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WINGERD SCAOFFELS. SpoiteD
CRADLE ZEISEN. Sikk.l.
VELD-en TUINHEKKEN
BLA[)KOP~R. Geel do.
KOPEREN KETELS, Hoofden en BodelU
GEEL KOPER SOLIlEERSEL, Blik
ROTSZOUT, roer Vee .

Kapitaal, ~~t5,OOO,in Aand~len van £1;
6,000 te wONen beschouwd als ten volle opbetaald en gegeven aan de

Verkoope1'8 in betaling vaJl den koop 'van Twaalf Claims in de Oma-
dian en Bendigo Riffen, en £500 uit de eerste Winsten van de :Maat-
schappij alvGreua er een Dividend verklaard wordt. Halvekroon ()p
.AanZOek; Halvekroon bij de Toewijzing; en geen verdere Oproe-
ping zal gedaan worden tot tijd on wijle het werk het bezigen VaD
uitgebreider Machinerie en gevolgelijk vermeerde uitgaven waarborgt.

~ Jril Insolventen Boedel van wij- Ex" NIJVERH EI'D,"
5" l.u Gnn.UJlfE hC01!UBDU TOlT. 2,500 z.a.kken ¥a,Uritius Suiker,
OpMaandag, 1Nov. aanat., D· .. ..,,,'

T:; 11 URE V.)(., le ZlJ te Koop aanbieden tegen Karktprijzen.
VAN DER BIJL & Co.

38, St. Georgesstraat. .

G~N voldoend bOd voor ,{d~Plaatsen "GOERG Al'E" en "WELBE-
DA.CHT.U geboden Hijnde, is de Ondergeteek~e ~ast om .n-

zoeken te vragen voor de UR VAN .GEMELDE PLAATSEN. '.

De Huur kan vOor VIJF OF TIEN I:';~ÉNworden ~gaan.
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Z
:lr.F:1 fl!~ boven worden ver-
k ,ht Jl' volgende AandeeIen :-
,:- in llt' We llingtonsehe Bank
;,,(' in dl' Paurlsehe Bank
. ;:, in lk raarlscho Wijn-' en

__ ..,. Brandewijnmaatl!lChappij
...ljin dl> Paarlsehe Spiritus-

n:a;lbchappij.
; J. ~l 'ïILLlER.'S, A.P.'D •• I G es,
~J t'i:IIU:":-;. iCurstoTeD.

J SMarais & Co., Afslagers
,..----------- - --

IolonialeWeeskamer en Trust-
IT' aatscha ppiJ.

...:\..:\._.0: DE h-:LEN.

T F \ lJ U: ~ zull en worden inge-
w. . hl duur den Ondergetee-

1,:-:' ·.ot "j' \\'lIENSDAG, den
,'- ,:,Lr, voor Je volgende Aan-
:::.,_:-.. r:!lll.:-

2 l': t ect eu r Blandassurantie
ik:.-,'; "II,il

; ;'>;>1. ,\t"IIL,ar-"che Br.mdassu-
~iL>.\Lu"II"PI,ij (beperkt)
. l\")"lli"k Brandassurantie

YL> i ,ti I'') \b<lJerkt).
I Ztti"ilit til Groene Punt j •As-

,,:'_' : 1: ''It ~., Muatscbuppij (be-

'r. W :-;TEI.JTLER.SecretariS.
",CCW I>r Ksu.-r. ~u ;.!, Klilri:lein,

~""r':éi!, ~Ii October 1~66,

ZWAVEL!
Zwavel": Zwavel!!!
fRlNDRAM'S B.B.

:30S.
Per Vat.-Netto Kontant
R. M. ROSS & Co.,

STRAND STRAAT.
ZUID-AFj{IKA.ANSCHt

TURF CLUB.
KENNISGEVING.

DEn., r (i-. II. HIKDO~ is aan-
2' -t, 1,\ :il, Secretaris van de

Z. A. T'lr! Ch),. «u men wordt ver-
z·dit uil- "'!lllI;lllllrati(_:n aan hem
~" l':£:'t).[].

G·'t) THI)~L\,:-; lPI"OTO",
Voorzitter.

Br.\·.\I,U:\ op i~ Jail] .8815. te
l l.« !L,,·{',lf·)ot.·tn, Jist. Rustenburg,

~. ,\. K'T,jCj lek, v.m pen li.f Dochtertje,
Qé Echt: '1 ·()te van L. Il. KUT.

L. IL KEET,
xr. M. KEET,

geb. Dil Wn.
- - -- -

JJl\'.-\LU.'s VRn Een welgescbaP-ln
~ ,ieelt·H. ,.p 2U October, te Popuher-

bo:;cr., }-,.\"If!, ~[pjuf;'. D. G. 1108T1RT,
g' [J. (': ( !:~f .

.J. il. KE~TELL,
(;. A. KESTELL,

geb. Hc,nIlEYR.
K tILt'1 ly. I ~ Oct. 1886.

()n:!,u DU..', t: Wi n.lh envel , Ca~~-
. : . .1.'.1 I, den October. IDlln

te,.! :[1I' "U.' t:cht~eDoot J (JSIAS SElL
'\ A.i.:-- "\1:\HGt: in den ouderdom van_. '
~J:""": ,j Jag-In. Ilij overleed als
n.e: .• :d,,~:.,j.: ouderling der Gemeente,
ID 1"), 'l·~trou"'eD, dat zijn heengaan :lOG.
11;: e":r gaan naar Zijos Vadel1l Huis.

A. MAREE,
get .. DK KOK •

. BEKENDMAKING.

A.\x . b~lRDg~teJ1endf'n wordt hier-
It,'I,' bekend g!'tn<U\kt, dat be~ den

Hó,!" b· rWRf;de rn ijuen geliefdl'n Echt-
Il'r.{·'!. \\'ILBF.L.M ASDREAS GRJI(I( tot
Z eb t.· nem en op den 16.1on dezer, in
don r,n.Ji.rJ'·.m van ruim 67 jRren, na eene
ecH~'"binJtt'Dis van omtrent 27 jaren,

De b'?droefde wednwfl,

'':_\iHEHIN A HELENA GRIMM,
geb. V A-H DIR WOLK.

LaJismith, K.K., 19 October 1886.

()
\'EHLEDEN, op 22 dezer, aan hare

WOnIng. 58, Bree!!traat,-JO.
}[A~\ -\ ~, C, LE SUEUR. weduwe
w'JI"!1 I' .. 1. Di Wb:T, in haar 80ste jaar i
d,(p bdr('nr.l.

I le l:c'g'r"ftl0l3 zal plaats vinden val!
L<Ir~ [!PW\'7.ene woning naar de nieuwe
}~~::rR"fph\.\t~ te MowbrRY, op heJen
'(l.aturdllg) le hal! • ure.

Voor bijzt:inderileden vervoege men zich bij
I

EMILE HENRY vANNOOltDEN,
Generale ~~ent.GEORGE F1NDlAY & CO.,

. BIEDEN NU AAN

TEGEN VERMIND~~RD~~PI~IJZEN:
JJRANDRAM'SBB BLOEM VAN ZWAVEL.

Xaap8ta4.~8,~t,
20 October 1886. 1

'~4$~, ,V.. 1Io@49I' _ .. '.rl.
Kaaosch . Gouver nements SPoorwegen. PROVISIONELE DIREKTIE.

De Wel-Edele Heeren
A. OHLSSON, M.L.A.,
D. C. HNDREW,
J. W. WELLS.

SfJflAAPSOHAREN. Stnain .. r·Sobaren

\

YcDOUOALL'S SOHAPENIlIP
UAMSCHRAPEBS, Pijpen yoor ThuD.eo
SLUlSKRANEN, .oor Da•• eD
REUZEL OUE, Verf, OU., Olijfolie .
OEMENODE .,:RF, ...... too , .......
WIJNPOMPEN, Go.elul.ieken Pijpen.

IJzerpakhuis, 15 Gr.'festraa~ Kaapstad.

--------------_.-------
Tuingewassen.1 w. M. FARMER,. L. LAZARUS,

R. W. MURRAY,
Eerw. RABINOWITZ,

Tentoonstelling van

GEBOUWEN.EXHIBITIE BANltIEB.8.
KAAP DE GOEDE HOOP BANK.

SEORETARIS pro tem.
J. M. RODOLF.

'MAKELAARS.
JOHAN JANSEN & CO.

MAL~lESBURY

EXECUTEURS KAMER ..
PUBLIEKE VERKOOPING 6 0

In den Insolventen Boedel 0
van FRITZ MOZES.

-------------- .....
DON I) }1:1tDAG, 28 f)EZER.

50

Vett 3 Ka.a.psche
Schapen
Do. Bokken. INverband met boyenstaande zullen Pleizier- Retourkaartjes (alle klassen)

tegen Eakelen Prijs voor de Dubbele Reis worden uitgereikt op
DONDERDAG, 28 OCTOBER, als yolgt:-
VanWe.liingtonen alletusschenlig-l Per Trein van Wellington vertrek-gende 8tati.ons tot Zoutriyier f kende te 6.30 v.m. Deze Maatschappij is opgerigt met het. doel om Twaalf claims op de
Van Mulders Vlei en Sta.tions op} Per Trein van Muldersvlei Junctie Gouddragende Riffen, bekend als de Bendigo en Canadian Riffen, aan de

.1 Slib h L' . kk d 8 3 Knysna binnen het Millwood terrein, te exploiteren. Deze Rillen zijn
ue te en osse e lJn vertre en ete. v.m. geopend, toonen Goud zigtbaar voor het bloete oog, en zijn dOOI'den, heer T.

Van Stations op de Malmesbury} Per Trein van Malmesbury vertrek- BAlN,Gouvernement!! Geologist, verklaard te ~ijn de rijkste Riffen tot nog
Lijn kende te 6.30 v.m. toe op deze Velden ontdekt. Monsters, de rijke Goudhoudende hoedanigheid

V Kalkb' Stat' t t lPer Trein van Kalkbaai vertrekken- .van deze Riffen aantoonende, zijn te zien bij den heer BOE'ITGER,Korte-
an t . b aa.l en W 10~St Oken de te 10.52, en van Wijnberg marktstraat.
me 10 egt"lp van 00 S oc . te 11.25 v.m, . De Verkoopers, die heel wat geld uitgegeven hebben in het prospec-

teren en koppen van dit eigendom, toonen hun vertrouwen in de waarde
er van door de koopsom aan te nemen in ten volle Opbetaalde .AJlndeelen
en de eerste £500 netto winsten dezer Maatschappij.

De Claims, die op Gouvernements Gr~d zijn, zijn verzekerd onder de
toewijzingen van het Delvers Comité, en ae Direkteuren zijn verzekerd
dat de Regering alle zulke aanspraken al in dit geval zal eerbiedigen, al.
waar wezenlijk werk gedaan is en verrigt zal worden tot exploitatie van
deze Goudvelden.

De ligging van het Eigendom is uitmuntend geschikt voor het op-
rigten van Machinerie, die zeer goedkoop gebezigd kan worden. De
Riffen zijn omtrent vijf v6'et wijd en zijn opgevolgd door al deze Claims.
Zij hebben een open, blootgesteld yoorkomen en zijn gemakkelijk te be-
werken.

Men heeft yoorgesteld later een Vijf Stamper Batterij op te rigten.
Middelerwijl zijn er zeer voordeelige schikkingen gemaakt met de KoL

___ Mailbootmaatschappijen. Er is reeds een hosveelheid Kwarts uit de

D
E Ondergeteekende, aan een lang gevoelde behoefte wenschende te Riffen genomen naar Engeland verscheept, alwaar zij zal worden g~mpt

voldoen, maakt bij deze aan het geëerde publiek van Stellenbosch en en be-proe.fd met ,.het doel om te we~en te komen ..~elke de g~hikste
Omstre}\.ep 'bekend, dat hij een PRACHTIG ASSORTI~ENT SCHILDE- Machinerie ~al zlJn. De vermeerdermg van Batterijkracht zal ZlJn naar
RI.tLUSTEN"en GLASRUITEN van-alle grootte, direct van Europa, I de .proefnemmgen waarborgen. ---" '.
heeft ontvangen, welke hij tegen zeer billijke prijzen te Koop aanbiedt. Men is voornemens zich de prospecteer " chrushingmolen" ten nutte te
SCHILDERIJEN INGERAAMD op de kortst mogelijke Kennisgeving. maken door de Riffen van prof'pecteerders tegen. een billijken prijs te toet-

sen, en, waar betalende Rif geyondeu 'Wordt, indien noodig, te helpen
dezelve te exploiteren met zoodanige middelen als men raadzaam moge
achten.

DEl, Ondergeteekende zal op

OP DINGSDAG,
publiek lef' plaatse zelve, te Mu-.l- 26 DEZER,

mesbury doen eerkoopen, ZULLEN bovengemelde Schapen
de Baten tot opgemelden Boedel en Bokken PUBLIEK WOR-
behoorende, bestaande ill het DEN VERKOCHT te

VASTGOED: .
zijnde een STU K GH.ur-;D~, groot lLAPMUTS STATIE.
omtrent 50 viarkante roeden, met
een daarop staand WUUN H U IS,
gelegen nabij den Liarling Weil, tot
heden toe altijd door den Insolvent
zelven bewoond, ell ~ ~

UpE LdOSSE OGOEDKERENs: ~'~ ~
3 aar en,."l pen ar, 1 pan •

Tuigen, Huisraad, enz. Publieke VerkOOplDg.
Malmesbury, 12 Oct. 18R6. DE Ondergeteekend~n, behoorlijk

B. WETHMAR, gelast door den heer R. J. VAN
Eenig Curator. DER WEsrHUIJSEl'I, zullen voor zijne

~.B.-y r zal terzelfder tijd nog rekening,
een andere Upen Kar in l;oede con-lop DOND~RDAG
ditie ten verkoop worden aangeboden. I, ~,

28 OCTOBER E.K.,

Paarl, 20 Oct. 1886.

J. S. MARAIS & o., Afslagers.
Kaartjes zullen gangbaar zijn ,op de Hoofillijn tot op den volgenden

dag, en die v~n de Kalkbaai en de Wijnberg Lijn alleen voor den dag van
uitr.eiking.- ------ -------------

A. W. HOWELL, Directeur van Dienst.

Kaapstad, 20 Oct. 1886. .

STELLENBOSSOHE

GOUD! !G OU O!
De hh. J. lV. Jfoor1'ees, Jr. <t Co., j1f,;lageT8.

Pnbliek Verkoope,n
TE\\'.l A§~S,~li" \\'I\G I

~IOORI{EESBURG,
AFDEELING MALMESBURY,'

DE ONDERVOLGENDE

Municipale ~elastingen.

