder Machine Singer heeft dit Han;
delemerk op den Amt.

zie
ml

----- -------- _. -- ID &ake tUS8Chen JAJIHB ROBERTSON,Eiseher enOnderlinge MaatschappiJ' ANDRIE8 PfTKR LRONARDHOUI; Verweerdf!~.

IN.Exe~uti6 van gewijsdf! van he. Hoog GereKte.
hol m de bovtlngemelde Zaak, '.zal VerkoopingL E VE N-SVER Z EKE RIN' G worden gehouden op de Parade, op W oeo8dag, den

. [ 29sten Augustus, 1883, van het volg+nde, namelijk :(MUTU AL) -1Transport Wagen met TOlDt, I

• JAMES A1.CROSBY,
Twaalfde Drie - JaarliJ·ksche Verdeeling , 0, pperbaljuw;

Kantoor van den Opperbaljuw,van Winsten. 01\_ 10.. 0.vllte. Aug" ClOU.

Kaapsche Handelsbank ko
Bl

HANDELS-
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BERIGT AAN KREDITEUREL~.

f

LEDEN die hunne winsten tot eene
Kontante Uitbetaling gemaakt

willen bebben, of gebezigd willen heb-
ben tot de permanente Vermindering
van toekomstige Jaarlijksche Premien
door hen betaalbaar, wordt mits deze
verzocht schriftelijk aanzoek te doen
Voor den 6den October aanst.

.Alle Winsten niet als bovengemeld
opgeëischt zullen na den 6den Octo-
.ber aanst., gevoegd worden bij hunne
polissen, als Belegde Bijvoegingen
slechts bij overlijden betaalbaar.

Houders van polissen "Kontante
Uitbetaling" ofpermanente" Vermin-
dering van premie" eischende, gelie-
ven het nommer en Bedrag hunner
polissen op te geven, en moeten duide- AUDITEUREN:

lijk melden "Kontante U·tbetaling" r:, \\·el-Ed. Ifeer G. W. STEIJTLER,
f" V 'd· P' I) S V Ho efIDln enng van fernIe. "'" • OFMEYR.
Om Leden in staat te stellen een s. J. DE KOCK; .

Seqret&ris.berekening te mal;cn van hf't be- ---- _;' _
drag onder de drie verschillende. hoof- De Paal"l~~"e &111k
den, wordt het volgende voorbeeld, bp PAARL. 1

een polis van £500, zonder vroegere
bijvoegingen, ouderdom, veertig jaren,
gegeven :-
Polis £5pO, Winsten 8 per

cent, voor drie jaren,
indien bij overlijden
betáalbaar ... ... £40 0 0

Als 00. n II Kontante Uit-}
betaling" geëisch t 12 2 10
wordt zal de £40zijn

Of indien in " Verminde-
ring van Premie" .•• 0 15 0

Het bedrag der "Kontante Uitbe-
taling" 9f co Vennindering" zal ver-
schillen' overeenkomstig den ouder-
dom: van den V erasaureerde, en ook
ala de polis vroegere Bijvoegingen
heeft gehad.

J. C. GlE, JR., Secretaris.
~pstad, 8 AUB. 1883.
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Wel. Ed Heer p, C, LE ROUX,VOorti~ter.
" "P. J, MALHERBE, G.m.
u "A. J. \fARAIS, J.II1.-
It "SEB. ". ,'u NIEKEH~

" "J, A, BERNHARUL ~ STAAW- en BOS-IJZER van de beste kwaliteit.." "J_ J.MINNAAR Su'ai

" "G, J. MALHERBE. '1 ZINKPLA TEN EN GALVANISCIIE SCHROEVEN EN BOUTEN.
lt "P. B. DEV rLLE. i :..Patente ASSBB voor Karren en. Wagens." "r. J HUGO. P.m i

De Bank gllfft Renten op Vaste Ddposits. het OOl{ VEREN VOOR KARREN EN WAGENS.
brief te worien vernomen ten hareollulDto:e. :

De Directeuren vergadertD MI\8nd1gs tD DOll SMIDSKO~E·N, BLAASBALGEN, AAMBEELDEN EN SCHROEVEN.
d6ldags, 'IImorgenl!ltenlOure,omover; Applicali VERF Elf VLI/!; YAN ..tl.LERLEI SQORTEN, D..tfKTOUW BN OEM~l¥'1voor Uiseonto te beslissen. i "

AQ~~PSTAD : .Burg- eD, ~asteelstr~at,
KAAPSTAD

OPGERIGTSEPT.1852. :DE WA ..\L & DE KOCK,~=lft!;~ iJ!. g'm IJzerp.kholzen, No.24Borptraat, Kaapstad.
Reservefonds : 11:810' ..

. J~FLOWEB·& ZOREN
Hebber) :,nu voorhanden en bevelen aan de volgende

ARTIKELEN TEGEN DI~ LAAGSTE PltIJZEi~ :

Die een MachineKoopen willen dienen hior zo*gvu1_
dig op te letten, opdat.lij Diet misleid wor~.
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OlRIoKTEURl.lf:
De Wel-Ed. Heer J. P. H. V. D. POEt,

J?residell t •.
" J. C. HOFMhk, Vict'~

Presiden t.
" J. J. HOFH~YR,
" W. S. DARtEB.
" J. C. W ESSEf..s,
" C. T. Vos, '
" PAUL DR VJhIERS,
" F. J. B. LAl'lGERllAN,
ti nUDOLI'H MIJBURQll.

Kaapstad, 14 Aug. 1883.

" BLQEM VAN ZWAVEL"
"
IJ

"
"
"

n.m.
2'10
2·16
2·47
3,21
3.68
4.20

fie
El
AJ

-.....
DIRECTBUREN :

KA.Toa•• : Waar letter IS staat, houdt de trein .neen op
22. Groenteplein, ~ passagiers zijn die in of uit den trein willCIi

KAAPsTAD. Waar letter b 8UJat, kan men"ververschingen

19,IQueenstraat, , k°De~turdaé.:~rgen heentreinblijft 0TeT Ol
PORT ELIZABETH. Beaufort tot dag morgen, en efe namiddag

4. Oxfordstraat, : trein vertoeft te Woroester tot Zond&« DaCht. De
OOST LOl.'DEl.T Zaturdag 4.60 v.m. teruatrein van ~ictoria West

Jol f1 doet 's Zondags morgen8 ae statiOll8 van Goudinie
en w:eg!-ot S:erm?n alleea &an al. er;puaagiers zijn

DURBAN, NATAL. . die ~t of m willen gaan, en loopt dan via Xrsai--------------_-l-i _fontein naar Kaapetad. De trein vertrekkende van
V DtB · 1 Victoria We8t Za~ te 1'20 D.m. blijft op~eD oe or enoodlga I ~ufort over tot Zondag avond. De namiddag

,.. treuaen heen en ~ nemen ade kta- t-glerB
l alleen tuuchen Wellington en Kaapstad op.O·E InwoDers Tan het Diat. GROENKLOdF

bieden eene GARANTIE &an van £00<) H J ZOER
's JAARS aan eenen Docter, genegen E~h lp' : '
onder hen neer te zetten. Een vereiachte 1is rOkUf8UP, Not&pISen Trammol'tbezorgel'
dat de r:oodanige mei de HOLLAN DSCaH ~n J[AlVTooaYAlf DR
ENGELSCHE Taal bekend zij. : ZUID AFRIKAAN EN

Voor yerdere informatie adreasere men EUlh 1i:~, No. Il Ktuzp#tllll.
&lUl den Wel-Eerw.

GN",1ct 6,,; Hofrneyr4- Regter, No.
Ka8/~Wr44t, Lur,u,tl.

Kooplieden
op

Liberale Termen

die
r8f!

voorzien.

(

hee
ko<:

W
helr.
(B" :or

DarlWg, 'I Augut. 1883.
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De beeren SIcbel en DowllDg werd~D lo8jfeTol!&'d
aan de leden TaD bit Oomltá Toor de petitie de,
ti eonnylUlCell ~

D. IIIDDJa..1llf I
Durna moest bet OoDllte GIDdraal Our de Mid.

delj!n henat wordeo, mur de heer $tigant _ er
DIet, ID WIe moeet DU ID den Toollllt*"rstoel' De
heer Joo Ayliff bad let. OTer de h~belutiDg te
nqen, eD de beer De Wet _ met et werk niet
bekend Ten elotte nrklaarde de heer IDtelDt Ilcb
bereld

De peDoy op elke kWltalltie werd het eerst behan-
deld, eli de Kol SecretarIl stelde een ameodemellt
Toor waarbi] de stukken bl) depoiltA lh BankelI 1If.
Ilegeven bUIten de Wet souden valle" De heer
Joo 'Aylitf wdde ook de kwltaotltlll bij bouwmaat.
acbapP1Jeu tTn)ltelleni en Tond OTer bet gebeel
de IiEiIUUDg belwaarhJk, maar de Kbl Secretarie
betoogde dat de Wet reeds nu IIlet cjp die mut-
lICba'pplJeD .Ioeg MeD behoefde daar~J geeD kWl-
tantie8 af te genD maar eell poet lil een boekje
opecbnJV8D lie beer Il J Loaw was ook tegeD de
aluung, omdat de beTolklllg er oog uIet fJJP TDer
Will, maar de Kol Secretana lelde dat Ial luike be-
IUtiDgen nrdnetig wareII, eD deJe atelh, geeD kwaad
lOU doen De heer Marau wu Olet tegeD de be-
lunng, maar Treeade dat men le 1011 ontduikeD
Nog meer werd er over de aaak gesprokeD, nrkJA-
reDde aDder anderen de heel" Laing dat;.elfl de ledeD
TaD het HlUlI aan die ootduikiog I~U D me~ doeD,
ID dnageode de heer BrowD er op aaD .t er blerop
ItreDlle stra!'en geeteld mOelteD worden, acbOOD er
reeda £1 boete o~ .toDd VencbeldeDe ledeo eprakeD
OTer de' bother die te groot wu TOO" de £3,000
die de belutl~ lOU opbrengeo, eD nedea IDtrekkiDg'
Tan bet vooratel

Voorstel, aooata het door de RegenDIf teD behoeve
der depollta gewlJElgd wu, werd aaDgeDomeD met
28 tegeD 23 Itemmen (De heer StigIlilt Will reeds
weder lo den Toorluterstoel)

Voor .temdeo de H H ScanltlD, Sauer, Bal'l'J,
Wood, Reltl, Roberteon, MI)burgh, Froet, IrvlDe,
Goldachmldt, Reld, Allret, Hofmeyr, Bergh, Blalne,
Brown, Wolf, Rhodee, Orpen, LIlttig, VlO ReDaburg,
Jouben, SIchel, De SDlldt, Molteno, RobiDSOD, Fuller,
VlDtceDt.
T~m de H H Oe Wet, Spnl{~, Ayl;.ff (2),

Louw (2), PeanoD, HllmaD, L&iDg, ~arau, Goold,
Ahng, Til Water, Hockley, De VJlhen (A enM ), Dil
Preel, Dempers, Du TOIt, Walker, Van ZIJl, Te Water,
Proctor

MeD beeloot het bealilt aaD het HUllr te lateD rap-
porteereD, en daarna kwam de HUllbelutiog Toor
De heer Spngg Troeg de Regenng of jhet plan WIUI
om deu belutiDg ID dit finaDcleele )aAI te laten be-
taleD Dit laar was de oude reede belaaibaar De
Kol SecreWil antwoordde dat eent lD JuhJ 1884
de nrhoop:de beJaaUDg betaalbaar sou worden DaD,
I8lde de heer 8pngg, hielp de nrboogJillg niet meer
dit JUl' Als men het geld mur kreeg, henatte de
Kol Secretana, kwam de bId er iooTee, Diet op MD
De heer Spngg verklaarde dele han4elWiJIe ,oor
eeD geTaarIiJk precedeDt, en lelde dat hetjfeeD Toor
het TolgeDde .J1UU' Doodig WU Toor dU )1&1' ecbeeD
gebealgd te IWIeD wordeD De heer Lalng acbtte
het 181ft oowetUjr om de aaak te ove~egen, want
meD mogt IJlet ID het ComU.á ,oor de Middelen voor
1883-84 over die Toor 1884-86 hande.n Dit waa,
zelde de VoorlIttar, eeD kweetie die men ID het
Comltá koo behandelen, en d. heer M!t1Wl lIam het
Toor de Regenag op Nog meer "el h;ierover voor,
eD de b~r VIDtceDt Wilde de belutlDg eerat In de
Tolgende ParlemeDtedttiDg lateo bepale9, eo hl) ver-
klaarde dat de beluting hem alles beha_fe aaD.toDd
Ook de heer Hocldey had tegeD de belaating, om de
moeite TaO de Natlll8lleo te doen begnlpen wl&1'om
il) tweemaal '. Jeare moesten betaleo, De heer
BrowD, aehooll geen bewoDderaar der bfluting, had
Diet tegeo de manier waarop de Regel1~g le Wilde
heffeD, terwl)l de heer uTlne het belu~TOontel De Wet op het beletteD vaD StrwsTeereD' eD
WIlde lateD IDtrelrieD, oDdel anderen o~dat meD de Vellendiefetal werd Ingediend 60 Toor de eerste
Wet Diet beboorlijk had bestIldeerd, da~ II) ollgeli]k zpaal geieleD
drukkeD SOU, en wel op de heden vaD voprOltgrag eD DB BBGBOOTING
endernemqageelt HIJ Wlldl aan het ,ueuwe Par- Daarna pog men op oleuw ID Oomltá Generaal
lement de tau laten om bet belutiugttelJel op be- ov"r de HegmotlDg Aan de orde wareo de Ge-
boorh)ke groDda1ageD te ltellell utengde Ultjrayen voor het Departement van den

De Kol. SecreWillelde dat de aanmarkiDgen TlD ~oloDlalen Beretarll De heer Lalng Troeg om
den beer IrVlDe op bijna elke beluflil!8 eloegeo, en lohcbtingen 01er de uItgann voor Oommll8len ell
verklaarde de HUlabelutiog Toor eaD bUbJke eD ala Oomltl!'l, die £1,000 hOOier waren dllD TerledeD
aoodanlg beklnd ItIaode belllung .....Hiertegell Jaar, eli de Oomin TaD op Werken gaf die Inlicb
kwam de heer MaDuel op, aDder andereD op groDd tingen, op de Oomml8lllen Toor Tembulaod, Toor Aan dm RtdaJd~ur
Taa het gevaar dat de Naturellen onttvredeo lOU- Beepr08l)1Dg en die Toor KoloDlale laken, 100 ala MIJDbeer,- TergUD ml) toch eeD klelD plaate)e 10
deD worden ala Il} meeDden tweemaal a Jaars te Roodwater, wllleDde uw Hratvolgend blad ,oor dele paar regeleD _
moeteD betaleD HIJ Wilde da. de &egenng eeD De AgeDt Geoeraal te LoDdeD Tolgde WaArom Aan den ToorZItter '"0 den Afdeehngaraad ,aD
apart Tooratel OT,r de aaak lOU doeD werd hier £600 meer Toor geTraagd ? Troeg de heer Worcester eD dl! andere ledeD

1>e Seeretana van NaturelleD.weD"u Tan oor· LaIDI{ Het W88 thaDe de eente maal, aotwoordde I 1 ml Ter h U mits
deel dat het Oomltá tegan de geheele b8lutiDg was, de Kol Secretaril dat gemelde "''''eDt IlkO Tolle werk Waarde HeereD,- k~ Toe J Irp gt

d dD' .~ d ,__- k deze eeo paar regel eD toe te lendeD Terwijl Ik 100eD 100 )A, dan kon II] niet mgevoér 11'01 eD ed.ed, eD hij IroD met geen DUnder gel ...... omeD dom DIet beD dat Ik niet lezeo of acbrtrren kaD, ben
argumeDten el tegen Inlrebragt WRl8D echter Olet LIlter lOU meD nog meer moeteo betaleD I Ik ook niet zoo oDerkentehJk als eeD ez~1 De elel
Tan Teel belang De beer M J Louw .elde dat het ToeD de AfdeehngahoTeD eD KaDtoren ,oorkwamen II TIIDdleo IIlIrd eef hem te Teel voeder dllD krtJllt
Hwa liever de BegrOOtiDg met het ~ op be1D1Dl- 'Prak de heer UplllgtoD oyer bet dlstnct Sutherland, III HD ecbo , dang wordt tlr a1gemeeo gezegd 'bet
ging mo .. t ter hand nemen, eD dat meD bet ,oor· waar men aleê11te een Penochek Hof had, dat lang ar~e dier ~ niet wIJIer , het beeft tocb geen nr.
looplg wel sonder verboogIolr doeD ~OD, want de niet gen08l Will De UItpveD wareD bUItendleD ataod Maar Ik wd dit Diet geh]k wezen Nu leg
.. ken b ~onoeD hoe langer hoe betet!e staan, ea b£Da even Il'1'OOtals die voor een M&gIItraat loudeo Ik UEd dank a no maal. daDk, voor den hllrden

:~ m~:l~~ ~:=k!!::~d.h:~ II n !it ~:o!!elte~~tD h~\:::~~I~e~ ~J~r~~;~: weg dien WIJ' ~:kre;eD hebb~o vaD GiJudlDl 8tatle
-r-- b le ParI ~"'._II Co. deDi' d d K I c_..c.._ &ot aaD dele IIJde Tan WIJlendnft Als ODIt! trek-

WIlde de aaak tot et D uwe eme • w ... -.eD, ~~!~erkHD i toeD edt Jaar, 'rdel e eH tO ~bul diereD kODdeo spreken, II] zoudeD u ook dllnkeD Toor
en bleelr onr het geheel Dlet voor de DI.belaattng .... ..., OD er D e aan II' aan wo en ezau • de TerhgtlOg bl) het verToeren VIIDnJtwgen Maar
te liJD, eD de heer Fuller ned de nDg het teildieD duurddr ultkomeD dan de beer UplDgton hIer Toelik miJ weer teleurgl'steld met dezen gel&-
Toontel In te trekken, want het I'ou lrilen voordeel meende Dit iaatlte werd ten deele oDtkend door geDdeD WIDter le de harde weg 'VIJzendrift OD8
aeven soDder een dubbele belutq -in hetlelfde den heer Goldechmldt wi hit ..
'i'~aar en dat kOD niet AmlDdemeDte~ Toontellen D h MIic:ka h d tal nr." d weiDlg tot DUt J ZIJD Ier DU a I eeD roep 8Cql'-, :LI ch e eer y I' eeD MD I,,,·.. en gevOD eD nAD o""'ealoten In deD echte kraal Nu ,oei Ik miJ
00 men Dlet lleet, wegena gebrek aau Uil tiogeo wliluwt bleek dat er meer klerkeD wareD dAIl noodll( ~~k ve';pligt ODleo MIDIster TaD Pubheke Werken eD