HIERBIJ geschiedt kennisgeving
dat de bevoegde Beambte last

heeft ontvangen onmiddellijk gereg-
telijke stappen te. nemen voor ~t
innen van alle Ultstaande Belastin-
gen.

K. J. BASTIAzANS.
LEVENDE HAVE:
800 Vette Schapen en

Bokken.
80 Vette Slagto~sen.

Deze Dieren zijn in uitmuntende
conditie, worden opgebragt van Na-
maqualand, en zullen zeker present
zijn.

II. J. VANDERWESTRUIJSEN.

DEAURORA~~
GOUD~lIJN~lAATSCHAPPIJ

De Lijst zal te Kaapstad worden gesloten zoodra het getal Aandee-
len waar applikatie om gemaakt wordt zal zijn tocgewesen.

----------Op last,
JNO. A. ROOS,

Stadsklerk.

Stadhuis, lG Oct. 1886.

.Vorm van Applikatie· voor Aandeeien i

Aan de Direkteuren van de
Kaapsche Bendigo Goudmijn en Prospccteermaatschappij (Beperkt),
Kaapstad,

(BEFE:JUtT) .

A DUTCHMAN in Rotterdam
wishes to represent for Holland

a good FIRM IN WINE of the J:W· Moorrees, Jr. & Co.. Afslagers·

Cape. Good rl.'lerences. -I UW BOE"W"&I
Apply with prepaid letters to NE.. D ,

KMK., c/o. NIJCHl & VA.N DrnI..U'!!\ . -
General Advortising Offices, Rott~r- JEZUS HEERLIJKHEID. Door
dam (Holland). Prof. HOFllEYR. Net Gebonden.

Prijs 3s. Bij Jcrx, ROSEen DA.RTER.

KENNISGEVING.

£80,000, in 80,000
per stuk,

.... " " doe aanzoek om , ." , A.andeelen in uw Maat-
schappij en sluit in £ s. d.. zijndo 28, 6d.. per Aandeel, en be-
loof hierbij bovenstaande of zooclanig minder getal Aandeden als ..
mage 'Worden toegewezen, te accepteren .

Ik beloof en verbind mij verder om de oproepingen op zoodanig getal
Aandcelen als mij moge worden toegewezen te betalen, Q\'ereenkomstig den
Prospectus; en de Artikelen van Vereeniging der Maatschappij te teekenen,
wanneer ik daartoe opgeroepen word.

Kapitaal

10000 waarvan nu het publiek worden aangeboden. De Verkoopers
nemen ib 000 ten volle opbetaalde Aandee.lep. als betaling voor hun eigen-
dom; de ~verige 5,000 worden tenlgg~houden ~oor ~~tRreuitreif.iJtg. I':

5s. per Aandeel betaalbaar op Aanzoek; O!!. bl) de ToeWlJzmg; os.
drie maanden na de Toewijzing, en het Saldo op orie m~den Kennis-
geving. '

DIREJrTEUREN:
De uwe,

~ AA I ~JAC8I~ss,
DE Ondergeteekende SAMUEL

A}.'70NI WALTERS, SEliIOR,
xan Zomersveld, . A1deeling .Mal- DE BEACONSFIELD W ABn
mesbury, geeft hiermede kennis dat ARM MACHINE voor Huis-
hij zich niet VERANTWOORDE. houdelijk werk
LIJK ZAL LATEN HOUDEN 'VOOR E.&NIGE NAAMTEEKE- Wordt verkocht .t.egen 60s. netto
NING van hem, hetzij op Wissels of kontant (gewone pn]s 90~.)
andere documenten, tenzij zoodanige Gewaarborgd voor 10 Jlll·en.
naa.mt.ookening doo~ he~ persoonlijk lll0l'Ilr ~(lIltitrl)l'd & CO.
en in de tegenwoordlgheid van aecep- ,
tauten daan-an geteekend wordt. -----------

S. A. WALT ERS, SENIOR. "D.8 PROTECTEUR "
Zomersveld, Oct. 20 1886. BRAND-ASSURANTIEMAATSCHAPPIJ

Opg.rigt. den 29sten Septem'ber, 1838

KAPITAAL £70,000.

De WelEdele heeren
J. N. BOSHOF, Thesaurier Generaal Transvaalsche Republiek,
T. N. DE VILLIERS, Pretoria,
G. A. ROTH, Pretoria,
C. J. MULLER, Potchefstroom,
1. J. BOS~~, Pretoria.
Het publiek wordt er aan herinnerd, dat de lijst van Aandeclen in

de Kaapkolonie aanstaande week sluit. Zij die voornemens zijn aanzoek
te doen, hebben dus geen tijd te verliezen. SteIIADboillfiiU .....e LaodL .....'D1.eRAA'''''6thap.

De jongste berigten geven ons de bevredigende informatie dat er '" ~B .,., ft e UVV~'-'

met het zinken van een schacht bevonden is dat de rif voortgaat en
Wijder wordt, en dat Direkteuren hopen binnen eenige weken 50 Ton te l'DE J~RLIJKSCHE. VERTOONING v~n WIJNEN, B~-rn.E-
hebben om gestampt te worden. . WIJ:N en SPIRITl: S, de opbrengst van Het Stellenbossche Distrikt

APPLI.K.A.TIEN voor Aandeelen kunnen gemaakt 'Worden bij den \ zal plaats hebben

Ondri::~!::eG:;~~~ERSO'FLAHERTY, DURBA..'I'. IOp Woensdag, 10 lfOVfQber 1886,
Den Heer SEPTIMUS EDKINS, KIMBERLEY. TE 10 UR~.
De Heeren DE VILLIERS, FAlmE ~& Co., PAARL. . Proefjes te worden ingezonden niet later dan DINGSDAG MORGEN,
Den Heer P. 1. BOSMAN, STEL~]30SCH. I den 9den NOVEMBER.\ De Comité leden van bovengen,oemd Genootschap bijeen te komen op

!ZATURDAG, den 6den NOVEM,BER, ten 10 ure. in de Hofzaal, om .de
. te worden gegeven Prijzen voor Wijnen, Brandewijn en Spiritus vast to
stellen, ell om andere Bezigheden ~ verrigten

G. L. MEIRING, Secretaria.

Volle Naam , .

Adres ' .. ,., ..

KENNISGEVING. , .

'DIREKTIE :-
De Heer W. HERMANN,

PHOTOGRAAF,

STALPLEIN,
De heer PA-UL DI VII.LID8. Pre8ideDt.

CllAB L1UIToJUlU.NO Voe. Viae-PresideD
.." En de WelEdele beeren

.. B' . dIe HoPKllTB, IJH HonaT1. .JJ m
EEFT, om ZIJne Ultenv::,en ~~ F' J B L.ufoElUUJf, J C WDUIA.H te Q'emoet te komen, ZlJn pn)~\ W S DARUB, lU.AO P H vu DD

I" d rd I 1 t· Ga' te R MnUllon. Po.n.zen vermw e a 8 vo g :.- r_ s, I Deheer G W !!lTEYTLEB, } .
half dozijn, 108.; dUi:lJn,. 1~~. "l ' S V HoPKllTB. Áuditeuren.
Kabinet5, half dozijn, £1, dozlJo, . J..DB KOCK.

£1 105. S~

MONTGOMERYW!LKIiR.& BRENNA••
~l ~enten:vaa de "·A.urora" Goudmijnmaatschappij (Beperkt).



Paarlsene Brandassurantie en Trustmaatschappii ..
BI~LI~GI~IJj\l'; PUBLI;~ .. E fGRKO .. PI~G 'Losse VAN

Goederen.

"

VAN DE KOSTBARE

WIJN., ZAAI- EN VEEPLA.ATSDE~~~:r~j~:~::'de W

BURO EJi SFONTEIR. .O:Din~=g:~6oa a-s., ,---j..--'
Vaatwerk, Vee en ander Losgoed, TER PLAATSE , OP

TE GROENBERG, AFD. DE PAARL. " P!PKUI~FONT~I,"
DISTRIKT PIKETBERG,

PETR US Doen verkoepen de volgende

•

den Boedel van wijlen' den
N. E. J. VAN BcHALKWI1K, te Aolr. TO(IYIIUYlK.
Zoutzakfontein, St. Henabaai, V..rt.
District MalmesbUry. I~;::!~~"'i~

)
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B. WETHM.AR,
, Eenig Curator.

De heer~J. W. Moorree$~Jr. & Coo. Af.lagers.
Agerende Seer

Kantoor van den
Afdeelingsraad, Pique~,

14 Oot~ber:1886. \
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Collecten
den.
rienden die in staat rijn
van Buiten te logeren

•__.__lijk verzocht zoo spoedUJ
in oommunicatie te

den Ondergeteekende.

JOHN H. ROSE,
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Elafi ..lh), 0.,. E Biet, hom Bio de Jaueiro
22, lo tbi. ert. OarjfOboolree. Brought I

21-Nor am Oeálp, RM8 (of Lotodo"),
Oaplaia A Wi.r;cheater, from

1, .ia LiaboD; to Usia port.
aH pa..agera. Out .. Jlail Pack.,1
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to Ba" .., o.lJlO, dYD_iw, ~d gUD eones,
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ape
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bl A lt Il T P -"I.I ZB.

Vaa 21 l~ 22 Oet. 1886.

.. I

:: i 7.0 i"I' 7.1~... 7.:l7.
... i 7.66i
... i 8.7 i
... i 8.10:
••• i 8.23, 6.
...,8.:i 6.
... 1

8• I
... I 9.19

o II 6 - 0 16
8 10 0 - 3 lO
o 1 4-0 I
o 0 1 - U
1 4 6 - 1
o 6 6 - 0
o 2 6-02
041-06
016-0 I
026-0S
o 0 1 - o
o 0 4 - 0
o 6 0 - I IV0" ti-O 0
001-00

pu mad... 0 7 6 - 0 P
IJ~D, per 1111lel 0 6 6 - 0 IV

Wortelen, per boe. ... 0 0 1 - {i (
Zoarlim~ .. , per 100... 0 4 U - 0 •
llonderd." 210e&, Jl W .. eot en ló K&IItl
"'rijd ... 22 oot, 18 Wl«Ua eli 10 Karr.... ea
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~.r~.Pl'el,.u, per mad. ...
&-lijD, per Ittrger ...
IJotn, per Ih.
Bee\, per II< '.
j,oOll~'" per mud
Irtjer .. , pel 1(Jo.; ...
...ndel1, per allllr... ...

Oroene Er.tell, per mDd
Boenders, per 'UIlt
!Ju.rll. 'PIl' 100 lb.
1[001 per 'Lair
LoqUl1a, per 100
PAtI\ttM. f·er mud.
Pom-poeDen, per ÁIIi: ••
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NIEUWK .ARKT.

•••• D.m.
6.30 2.40
6.44 2.14
'1.'1 3.19
7.fl 3.00
8.10 f.30
8.32 6.6
8.36 6.18
'.20 6.66- -----.N .

Vaa tot 21 t~ ftOct 1886.
, .. d. £ L

060-01i
011 0-011
001-00
UI 0-01
o 4 10 - 0 7
021-02
o 2 2-02
00 f-OO
048-06
o 8 10 - 0 ~
o 1 8 - 0
JJ 0 0.- 0
o 0 1 - 0o 2 8_03
o f 0 - 0 li
o 0 :I - 0 c
084-0i
011-01
008-00
o 0 1"- 0 li,
038-03"o 0 ti _0 0
Oll 6_06
o 0 Ot- 0 0
086-0 ,
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~
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I

~
c
1
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é
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1
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•• '1.40
.. 11.2'1
.. I 8.32
"i 1.40
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"i ':}.fI
".I.~.tl_.:-J.a
::J !tt'

D." I
4.26 '
6.10 l!15T1a.r.1l11J11l~
Uil
6.24
6.fj
6.61"'.lfl
8.T
Uf...,

...
Ut

8.f9 ; 4.37
.. 9.4 I 4.f9
•••; 9.22' J' 6.6.'1 t.3O 6.1.
I Ut jl I.UI_.. 11.1.....
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N UIIDDAGZI'lTI:fiG Ds. Neethhog liit:UeubollCh) lI8lde daal:=/ CO lH{~Pu NDEN il ~. ,I ~a::, :'~rr:. ~O:~D ~~ee::~r~il'I~!1 DUOHLEa v.
__ Eor(lp<'&Ileu ZuO .. I. Da Gotun, &leb kWIng. _t lOa d. attlpnalr "..0 dl regtbuk (Slot) ~

1 dell! ""li leer v..rihet steli] k mwten I ' T diK L tDe.M'> Ier stor gaf keUl .. Vil" eeu ntnoo I .,- I 'flU ITI L.L1II1Oilll .IU v.ll.UltIl'OO~Ji,LH" IllD en Da 88. ,all on... ra wan guu
1fUl6 van 0 t Koor dpr K ..tb~lir""l ... u cl .. I v. ET&VElU.NDDIlIG .o~.DI Otcv.,a.L... UJlZ•• W&&Kal'u ... .IJOI'lJ r~L.r t., .. .,eld .. 1 het Iraaoollu jfoedktaren d"t MODtsgll 16 ober
den d er !'lY' OriA om dien avon I de mtvoort fI; H"t schrap] n eener bepaling In a'lt 204 lIrG:azo.Dla< 8'lUXJtU 1l111U.Ió:l.nt I'lIol&l "" .... loI.... lId lI'.t.,..ft wordt ai".. , de lI'''ta",n DI-t .dan tin lUdal.t~ur
een er C&Dt..te brj te wane dat hvt •• "IIIJ<pen v.., "",rgoed UIt loopende ID_T " lO' liJf -.a.u ] I'" ktjI ..lo.oordlrlulld .. D den beklujrd .. hou V" Ml h-er -Het IlI&tate rallt d"t D~tr be-

D~ ZE"!'IDIY fon 18dll aan d .. Z n III l(8Commlaue verbiedt tllll{eDJ.I IDllfOnAflrelel(d hebbeD, .at lI'~b"" .tnl-I band ..ho o.erbl_~t.IUI ".lIt- ln.IOf' be~'t
wt'fl8 n t bet OOi(vp Ju lIU1t"lll.llllache Zeoding '1I!;zua HbERLIJ I\HEliJ" dIll met de bargedljke .etten J' Uit Ifn ... r de u Ort.. " de IDlllltlC~'PPIJ f Na Ril Ik allJ