Voort, deugde de Iteeta'aDde Wet op d, oullbel..... was, en hiJ wlIde er eeD aehrapp.m, TOOral OU de WIJ- onllen GeDeralen IDlpekteur 'rIlD wegen, ook ODleD
tlUg ID sommige oplIgtelI niet I IlgiDg VIID deC! aCClJD8 er In de WI]ndlltrlcteD het OITlelen Comll1l8lar~ VAD Worcester met de Afdee-

De heer SpfJrg hlltoótfde dat DMIII toekomeDde werk Ternundtrde Tegen de afacha4Hng 9'&n deo hDgsraad-ledeo dank te IE'ggSD voor het medeli)deD
)Ur ID A pril l&IDeokomeDde, l8er goed een ver- klerk ID Alber. verkllUlrde Ilcb de heer SIchei, eo de aaD 0011 beweleo dat II) OOI eeD brug o,er Breede-
bo~de hlUllbelutiDg kon oplegIfen, die In Juh] be· Kei Secreulll& Toud het vreemd dat de heer .Mackay nner gl'geTeD e~ wel de geeebikete plMte voor bet
taalbaar lOU liJD Het WIll de pligt d,r Regering maar Det eenlF.e klerken Uitkoos waar hiJ Dleta vaD publiek gekolIn hebben Dat Doem Ik welgedaall
om de belaltlog ID te trekken Dr Atltentone ver- ';et, en le ,,"Ide doen schrappen De heer Gold· IIU 18 de redding ,an Goudlnl eeW! ID de I!'eboorte
klaarde de beluUDr Toor een op de ge~Ddheld der echmidt klaagile lOtllllchen dat de RegenDg lUist Ik .erwacht apoedlg eeD gellefilJken weg 'liD de
arbeldeDde klaaae eOI Hiermede werll de draak D6ar dele zuell Diet keek, eD dat ID de bUlteDdiatllk· brug naar de .tatie ook nn de brug door GOUdiDI
gestokeo door deD OommUlII&llll TaD Op;Dhare Wer- ten door da be4mbten Taak gelwJerd werd EeD OD· V I d Ïk b ' ,
ken, die Det biDDen kwam om'. mans UalU)e rede te d.rloek door eeD geschikt beambte lOU tot groote naar Illen orp,- eD EEN BURGER
hoorelI, en die er o,p weee dat de tejeDwoordlge bt.noel)lltg kuonen lelden
maDlerom de belutiDg te berekeDen OllbdhJk wu De heer &iny vODd ook dllt er Teel te Teel werd
omdat liJ den njkeD maDWelDlghooger dan den arme uitgegeven, eD dat In de m_te plekken et!D klerk
belaate 1>e heer !rnne betoogde dat de noegere Toor C C en H,M gelloeg Will
berekeningen der Regenng Terkeerd blekeo te ElJO, De heer MiclIay TODd dat all eeD ltd liJD phgt
waDt die VIn het Departement der echatlriat 100dde deed de Rellerinll hem er DIet 1'&n lang. mollS geTen, .Aan rkrt RMaktnJ.r van tU "Z14id .Afnkaan "
heel anden De Commlllllllt TU ()petJbare Wer- eli TlOeg of .Ithana de Retrenog onderloelr naar de
keD glOg daarop de bewenDgen te hir ala werd uak lOU doeII, Waar belWDlgIDg mogeh)k WU SOli
doo~ de belll.tiog de ondernemillg.gent belwaard, III i'Mcbleden, lelde de Kol Secretarts De heer
eD ala wa~ de hUlabelMting 100 ala de J\egenng le Machy trok daarna Il]n ,oorstellen 10
wdde oDbllhJk Het wu malligheid 0111 OTer die op eeo vraag TROdeD heer Barry antwoordde de
beJaating JOOTeel lawaai te maken als sommige Kol Becretarie dat er eeD post moeat liJn ,oor de
leden TlD het HDI. fD dagbladen deden, en te Ter- wa&rDelDlDg $D tiJdehjk vakantl ambteo, ala bv
tt>llell dat de beTolklng door de belaatiPlI' het laDd een CC well'8D8 Ilekte verlof had.
lOU wordeD ultge)aagd De heer J"IDe klaagde over een te hoog trakte-

De heer Rhod" IBlde dat de opgann ~er Regering ment TaO eel klerk te Stutterhelm, dat 111 vergehj'
niet gebeel Daar elech waren, maar IlIi,hoojle mate king met aodtlJ'e te hoog werd geoordeeld De mao,
regtT"aardigdeo ill IlJII berekenlDIl dat d. verhooging 1,ldl de Kol Secretaria, wu noager ID den oorlog
meerendeels op de steden zou vallen, ell dit wu aD- g1bruikt, eD had toeD een hooger traktement daD
regtvaardlg, omdat het vermogen Tan.e landelijke alldal8 klerkeo getrokkeD
dlltnkten yeel glooter wu Dat verpnogen, lUIt- Waarom, YfOeg de heer DowhDg, WIUIer geen Spe-
woordde de Oomm TaD op Werken, moeet men Olet Clale Vrederegter te Lady Grey, Ahwal Noord Er
met het bellt Tan H8lgoea. velWan8D; 1(10ala de heer I lOU later aan ~an worden, wae het antwoord, maar
Rho4 .. "etd et"WH UwI. seeD geld

De heef HoflU)'f wae Toor MIl gekolen C"mllo1
De liedea iD T~ ba4dllll petitielll'eatuu.rd ell
.... deputatie 1fIIICIJIIlen, lIIl hoe koD meD elie d~putatle
hooren ala lD6II lMIl gdoaen Comltê aanatelde MeD
JIIQ8It die lied. &och hooten. Dat meI! daarna d.
Natlll'llleD hOONll moel& da& ag hij niet 10, want de
IlleWeD ba4clea MIl grieTe, lIIl de Nature1l811 waren
door del! heer Iniae ID andere ledeo del' CoalIDIllte
yentgenWOOJdid. Werd het Comltl1 a&ng!l.teld
deD rouden d. WeD iDm.eheD het rapport der 00111'
IIJIllle leAD, ID kwam dan het rapport TlD het co-
DUt4 Toor dan kaa mllll naar eileh er ont oordeeien
In geen genl kon mID de deputatie lat.en pao IOn-

16 t.e boorea.
beer BradB.eld (lid der ColIIDJJaaie) aprd tegen

Comitá, lIIl betoogde dai er op 6áD tijd
81111temmigheid tu.-cbeD diledeo der

had beetaan. Bl) III bet een ID ander
Uit hei rapport teD dieD .ffekte Toor, teTeOl be.
werende dai de liJD langt eeD watellCheidina' liep
ell dill de nataurUjbte was. ve depUIa&ie koD
Dleta nrteUea wat IIWJ Dlet 'TUI elden wetel! kon,
en het gekole Oomité wae OnDooctir Gecelo'.
getwgeDlI _ door di8Ila Ma,iIbUt versterkt, en
de deputatie had geen miTe, maar mm IInoudir
omdat bei CoDiN te RichmoDd haar bet geld Ir
roor verechaft had.

De heer Rhodee wde dat he~ de heer Brad-
field geaegd had hem beTl'Ugd had ID de gedachte
dat eeD gekOle Comité Dooclig _ In de petitiea
W&reD diD«lD gemeld waar meD hit ware Tan we-
teD m0f8t, en Olet YID weten kon ala meo de lUk
lAD geen gekolea Comité Terweee

De bur V an BeD8~ lelde dat er ID het ge-
heele laod veroDtwurdigq sou heertcheD ale bet
HI1II de deputatie geeD gelegenheid gat om aich te
lateD hooren Oogaarne IOD hiJ OTer de lijn ID
dergelijke lueD .preken, en hl), die Wist wat eeD
IllltuurliJke hJn WY, had heel andere deDkbeeldeD
er o,er dAn II) die het ID de saak gewonDen haddeD

De beer ~ m Aylitf merkte op dat de leden der
wmmlwe het geheel on88l11 WireD gew,,"t eD de
me8llte kwe.tles door de beltiaeende stem yan
deD ,oollilter Oltgemaakt ward. Wat hiJ van de
grenahJD wlat toonde hem dat ~J groot belWI&1'
had, eD het Will Toor de nilighefd del Ianda Doodlg
dat er eeD t ....eede etrook IanSlOO belet wu dat
meD gemakklhjker CIaa noeger QuthiDg kali be-
reikeD

De Secretarie Tan Naturellen-wea I8lde dat hiJ
I eYer de uu niet had willen latell Iwlprelrel!, maar
dat, DU ill ter IprU:e wae i'UOmenl DIJ het Toor
ltel 'lID deD heer Blchel Toor het heete hield De
heer Ayhff had IIlch Toor eeD andere hJll dAn die
der Oomml88le nrklaard, maar die hJD nam TnJ wel
OTereeo met die door hei CoDUlé, door hemlelno
gepreeldeerd, wae aangeDomelI Hl) preee de Com-
ml8llle om de door haar betoond. volhardiDg, eD
lelde daarna dat DU ,elen er Toor waren OlD de de-
futalJe te lateD hooreD, hij dit goed Ireurde. De Na-
Lurellell behoorden ook wel geboord te wolllen, maar
er wu ook bUItendien genoeg wat meD ut. hUDDen
beboeve kOD Toor den dag brelllfeD 1>e heer Bek-
ker bad eeD hJO TOOrgeataan welDIg Tan die der vr0e-
gere ComlJllall1e-1edeD maar Teel Tan die der latere
nrachilleDde Prakiiach koD meD tenDI de liJD Diet
wIJlIgeD, daar de Naturellen reeda iD besit TaD bet
Illld wareD, en wel nO eeD lanel wat eeD OolDlté
,an het HDII Toor hea bestemd bad