0(' ·c,. e over de zendir g werd herv~t door D. Muil r vo rg< steld l ..rt 94) en door I.oj( de r"lltacomllu.lI·, en om de,e ~"."de"" .Iecbte b I!n bi reealtllten hl'" t..Mo taga
en de Mod r ..tor 108 lie ve schiltende voor de Commissie ""1 bevolen en Ds Robertson .dQII de" Rtdakleur red,men b_bbea .IJ .. n de Srovde l{er.ppvlkdrJ BIer hetl~:n Itch) I!I1Dn.lI bij d~ "Orde ~ lf8-~:~~r~Ol~ .:n ~~~':yls~~~gg !:/";.~"vo;'pr,jt~: li8I'r..kSc~rh8t@dkv~r be;:ïd~;"'::e~: =~I MiJnb .. r,-"er~lIn mIJ <loor rDlddel '&lI 0.1'Hn I{hd"flltddbeam:nJ~tngapao\olot bJ te Ded:'" .oegd. dl n08jf8r h~o luur nrdiende peuolnp:eu

" " ng I;';:" er s ~oor • &IJ zoo le Zendin blad II P I I~ ,~ .. a(leo b.t laat4l&e hoofd"ak 'u de de Sl 7.mt~'; k''' ·k~Br ..n k b rb ID de kro..g ..o do rbraa'tIO" en ".t dan oo~ III'
kennel rid r zoo W~'n1g voor de Binnenland een vee te'i bd' eSz~ker :'&8 er 'rerbaaa~ vau Prof Hofm"yrl )oapte .erk u J.llIt Heer- fur UIlbet IDO al e IJ p;eIDIlik' eDkl de If.WlU8 jlOfolgeo b. Ilcb ale.pLG ik m8olll)meL
scbe Zon 11 II; gerl..an w~rd lood ..t meu ~oor er eJ~eo 'r"n ~ I P el SOO""'0". geld op ltJkhald meI IUODJachttol le",u DaD al hij '''''I t':: p ....e 1l8,,~"r gpwupnttln IUt e ~a ~t I· !.Ietrekk,u.r tot noa. en lriDdtlfdu Die nr-
dese geil var du Bu tp Iandsebe Z..n lUg ovel Qed Id z~nk I> IU~ k k men .... hoe mlD h ) .. taL ' .. u bet vuci"r1l'.rp ."'\)~.r b J ~ e ~ g n ·30rh~u ci° u~ ;8U' "So ed II l'lrj{en na ba, De bul ... o..... le'.o " ned- En
moest e..up HJ vrpe.rle dat dit een sl<lChtedn eeoOsoo

k
Dure p ~l ron L o,un dVen.elfden JIln en I... tat 100 UU d. hwgte IIChre.f,.a d"D hoor Ik X" d \~"hr er el d

t
r er" yno e g- Ik ""', I .hen d8 "Ord. nleta mepr Ifeda.~

indruk zo makel Hij w... niet tegen eo. Krle spraa ~ , __I h bbl a. tel dD-m .....IC rJ)flOPPOD BAnjl600meU f" h .. I AA.

Binne I..n~, he Zeudir I!' maar w,lde d.. t de f beeld t d Tranivaal hoe alecht.... IJ IIC ute IJA o... r 1')0" ""'me "I D H Eo 80 Iba h f kik bee t da et mnnf! fl;awHlt te liJn OlD een
I ga '-~~l:voor '-'~"dlemen acL_"Pt= wil"- acbameD n'J beeft eeu bOOo{l(MCbtd Prof mee 1 e ad tw r d .2_~ t~_ IUIIJUtrep '~.I,·"a bU'.""lln -lakIrI'" te maken, d"n I. dil reed. Hnek08tel van de.e door d_ gpmeeoten ze ve zon de "" ...... ng wer .. "., e u.no wo. h bah d Id la I (P DR.) .. ye Il en ng geleg ..... IOO... Dlg ge OIIIUU.... 10- .... ~~ ~ b

deo bo str e 1'1 worden zoo ..I. te :Murrll)8burg Het WIUverkeerrl dat men de sande ugen aan IDIIlJICung aD e ,Det 100A I)U • ten'S:", ~ .erboor bIJ oDd r ....",0 .. ) kan .oldoeude beloonlag ,oor are moeite en op-
b-.> t fd li t h t 'rl ..od Kayper. Hl) he..fl Prof. l_li •• b "#' .... _~- .. 1(" o!'ennllg ..,eolt 1 le Z jn. 10ueo' ..... meu ge.m rdg de ~uade der Kaft'erhoo I'n " eu un DUI Jf' il __.2 ICbl eD I lolk een wet bestaat UI.t tu onle Kerlr

r,h.. i nm "Id voor d~ Bu,tenland.che ZHU ,---, d ddelen vurach ..fte OBI88D kerk- en ~11." de .. i111Je Il hl .. "geJaau 11 un_, II BIL t I hh I Ne .at II hare 10.loed , Die II niet te OY",-,., eenwaAl e ol' L ~_ t d I lUIk _o. n la" peu IUOOie U'lr~r IJ_. w~, 88C wo la clne e H I h d ,~~ng b... tpn d voor lie Bmnenlandl'Che te be- gebouw op te ngten De oud"rllDg Roux had on.un .... Ol" "up II" UO "_0" e lokpo H"t .erd .. ullehaald dat luike aakeu lIen Oefe I menlC eu 11Ja er olet 10 11..... 1
IDgen Ouderling V..n .&hijn "~rak In denze)f oeten verkoo ......o om d" mld VaD der LIlll("I, Vao d~r Kemp, liD ",If. OalfijO be II d h b k d dl .. ,66t dltln tijd aoo" 10 het geeellch.p ,&li

d ZIJn lpan oa88n m y- P U .& I I l..ere 0 'm d leer .etDljf ge oreD IU eu ll&I' eIn. e kk Id __L L P oi d
den geest en wee. er or d&t er voor e Bmoen dalen tot ZlJU kerk bouw te bt.komAn en nog " " an e IH med., docb al lOUer maar één plAAta .Indeu die out"l Il Il men ......eo II)n jl8aomeo 8 oor
lan<lsche Zen hug m ..lien ~eval oog weer kon het Kafferboofd In WlellJl8treek hl) wooDde Ik ben, • u geooej{ Il In om d. K~rk In m 1eIJ.hJkb III t8 arm >ed. In luik een to .. tllud gepl.atat fiJn dat
g008.&Il .. erJ dan voor de ..rme boerenkmde hem elk oog"ubhk .. egJo.geu LIt &ou all". R Il P br"ogen .&ftt "IJ ben nerden O. ook d~ I.....k YaO 'J .ICn "lot II knolreu nn m~nocben kannen
ren I e z nder opvoedwg opgrat'ld ..n Bij beter ZIJn ..ls de zeudehng gelegeuheld had om Dr Kotzé eo ".t be.tt dl" oUle K.rk Dl"t lie me",! ..n "'er 10,101Odboo teo Iloedd kon aI)n E;r
Dg ~e rin w.... r m L et de .eudlng8l!'e eJj{ellaar van deu grand te worden Spreker HET NIl UWf GESOHRIFr VAN IROFJ8- ko.t? nu bebb<>nZIJ HU Ut) d 10 d3 .eek dIeD III ID
meen not wo gael buo l~er&&l'8 .on It'n WIlde ook <ie zendehogen onderatand bIeden SOR HOFMl1 R De Sy orl ~~n tocb Il"en w.tle maken dle de 8eu ~ICb .. tdeo knnll kllonpn dO'lrbrengeo, .aar
onderb uie ..Is i~ Kerk.ItJke gerueenteo I voor de opvoedmg huuuer lunrlerl'n _ "ft .n der hu Il rh)ke rrlltbHnk verw.rpen bun d_ bro-d~rhaod .ordt uog&bo 18b 0.. hoolfer

D. B Je.. zpd" rI"t d" BI nenlandoche 08 SteytJer vroeg wll.&l"or:nr:nen In der tijd Aan den Redakteur I" lOU IC bO enk I "oMd o'~r dele laAk Il~- op le kl 10 .... 0, eu WBar de b rtft t tm ",dere
ZeudIDg veel ICH .. l!en evenzeer voor bllill het artIkel gemaakt bad en de Moderator I cr. n b.bbe WRre het rt_t d.t d. S Dode ontWIkkeling .ordt 8IlDlf'Ik kt E, ", .. dartt
ken ,voor kl urhngel ..rbe,rlde en dat men UIl le d..t dIt W&8 0111 den koop ..an Elaod.. ~llJnbe~r,-Ddl ..r d·lleu ~ rICh ., In N" I. ,I ~ 8 mIJn ned.rIl IUIl.o e"n ,.rkaerd !..du DUr"ndb "tIg Ujljl'en d.t h.t Diet een gtoeteu
voor d kl rh ger wel degelijk ZIch moe,te kloof door de Comml88UI' lets W(lt de Syuode II.od e.n D u. ~rechrrtt •• 0 Pr fr.aur Il f .... yr. ..n men b. ft dllt nn 00 ,.rhol u M"n wo den In,1 HId ten jO de h""tt w"nn ....r .udere mMr de
moest ..even Op de scholen rI", kleurhngen I"fLoU de oDder d n t t.1 j~la. h •• r, kt Id .... ".ple d b t I' t b ~ peht t 't nuttlj(beld no ontwIkkellog b..glnoen ID te I eu

~ &~ I)r ti 1 re, B1d e rengt!D eer t' Wc "oraIN'rlen i .... n DIet meer d ..n volstrekt uood II' Ds Nóethhug (SLel! uboscb) ze,de Jat wen I{ 1 Z] uriaclt .. 1... 0 lJ.t echlJnl' d.ar en dal ID het unoill IIcb ... er moeIte en op-
.... Il 1 was voor bet voor.tel P en""r DIPt mepneu moest lat le Comllll881e den ou t- 8 ° 1 bq,,,1 1(... n len le b.bber 101l ille P B VAliHIlU~ off.nnfl; lullen getrOOIteo om baune luud"rea eeu

D. r u er l ,Ic lat I t teg"1 waar I g derhul1. Roux h ..rd hehan lel I had en verklll.&l' V & Rb I dl" fO"r d.l ti. lare I b.rO<!ptou.. dId LId der R gtacummlll'. Ilo_de Op.oedlng te dneD genIeten P Ea wat
su.l. I I(oo>i ge ""g rleugde m,,"r <iat het DIet de verder rI.. t h'J vroliger voor het ....nkoopen tot H Ol(lt.rRar BRn0 I.' K ..... kachool. h.,al b,t ka meer JaD .AArde 'IJO dao d"t men IIIO~
behoor JK werd ten u,tvoer g.l~gd Ge8ch,ed van laad door de Com nt881e gewee8t "'&II 11ft I w_t ' ....1 rm • • be8100t Sll"8"~ be... tal. ten .. Iltlt te g~brulk n 80 d.t meD
de d t lan lOU het Ultstekeud Leal twoorden Im....r later b ..d , ~euen dat er In de bepahug l!nl( m~t du uorJ. l' uf 18 r Ilvlm"y HOLI ANIlSOH ONnEH\\ IJS TE SOMER- b-t ... r.tand W!>et td gdbru,k"o dat ",oe
Er ....reu wel degphjK gemeente u w....r men ,ets goeds w..s HIJ ..... er voor <1tltde unde lootfa Jle mil" d~u~ ,oor d.,. I(_t- lik ~""1.J", SET OOST lier .Iapende .&8 ID buor" bers ... (,ó.r
nltt vau ~roote KolleKteu hoorde waar j,e hng Ulet te onafhaulrelI)k ...&1 ..an den Ks!'.r- hcht .0 I<'du .. ull~ opelell., ~ E,o ODjCe- b.t ont.,kk.ld II) MH"r Ik acbt bet oUDoodljf
d.arom toch ze. r veel Vavr bet zendwl!'swerk kapltelD eo wlldt! ,Pt dat de Z~Ddln& etgllD Do.-md. • Ilt uu dit .!licltntl • U. Il h III! II SOrDeraet 0\l81 16 OclNber 1886 oar 1I0g ieta cd l."I!'alen teD .00rd .. l. VlD den
del u maJ r I" ..r WH Igeen keuUl. v..n geno d_ Aad die ._ ~ _ ftII de _tal. alle 'IC ee rnfr.en 'aU den hIlI."." d... ra"" III l08d teo goede der Orl. Wa t IederelID
men Lette men hier beter op dab zou teypus I plek naar d~ Bndere te g ....n L,ever dan aau I ut.ur did" J!r kero.vl ~t eu'.ltlk boelJ nd R~akttUr k" dl811&eer fl;oe.t 1180 Altbaol Wie D,.t WIl
de b J..n~stellmg 10 bet zenJmg.werk toene- <i. Zeudwgscommwlle w,lde hiJ v&lltgoed In NI I .1 cht. • vr Jeu~d rl tb"o ol(e uf de stu ~ltlnbe~r,- V "'gan mil ook flen •• 1 19 oyer dit 1.08.n ...eL"'-. bhDd 18 en WI.DS oOllon 01810 .....
men II j was ,voor het denkbi'eld van Ds Kafferlaudeu ....0 een pl ....taelIJken Kerkeraad d"r.Dde ) Il ,""scbap m!ll\l v"or .11. onl .. lk ond.r.erp In u. g e.rd bl.rl te .egl(en trnkken Z JDmet eeD acbll un .00ro'lrd •• 1 Ik
M..r ha i mtrel t h~t ronjdeelen VBn grolt8 I..ten overdr ..gel Ik Id" "n 1I.luo'lg. cur .... ,. dit Il .eh ti an. lu u ... ul!.jcne ... u deo 21;.teo S'ptember lOUbIer Dog de l{etal~enI8"'0 MRlll.trB 'D eu Refl;.
ber gte 0 er betgeel op bet geb ed der Zen Ds Steytler 8telte voor d..t de bep ..hog 8&0b..•• 1,," ...... dg lJ. Daam '" Ir flOr ech!l tt d~ h....r rltefl ..n"k ondAr b""'atllAod op- tor. ko~o ..n .RnhsJen, hoe dat gn.Ooleruu"o led 'll
di g v n I pn geloofde d lt daardoor de zoo gew'jzlgd werd dHt zendeltugen ..Ueen III lm yr ..Ir e s trek I Ilau.. ..."a~t d" rrucbt~1 echnlt al. ,olgt _, lI..t ood.r"IJs In de Hol- ge.orde liJD wnr er eeu "'k der OrJe geiltJCbl
«em""n en b~kend ge oeg wet Je vruohten van d ..n I..nd l uden mogen koo0'n sJ8 de Zen un I J hill. p.u b-1l0erlll IlllU., hel hier "n IR'\dac!h. lBAIop de bid. Ic'toleo • rdl geile .erd H". dat er .red" ..0 eenag6l10dheld jl""
het zen ngswerk zoudeu worden Om IICb voor dmgscomm'881e d t goedkeurde I U .. rI1I1J.b~., "ealo do .. rk b.h" rt c, .. l I t -e door p ra.) en ,j,e d....rl"e DI.t ~er"j( lold IIJ~ komen III op lolk .. plaatedo I m..u soow neJ.
dIt w r~ un Ipr hpt te'l'pnwoordlg~ stalsel te Da SteJmann gaf ZIJl! mgenomenhed te bet nil 8t. tol Ul•• rre Jo r Item ilel.,.rd Hr Illt.ft8 m t den ,anger HoUAndecheu oDd r g .... gd, bet Isg ..oot'g
be'l veren T. :-;utb~rl"n i wer I wel ,eta voor de kenuen d..t de Kerk toch imdeliJk tot bet PI dl~nt IOt.I(" ~.. I en m bet oDd•• erp de .. l'er B.n d.. OoUojle leker niet bet geval, Ind,_u Na ... s Ik .. 0 plao om t. elDdtgeo m.t un!l
ZeuJ Dg gedaan na ..r eeu ZendIngs I speo- voel v..n baar (Jhgt tegenover de heIdenen •• Dlile en Il .eo("ode ~ Bm tot "'IJb ,d !l"lle k oordesien moet nou belIleM de heer D IIlr..ed. eene pm"r~l"g o'er de 'Ord. en le Ittgll'eDkBUtOL
teur lJ< me, ir nooIt. ontw~t bleekt te z'Jn H'J hoopte dat de ,.n oIn om d" "Ijl. ,"0 behILnlehnl!' eD be. omtr ot IIn pers 011 g.l8gd beeft (ook ID u ••• Ik" .Ioteom Ik oU g~kom'n ben Maar Ik kan nIel