De heer Laing 't'1'081f waarom meD de aaak thaDI
lOU IwhandeleD ala de liJD toeh Ole' veranelerd kon
wordeD Hl] glipte het gedraa' der Regering wat
de aaDstelling der OommlMie betrot, eD leide dat
IIJDS IDllena de Rege~ alleeo daarom Mn bet
ComJtá ,an deu heer BIchel wilde omdat de heer
Hofmeyr er mh Toor Terklaard had De Oom-
IDll8le had £4000 gekoet, eD DD lOU men al wat
ll) geclaau had aan een Comltá venn)IeD I HIJ
WIlde de aaak later ID CoDUté GeDeraallaten beban.
deleD De houdlO! der R6jlenog Will trellng Eent
had ill de saak TIlD het Tuante land nrwaar-
looed, en daardoor had Il) al het naad In bet
leven If8lO8peD waar men thaDe meê te kampen had

De heer MIftla weeraprak den heer LllOg,
0Jl grond dat de grieve der lieden door de deput&-
tJe nrtegenwoordigd, wel d~hJk oog andere
punten betroffeD dan de greDJlinje Het was noodxg
aat men de deputatie boorde, eD de Naturellen
hadden waarli)k 'fI'leDdeD genoeg III bet HlUlI, 100
ale ill die ele zaak than. ID deo doofpot WIlden
d08ll eD de Secretarie TaD NatureUenaAkeo die de
.. aarhelCialietde der deputalle 10 twijfel trok

Ve Secretaria Tan NatureUenaU:eD herhaalde wat
hJJ YID de deputatie geaegd had, maar IBlde d.t bl}
Olet gemeead had haar waarheldahefde te betWIj-
fellD.

De beer Luttig 'Prak tan gullite VIln bet TOOr-
atel Siche}, want nam men dit aan daD IrODmen
achter de waarheid komen
De heer Proctor Troelf wat bet ooodig wu om

IIch met d. aaak van TembulaDd te bemoel)en ala
men geeD ~ op het land had.

De Toorsitter lelde dat men wel dell'eh)k de laak
kOD bespreken, ala J11Itende op eeD beelwt Tan het
HIUI.

DI heer Walker lelde dat meD Tan Comltá naar
ComlDlllte eD 'TUI Oommlllle naar OolDltá gIDg, eD
'ODd bet Terkeerd om door Dllddel vaD eeD gekoleD
Col81tá de aaak lOoJang alt te atellen dat de Uoete-
Iijkeleden weg wareD

De heer Siebel beatleed hetgeeD door den heer
Laing gelegd _, en leide dat hij met de Regenng
OTer de zaak: IK8t eerat geeprolreo had Een ordeD·
tehjk Comite Iron met de nak .poedlg genOlllf klaar
komen

De heer Jouben lelde dat elecbte onr de aak
der gJenswlle t1ll8CheD de leden der Commll8le Ter·
aehiI hael beataan Hl) trok ZI]O ,oontel 10 ten
gUlllte Tan dat VIID deD heer Sichel

De heer ImDe wilde dat de heer S,chei Ilch
nrp1igien lOU om het rapport yan het Comité biD-
Den eeD week op te breDgeD")Daar dille bedankte
er Toor
op eeD naag TID den heer Spnllg lilde de Kol

Secretarie dat bet rapport zeer goed behandeld kOD
worden al werdeD de petlUes aan eeD gekoleo
Comlt4 Terwel8D, en de heer Spngg IJ,erde
hiervoor De heer Hofmeyr lOtuaeehen zelde dat
er heel wat nrachillende petitiet, oolr onr de hJn,
IDgeloDdeD waren.

De verdaaing TIlD het debat werd Terworpen, eD
daarna werd er Dog onl gehandeld of mea het rap-
port aaD het Comité lOU verWiJlelI, maar hier wu
de meerderheld TOOl, en het vaantel Sichel werd,
m liJD oorsplODkelijlien 'arm, aauglDomen met SS
t.geD 16 at emmen

Voor .temdeo de heeren Barry, Wood, LewII, Du
PreeJ, A. B de Villiers, Stlgant, Mybu..'lfh, T Louw,
Hofmeyr, Robertson, Goldachmidt, Van Zyl, De
SIDldt, Te Water, VAD Ren.barg, Joubert, Allret,
Human, De Wet, Sichel, LuUlg, Gw, WJlman,
Bergb, Muw, Rhodu, Proetor, !:iauer, MernmaD,
Scanlan, J I. de Vilhers, Fuller eD VlOlcent.

T~fJm de hteren P8UIOD, Laing, !r'lOe, Brad.
field, .Mackay, Dowlq, Goold, Walker, W Ayliff,
Blaine, BrowD, Hockley, WaUoo, Athen&ooe, J
Ayliff eD Spngg

Daarna, ont 181881!, gmg het HlUlI DltMD

GISTEREN.

l'B1'ITIBI'
Twee pdtit.lea weldeD door den heer Reld ioge-

dleDd Waar Il] over liepeD _ bl) het DleUWI
reglemen' Olet te onldell:fen

~tl'I'GEN

Onder de aankondltpI.fleD was er een Tan deD
beer Brown, die aflClWliDg TIR allen dranher-
koop op Zoodag III YOOntelleD

:aAPPOllTEi'I, ENr;

Bet rappeJt on: de "et op het RegUgeleerd
GeDootlChap lDldde gnoliig, en ook dat oyer de
peIltle ,an Joho ThompaoD werd IDgedlend, en
hitld 111 dat de Regermg bem behoorde tenedeD
te .tellen olPtrent de uak: Tan siJI! plaa&e

De heu.AliDa' diendl Dog eeD peUbe III Uit
W orceater onr liet aanleggeo Tan ....egell, eo de
heer Wolf gaf keDDlI dat hij OpbeiiDg TID de be-
paling lo de Drannet sou yoor.tellen wl&1'blJ
~aturelletl te KUDberley geeD cbank mogteD knJgeD
(Boor, hoor f)
~ lIet .rapport onr de gnn.n der boeren aan deD
Cra~OA Spoorweg,: dat "kenDIn gaf dat d18

gnu@1I all .... u If8lh'ODd
1l~.L&an moed worden De heer
dat meD d. Tool'ltell811 iD het
aannemen, en 100 mogehJk lQfgea
lUtTOIr geled. alJ betoogdl
BeetulUdlr der Spoorwlljl'en op
liJn lDatemming met het rap~rt
gegeTen, eD dat alii punten cJwdehJ
~licbt

De heer Laing merkte op dat eeD
YID bet rapport, DJ dat om een
ItenéD omtreot het land wat de
epoorwegdoeieiodeD In besit mogt
,aarliJke atreklriog had, maar de
beatre8cl ellt denkbeeld.

V oortte.l aangeDomen

betootda dat de Hlllabe~·
I~ drute omdat er

w"rel.
TerJId.. .rd& aich tegeC! .. tetel, I~ «e

dat de kleiDl boeren de Terloó-
kODdeu dragen, ea dat bij

atemmea HIJ erkeade ech~r
dat de tl!il'8D1roordi,re Wet op dl HlUlIbelaaAng Toor
verbetenog wu.

De heer Ayliff betoorde dat geen dergeUJIIe
bellltinlf ill ..bltralie betloncl, dat .. n Iandbelll-
tlOg 100 ala er een ID Nlel1w Zeeland wu, Teel
beter werkte, eD dat ID EogelaDd de heluunr op
de hWlea Teel hooger wu HIJ trad duroa 111
becdJfenltg8ll omtrent de oDregtnardijrheld d8l'
Oleuwe belutiagen Toor de Itldelingea yargelekea
met de boerea.

D. heer Frost betoogde dat dl boer ID geen he-
tere poIUIe .U dan de ltedeling, maar wu VlD
oordeel dat het nntaDdiger lOU liJn om de ve,..
hoog'lJlg der bQllbelutlng tot het TOlgende JI&r w,
te ltellen, daar ill toch Olet kOD gehllven worden,
en om ta lieD wat miD 10 plaata Ir Tan 1011 knnDel!
.t.ellea

De heer aotmlyr Ulde dat meD twee bedeDldu.
gen tegeD de1Wilt geo{ll"'rd had dat de bell1.tiog
eent ID het .-olgendl JIll lOa frIlhenn worden,
teDIlJ meD een dubbele beluting 10 ééo Jaar
WIlde hebbeo • I maar ale dit laatate ID de I•• &ete
maand YID II8t Jaar geacbledde, lOU dat dan 100
heel erg liJD t Wilt men bUItendieD nie' dat er
1'1 het TOlgeode .J1UU' weder meer ltIIld 1l00dll1' loa
liJD 1 la Apttl l~ SOU bet Iutlg8l IIJO om d~
belaatlDg ID orde te breDgen dan thalli De aDdere
bedeDklog,--d$e TaD de belutiDg op den oDderoe.
mlngegeelt,-wlII Det ala klaagde eeD Kaff"r die
Europ6ache kleedJDg droeg, dat meD hem Toor ElJII
k1eêren eD II)D beachanDg lDVoerregten het beta.
leD waar hiJ Troegar Tri) TaD wae Alle andere
belUtiDgeo, ~ T verhooglDg der IDToerregten, de
bierbelutlDjl, eOI kon meo op derl1'eliJke WIjle te
lijf gaan Stad en plattelaDd tegeDover elkaDder
te Itellen w.. gekheid De koopmaD had Teel
meer goedere~ ID liJD pakbuIS en kon liJn geld
Yeel hjl'ter ODlletten dan de boer die 'fee op liJD
Illaats bad alJ geloofd~ dat meD m) WIlt belWUr-
liJker belutingen lOU kUDneo bebben dan die door
de RegefJDg v"rgesteld