Dr Hufu ) r vroelf of bet DIet tiJd wer I ontwwte geeltrlriit In de Kerk zou blIJveo trachtlnll; .r 'ID al, ..ra•• uu buuendheld eo ...aar bl"u) en I.ker ook Dlel met de 'rue'!ere H\JI nlll..toln om ook "Ool u.en ' corr •• pond.ot "d, ..
om Iever een groote Comm,s.,e voor de BIDnen bestaan en verbeugde IIch over het goed d.t d..I1Djl I" dscbe ouder.']ler., AAOde Semw.n. diM ID eene I"tere UILjta'. op !Jr Ilofmeyr eo IDI)
lan l!'Ch" Zending te benoemen De Moderator de ChnltehJke Jougelmg8vereenlglDgen tot ERN DIll DJ( Wil X HK.I'r GIlLKZKN s Ira In de oogeo 'ao deo beer D, b.boorh k leheo lasbrIlDdt te beaot.oorder
bleek VRn lt tzelfd" gevoeleu ~ z Jn Er was wtbreldmg VBnOods KoulOgrlJk koudeo doeu llet'x ..mlDe.rd '8 Mlta dan achterull.gan~ Of Dl.' 0 rre8pondent legt d"t Ik WIl ,oorlleveu
&~lle h oe w nsch om de ... keo te verbetereu DIe v..o den RlUg VBn Goor~ hadden op !JE lU~!JE V \ NIS ~lOnO AN hAt 100 18 o<lfdeele de ooparUJdlge Ieler ..oor d..t er hl.r z"v ,el. m..oiCJUO aaa dco
maar er I. pl ..nnen hIertoe w.... men "et Zlcb genoillen ow een eVlWg"l18t op hun k081 Ilcb,"lven De beid" 1I0Iland,c". oDd.r .. ql.rs d auk IIj8 Ik .. tI h.t Ole$ yoorol",eo Produktenmarkt te Kaapstad.
heli r Ook II: I of le hll dat betzIJ ""0 vnJe ten te oorlerhouden en hIJ boopte dat op den 1 AArI j{) Odober 1886 ID de Ooll"l(e b.bbeo bun Matneu!atle Eum"u mo.ar bel IS 100 H.t lIJD f.,t n Eo Ik ga Yer
.von iv rga i r Dg betz J ""n ..voud Cooferen duur oolr d .. gemee te 0 llt.hoorn een elgeu Aan dm /I~I<lkt6Ur .tg.l6(ld met HoliaodllCh ..Is een der nkkMn .n der en lei!' d"t de redeo dat loould b,er"o AAD Da heeren Bali & 00 rapporteren dato 21
tie met ie K!lllpsche gem8<'nte ..I wa. Ds lendehog 'u het veil wu h bben GeschIed II) liJD ongtretflogd ns ,o'lge ooder"lJz•r b •• ft I bet IlChterult.g....o 11)0 II omdat "'1 ,av.m gewo
Mu er oog u et bersteld goed zou kunneu de dIt dan lOU men met meer IU8t voor het M nb~er -Iht .... , mIJ .. al\ll k 'erkwlkll~nd slecbt. eeO lager oeruficaat (, e dat ,",0 hot elm :"n vma hun onmatl!l kik,. N8tuurhj" October al. volgt -
doen lenlmgawerl< betalen w..nt meu Wl.t dan leo Ik geloot .. leo m.t ml um I u .. e u tJa f M dd ..okll\l Exameo) ma..r bil II 100 i. d. beer h.t ,. DIet b.t geval rad alle EN IX BOliP STaU15VgDllB.lI1'1-T.ogHol.e nil het olijfUil

~ .. f4-n ko woordenw8lieltug h,erover wat wen rleed 1 et het geven voordezeodmg .. n ulu.rd.l, lG dOler d. malm.>t!dllle a.u [) Ineen ..,dereo bnefll -toel be~nd". un BeHAli'OIlUIrUVIlR ZULltK lIlOlIDWILLIGEBLI.NO SUge b.n~t JUIII oot'Rog"O omtr"nt de opeolol{
bewee Dr Kotzé dat 1 en u et mo~.t Ver Oe zendiugsre,a v..1 Ds Mu Ier h..d 10 den IprJUlk '!lU 8 Morillln predl~ant 'RO Blo"m k.. nd'!l on lerwl/.er .n d. Hoi IJI {ache tIJ'" HIer HEID bCHANDK o,.r lulkd elo(~ohrf.t. I~ der m"andehJkacbe ..erkooplug ID Londen, .el.
g t iAt veel vao hetgeen men betreurde g heelen Rmg v"u George grooten 10 lrok ge- tutein te I_z r g.boudeo op !Jooderd~~ I de u t blijkt het du~ dBt de h.", D 11.~n.. waard. bepD b J li te J~nkeD dat u .... p""r 1~l{l(el1l...')0 Il,ruo d•• or~oop rs boone !loedereD .. u Loobi"
het ge,u g van de .Iechte t )der Wa. e zeI le m .... kt en v le g,ften wtgelokt. De ll..-rkbode KMpeebó :31001• m r.nt d.n heer Ihleoberi bo g.o ....rad BaDce t fie..len h-c t DJ vrn •• er. u me.r wa rd s In dao on.t.rfoJl/k. 1.1.1.0 d~o word"t de 't'oll~ biJloDderhedeu b.llend uJo
b'j 1..1 hJ rel. n z JO eerste Jluen ..I. (Jr" Wllest eli< derse uommer ....n de zending •• bet Helilllejler en de U de femp" ,..r..n 1. under.'JI.r.1 AAndft S.m,oar'8 d,. !Illeen het O~erl.d 0 :Mr Sray b (.M"If18lrB..t ... 0 R "Itte.n WIJ')"I nderen .vrdeu I(erapporteetd
dlilaut euu ,,,. s ... uds over de Zeull g w'Jleu zood .. t men altijd b'J de binstouden reI(l hel ZWEer ..... ru .... Il ol rkt d..t enEIeme tBry Teacb ra C.rt !ilr"..t be&lt (Aa b,rt.,n) b".f, 10 hot publ"k. I<autoor to Man ",et le I1JU lDur d. P"lleO uo "U. dODk.r.
plagt t preeken Hj z"g geen roden w..aruw voor de zendwg weteu kun w ..t er op het IU".d. Temp.her te liJD 0 Il Il~e ~~u"de '8 dl.. N 1:1 hMe op'JI".t ..r DOl< daano oyer I t ..~u •• r!rluud,dat .n Ik _ut. :aklm _t boeren swrt.n IJ ongnMr 10 perceDI gedaald
d. g li tpu DIet wo als h er en rI..... g. ZendlOgsveld gesch,ed le Wat het 8&ukoopen II ",el.. DI"r pr.d,kBnteo III I er DIet ,he d. Lrelt dat ill 'u e dBO eeD belo.k hl) den dronkemcAap ,n hot ,pel.. G"dul.ud. de laatete ..... 11.erdeo er 2,708 Iba
.cb ed j vo r bet Zendlugswerk .au ien zor v..n vastgoed b trof w~. hIJ .. el ooDlgS.I.ln. d.ur ope I.-Iten, r maDDen al. HaseoboT", bel beer D br~l) .rk. t hIJ .1. leer b..k.aam eo V.. dMr d..o ook dat bun Dlel8 aud"rs teo de,,1 0 tl(e,odrd 1l-.. aar1oerd op £3 '80 eo deae .oek
gen Hj; lie voor ....u de Zen Jlng.com do r Ds Neetbl fI; IUiUhet w..nkelen ~"bragt lie .Ie, r en Go.pelm ....llnllh eo ,k .... t DIet bMo",/ jk I/u IImlnur J "'0 MIse H lm yr la n.1 <la" .... t meo •• r"BcbteD mo.t.1l o""r men ... rd-n 2058 lbe uItgetaerd, Ilewaarieerd op
mISS e O(J te rlragen om Ill.... leljkscbe maar mon matst loch op er kele plokkeu eIgen "elb ".u .. ,)/b.deo w. r? hl I(eu er m er .ulke deu ander.o kant d. r ott j!'ttracbt h••h eeDIII e~ G du 19 IdVen ,,1111Ildeo de baBt .AArm.de £ 86.5 I I" ,olgende moged Bis marktpn)lI8o
bengten o'er de Z n hng 10 d 1\ le te goe I met g bouweo hebben raB n..u ~18 18 Mvrgfto od.r I~ pr.dl"ao ctr lfikaat ell(en te word8" •• rt b,] d~t omrl ..t &lj KIn \bd bllatt. I d,.o d,. corr •• pond" t .er Mngos 'pt _
I.teu ll><atsen Ds Neethltng ze ,de d.. t men enkel~ plaat- t_n lO d. Sy d~ 1C·.ond.n .. rd.n dIe b Ino. onget. 'aJrun~.,.d 11) dU8 ook ooh, ()(J(jd 18 ID bet k~ Ijk .'l0 oD.. eteDd lt .elke alagtlnll d" drank Pnma WItte bte or

D. hab e .telde voor n de volgen le w8<'k seu ID de Tran8vaal had n ....r een er st m .erl .. tl_ tril' AI d. nl'U"'lbeden eo eerst. g .... l be~keDt een ce t fiwt ..",t3 ,n het bl.r &ltDfll(l dADaal Ik bet hem ... nelleu 10 dr
eeu "vo dvergadenng over de za .. k te bou len voor £300 gekocht wa8 DIet de r.gte .. lod d.r .er dan .al allle K.rk .r fOOr bol..... rd laA18t" aUe. BI] hen Ilel."rd 0 be.r b....ft ong.. h) .... er eeos op het dorp komt En Ik t"IJf I
eu IQt "et gewoue werk Over tA gtl8n eu de Het voorstel Steytler werd MI geoowen '" d.n 10 medege, erd t ... rden met deo ~.canun_d dut fje bet •• keDl•• 1. onbelJOefll er ul8t ....Oof J. har.n l.ulleu heLDop bet huotd t.
ouder g va Colesbefj{ .prak h,ervoor Ds N .... ankoudlgmg dat me, Y ....nd ..g te lO .tro ol d... t Jd•• n dllD &aloosa I\.,k eeo b.llr \\ aar .ou bIJ ~It g.l.ard b.bbolD' Z k r D' tin b.",e rIJlen, wdlen Ik bem .erlel hon.l. men
Stey Ier u erkte op d..t ..vondb'jeenkomsten un de vergadellog zou hervatten werd eo de hJke I ellum.t te gemoet g....o Illolland DIe oude be.r b•• ft 0 8 ,ert Id VADd. acheu _aDw,. eeop>U'1{Ilelelld w.rd IDd'.D ~é
Dlrt oel cht werdeo en w Ile de zaak \li oeDS kl ..dnotuleu gelelen eu h~t Il..geeed geschIedde E G HUIKF ocb",. schh.,d nn I JO till An ook In .)n brr f ID d u b.mel komt k mt hl1 er did later <le
dag b.cbandelen m""r dtbleek u.t te door den Elu'lerl, I!' v..n Aberdeen I ... n J~IU ID bdt Ic t jl.br gt dBt In "l" stu 8 R'eo I JO g•• vrd"o "'0 bdt oomatll( k.lltJ"
kuonen de.r.ertr.I< e.o r.ek ... n bo.llen do r hem lel Ik boop Ik zal ~Iet geu"odS88kt w"rden ml] nail

Ds. :-; ) Ier vo I het ,erTeIend d..t er Hof van Insol ven tIe .eD Jl .. chrfluo, l!8Yond.o k.., .. rd. Z u hll dwd.llIkur u L t" drukken Ii w.et 0< k dat Ik
veel ge(Jra"t werd Aan dm R.d"kk ..r DI.I ID,.aeb~eD, om nool lDeer o"aJl",nMI"k t.. ioor IU ke toal d.n b....t vao ,eleo Ol' mIJ h... 1

"aars el Rsb,e aHI genomen \.. t b t h ~ r d d H ~ b k;.;Ir eWE I~~UI \ ~ NTm... M Jub."r -lo U.HOC SIe OV8rbo~eDgeooemd I .. elen ""UI( .eleo me e sc llVdO '''0 ~·o I 88 JU eloaam .... ..r.n >r" I ooterec ru
lJS Sn:U!lLL'i~ Bl< bo.k). b ecbuldl~t ~ ) mil drOfl,.i.n. t. h b n, u .. UolI" d.ch Wnurd. bo.k w""rUIt dIt he" vvort., om te g.tulllea tegen IU k een il'

n. "eg nllun sr blid ee bn~f geschre Oct "I -Carl J bllDn • Co L.IUI d. Kerk 'au b 0 g.beujCd Ik n em ue terl1l doblllik E 0 eeD .,ml'l 8 I Z 0 Jil 1an weteo W ) voor.f woo.... Eo ,00r,,1 legon eea Chrl.t.ndolD d t
ven um le Ir.e nen te geven I.. t b'j tot "jn b ba £ b 1 argumeot m 116 I.w~k Ii{"ouemd w rdel vf Dil -I ".t er ,aD tol • ., .. acbten RaDdoo ..eueo kant bet Ev.nlfelie ,.rapreIJt eD
.mart eve mill "Is Z j ouder! ng kumeu Ir.ou L. uwr ntel ct .tr,c A ert t'D I 0 ec U Ib teelr.enend mll.r te I III>1'"nd,,( bet e •• drug MI88 H lm ..yr h&ft lIan d. vere.. cht ... d.r wet m.t de blIJd. boo:lachap "ok dit vorderfel )~ •• r

d.o £.o:l315s tekortJ
P48 liM8II bo 0 red. 8 bre jlt lt t k<rKkter III •• Jenkloll d... ".ot vol hum f eoe .r .Ige b ac"uldilllnil nl-t Il t r"ll6D .en Ohn.teorlom dBt Un aeu eoeo