De heer Hpekley geloofde dat men ID geen geval
~e Oleuwe HUllbelutiDI!' vaD dit laar ID werkiog
kOD stellen, diMr de h~r Hormeyr lelde dat hl]
verlangde dat ~oonaao altijd de HUlebeluUng op 1
JaD1J betaal!-¥ IOU Il]D

De heer Spl'igg VFOegof de heer Hofmeyr of de
heer SeAolen tente MInlIter WIll Dele had de aaalr
der hetiDg geheel aDdere voorgeateld Voorta lelde
biJ dat hiJ te~ de belaetlDg wae, omdat ZIJ voor het
Tolgende laar A:eldeD lOU, maar dat meD de ecbaal der
belutlDg 10 bellandeliog kODDemeD

De beer Fuller wilde weten of meD DIet ItemmeD
kOD over de '1:'A8g of de hlUllbeluting ID het gebeel
IOU TeraDd.rd wordeD De voorzitter d"cht van

CDTBAL. lPOO:a.wEG Wir

De tweede 18llng dar Wet op de MaaUchappi}
TOOl den CeDtraleo Spoorweg k~ daaroa TOO'.
Er trU verlol VlD dl B.egenng toe noodljf, maar
dell bleek Dlet te. ootbrekeD. op Too... l nn deo
beer Du preea had d. tweede !leIiDg plu..,
CqmlhS op Vnjdag

TJLUf8POJl1' BIIIOJLGIlUI

neen
De heer Spnji'g' vroeg of hl] In Oomltá kOD Toor

ItelleD de saal( te IAteD vareo wegeDs het feit dat de
belaeting eent 10 bet ,0lgeDde finantleele Jaar lOU
g"heTeD worden Ook dit Rcbtte de ToouItter DIet
wettIg

De Kol Secreta",s Wilde Iedere poet apart In Item.
ming breulI'en, eo dao kOD meD het a1g')meene bellwt
ID het HUle TerwerpeD

Na oog eenllie woordenwll88hDg werd, op voontel
vaD den heer SJlrlgg, de Toorluter ",n het HUIl
j1'eraadpleegd, Wien meD een Toontel Tan gemeldeD
heer lOU ,00rlM'geo om hem te latall beeh_D of dit
'Wettig Will Het ,oontel Will dat er 10 de Jltting
geen veraodenog ID de hUl.beluting lOU worden
gllbl1ljl't

De VoorIltter TlD het HUil nrklaarde dat luik
een vooretel Dlllt In Oomltá kOD wordeD voorgesteld
Men moest de lKJ8teD acbtereen behllDdelen

ToeD men "eder ID Comité will bleek er verecbd
~aD gevoelen te bestaan o'er de ultepraak VlD d60
't'oorlltter TlO het Hllla, maar meD beeloot om eiken
polIt span te nemeo Daarop werd de aaDhef van
het Toontel, waarbij de rll8dsaambeld vaD bet WlJ-
"gen der HqJlIbelaetJDg werd te keDDeo gegeTeD,
terworpeD met 34 tegen 29 stemmeD Tegtm ltem-
deD de HH Spn,cg, Wm Aylrff, J Ayhff M
Louw, PeareoD, Barry, Dr AtbentoDe, Hoekley,
Dil Preel, VIDIóceDt, FIlIIer, WIIlIoO, Dempere, Frost,
Rhodes, Reld, uung, Galb, Irnne, Uplngtoo, Dow~
bog, .MeekRy, LIlttIg, VaD der Spuy, Wolf, O~eD,
Walker, Wil~n, Te Water, M de Vllhen, Blaine,
De Wet, Robert.eoll, Reltl Voor de HH ScaDlen,
Sauer, MemmaD, LeoDard, Rob1D80n, Proc&Or,
MarIUS, BerglI, J en A de Vllhen, Gold-
8!lhmldt, De Smldt, Joubert, Du TOit, Hofmeyr,
VaD Rensbur~, SIcbeI, Auret, VaD ZIJl, Myburgh,
Ahng, MolteD~ T Louw, BrowD

De Kol S"cretarll ltelde verdlljOng vaD het Co-
mité Toor, eD dit glUg er DatuurhJk door -De re-
solutie omtrent de ZegelbelutlDg 1111morgeo door
het HUil behandeld worden

VKLLBN BN VBBRBN

o....r hOlt rnal te 8tu~terbelm,
Re • .,rtJlll lI'eli]k ID gal, Dlalr II] had in

mlld g"har.deld. Voorta
der.9 kleran iD WOroeRer

de V!llien kwam Toor Wor-
!roed Will ali "" dere atdeeliD-
dat er tIldeIII hilt bestaur TaD
te Teel IrlerlreD WIreD &&nlfe-

eteid, waar men .. algelllHne daghDg ooder kon
.angtell

T. 181 UUf ging mta ulteeo

COIUillSPON J)ENT!K
lw'u lI'1'BLI.OD ONa ltIBT vnAl!I"i'WOOJlJ>BLUB: voo.
DB OBVOEJKN1l ONZP OO.llJlB8PONDlIliTKN

lNOBZONDXN aru~ B:UNlIrEN lfDI:T TDUO OB
JUICBT WOJlJ>BN-b ]

D:&,.BTOOKENS'rROOMSOHE 'GEMEENTE
.Aan dm~ Villi dt "zuid Afrikaan"

MIJnheer,-Zoude :bee de predikanten en ouder-
liDgen die uw blad IZ'IIr8ll:eld le18D,00tgaan lilo, dat
er oDlaogs ID de Zuid .Afrikaan In eeoe mededeeliag
omtreDt Bwgendorj gt!lIgd werd "Een aaDtal
hw&gesiDDeD der Ned Ger Kerk In het Btocken-
etroomacbe hebben .. eh geToegd tot de Gerefor-
meerde (afgtIcheldeIl) Kerk, eo Illllen n<.tl door
enkeleD aldaar woonacbtig gnolgd worden" (Zie
Zuid A.frikaan V8D l~ JUli IJ Il)
IDdleD Diet, daD bopen WIJ dat eeD of Allder pre-

dlkllDt of oudfrhDg. In de aaDstallude SYDode hIJ
wijle TaO beecbnJVln~8pUDt, vlln d"D Ouderhng der
8tockeostrool1llCbe IP'lIleente, om lDhch~lDg sal
yrageD IndleD 100 i,ets werkehJk het'ft plallte ge-
Tanden, (eo WlJ twlJfeleD daar DIet un, daar de
pel'8OOD ihe dele lIIededeehng gedaaD hlleft eell
aIltoritelt II biJ de átgeecheldene Kerk) daD mag
Doch RiDg noch Synode 100 lete on0Pl!'emerkt laten
Toorbij gaan OnveJ1Cbtlhg kan het der Kerk toch
Diet liJD of hare leden bh]V8n of gaaD

Vertrou"ende ekt .. n behoorhJk oaderzQek ollar
die beweerd" overgang .zal lDgeeteld wordeo, noem
Ik ml)

NED!llD GERBFORMBBBD

W AT ZEGT DE SOHRIFT 1

Waarde Heer,-Id eeD paar uwer laatste ultll",eD
lie Ik eeD stuk oude. bo,enstaaDdeo titel door X eD
handeleDde OTer de onthoudlDg

DI echn)Ter tracijt hoofdlákehJk Il)ne zaak: te
bewi J%en, door, met hOojle geleerdheid, aaD te tooDeD
dat aDIe BIJbel op Telil plaateeD Terkeerd ,ertaaid 18

Ik 100 derhalTe er op aandriDgen dat onle 11&0'
ltaaDde SYDode eeDe Comml88le aaDatelle (X nIltuur.
h,k IDgesloten) pm toch dMell)k, wnd~ Ulutel, eO
1Mt dm multm~6po;d eeDe DIeuwe vertahDg yaD
ODlen Hollaodeei;o Bijbel te bewerkat~lIlgeD , waDt
waarhjk het le kh te erg looall dit! oude domkop-
pen ID vroegere eeU"eo het dierbaar Woord Gods
verlmoeld bebbeD

WaDt, let wel, X tOont one alecbts de fout3n op dat
M71<!lpuot, wat wordt er DU ,ao als aDdere geleerden
ook op nndtre p1aa~D het gordlJo gMD wegecbui'
TAn P .MeD .. f DaderhaDd nltt meer mogeD lateD
kiDderen doopen, meD sal bet A vODdmaal op eeDe
aDdere Wijle en onder eeDe andere beteekeDls moe-
teD gebruIkeD, meD aal met meer mogen geloo,eD
III de all{eDoegu.ambjjld Tan Chnatll8 stt!rYen, lD de
DltTflrklellog door genade, lD de eeuwIjlbeid der
.traf, eDI , eDI , eDI Ik vraag Wilt wordt er vaD
onleo dlllrbareD BIJb4jl P eo wat wordt er TaD eeD

EENVOUDIG BUBICLLEZKR ~

EEN LEENING VOOR TRANSVAAL

MIJnbeer -In het laatate Dommer vaD de Bolland-
teMAfnkaan nrecb1l!'t" EIOnberoep op de HollIIDd
ecbe pere eo op alle JSederlanders die jl'elooTeo In d"
toekomst der ZUid Afnkaanecbe R..I~ubhek," IltlD!ltuk
dat het hart eo booM van dlIII echrlJver eer aando~t