SPOORWEG 21 -~ •• 1. \lOll' • DA U er, ~e reL lit, .M r Ik be h I b t d t k t r,ze ft d r ya Uo) t keD n ...
D '1 d t d Id i d t" ~ I t. \IRlm•• bury bKt" £9 S. 6J echuldeu I i(en.n dl" b t !l'ebrUJkt he.ft Il,t I... eD ..... r .a 0 Il. e.. In e ul8·r om Iln ,.... • e eo u .. lO.. •
e .1 0 era or ee Q me e a "yo a la e " , ec .ldnBAm eo ec,elJnBraeo b.,ord.reu Dimmer trent d" b..teek.nl. du" ..o Zal bl] Dl.t t.r deo "Dder. kant m.d •• erkt m.1 deo SatM om

lede u r Bt h",jdeu gekregen all op den "poor £~ 0 dl r £:1 ~ os t3d ti" .. aarbeid mIJner In Ichuog ,ete LDer vao dIe wet leorgen? Il.leD Oll&rh,t .. rderf t. help 0 d<»r kaoueoen
...eg J dubbele re s voor enkele betaling te I -II. m"nu. Ar.D~ t~ Wood8tock .tore· E d d I Ind en biJ te I<.oneo g. tt b,) .dk. IlttlO~ nn te ,00fll.D lDet dllt •• rg t pi.. tso I d,. Ulet •
d I dRynode ddt a b•• n £ 9 I'Cbuld.o £50 t kort .£41) en ml) er r Ilre eoeo '0 KerB U P I d 'd doen 100 ..ug e uur ems ZIJ ee m n Bark oot toog dat de .. JO t. Kaoa OUI{"I{'8"lUl M .mAUt III p".uerd., ui Ik •• t.n ...... r om er dere Kuooeo geno.m "or en au de I I(1\"g tot
kaartje van Jen Moder ..tor oaddeo en emde 1 -filUm •• Cia k. ly. "'0 ly t b.b I dl. b..sch u.nog AAD ol Jl" I J1e de n_"r te z".keo Ik bo p d.t Z 0 BDI.oord d. b..1 bier op ....rd .. T.j(en eeD Chrtlteodom dat
bedrog te v rt1dden O..k he ledeu ne d,t 0 d.r no g.G"oD~.n • "Iu tratl. k. ko.ders '\1I"U8' u,. Cb y' .omo" e dl" h,. rop DI t neo arm.ahg z ,I welen ..Is m~erm ..leo , rgeeft .1I.a .. te w.nden om d" •• reld b-
noeger 0 et te beurt w"" ge, ..lIeu konden als fn st on<1er d•• cb lf U le~~e 8 AArllblllllCbop t.vur.n lo 0 bl] moe8t erkeooeo dat hl] ulet beter lIehR8fd te krIJgeu, eo &II deo aoddren kant de
.'J l ch ....ugaven terugbeta ID, erl ..ngen 8CHEDULEN INOELEVERD Trsncb Het !!'dl.l.cb lp ling al hoogb.tee bad g•• eteo dur b'l Iloe ....o~..ll.o groodt op ."n ....rd'ller la vao een vocbt dal tie .0It.1 kao
Voor den Spoorweg oaar " Jnberg en K..Jk ken.nd wat "Dder"o hem ,.rt.llen. genoemd ."rden .. n alle oedeugdeo, d,.fatelJ...n,
baa.i go d dit u et -I ,ter G L uba r A 1.000 flin \Vat 880IlARtd..n '.lrst D 'ok en ...or.t1 droo B8I}lottehJIr II liJ De verd.d'l!',ng w..nneer d.. moordeo, Our"1Olgbeld "0 !lI ea wal bu med ..

WEER DE ZL'!DI~G ard.e nl( \1 ol" bury Opltg - ken ° h t.",," Ik beb ner~.n8 grl~.d dot er b-er Holm.yr h.m boWllBt dat III e bd.er,og w.rk~o om oOl.e m d.m.noch.n 'u de...dlepte der
Ds Stegm .., l' vroeg of u et een Commlol..,e 2 -0 r,re 0 ahllm La c nn G ..detoDe ge.~ g g. e w Ja In B jbeltl)dM"1UI M.ar lf 11 dat er Engelacbe hed ren b,ar ID onle kerk ~e· b lie te .tortel eeo .ocbt dBt door tklo SBlao

zou beLO lid worden voor de BIDoeolandocoe Klmb_ ey "lik IJ. dat er 10 1o"g ~,.t ... I. ge!! Ite.... U heett • OileD.orden alsmed .. dAt h.t jletal dll~aeboh .. tot DIets I\Dd.r. g bruwt wordt dAil om; de mea
Zeu hng ten PU de ile vergadermg o'er le • --Ch .1 t I RC bW8 SRIJmllo op Toell 8110, fIIlJ du! d r ml... ,.L ..an ~ re. 8~n be,d" echoleo ..IbIer bened.o h t g.,or. lICheo te bhuddoeken, en aldue 'OOIt te dn) ..eu

d I h D C Ottr "'~ n b<er U I •• t.-<I ..t ongellllte "I n I. 0 miD het h#t derde getel 'oor d. \tuu •• rnem"otitoeillg" laude I uaar ."ne pla&ta '" hunoe OOII'eoIqU.n g.oopeod
Zeu Il g voor te ten e ge .. one OIllm s 2-Á w, n 1 t.08 ilerllor op K IOfont<lo, , ..rb.oat .Ia melk 0", ou Dlet eeo. te o.nnn. I' JOlndleo ,eien Dl.t Ilr"tlS w.rden oDde .el.eo, .or.t.o (mur te I t) .. IUlr .. eeDlog en koer.1Dg
lIle me weer z h wide aanslu ten .... , d etr ct Or •• tf H ft~1 b.r " bId d b d Z d dId

d I d .'bod I r8U dat melk .. el d-ollJk bet b.rt ,erheu,.t. 100- 118 e. ID strl) met • wallr el IS 'JD u t·1 .r tIIo eu 18 e-oe p Mte .881 a et an ere '''0genoeg ..atVooor e e,. er ..tor "M-G.rt J haoo.s du 1, p K....uwdekra.1 I -~ "k b t r d h t d d hik k d k k
Nu kW8m het rtl.ppo" over d~ Bwtenl ..nd .ldeellDll F "dbnr~ bv r dat er II) de to ee 11(8 tIJd. een gl •• IDelk I omst In et een e lr··.. I~ tl.t e rl' Ja eo ge e C 118t.l) • .IJ raa .r8 eo r..n .. r oop re WOL lIaIlIt nail leer jloed aan eo daar de
h Z dl g n 08 Ntegmann wilde dat men 'K nlklelrO bo.en .eu te~ • J Wil II .. el her- led.n lOO ••• en ID h t la..tete-n lf 'rIlllIJer- Il sp oken 1..1 .ardeo dan me' de ne8laelt)kllte m..albool de de ... w""k ,el'tl4..kt de I..atate II die bij

lie e _r n e ~-G8d &Ab I" oe .an 'Apetnd bandelaar 100ereo dBt onj!e~l.t. W'J" bflh orhJk toeb.r.IJl, Ik ga dlktDIjl. op n.. /.I.oJ,nge" af b er mo.t Ik .. o_keo.n verWl)tl0I!'.O .rkOo
eerst bet "'I port der ZendlDg8COmml881e d..n ~-",.k rl .0 M~ o.n fRO KMpet ..d b..ndelaar 11... 1. b t b..rt .-rl ulll .111t d," II •• lama- bem benoDeren aan "RI Jastu. b m r.ods om I ChmtehJke \V1J boer.n I MI btoe I ckrg."e" tiJd ,o"r de !'io'ember 'er plOIl lUllam'ern,
dat der Comm's.,e Uit de Synode Yoor de "-Ar.l n ~RI en .an 1\ IUlpetAd "eod ,erkw,kk.od !l0.4 l{eecll1~t om ID .,1 0 treDt hoor"" uggtm geleerd be.ft '*" door uw lMrckrftl'1k .rl/if nllar Mt ~rckrf :Ijn echl)OI bet "I. f de uovrug' Daar wol 0111te._
Zet hng It!zen lOU DIt ge.chledde 1 ~-P ete Ruseou.. • I f hO d. P ....rl d"okno"eo te ...ordeo "ebru,kt I ta boeft Il"t Ora bet uwen I..... rs nOj( dUIdei lker te mBken r0t:t tot Uod om .raak. Echen mInder '8 ge.ord.1l WIJ t"keoeo .01
Het I leek wt het r..pport dat men er aaa -0 rdo Mum 0 'Rn K."psl.lld .talbonder ~" d d d d d b h boo P g IiCb,kt om ,. wll8llCben"0 9&uOld tot 6id perd bt d I te d d I JUllt b.t boutd te b"d.ellDeD ow bet b.rt le at er jle..n re eD.reD mot .u maa 18 lont 'J er DOg le ""0 ge._t"o la 11C e u b d h G

BC Oill e e~..nge IS n on er zen e lUg 22-Heory MRrtlO ,"u \\ ) b rg (t ... ede ke,;'· .. rh.ugen het ,llleDde In eieo l....tat.D tiJd heeft hl) Ik bid bun b... oadlgt n ... I.lel Olet langer aau e .. 1I8IIC .rlJ.O eurteerd. acheersel.
HofOle) n de Transv ....l .. erkzaam ten deele 0I8g. VlOj!' , ....1 "'1II<1"....d d"t de tl~d tD de Somloan" ....0 Ik keod. eeD looaeo dl" b] deo b.er S tegen VRD6j tot 6t i en 6l i tot 7id per Ib B.t
tot zeuJellngen te ordenen .. at ecbter een zaak U .. D,eDAAr ~ ..,. ~ grootate g.deelte .."r; de wol op de .erk >OplDj!'
waa d,e belloedz ....mheld verel!l<lhte Mededee I EOKUNDZ J DBBBItL Hollandocb bosteed te rt la nu _cht.r dat I J"ub.rt lo dienst..... hl] droDk "J'@Chnk~eltJk d bod b d

VERGADERINGEN b'l Uit deo brief un deo be.r H lOl yr Il.t dllt mB..r de h.er Joubert de. I Bile mJ.nte hem o... r eleo morl(eo AAolle eo eaton u,t I 'arhllll:
lmg werd ged""D v..n een vergadenn~ door d II I [E.o drollred.o II lleeB I .. "k otm,u beteekeoeod b d kl b f k b I I d d kiL .lIeellewI\8ICbeo dIe tegeo .an 10d tot 10ld
h~r Hotmeyr te Mo-b·st-'> gehou I'n w··r d b d I I. d d J Ileeo re "n t t 81(eD 0' tspre. t IJ" te b.. eo eD nu 'AAr... te l"I{g.n Ilter g,ng per Ib ~erkocht werJ~ ~.~ ~ ...... - (Voo I," \/".1" I"" h.... J H Holm"'-r) ocb..,n. rlel(e 'J" ar uwenl m!l8r rogr •• - dId t ddt h b d b k Lhet b ln.. eveneetl'a w... ""g ....u ..I. up een -3 d Ir us - 0 .0 IJ .an mej .... I IJ weg ,er uu e IIC aao eeo le ereo ouer ID V K h

e' MD wordeD I er I "IJI8 ""DIl.... od sood.r d..t b p.... d Olet 100 op d. S.mlnan. docb moge d. KelIIe m.t ld" ,0or.R.rde dat btj elk"o IDor liLLEN- oopere ~er"ac ten teo dal,llg
Synode maar WIIar men 80D Illlge gemeenten V RIJ DAO :I OCTOBER meo ID het m,n,t. er ... n denkt om b drag te k h b d d d d k k fii b b'-. op de volg.ude .erlloopUlgeo, en nrmlod.reo• de o'r"n had g~wo.Mben omdllt lIJ geen b bL III I. et t ao ••• ran er om ..t e t..geo Ilen liJD op } lOU .. ""n lu plaat. '&0 d.n d b ,Ir k '-

~ 0 0 ~ plegeo eu Wl) • UIID met er '''0 te g ... ageD rd d d bek h I dl Ht' k ffi U8 uon. prlliell 'TIJ lee eoeo BaD bo"'el.blÁ-tondeu hodden gehouden Ge]d w..s er h Id L.. dik .00 tge 00 er.IJ,ere8 mlo ..r .AAm I. Il' ee eD ~ .Iln et .0 "ooru W88 u 1 1 la. J tot lId Ib" Il ,__
~ m Re CL~RKR JAM~BG'IPFITHB e'lInm'o sc" nameD g.""lljl a .I"m.od 8 a· G d I I t k k h b k If \V f·n i per ,..erloo .8 eo, IADlfenIet te V nden m••• men Wo. or'" tegen bet k d k b d ""on e OglC!\ ..oorwaar moe I OOP"Oeo "IJn • I I. lJO 0 53 J t t 61 k ne '3d &0 ~d K h- -" D d I) I d Id d '-- rB ter la 'er. 1"1( g. ragt mAAr eeo'oD III I d D __LJ d b H f d te D did k .. ° o~. t u AIlp8C I,he"'endom en ook tegen b,er 'rl-Len Znlke er" e' ~.n e .c u "0 .. er .n .....we b D e .lU1l(}()(leOBm e eer u meyr e OIo '~Brm. romm. rOD m....t weer eD I "J D_-tarde 1 -J 1 7u 1 UA • _ b I rt d L'116 10 21 g8l"l{d Wilt 0 geeo ander~ e.. oordlDg.n kou t d b Uht ., b dil< d d I b' s iJ en UIIII &. u lot , d pervergadl>rt'j!,en dedeu volgens den zeodehng I.en -~ lArtn ril ge .eo jle... • dUld"hJk gomRakt .. ordun A. Da Oe lker moel. om en Mr e onuenc el te ee- nu ...... g I 'an .Ie .. or t le II.. na geelIC t .tuk B aehAdli{de ,ellen nur kwahtelt

'reel gooi &&l'de bekeerden wt den Naturellea J u.b 1.1 d r" £956 U t bet r.pport bl",,!r dat b h ren tu_ben een bl)'O.lleh]K oAamwoord eo e"o Zulk e.ne h.od.l"IJI .... 1 G"d Olel oDge.traft Do D L
volkomen vnj wt durfde .. spreken Voorts IDIOl, nt ""n b..nk IbKkk.,.be. gbe,d Iledre .. n I"gt d..t b'JK'u UlO OICbou"C' g omlr.ot at b'Jwoord mur boe biJ b., ook m.t ,oorbe.ldeo I.ten PBRANDEWUN- e marat II , .. lop £18

h..d dl. wA"'e08 d. al cote t Jd"o nl.t 1D""r be- .onuer t. "DK AU"wotIDU8 h Y8oatomUIIen dUld.hlk ... ·kte t:>eh bleef het bOlteo hot '--"'rip D..n laut de 'CJrreap' d ' d t k tot £13 lO... erd bet een pn and.r vermeld ovrr 8Vaoge O~ O~. B b T" d b f d f - , 0 .... _ "" ~n .n. a jllJ u .. e ~ G N t d bod
list"ll u de N ..turellen die tot liet Zl!odm""," t."lde 0 k b..d b • ..,1 verloren '0 eeD pr c I I b 1110 op r. c" ....01 IIJn

h
III e ... t, "0 ge. t '''0 deo doctor lie .. at 8chrt)ft bIl een p,ar lomm_o mo.t 81ulteo 'oor k d"reD la I.~jl 10- B.AAS- I. 8 .or t .. nge en en de ..oor-

werk w den Ultg ....n maar dat ooder de B..::; Ee ""nb< d '" 1 • kel.n \\.be.r OlD d. hAteD IJ Od· d"'drmllde Mf"J'jl.D .IJ om te to 01"0d"
Bt .. ekeD nil dele I.. - Hoe dlk.'Jls wordt er dIen .'j klodeteo (Iod,eo Ik ml ..18 V;"bu.d per raa I UIkl ID ~

J ov.r te nem 0 ~our .en b.draJl ~ro t !l"nMjl om •• 0 rogre eo III ') a""mt nl , ..0 ..1. ne olet NederdUltscbe Ger.f Kerk g ecbre .. 9 0 n ooder d klOd re ba) d: .MIllIL - De moleoaar. kuunen geen oleu.eal was tot lus ver DIet gelukt Eeu DUlt8che I de L-k "de opb.ld r,n"', b' oDd"r e, re, e lOO Dog e • 0 m_I( ac reD ID l.n ordere R1rnDem.n
did E B h d b d d. pref.r.Dt. c e t ureo teo '011. eD de eooeur "" 'u 0 " an e. wo. d...ub'J dus Ned_rdultoche al. b')foegehlk olUlm "'1 klui.r"o Diet begmaeo U,I te r""peu dao

.en e I fI; e .rw yer .. z c ....n e r60te • (jd In h.t .£ t8 betIlIeD .. erd ""OlleOD- waarbIj 'RO de '.,soelhng 'RO bet JllIrI'Jlreche We k .. ard gebro,kl HIJ ,.ret ....t er nog Olete 'fil lulleD dé .t;e08n ba ... t .oep~D o.er luike gru"e AARDAPPIILIIIII - SCb....raeb WIJ tee.eneo
zendmg der ~ erl Oeref Kerk aangesloten un OleO eo u. heot kr""ll ."rlof m '0 elo{eDD8&IIl God. m.t deo WilD g ... alljld .. "r<lt., ",aar ... t liJn All. uovalleo .op d.. echoleu ,,11.;81 acbTlJft d. leo ABO\\ lue lO. (jd l t 12e. 61 ROlde 13e
een aanW eVllngel steu en 1elpsters der len ~ 19 0 nodt g eo bedTl~ l!'flU. dit 8 dat hrer 't" lot 151 ptor ..ak
del (gen bleken door ..parte gemeenten of bAod.1 te dnJveD • • del -I bt'8f D &Rn &lJO. belaog.telhnfl; toe Z0U er Nu M )oh.er, gIl kuot Glet uwe kolommeo __ ~~~=====...,.,.

d Kib d H ( Rt JOHAN~18 IIRAND Uit .olgt d..t e "IJU Ifngel(lIt moet "10 le. niet ml acblen eeD ander. dtlJheer we.eo 1 doeo wat f gIl WIlt, m....r doet lliJ het God
mngt, gen e OOUle v e ugenoten S"C .1" Scbuld L '''818n ..~n bet B u .. g....... r t"O .tel'jf8te geen d.r d I~ OOIt 11&0 g" Hi) beecboll.t d.t1 beer Hvtlll_yr BI8 do ecbrlj ,.,.1den ID,loed ten goede .ao u .. e hand el ch.u DYNAMIET -Men zal IDeb hennDeren dat
IIChou bezolligd te worden 1:: ,t Gordom.. pc nc"" I dacht be.ft Omtrent dM tekst drt k eo "t)rd 'er '"0 s mml"'e lodl"O nit' 1I1led" oAamlooz. !Jao le"'t II "Jrr.lp nden' d. t k t d nlan te Ki be 1 ti N tu Uhet laud beuoorde ... Oltjveudriit gaf de Zen noo'"cb.p p e.D v.rband £260 d L l bL- , 1'- lJ u a., 0 '0 " "'" •• I me le eren 0 ga m rey en a re en ID)O

~ ra .eo e ""n .IJ nl., no .. od ..- mRar b 1.,eD ID d. Rtmbod« ,eracbeoeo la I.IJn Dom. ..Ind der leer IAlDeO .. aal Ik dBnk God dat omgekomen ten gevolge VIln hl!t lOademen
d.ll g &:hroe<Ter een .. rsl ..g w....rUlt het R~ B K. rHaROII geb MARITZ b etl l s V" B.er 008 mil nI'8t11..n 100 Ale ruer YIIn deO uien Oclob..r II ae'mft de redak Ik u,t eeD ,ol hart k..o I.g"an .. Ik waal met van dynaDlletrook ID de mlJn, en .at acderebl._k dat meu het r n et de droogte vn) slecbt T ed lJ I d hiJ '-- ed d bo L ~ I. I

". e "'0 geo e se u en ""w."n -II er I" Inl1en le IIJO ·'1" el 0 le r.C~OSle t ur vaD dat b Ild aldu. - \V'I ol Ileo ter .. lf alles &allm .. a "'oed I. m"' .II~ -.t t"D oog IDe.. A. ... en Va.n die andere uJn er nogbad en dat het bi'stuur er bleef even zoo V I Ld" "d L h b h I I, b .. o. <0 Wc .....
( C de I .rs ~. unO odiil6 &! u JC X8CU I met .l.jI'@eo IJ ton. lel(t ,"r~~ 'I·t.n d r t'ld ter be'f.atl"'ID" -alJ. Da Holmeyr. 'Of doel b..,ft Ilelaa tut Jeau8 t.. br"D"'"n" En dne .... n congestie 'ran de long overleden.al. bet wa. D weerw I v..n de ol'jv,og v"n k ho. d £5U) IRt h d t Ik d .. .. J 0 ,,0

het 1,,0 i b j Bnt,ch Bechu ..oalaud Tegen l.urs .mer 'e n "0 eg nog .... r J " me en ao ere ° g klartog I-Ilg.n d ..t d,e heer I>o'.r on. b keod ol 'jle Gnd i(even dat Corre8pood.nt ook lpoe LADI8MITH Hl Ocr 1886 -PraalJe aanhou-
ontu ht b..d men bj le bevolkmg leer te erfpllcl t £1 lv. Oeon cur.wr Il-lwle 19 stt: du,uk ~ bet I hq td. :snacbéDt 118 D,.t op e_olge "IJ,e v.rb ode" 11 m.t bet d,. t t dl' pere I lIi(teD komen mo~e dau om dende doordringende regen 'ran Vnjdag nacht
waken D Kerk g"f ....n deze lendwg £,,0 Re D J DR V LOlBBBAIIDT 'er e~eD ~o !le oo'.u w'J .t ll. ..U eUf'8Cbap 'Rn del1 bn~'en .0 ID ééo 1l@",1 all .. als bet ware B..n daD boole toe til scbnJ tot Zaturdag te 12 ure Bergatroomen ZIJn
a j...... In bet ra, port werd meldwg ge E.rste .. r~~d.rlnK geeD credIteuren ,er ~lCt \;mand dlb. d.... rlr Ol( van Ren III~. "filJ t.o mw.t. solt8 nl", k.ut d.n OMm "'0 deo "0 .. at u,.t m t liJD gn .Ien 8trookt. MAArik .terk en de nVieren waren blJnB vol Veld
ma"kt ,~n bet lood Van den ou ierl ng Bnuk aebeoeD k 68t ] et m.t .m 8<1011111II)" - ED Z Anc rr •• poodeot, dIe &lch ....n I lae &lJdepIaatete 10 dWMI JaO mlJIl puot LIlat ml) toe ml)n 8tak geW&IIuet er prachug 'IUt.-Ons dorp roowel
.&11 de ,.,tuder ten Zend" gnereemgmg te Stel Ro SMt'T8 ~N co lJa I d. tWl.l-nll8jJ ool&.o..s ID d ..le 1<Glommeo'oor tol elDdlgeo met eeO opm.rklng OYer dd Orde aL! het district heeft een zwaar verlistt geleden,
le.boscb el v..o de vele kiemere '\ ereemgIogen I Spec,,1 \ II('nd. .cou de" b .. 1_0 - \ llP:SCH IUJ VI SUSPU ST No 4) gebragt 0 II .eet de bellr D nll ..1 leer .el en .. at IJ I"ift o.er de gSl{1ste lI.. estl. De door hl'! overlIjden ..an onsen ~hten .pothe-
die \"oor cle Zeu I ng Werkten maar n en .. erltte B Il rlO 1r ~"Id 1'0< rll"'lCb t £15 J DutI.!! .. • Jwotus IS Ord,," 1.I,e l'l(t er mels .ao d..t 1.11op jlro d ker deu heer W A. Grim Ruim 26 jaren lang
nog u .. t sUi. Im~t'g ge, oeg E u wo vau po r.k. In~ £11 II \\ R.r" ekeololJ( K&Rp3tad Ml October 1&)6 Ilo ..wel de he.r Il bl) hrlrh.hnll te k.I1oen 't'BOGods woord h.t l1t!'brulk van .'JU ""rb,edt oefende hij ZIJn beroep allrier wt,-endoor zIJn
D. C .:,rurr~y dacbt z cb aan de .enJlUg te £;,1 ti. d r b•• ft g~!.e,eD dBLh'J 'beo oaa,nlwze bne't'eD geeDe a:Bar g.~ft eea,eUdll!' BI8 redIlo op d..t Il) Ilcb bek.aamheld m het vak ~noot hIJ bet voUe
WIlden & II , H TH El,;NI;SBY me ... nemeD "~t aDs ecbnltt bl) 0 g Iledu er 'ilO ,nthoudl Uit hetde voor '" d"r.D DM, vertrouwen VBn hei publiek M06IJel Jk zal

De C mm "'e onr le Z url Ol!' ble.k met I l .. ",de \ JI"nd. v.bu d. b Wdl"O :\IlJobeH -IJe ~ynoje be.ft bedeo namlddRIl 19 '1\0 d..o beroeraden PILter rlLm h88 ok Uit liJD m.o er • '.n Koed londer kau bll)'t'en l.. t 008 het ZIJn .eer .ulk een apotheker hier te krijgen
d,t r"r port z ...r ug nomen te £Ijn ill.... r h"",r l b.d. a ~ ph. • rb udeo £32v() 0 b".lu t ~."om.o Ver bet beecb IJ" g.pUDt No b I.f "0 deo :l88teD Sept SCbIJDtb.t d..t biJ de om AoJerer wil DIet drwken Zondag n&mIddag ten 4 ure werd zIJn stoffe
ve .. lag r Vl>U bfl, .. tt we 'g au ier. Ian een I ~ x cut ur k.mer •• rb.nd.n 3 0"' 10 ",, dftt deo Kerker.ad m8l!'t I(e"",. ... rde bIJ ..oon'em.n bn tut d. NuorJer PAArl DIet met I Omd ..t ue drank .ulke v.r • .-tmgeo &l\Olll(t liJke o ..erachot ter aarde besteld Eeu groote
weerkkl"nk btlt ..lve I..t d Co uw Sl1 a" b val P J U" \\ , prvra_d ....okl gte .. n w.nl{"drIL,l ,,"0. C mra' •., ..... o lu "-ii w')gentk verIJChttn9 heeft IJflng''''''' In I... t oul>'(f'OOIIl""D WIJDte dnokeD jl8tuloleo t8~en achare volgde de baat ZIJU aaache roste to
om b.cs..;hr JVHgspuut ! aan te u weu en ow ( mb ck &: G p om 88 100 0 It.1 eo OlD

t
Daar de lletu1;teo t. g.. n eo bil nel(e- N.derlaod I... ft ra,~u DVaam nog la m J e .. erkoo die Indru schend. ge.oont~ li~t umdat Mt vrede _ De koorU el8Cht npg lIl-.r .-.-lnng

twee ).r d k..uten het Z.udiug8veld der Kerk I Gebro.de" ~tepbR r i. i: ~ twg.DlS ft Leoeraen In "kere 'orlB 0 \Vel I. I 'vort ea k b,.r "n I Joe .. er keu ID Hol mllt&gg.bru.k 001." m4llr om het ml brulK offen Zondag morgen o'rerleed na :; kort
te I"teu b~re1Zen ~m~t. \: K ck promoas" 8<J 0 waar d.n klo~".D deo b kl •• ~d. moot M"Onla land ",.ot ,k n,ete mur .. at de Kvlool. betr. ft d..t M ... !lem....kt wordt ~ jl'l"UI ZIekbed van Ill'Chts 14 dageu, deeemge dochter