Het pad Toor de Trallsvaalache Deputatie wordt
door de ,neDden der Repubhek In NederlaDd dus al
rNlds gebaaDd, eD Ik lOU DIIJ ~rooteh]kl 'er·
gll8en lDdleD El) ID dllt deel VIID hallr w"rk niet
DllAr weDacb elaagde ID Holland liJD warme
Tnenden vaD het Áfnkaanecbe Tolk, dat kaot giJ
miJ gelooTeD, eD de lDanoeD die 360 mlllloeDen ID
bUItenland8che leenlDgeo eo onderOemlDj18D gfato
ken hebbeD, lulleD DOP;wel een mil hoeD of wat jl'ul
dens aan de dappere e!amTerwaDteD WilleD voonchlll-
teo Mog Ik der deputatie echter eeD raad ten beate
jl'eTeo, daD naar regt TIID TerdleD!lteD, beboort II]
den enerR'leken S6Ctetam vaD de Emljl'ratle com
mll8la-la ZEd Dog biet met bet Aerebll)k VIIDbet
GroenenlUll op weg naar TrllDsvaal II-aoder deD
arm te DemeD om hAllr ,oor te hchten Warmer
hart klopt er Diet voor t TraDsvaaieche Tolk daD bet
liJ De , daarbl] II bl) lemllDd van Teel omvatteDde
IakenkeDDI8 en onafhankeliJk Wat Z Ed reede
Toor de Repllbhek gedaan heeft, weten de ledeD der
Deputatie teD oYervloede

DE REDDING VA~ GOUDINL

PROF A KUYPER

MIJoheer,-RltleDh]k II het beter om lulke pedan-
tene al, " .&tt Chn.ten " In awe UItgIl,e 'an 1deler
debiteert, onbeantwoord te lateD, docb" op dat hl)
1118t WIJ8 II] ID IIJDe [elgPDeJ oogen," mo~t Ik hem
Dog even te woord ltaan n.." OhrllteD" Toor-
noemd, 'Preekt lOO Uit de hoogte, als ware bl) de
Editeur TADzeker .. Weekblad ,oor Kerk eD Maat-
SCbRPPI] " In eljlen peraooll

Niet alleen toeh mallgt hl] Ilcb het oordeel aan
over de verataDdehj.ke vermogeDs ODzer AfTlkan~ra,
wllar hll ....gt "Ik [plu u vooral een grooteo IK of
capttal IJ lOU wel eenl wJlleD weten ltoeTeleD ODl8r
Afrikaners, vooral de eIlnvoudlge lRDdlledeD, I)r
Kuyper lronneD beni:rpeD en TolgeD I --- maat
ook bet volk 'an NederlaDd meet bIJ m"t delellde
maat met II)U "De meesteD der eeD VO Id19' liedeD
die Dr Kuyper ID Nederland Tolgen, kuooeD hem
D1etlbepnJpeD eulk!lnnibem elechll aan wt voor-

6
hefde voor wat ill _,,'IJ de '(hr ef .mteerte
te IJD" Pl'IUlt ftlI cI."lu, daar hebt

Docb laat OOI dIe" Ikll.HJ" verd ..r
oagelaldri,re nrdeelJheid die onder
tUna ID Nederland beeracbeDde
door liJn rDr. K'. ] onY8rstandlg
biJ de 'neretorm8t!rde leer neemt, Telroora&alU
ED "De Heer beware ODI ID ZUid
JUlke he.thoofden,cile de leentelhDllen TaD mE!tI8cnEID
bol'eD die TaD bet eeDl1!:hoofd der Kerk ltell"ll liD de
eenvoudIjle waarheid die ID CbnJtuI 18 T8rdoD~ereu
Zle~ heer Editeur' dit liJD publieke beacbllldlltiDjI'en,
Diet waar P Het wefrl~jI'lI'ilo daarvllD !&at ik allO
Prof Kuyper zelf o'er ZHEerw lal, Tertrouw Ik,
daarvoor wel een TnJ >O,leobhk kDnnen vlod~D en
gfachledt luiks ID de Heront ot Standaard dan z~1
ow correspondeDt In Holland wel 100 'rtalldeli)k
WIlleD Il)n die TerdedlgIog nur de ZUid .Athkall7l
ter plaa&elnll orer te senden I le T6le HoU. 1 Afrl-
kanera die Dr K hoogachten en bem wel dtWehjk
kunnen Tentaan-Dle~te!!,8Dataande die boolllleJeerde
" Ik" dllr wereld het tegeDoverjl'estelde traeb, dlllta
te makeD-bebben dur aaoapfll&k op ~

Eindeh}k, om Olet wl~dlooPljr te worden en Een
Ohrieten' het alot vaD IIJO sebrijven mur PresllDt te
doeo wat de oude afgelaagde gMlChiedeDII ,~ het
ODlCbuldlg mlDerubeeldje met de IDgeamoklelde
Dleu'WtghedeD ID de Ned Geref Kerk ID ZUid ~fnka
ultetaaDde beeft, II moelJtlhJk te begri]peo Mogelt)k
gaat lullm 008 T8f1tand te boTen omdat WI) UIt die
" bekrompen" Afnkanera beb;){)reD, die bet III )areD
lang met leade o0ll'en MOEleD, dat han Ker~ hoe
lanlCet boe meer 11'''''' ghletlrd of \\ lt ge gellJlletl-
kllnl811erd wordt,-eo ID vele gemNIl teD, eDkel WlO
dertjle moe8krulden op hacht, terwijl II) h"ro ledeo
de vut" spIjlen ontboudt W&dr veleD zoo Daar
snakken

H

rredeelte van deD tebt, ter "IJ eindelijk eea har
I lelIJk woord werd jrenlrt tot de I ,ojl'lllillgeiJ, hOD

uitnoodiz ..nde met de TrMjl \li I" van a IS l1'e'
"Illrl!' sieb tot dat doel af te IODd..ren, om de 1fl"OOt.e
beblM'tte aan arbt!ldefi te helpeD t'enullen'" Met MD-
tiaeht werd ZIJD &lr" aangehoord, en Taat Tertrollw
Ik clat die predlkillg Diet te Terlr8llfe WU, maar tot
18j!'~0 wezeD en de geweDlChte wt,,@rkinli' hebben
nl-Doch tot hiertoe de predlklnlr Tall Ds. M-die
door mlJ sl<!Chta werd aaDgehaald ale sijade de bee
w8il'ehJke oOTlIIIlk YID dit mlJD acllnJyen daar
onder de pr ..dlkm~ d611Woord! en Tooral Mil bet
einds dellelre, de lI'edacbte meer ell meer ID IDIJ
leVólDdljl wt!d, 8D mi] &18 t wllre met weem)8d ver-
vulde " \li at baat het om aao de eeue IIJde
ernstlIrA leerredenen te VOOreD omtrent de jrro<Jte
beboefte UD ItII'ra&1'8 die er bt!st.aat, JODjfllhol'ten
daartoe op te wekkeD en dringend, Jil ImeekeDd, UIt
te noodigen sich lWl dat ambt te kOOleD WIJdeD,
terwijl aan de andere IIJde 11J die daartoe bereid
en jlewllhR' ZIJD en JlCÁlelT811 geroepeo ge.,.oeleD,
worden atl!'escbrikt door een ecruer oDdoorkomehjk
diepe klove die er p;e,eatlR'd 19 tusschen hen en den
reeds Wit sijnden, ell te ve"'88f. op arbeiders wach-
teDdeD oogst, terWijl die klon Dog .teeda ~ na
)&ar meer en meer wordt TerWIJd en bem(\8ljeli~
Alln de eeDe sijde word het geroep gehoord "De
veldee liJD Wit om ta oogeteD, en er ti gebrek aaD ar-
beiden " ell aaD de Rodere ElJde wordeD de exameDl
die er ,erelecht wordeo,om ale vhelders tot dllD ooga&
toegelateD te worden Iledung verlwaard, eD wordt er
8teede UD toegeyoegd liJOdat meer du een tWijfel-
moedill wordt en den moed opgeeft, bL) t MDecbo ....
weD VIln dIe 8teeda dieper woroeDde klc;,e die II) moe-
teil doo",aan Anderen weder ll1lan bhJmoedIg Oil w8jf,
docb keer.m h~11l8s h!rUl ,60rdllt II] de overllJde
hebb.n ber~lkt eo $!'l'.en het ale oob6r~lkbur op
terwijl het 81echts een klelO en ~DtO relkend getal
Ilelukt lI'ene ZIjde te berelkeo eo Ilch te ,oegeo biJ dil
reeós beiill IIJllde Illbeldera om ook met beo te
lletUljleD 'De 00 st IS jl'l'oot eD de IIrbelden '.
WeIDl:l oOIe krllchteD II In ootoerelkend om deD
jlebeeleD oogst III te lamel en, veel, Ja,.eel moet er
.erloren 1I'1Ul1I" En wIe IS er de ooraaak ,"n, eo TaD

ENGELSCH IN DE HOLLANDSOHO KERK wie lAl het wordeD IIfilet!olecbt ~ Waarom wordt fÁanI
Aan d<!nRedakt~ur t ui de De ZllId Afrika In VRO ben dIe tot het leeraarsambt weoechen opgeleid

te worden :00 veel 111__ jr&elecht dan voorheen TaD Mn
MIJDheer,-Ik beb den brief vaD ' EeD LI~ der dIe r"ede pre,hkanten %1]11~ Of liJD II] dl" ,oor