D. F en .... r ,mJe toen de ds 88,e over d. I 1l~1f·,"n wo d.o op z ker. d g bl) d. g.lu geo Iinu en dit •• n grvot sebe'J,.r ultma ..kt name .eD ,ed.r v J om te denkeo .at hl) "II van den heer J A van der VIjver Z'J W••
... ak g 'Opeud werd dat het b"ter w ..... Ilea £7748ïtO teo(en...oorJ I( te Z) lD""r bet k.u gob.-ure eO II k om blltehJk. b Id".o te ecbrllY' ,d ..o h.ett N J kom Ik t<lt de .ol ..eode .1 8JII! Teo e.r 23 Jaren oud en geh d tde heer Wille;
n .... r de Ilvoudz,ttmg te verwlJleu m""r hIer b"t .. I s k.r geachl.d n dat d- b.klaa.d .. '"Illfen Ib I I.k.r de beet. Ilrond 0 ,n"r daze •• rklanD!l~. D..t.1 e ....geo.tIlnder. ( n deo reil"l) WIJD Van Z'JI en laat eeuu~elz::e kind e na. G9d
m.<ie tle.k wen bet u Pt eens te l Jn D. lJ. I.er" F J !'lr ... en A G H Teubee 1... 1 d. getullleO lIln te arlJl om n."r deo K.ra. IIIIJ hoult DIet op met .. ",m lof -dien lof dIe 1:!ren dr.nh ..rkoopt're of dnukere lI)n I dieD reu de den IlfgeloopeD nacht meJ een u
M~ Ier ...... r op d.. t £PuJehugen v..n \fn ! ....,d •• 1. "."u "nl I"" curRtoren gekol'o ,..d te kome Ik bu ook te b.bo"ft li( om dl.U ('00.18 b,) aao JU.IUI scbr.ef) b m nur 1. K... p ,emand er rPllt Ol teileo I. onderloek m ar de I den heer '\ ..u der Bank 24 areo ou-:on YaD
k"" r ol"" le bj d boereu u terst popol"1r i ,.rreD af.tel d YBn10 of):I u.. n te lI)den .. lOO ., orult jl8kora.o HIJ moet I k r 1'&0plAn o(>8t ker IS ~a~" bokleed IDet tiJ"" I.iflk On scbeldene anderen waaronder ~ern Ver
w~reo n de ~ ..turellen het best begrepen ~ TIL -1I_t olldeel van III te Ver gedreven .la .IlO de ,.r af.ei"lfene lee.n ddr Il me- t .. e.en om w~Jer "IUlr .en Il cl"r wer~ldd.el te d rz ek m'\8r en Ill) IU t &len d!lt de b.ttljl1ts te- VIjver A M Ir.l Gran 8DL Il ardua v d
Het vavrb<",ld vau den zendehng &hraeder I bezUlD1gIug bhjltt volgens de ".Ial .Jfrlka ~ De Commlss,- neemt bet ~.IU jrenl. Rf lo Il - ,erhu IdU .~ot dl. I f 18 b er liet moor bij • genstA d.re liJD WI oboareu drank.nk'lopere ot ZIek ""n de koorts He~1 kt al!~e ge ..... rhJk
toon ie w~t zulke een lend ..hng wnder b'Jn. UIt het ft,t dat een .""r nuttig voorstel lO den ocbllt"" d.D bekl"'jlde .. ordt ke SIC" ... n t~ belU al wed r Yoorultjl~jla ..o delulken WI~r ... ret~nd en oorde. I reeds 'erduli nu tWI felachtig word Jf lDeDscheu
""D ge u Idd ..l..n do n kor 1I1J hlld wat geen Wetgevenden R""rl tot WIJZIgIng der regtspl&- complfrereA v r d.r Ii..rk ra.d ut lu Il H t U dankeod. vuvr de p ....telUlmt •• I I l.rd z,)n dJOr d.t 'erilif T n t .. eed~ dat het IDr C~Wlck sulleu e~~ &I~M~ Goollen of
I gen .ur ....n dele "jde ged ....n h..d Or ..nle- gmg door baan'tellinh /(f v"uI dSpt'cialedVrooereg e... "'? d.tbdele '"!lll.n duI 18 .... ar liJD d· Il. UI BfLANGBTELL~NDII eeo,oudlg d w"",h.ld ISom er tel(ea ~ lIJD Dat .1Ie geval heeft nu 'rerach!deue ~O;; r In
nv r 0t be' roe ID dell lauds UItgeI li ....1'. schIp reuk ee t ge., en op e II&Ilmer- lie • .t AOt. or l 1 un den Kerk~ra"d bet ,.eratandiller 18 nl t le drink k d beh d liu :J: 0 non
Ouk

e
".. I t ~oed j d..~ de Afrwuer zeI lelm kmg van R<lgenugswege dat de Raad wilde u..tu~r11111ddll&rop.olgen g I I )t n'.t ... racber.. b PrS 1)e b "serp'~1111fIl: tddn ~e.r tel ~ 1{1~IJoeu lUeolCb oOlk.onoo, eo Ik lie er du:nblell!"~n~e:~ lt;~:~:n de a~e~e ~ :::C.het hem moeIJe-
ts v..o en"".kuuot w steu H bIJ ver beZOlDIgen u dat het pl ..n geld zou kOlten ter p &illS. er Jletu 11.' hier h"t buo gotD 1(. "e nn M. a .r. eCll ne auen In dan een ~•• al om te t.lst (0 Id f'8Q nu ZIJ zoo loge-

~u de ~ h lt d~ Corum'';;!le er tegen op ""« Er hepeu heel .. at gt>ruohten over ZnJuland Ul8 ~O<Jr0 8 eD fOl~en8 w.t der 8y od. IJlO.t_D110 d. College I~n .... no het Holl ..ndech onder te, JO) d~~r de 0 de" ~b nlet~ ::t opete~e~ wo~e la 0 tempora 0 Dlorea Ik wenach
om ~eLleurJ. eVll1lgeliJt ..u ..Is zend.hogell te Iwaar eeu bnef u t de ~publiek en ..udere .. ) b. de en IJ. pe ,,, 0 wvrdt do r het Ker· .. eIen wordt 'd 0 1:00 acAl ItogeJ.}k t. 'Prek.n sJll t.". Guds .uord 'erkla.rt T dO d:rder d..t we to oete:Irte :nJU en een medlClJneDbrouwenJ
ordeuen 18'"....t zelfs lo BMUtol.Dd !lIet g&- bt,ngten hadden ge~nd dat &elgli8Dd zoocla 1.~JIrI ~.tuur /' c.ni~,··rd f '''~,_ d. Kerk I""'"9"J.MJI III Itn) mot d. 10 ra !md de tegenatl\ud.," rae.stal mo ecb~n Il n d,e gélt'lu b!:ter u~tt.len U~:' t:!..*":' tehllt ~on mIJ zeker
JQhiedde mr ~nnl wae ... men vert .. ge ee i8IDe ~u Yl""@' u, ... de 100- ,B11.ANGIIlILLBli'J)1 "oger roeraD ODide ramplalige llagWlIere er"aD obit.. t. 'rukoopen. .. - rua en en voer.

bt>Ul{t ( ID .&lID., er daiMadeD ta-v bee yeN.,
gaan, se I Dl.tt te doeD eD .... __ a doeD nr-
o "deel. 0 .M'''lICheD dl. ..ca a.ldllt door _I_
.achl ot .i",uli.tde laCeD lt,ideD lila mea.ch..
.,"r fl;ee.le Ilk. ~. lIOIr ...,.lot.eD lI)n eo ClleJilt
ile~1l r.., I bobben OlD le oord"let: U J &eIIt he&
la t "oD Gude woord, want 'SI I .orel.n allIOhu ..lUI
d.JI dldnlr bekeerd Hau ... g Ik, yprkondig R"J
bou een hot",rea "'tiff (oahoaoID' ,au .. le 101148
daar beo ,k hart ea Iiel 900r) eD dau kWlt rt

JIfelr~o
In pl.. u .aD on. te ICha_D dat er 1')0 .. I_

rondolD or. ID h., 9erdrrf Itortea .Ier _)"0

nn uOle band di" ODi Oort4ltenea DCWIDeOlI!\l
gee.tlCht wordea, la pla.... na 0'" te ach.mllD,
nroorJ eej"o WIJ nog heo .he se UlohL"U Lootec1-
deD

Na'l dill' ik miJD ICbnJyen lD"t MD raad en
die 4&. Konl giJ DIet geloo.eD dat Iwt Irw.. d
I. glljl'llten .IJU te dnnken, ~, bllnllaad dWlo~
U .Maar .ordt er _te gedaan OlD &adereD
onr te hieD om dell draDk te latea nreo, om
God..JI spreek er DIet tegea. Ik heh nor 'IUet
HO teg8ulpreller ge,ondeD dIl ucb et gelilkkig
om .nelt

Ik I Ir a het II G ,d•• erk GIJ beheef' Diet
baOIl le &Iln dllt de Satao aal moelta dou Dra
me~lCbe \'&n den drank lf te krijg u All.
"at ee e etrekklOIl' heeft OlDdeD meDlCb our te
balen om nn lood. ",.taDd te doea II vao Goel
IndIen gI), die ht .erk 100 lejfen ltuc, een. IIJtIt
mtJ loudt meegR&n ~IUI de eeue bilt n.. ' de lUldeN,
eu de eUeode loudet lI ..h door deD drank aaoge-
Ilerlllt, giI lOodt .ndere berieDen te .preken

Nu mIJnbeer R dektear, het II biJoa ODtJe.
ICba"md om IOil te ",ageD, maar nrgao IDIJ nog
.. n den corl'8llpJDdeut het &lItwoord te gevea,
.lt&I'Om Ik fl;e80onder.'JRIr meer be.. De red.n
,. oIDdAt Ik gebo. n&a1Il de .oetatappeu ....
J elue "enICbte te ..o~en eo Ileboor g'" .. n de
"oorden "'0 H.m POO'fll4tlr ooortDtUlr ~ .A:
.. Urw) iMnand gtJborm _Ik tut fDaUtr ... gUC
hi) kan on ~t KotUngnjA: VIJJI God lU<Ii ',.,a ....
lo ud_ wordea, omdal til gedoopt beu .oljlene
hilt. w<XIrd ,au God ED Dletteg.u.te&ode alle
mo lte 'BO IJr H"ffUeyt OlD IIIIJd.. r nit te krlJ-
ien hed III dur !raoaen bliJ,eo Maank aam het
au eeu. roepstem nn God 11&0 dRt miJn tlJd 0111
.u en ook IDIJ I fl;OIuodbeld het d·lltl)dl ... 1
te ... nRcben ... n I k lOU bet "'pport •• " Dr
Ul\le ka o.n touo"o, .llOOk ..eD g"tutgaChnfl 'aD
bet Sehoulct)lBlté sel... Hel rapport moeit Ik
... If om achn)y"n daar be' mIl te I ourdllte bier
Ol.t o. rb ..udll(d .erd UIt dIL .1I.e &al bet PD-
b I.k 1'1n dat de gebee.!e bedoehall nu dIeD
CJrr sp Ddllol "tru 1111)rel(t ,etdacht ~oor te

.t.lleo Z JD ecbtll ....O ,err .. dt eeD bittolr-II
geut. U m'JD barLooItJluteo d.~k toe brengeud,,·
~oor de plBalA miJ I! Icbonk.D ID u.. blad, bltJf
Ik d. uwe,

J BvenD, JL

dlD&1r8
Do tweede
Do dorde
Do Inferieure

achachtig,
WIjfjes WItte en licnte

(lupeneare)
t ....eede
derde

£4 lO
! lO
1 10

o tot £7 0
o 3 15
o 2 6

o
o
o

Do
Do
Do

3 10 0
2 0 0
1 fJ 0

4 1.5
2 15
1 15

o
o
o

)

Do
Fa cy
Sta..rt WItte

Do lIchte
Do, donkere ,

Zwarte lange ..
Do mIddelmatige
Do Dllddelm korte

wtgellochte
Do do gemeene

tot tamelijk 0 10
Do fto. 0 )0-

Vale lange I 10
Do mIddelmatige 1 0
Do mlddelm enkorte

wtgezochte 0 12
Do do gemeen.

tot tamell)k
D do korte ftol

8padou&ll WItte en
lichte

o 15 0
~ 10 0
j 10 0
2 il 0
I 6
o 16 0
3 0 0
1 15 0 ..

15 0
J ID 0
-1 0 0
M 10 0
I 10 0
1 0 0
4 0 0
2 fJ 0

o o 6

o "
o "o
o "

OU
1 0 0
2 0 0
I 10 0

6 " o 17 •
o {I 0
o III 0

o 10 0
1 0 0

Do
Do

grIjze
donkere

1 ()
OU
o 1

o "
o "
o "

1 10 0
1 0 0
o 3 •

811

B1
boecb
Keb I-0'
teede
VAA

\ 551a
dIen.
tu TO

I1lU I

-
A
Heer
geD<I
Zioh
den
eoht

~

L-A
dez
det"J»£.
lID

1

}
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'Ct, 1886.

9 6 - 0 16
li) U - 8 10
I 4 - 0 I
{i I - U U
4 6 - 1 4
13 6 - 0 7
2 /} - 0 2
ol l~ - 0 Il
I [> - 0 I
'2 8 - 0 8 J
u 1 _ C 0
f) 4 - 0 0
ti I) - "10
U/}- 0 0
Il I - 0 0
7 6 - U 9
lj 6 - U 10
IJ 1 - 0 I)
4 U - 0 4

.•• n Ió K&rWl,
~Il 10 K.rreo.

liKT.

(let 1886.

8. d. £ I.

f) 0 - 0 U
10-011
o 1 - 0 0
I 0 - 0 I
1 10 - 0 7
~ 1 - 0 2

:.i - 0 2
I) ,,- 0
• 3 - 0
~ IO - 0
I 3 - 0
o Oi- 0
i) 1 - 0
2 8 - 0 II
l 0 - 0 17
I) 3 _ 0 0
'I 4 _ 0 3
1 1 - 0 1
) 3 _ 0 0
I) 1.- 0 0
I 3 - 0 3
IJ [> _ 0 0 ~
16_066
I) 0i- 0 0
16_0411 -=::::.::...- ..__.
lIlIAlUtT.

',)

t 1886.
G. £ I. d.

I 0 _ 0 13 t)

1,,_ooH
I li- 0 0 4

1+- 0 0 3
u- 0 0
0-0 6 I')
0& _ 0 ~ 6
7 - 0 2
:! - 0 I ~
U1- 0 0 11
:/t- I) IJ ..
6 _ 0 8 0
::' _ OOS

~ 2 0 1i

NATAL.

DE II 14BLROSE."

BULGAARSCHE EN EGYPTISCHE
ZA.KEN.

ZAITRDA-O, 23 OCTOBER 1886.

DE ACCIJNS.

"
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AAN HEN c..:l

Die zich willen laten Verass'ureren.
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. O. 'SAACS ". Co.
OazA ••• 811~_"PD'le ••• '.dW ,,~.
. , "D. ISMCS cl Cot

•• 'I'&&BIB'R. •• '1'.-..... 1••...... tlML;" , , ' ' . . D. ISMCS.& Co.
.J.AA 8114J'8-"'.. "'"11111 u.on.a ...

.atl'o ..

T~ll&to 1"Ja:11t8D, in zes Soorten.
(:lr$l.t.ppULIlten, soorten.
Tef Koop gebQden tegen billiJ"ke

~doór
J10BJBT TE){PT,EM AN,

Z,4A.DV&B&OOPBB EN BLOEMIST,

12, bieelstraat.