Ned Ger Kerk o,er Engelsche In de Hollan4sche rte a Vier )lIren-Qm DIet eeDI te Iprek"o van noeg-
Kerk gelezeD met belaDgstelhng, eD Ik acbrlJ( eeD er-buDDe studien hebben yoltoold oobdkwMm to~
paar regel. om " Lid" deo rw t~ geveD dele zaak hon werk' Ot Wilt II de reden dllt tban. 100 Teel
voor de aIIndllCht der Synode te brt!ngen E JI'Illech meer kra.e~IJD8panIlIDg wordt T"rellCht om tot dat
ID allle HollaDdecbe kerk' helhgschenDlo" Zal doel te Ileraken dau vroeller P Opmerkelijk II t dllt
onle dierbare kerk er DIet door oDthelhgd wori!en' meer daD een die ,oor ner ii) 'IJf )lIreo-Qm ook hier
Wel II wlUlr ZI]D er ID 80mmllle plaatseD velea dle DIet te spreken 'Rn adlllJUU eD Rndere 8XllmeW!-Ma-
Hollandach IIlet Terstaan, dIe or aan d" Engtfleche triculalu heeft IIfll'elejrd opeolijk getuigt dat het.
kerk DIet bebooren or I{een ,oedeel voor hunn" ZIel zelfve hl)na ,oor de halft Iwaarder II gemaakt dan ID
ID de EDl1'eleche kerk knJl!'eD, deWiJl In vdle pla,.tsen buo hJd ED wl\llrom? le t mogehJk om te ZleD
hAlf Roomecbe 8telsels ID die kerk wordeD geleerJ, of grootere Ileleerdbeld DIet meerder legen .. I teD
-en die graag de w!larheld Willen b >oreo Ih de lle1'oljle hebben op de predlkiog des Woorda, waarop
Hollandaebe kerk Maar wat 18 dllt ~ LJ bUDDer helMa! IhllD8 zuo weiDIll' vrUChteD "ordt gellen ~ la
lIels sahllheld te rekenen met de heiligbeId ,all de dllt het Il'l'cote doel eD 1011dat de oor ... k WeleD nn
Hollaodaehe taal ~ ED moeten WIJ bet gedoo,lZ'en dat 100 weiDIll I~jlen 1 Vooneker DIet De oor ... k
IleleD gered wordeD ,oor bet eeu"lg verderf teD moet bJ lete Rnders wordeD gezoekt Wie bad meer
k08te ,"n het bederf VRn ODle kerk' Wd IS waar 1~llen op liJn Arbeid dllD een Paulus die IIllf getul~
WI\8 ook de Apostel Paulus Rile dlDgeD MD alle Ik WI\8 bl) uhaden In Iwr.kheld, eD mijne rede eD
meoschen om hun De Zielen te bebolldeo MMt Jil) be I k d
heeft niet de Hollandeche taal jlekelJd MeD koo mijne predIkiDI{ wu DIet In wel1'e I) II woor en

der menacbehlke Wijsheid m,"r ID bdtooDlog des
DIet Terwa.ebten dat hiJ dIe taal zou beachuermeD jlee.lee en der krAcbt opdllt uw geloot nIet lOU 11)11
nan ook erkeD Ik, dat op Plokster de mellec n VIID Wijsheid der menlChsn, maar ID de kracht God!!"
alle landen die bijsen WIlreD de 71Ul~h,,~ blehbe~ ge I ED IS bet llIet te vreelen dat op den IOll'eslageo w8lf
hoard, IedereelI In IIID eillen taa - e el Ige 'feest '00 tjraande de predlklDg des Woorde meer eD meer
heeft Ilcb niet beperkt biJ wat ID die dage!. db bflhge eelle JCedl\l\nte nD 1I'0dzalillheid zal lUlnoemeo, en
taal waa-bet Hehre"IlWlCb~1 WM mdD lb,:n ~~ meer dleoeD om geleerdheId teD tooo te spreiden,
deD tempel, waar did taal a een wer 11'8 I dRD om Iielen te WIODen voor bet GodsrIJk P
wllnt bet wu toeD een HebreeudwlC7:: k~k h M~ddD Doch Ik dWMI te ver VIIOmijne PUDt IIf, nam: "bet
-er was DlemaDd In die dall'eD le ng IC vers 0 venwar~D VIIOde Examell4, ala een vaD de ooraakeD
MI8SChleD lOU dIe taal Uitgesloten wordeD Rle er nn lI'ebrek un eene jrenoegzllme hoeveelheid pred kan-
EOjl'slacbeD dur wareD ED dRD ook-WilS meq DOg ten welk II'Ebrek S~ed8 oD'enuld lUll bhJY8n eo
Diet tot bet beslUIt gekomen, geh,k t ort~odoxen Immer llfOoter worden Oilllfmilts de Exameol worden
ID oDle dAgtln, dat de godsdlenst

d
vO°be e taa IS DIt verz WaArd en deD weg-mettejl'eDstaRnde bet geroe~

de taal Toor de !!,odedleD8t dllt e WaTlD v:r le, Bidt deD Heer des o()gettltl dit Hl) arbeiden In
taal van meer belRng IS dllO de baWaTlDg VROTé en zIJnen oOllst UlI~toot~" -meer en meer wordt be.
Toor het eeuwig bederf K k H II d moelJellJkt en versperd V roeger-am IloDebeeldia'

Ik llrken ook dat de Ned Ger er In 0 RIJ In te epr@kBn-wM er een hrug orer die diepe kloof,
tijdeo van vervoljl'lDg kerken h~eft lItelI boLtwen met e~n steVIjl hllDd vatsel er IUIn en k 'Q eeD leder
eD zelfe sslaTl88"n voor Leeraare beeft .oorlleD voor die zlcb geroepen jl'evoelde laD Ier echroo .. den o,er-
de predlkinll' In bet Franscb voor d .. HllgedlOts~'u en I kRnt borelkAn e Ilch aan deo arbeid b.lI'eTeD
voor d~ predIklnIl IS HKT ENGELSC~ voor e ~ t.r I '1t.r werd er bet bRndTatsel "fjreDOmen eo 'er.
teD MlUlr dat wps 2)1) Jar~D !leled en-dmeo 8ld e ~ll'Chte het. jrrootere st.llndVMtlgheld en tegenwoor.
meer belanll' In :Relen ID le IIjl~ an dlilbeld vlln Ilee~t en m6<lr dllD eeD hoe beg.eng
lelfe ID de Hollllndsche taal-meD wat aDder de he ook werd bevr ..esd dIeD ~tap te wlIjlel tWIJteleDd" or
spottehJke gedRchte, dllt mt!ll 1111.. ~Hlou mOtl8ti~" hIJ OOit den O'ArkaDt ber"ikeo zou en gaf eiDdeiIJk
brulkeD om ClulltUS luk te bevor eren-eo I" ..n Ilehael en III den m ed op hoewel IIOmmlj!'80 all"
te geWiDnen ot op te h-JUweD Maarl nu wet"n Wd krachten venllmeleode jl'60e IIJde berelkten ED
beter Nu WilleD Wl) de menach60 ateo v"raUool wat 11.1l WIJ nu , Nog 18 het niet Ilenoejr Dog meer
worden als ecbRpen lODder herd~ totdat ZJII~ moet den weil worden verlpeId,oo!, meer moete~ wor
eeDlge taal ,erstlUl.ll die ODze ker eD DId la den IIfgeecbflkt Ilch teTUI!: trekk.c eo buo voorge
denen Nu WilleD Wil ODSel;relle k.rk verzwl\ltkeo, romen doel ell oogmerk op~even waDt reeds wordt er
de Episcopaalscbe Kerk, w!lard dwaRlbeg~l~rD jleAprokeD om du bllu/--<ii. boovesl moeite ell lelf
wordeD geleerd 'ersterkeD ltever

E
aDI O~S 8Cd k Lg opoffenng' het ook ko!tte dl\81'OVer te galln tocb Dog

maken aao beihgecheoDl8 door nlle sc pre I I Il' ~.nb, ug wat-jleheel ..n al III' II: te Demen om hen die
te jl'edoog"n Het le wat tel~ur8t~1I~Dd dik ~keo beJ Zich na roortMn t t deo arheld we schen te b.li'e.en,
om ledIge kerken te Ilen,-zoo Ria In e I\llp.ta k de dl ..pe kl t te IIlt~n doori<AA t welk Ileebtl
maar veel beter dat daD te RRnechouw~od bW~ t dlell~D tal om t reed8 zoo I!:roote .ebrek 1180 arbeld"rs
heb Ranecbouwd, en wat mlJDe Iiel geroer ee t- no~ m-Ar tA verllroote want 81 CbUl welnl.ceD
DllmehJk om 200 tZleleo In eeD 8Vondg~dsdilen. td I rulleo er lIJn dle zulh w!lll"n lull Il Tut bLdrtoe
lillen, 100 ala te George, OudtshoorD we ~D am werd bet Dag' steed. aRD eeD lerier dle tiJl It!~r!'.llr
Worcester, \Velhojl'too, en aoo tot 400 zleleJ] te wenRChte op~eleld t~ W rd~1 Hljgel!lteo al dlln liet
Gruff Reinet, lUIstereode mdt Mndscht eD bel,tll~ t Mfltn('uJ(Jtt~ Ez fllnt!ll (lf te lell)l'el t w~lk MO v61~n,
stelling Dl\8r fen EDgel8che preek--er d lor jl'ee.l~ t DIet "Ileen veel t Jd eo i<eld It'p"!l.rde maar hon ook
eo aaDl1'espoord te worden tot bet goed,,-van Wlt~di)O ~en laRr te eerder het hon ,oor oogen jri'8telde dnel
of 300 sommige IIDders ID ~&ell kerk zouJdn l1'evolS en deed bereiken ED wat lIen WIJ nu jn éeD d.r be
worden, aDdereD ID EplecQPlUllecbe kerken waar li J echrlJvlngsp mteD .oor de allD8t Synod.' Een
moeteo I.,atereo olUlr prediklog van ek keNrk

d
, lllpllAl I p IIn I!:evormd om MlltncuJfltl~ verplIjrteDd te maken

DIet YID Chn8tu8 GII voon d8D lid der e r I voor Ad,1UIn. }< n waMtoe wordt lulb geelllCht P
Kerk_tnJd, DIet vonr het Ileloof mMr tjljlt!n Wat " de lHdoeh jr en het oOjCmerk 'an lalk eeD
de alle. ontwortelende Eogelache !.aIl1, en Z9~- ,oorstel en Wilt r.al de ultwerlilnli' ZlJD? Z~I h ..t tot
vervIlI d. wet, DIet VBD Cbrtstus met vaD et v6ór ot tot nllopel dn zaRk en der Kerk l{"dIJ@n'
Evang"he, Illet TIID!tefde en jClJZU t b~·erven den \\ le zlIl het a tw()()rd lCe"en' Ik voor mIJ I~II',
zegen TIIDDI Patn.t en 'liD alleo dl .. OI"UI Vlln deD voorzeker 1111hpt de .ervulhnll' vaD t geroep om
geest vaD Cbnstus keDDeD arholdp", jrroot~lJlke tellen"erken eD d. luk lel ve

Ik ben enz b..nHd..el~n Voore ..rst l'ln er slechte "'el IlI'eD die
OoI KBN LID DKR NKD GKB KE$ d.. u t~aven RAn hun le ..rcursus vl'rbo d ..n bo-Iltten

P S -Patnot en Volk.blad g~ltevell boveoltaand" eo dus vRn "od ..r"o lIfh!l.nk Ijk ZI]n And~ren zIJn er,
OTer te Demen dIe d eo l.erclIrsus worst...leode en .. I zucbtt!nde

[Er bestaat bIer ID dd Kolont. een 8trekkiDg' OlD doorgfilln well.na jl'ebr~k IUln het Yer~lacble m de
de HollRodecbe taal na laDge verwallrlo llOll weder noodlile u t~av"n t~ bekosllg-D en 011' wordt een
nl. taal 1'110h ..t beechaafde le""n bare plaats le eoen etrUlk.lblok te meer In w_,.n lI'~r ~peD om d~n ""Il
berwmnen Gaat men, ID bet voor8taan dier 8trek I -voor hen rel'd8 zoo vol bplwllr-n-Do m~ar '"
kmjl te ver, dRD komt men Itli't t t redeneTlollejl.r. vel'8p.rren ~en Iln.,~{/,lok jlro t Ile ° jl r.. m"'"r
denkbeelden dre !Det regt veroord"t!ld kUDnen Wor dRil Mn jr.heel fit t .. schrikken -n alle b op to. do.n
den, eD tpg'en zulke roc!eDenngeo eo denkb ..eiI.deo I opgeven want wordt t v)orjr ..e elde beechrtJung'a-
trekt ODIe correspondent te velde Maar bl) .e~~ete punt aaDgenomen-loo wordt DIet IIlIeen nn Jaar
niet dllt er onder de predlkanteo der Ned Gerefor· laLger mur ook een £7a extrs ver'lacht om dat
meerde Kerk DIet welOlge liJn dIe met de door one JlUlr te bf.k08turen En waar die jreyondpo , Meer daD
vermelde etrekkmg DIet sympathlzt!ren en er jreen eell hUisvader slooft reede IIChleiveD ftf eo hJdt 1111
kwaad ID 10udeo Zien Ills het Hollandacb hier lI'e t wllre Ilebrek om 1110 klDd bet verel.cbte
beel verd"eeD Dit IS ook Wilt Hie ledeD d.., tied te \"~r~ch.fTen doch beeft t. eh - hoe Iwaar
Gereformeerde Kerk met wRntrouwen en wnevel h.t ook vllit _ la P om Tol te hOlldeD
vervult Rls ZI] lieD d"t bet EDs;:'elech pred kIln In JI()ch wordt een JIIIlr lang"r ur'lecht dIn
bun Kerk wordt aIIngemoedlgd ~n wat bet o\"~r h.t hIJ Ilch heeft voorJCest.ld lOO l'e ft ook UIJ d. reeds
algemeen, blJoa onmOjlehJk maakt om OVer de .aak IWllkke ~n weifelende hoop om vol te houden g"heel
nO bet EDgelacb prediken lieD b"daard oorde ..1 te op eD b t Ilev Ijl li! het klOd worat terugl!'erOt'peD,
TelleD -RED Z .Afrska!!,., ) en 18 jl'enoodzMkt Zijne studien eo mfLeeD ook IIJne

voor de toekom8t ll'ekiJesterde hoop op te genD, eD-
&lln plMt. bit 1ft onvervuld Nlemllnd zal er voord~el
'Rn hebben dan de boardmg hut=t1I dIe III het bunoe

Bovenvallel 13 Au!!,u8tu. 1803 I VRn trekken terwlJI aaD de Rodere IIJde de ooll"t
een JMr wllchteD moet op de W"1OljI'e arbeIders die

Aan den ll6dakteur lulb te boveD zulleo komen Indien het met ééD
MIJnbeer,-Andermalll g'evoel Ik miJ gedroDgen de JI\I\1' I~ ftfjredMn \li IDt meel dRn eeD aDdermijDt

toe,lugt te Demeo tot, en Inbreuk te milkeD op uwe I door t overdadljl w~ken en bet tt leel elllChen vaD
kolommeo, door eeD gevoel eD Uit te .prekeD dllt miJ I jrchAAm en jr9fst, II)De gelOndheld ..n "6rschlJot
eeden eeD gerwmeD tlJd bellelde, eo II Zo~dl1j.( elDdeliJk bIJ t einde IIJner stndleo In p!&ata 1'110een
DOg meer werd aangevuurd door de pr ..dlklDg' VlD tot deD Arbeid jl't'achtkte als eeD blt!llk ell lIfill!werkt
Ds M --,betreffende deo noodkreet die van all .. !;:flr.' wez!'n die 100 bl) ZI)oe jrezondheld nOjr met beeft
teD vaD Zwd Af'lkll wordt lCeboord, eD OpstlJIl' UIt ferloren toch een JMr rUBt DoodIg bet'f~ alvoreDs
ODzeNed Geref Kerk,omtrent de jl'l'oote behoefte dIe Zich Rlln den IIrbeld t. bejl'evfln om mlllCbleu o,er
er beetaat aaD Predlkanten eene behoefte diP, tenZI) eeDllI'e Jar~n weder ale te :lM~)k Ilt te tr&deD
een jI'I'Oot Mn tal ]ODgehnlleD ZIch daarvoor kRobiedt en In plaat! vlln lae nl'pmt t I\etalllrbeldere.t ~n
eteeds oo.enold zal bh)veo dlUlr bet jr~tal t,JJaD8 kan de OOIi'~1 IICh d~t ~1I..e laten well1eYRll~n l~ de
daa"oor bestemd op Terre Da DIet toert'lken~e 18 ro d eD beh ",fte nail DIet zoo Ilroot' ""llrL-. _ dan
terwl)1 er Uit vele berdeloole llem.enteD bedr e.lven t gerO<'p om IIr~ld~r@' ED I d. beboef ... We )(~hJk
de tljdlngeo vaD lI'ee!ltehJlen RchterUltjl'lIo!/.' wordeD zoo "root WAutO" daD dIt oponthoud dlt stremmen
,erDomeD, omdllt El]-,0Ijlen8 de jl'epaate woordjln In en ver~pt'rren VRIl deo Wl'jl om arbelderw tej1'eo te
Mattb 0 36-38, die liJD E"rw v t tekst ~~ wHken In plflllte van h~n Mn te moedl;en te!l'emoet te
'vermoeid PO TPrwtroOld WHen l!'ehJk pchape~ die komen el! VJ rt te help n op d.n wp.JCom-kan bet
llt!llnea berder bebben tArw Jl JUII8 tot ZIjne dI8-~ ZIJn-dI'8 te ep>edlger aan den arbeid te jr8rakllll, eD
clpelen lelde u De oJg8t 18 wel jl'root doch de h.n te voejl'en biJ de reede beZIJC IIJr.de arbeider., 0IIl
arbeidera liJD wel! Ill' bidt dlln deo He"r d.~ den OOl!'stte helpeD Jnuml'len opdat er Dleta verloreD
OOjZltes dat HIJ IIrbelders ID I Jllen oo~·t ultatdote" I'll Fn DUmoet Ik slultt'o

Zeer eln8tig werd die tekst behaTldeld lerwlJl ZlJ eEd bJJ voorbaat re ds dRnk IP!!'gende Toor
Eerw de groote beboefte 8.IlD Leeraare d e ér be plaatslDI! fan bo,eD8l.11ande
ataat door voorbeeldeD staafJp eu dwdehJk afechll. V ~lbhJve lk
derde I TOOnU mot erDit druk.kwde op het laatlte

DOllD
PS-De Heraut en Standaard lulleD MO dit

echrtJ'en wel een vl&RtsJe WilleD afstaan ook de
wIJd,ereprelde Patnot JIll wel zoo vllendehJk "llIeD
zIJn hetaelfde te doeo I

OE BEHOEFTE AAN PREOIKANTE:'\

c


	gray00707.pdf
	gray00706.pdf
	gray00705.pdf
	gray00704.pdf
	gray00703.pdf