D. ISMCS cl co.........IA.~.,,••-O.,!....~I~.1Uk' ba .tlfllhl' •• ~
D. ISMCS cl Co.

DENGENEN die zi('h willen laten
vr-rassureren wordt hiermede

berigt, dat de volgende Verdeeling
van Winsten plaats zal vinden in
AUIlUSTUS 1889, en dat alle
Polissen gesloten vóór 1 NOVEM-
BER 1886, regt zullen hebben op
DRIB JAREN WINST bij die
Verdeeling. Voorstellen dienen dus
zonder verwijl te worden ingezonden ~--~-------~~---------------_._---------------_.
ten Hoofdkuntore, ut' Lij cell der TE WORDEN VERKOCHT TEGEN MINDER DAN ORlGDiELEN ~OSTPRIJS.
A!!'enten +

{)e aandacht wordt b.paulcl bij de, 23!J EERSTE PRIJS GOUDEN en ZIL \"'EREN MEDAILLES, enz., ziÏn toegewezen !Uln H. :HeG. '& Co.'s
onge(jI'l:lJaanle \ ll<ll'lh,delJ Assureer-: "Albion" Maaimachines en Oogsters sedert 1873 op de voornaamste Veldproefnemingen, en 'J:entoonstel~
ders door dit !\allt""r u<wgebodell.; 'lingen in Mededinging met de Machines van al de voornaamste Fabrikanten in de Wereld.

PlJli~,.;t'l1 wor.icu uitgereikt vrij i - .... ................... ........ _
van alle b. ]','rkil geil wat" Woon-. Deze MA...AIMACHINES zijn ontegenzeggelijk de geschiktste voor de benoodigdheden 'Van de ~uid Afrikaanache

. plaats en HeizeIl betreft, ell kunnen Boeren van alle in deze Markt ingevoerde.
niet verbeurd wordeu door Iliet-
betalilIg' van een Premie, .mits de
overgaafwaarde \,(llduende is om
één of meer J<l,lrlij ksche Preruien te

J·len.
anspraken w.-rden i.nbetaald Een

aanrl na bewij, van overlijden
{Jaar dit het Eenige Zuid I

Afflb. aanscha Levensassu: an tie

~!0~~!;;}~ik;:~~If,fi:1:~~·p-u-s-' -L-I-E-K-E--V-E-R-K--O-O-P-I-N-C-'~"=~:::::i.D=-,~~,.-:~=-erg"';;.l:-tee-k-en""'":'4:'~n~~~~~~~~

inforrnat ie zIJn Yt.:rkfl.JglJU<lrop aan- .' " pefs van alle soorten Wol tegen
zoek ten I!ud'dbllture en AgtDturen Hoogste Marktprijzen.
door de gebede J\aap Kolonie, Natal, DE Ondergeteekenden, met iastructies begunstigd door den heer JAN Zij zijn ook bereid voor de VER- Keurig assortiment Oigaren
Vrij1:itaat en Trnus vaal. II. DE JO~GTI, die van Woning ga.at veranderen, hebbende hij zich SCHEPING te zorgen van alle KO- ,.

J, C, G I E, Il Plaats in het District Clanwilliam gekocht, zullen voor zijne rekening LONIALE PRODUKTEN naar de lOappertjes

lOP \VOENSDAG, 27 OCTOBER~ErK.t ~~:=:le;~:~::d::libee~le~:' Brandram'sbesteB.B. Bloem van Zwavel
TEN 9 URE V.M., tante Vooreebotten daartegen te Vol assortiment Oliewaren.

geven.
Voor verdere bijzonderheden ver-

voege men zich bij

POP PE RUSSOUW & Co,
10, Burgstraa.4 Kaapstad

24

'I'A,:rI.J~~v~""", .... te. I, .,...... IH. h., 'l'a.qt •• l'k,.I.~...
,.. Het! "olgencle Getaigaohrift ie alt booder.

'mID.t ..... .,s••4. lulde .04•••• &1....&...C deu apdere aitgMocht:-

0, ISMCS 0 SL~1r.·bwjr, se J.", 186tl
• W • ..,d. "e.r,--N~g ..u m... ,,4~n ~d"d"lb-b ik

0"" r.,'D. 7:'IIt'K!1I' c:: .. '1'-8 OWFopa •• 1I'•• J.C- - ZIJ4 • ., •• , r,erbiiH "u.d ...fOed. QJlWdkiu~ .au" lib uma-
'I'" '!'""fIM" .. ~""'_ ~"JI" , . uc .."," , ..lWlId. Ii boo" 60 Jur rn h..ob :l3 )lat

fig.rea, Tapl,t•• z:k,Cr.toD ...... pp., .1.u, .~.J lug 1I"<Kl-a &au'Obrol Web. A.lbm. eD Rb.olll ..
de Ilil.u ... t. Statrooea. drk, •• b bbwp g loeht bij • .1. OrGet-ah ... r.n 011, DISAACS &', C all ... IQDd., Nt brpr" e fJ, eD t..d .11 ... nfua •••• ,0. ".rloreD in me"pchrlijll .. hulp iD mijn jref&l,101

bn I .... • ik .iDd.liJk Rh e 8l11Alieliro prub....rd., on 110 lI)D

B, t Go.dkooflte B4II4e.;l.Jauil TOOI •• u 8 r, ti" - se -, mijD liDkiojrl, rli e lHD"ti... , .D pi)u in hoofd'l
POlcelelu Goed, Au ..... rk. G1aI..... k~ '11- "DjlNi"t lI"h...1~..rdweL'''':, en wordt b!,L I,,,.,..

.. B-&-"_. ut' a4r em_o "llIpr"ld dal .. 00 m... ter "AN !Loot
"iL..el>, .tf'et~&J'eli f Il all. aDu.r. __ ou e Ile alilper :blWl too m.. 1j{~80Dd .". Uil di" ""Ddt .•
Bftot4t~~Il. lijII. ~ ..dieijD", ... at ook bet Itn.1 i., Ieder die, ..... DISAACS & C baar p1'Ob .....rd b eë I, be"eelt bIlAl ... n,• O. n. Ilter JACOB TAll' ZUL, faD Vlakfotltin, il

I, geDe" "lUI w., eell bijlla OD~~D""'.liJk~... J.l lie .~1",ik-eleJl ZIJ." UI dllidelljk., (jijfel's gfDl,r.' "lUI RIleam.lin eD Jicht 1dI •• D. ~ooit, I-Ill lijn
moed", mij, ia er eeD elller g,,,,,1 lI.w_t. IJ,aegen l\'t~ttoPrijuu, VUi.r ,~oHb"I'. ..elite doeu.Jeed den IijdeDdell JODIeD lDan rllIlig
alapeD. mot d. m.ecliei jo werd yoong. gun, lGVERTOON KAMERS = .ebooo IijDe "r811 811",leDden mij ""nek.rd.»
dat bij IIi.' "e",&obi werd te bliJf.u leuD,4.1t

86.88, 90 ~D $2 Lat,gem&rktstr~t, Kaapstad ~i=;!~:d:b~~~:o.::pw.... ..
GeillU8lrurde CatalogU8 en Pri;8li;l>t tIJO'I'denop aanvraag p08twii De mad. heer VAll DU W.&.LY, YIUI Redder ••"'lf, u geDeI.n met Un boU~I.toef]~ncun. 0. b..ef A. Conus, Brand •• Hei,Mi-ld.lbar"

... CO.'S BREADALBA'-TE Hi bland K. K., kr,HK ODlllid.J.lijlr nrlil!tinll'. Miju. lOOD"'" J." g JAK ell liJn eeboonftd.r, de b"., J. A. SlUT,
" Won.b09•• ~J","orp, ,ija' DOlt ,eaeJen.-

0. aw" 'J. O. Ulf RouY.
V.,kriillbaar bij bijlII all" Apotbeken en Win.

Ulitra iD de 1<oI011le; ol direkt per pvlt, frlLko,
tf<gu 8a. 611. JMr bott4>l, koUaDImet order, "0
d.n e<'Digt'aEigenaar, JAMES JONES. 46, La ••
g.. trul, KUJlftad.-PllUZ.1lI Jlf 'T Gaoor 0'
AAlIZU.I.

HARRI80N EN ICGREGOR'S ., ALBION" IAAIIACHINES.

TE BEZrOTIOEN AAN DE

VAN

co.MD ROSSR. A. Fergus80n
WlPs~ey

Robertsons's Scotsche Whiskey en andere welbeken-
de merken

Calcutta Produkten van iedere soort, waaronder Olie,
Za.kken, Ta.ma._rinden, Rijst, Salpeter, enz., enz. Somerset West

Strand •
Secretaris 1JE Ondergeteekeude een G 1{0CYf en

_ LUCHTIG HUIS bekomen heb.
bende, waakt aan het geëerd Publiek be-
kend, dat hij weder van af den

5 OCTOBER AANST ..
Zijn BOAHDlNG BST.\BLlSHMENT
zalopenee, an alsdan bereid zal zijn
Logeergasten in til nemen t egeu een zeer
matige betaliag en uitstekende behaode-
ling. H· t Hui. is gell'gt'n in bet meest

Goudmij .ners en Prospecteerders Stevels oeQtr~le en aan~eïaaw8Le gedeelte van
. het !Sttand.

Verdtl;l'get'ft de Or:;dergetet>kende ken.
nis dat van af bovengewelden dlltum, bij
pen Pa888gier8kar zal laten loopen tna-
achen het STRAND en EEHSTERI·
VIKR STATION. PIl8sagier8 kaDnen
op. aangtlnaam en gamakkelijk Tervoer
rekenen.

Een ieder kome en 01',rtuige ziobzel"e.
J. N. L. ROEX.

Mut1lal (;l'lJollwen,
ï t:'epttlliber ISSG.

SHERIFF SALES. ()P ZIJ.NE WOONPLAATS

J, C, STEIJTLER & CO I

I' l:,THlCT (Ij· C,\ L \' ix 1\, GEELKUIL:7
Gelegen aan den Hoofdweg naar H~opefteld, Afdeeling

Malmesbury, .
PUBLIEK;' VERKOOPEN,

VASTGOED:
I. EEN HALF AANDEEL in de Plaats genaamd GEELKUIL,

gelegen als boven, groot in haar geheel 3,000 Morgen, en bekend als
behoorende tot de lste klasse Zaai- en Veeplaatsen in dit District. Het is
voorzien van standboudende Fonteinen en Dammen, en goed bebouwd.

II. ZEKER AA.NDEEL in de alombekende Veeplaat.s ELANDS-
FONTEIN, groot in haar geheel 7,000 Morgen, gelegen aan de Saldanha
Baai. I:<.landsfontein is wegens extra Weide en overvloeo van heerlijk
Water zoo vermaard~ dat verdere omschrijving onnoodig is. C.

Beide deze Plaatsen zijn intu88chen uit de Hand te Koop, en voor
bijzonderheden vervoege men zich bij den v~rkooper. HAAR

ID !~I'" .'4'JI~ bt't~e .. n th .. c ..l 'I iRI (r .ve r n m s nt ,
PI~l!lt1rl, f\rJ,1 }'KTHL'" JA!,' ,HLS ilOLT1IA>1,
I "'(-1 da t.

I~··x ...c·\'\,jrl r ttl~ J!~dl!rn~Dt (lf th~ Suprsm-
Cou t iii "b·., !"U".' ~ale will be beid Ol

V·.k",bu·~. in "id D,.tc'ct, on Friday, t he 5lb
d.y {I( :-;., -rub-: , 1'-1;. III ] (\ ./c!·<ck, ",( tb.
fullo"in.r, ,"il :-4 \In ..~, 1 H'lr~,...I, c,JW &od
C8;', \\ 1I.1.'n, C<r~ 11""Je-;, Tab]_., Cboir •• nd~.. ~,.

! ,-\\[1 A1-1'()(l{nH:,
Ol Salurd"l, th· t',I.b ~,'irrnb~r, 1~~tj, at 10
o·c1l'~'. ,( 1 Li.j'OL".d leun 1100s., Wb •• ll:lIIr-
ruw, ,'>:c,. s.:c,

TRANSVAAL.

W.A.TELPROhF, ZANDPROEF EN SLANGPROEF.Geachielienia van de Emigranten
Boeren en van d~n Vrij-
heids Oorlog , ROKT ZE BEZIGTIGEN BIJ DEN

Ka,apsch Ma~sel Steve.lwinkel,DOOK
JUIl:\ J, LillAIl,\.\J,

Hi .. h Sberllf, Kommandant WRILB!DH 1'.lXDI
Hi,..h ~b-rllr, lidic-,

l~r.b (~'., J~,~rJ. WESTELIJKB X.OOIMAA.,TSCHAPPIJ,
5 PLEINSTRAAT.

Klif Someraet We8t Stand,
16 September 11:!86.Id;:, TH lLV

[ CA I.\'[:\ 1\. N. J. DU PLESSIS,

)f: " Ca,tle Maill'aeket," l1aat.uha'1'l"
E ~toombooton dezer Linie TllrlrekkeD

nu Kaapatad Daar Louden om dea
anderen \!oen.jt\~, "ia M&deira .en Ply·
m'nuh, te titO' Helena en .laceJlClO!l l1&li'

leggen de op bepaalde ta88Obentijaen.
---------------------------- Oct.27.-"GRANTULLY CASTLE," Kap

YOtJJfO, "ia St. ".Iell.l. eDMadeira.
Noy. 10._" NORBAM OA.8TLE," Kapt. A.

'WllfCBUTD, "ia Li_bou •
\'oor nuhl of puawe "''''08Il1 _n lich lIij

d. ~taa.r ""D c11 OASTLE MAILBOOT
!ttAA:'l8CBAPPlJ (o.""rk:t).

In Z.kd tU~8Cb·1I het h:vluni·,;. G ,uv-raoment,
~.i.ch-r. ,n l'"TRn JACOBuS BOLTYAli
\·~rw~er1 ...r.

IN Ex"cutle '"'1 (;."IJ,dd un bot lIoo!l Oe·
r~~t.l'!bu( lil d·· LO't"IJllt'm"ld" ZaRk, 181 Vt'r-

koopi1\il wl)rd"'ll .ehoud~n t1 Lok@l bur~. in ht!lL
S.'8il'Jd L'i.tTlc', "p \'IIJ.la., de" 5d-o XJyom-
ber 18~H, ld lu ur ..., n\11 boot V()lile!id~, []&m~·
lijk :-4 ~lud.zd., I [",,,d, I\"d en 1\,1', WAileD,
Kar, !fui.:~o, Trtft"J" bto~l~n eO I\edden.

~ F'i n: I'U()lrf JE,
op Z"tllrdR~, l) ~1)'~IDtMr loeU, to' 10 ure, '''Il i
1 O.),~nloch _lJ,.reo ~Juj., Kruiw'~8n, eDI"
'DI. i

POTCHEFSTROO)£, ,,~~('
~OOKZIETMet h.t Porfret van laat"tgenotnnde.

ill. ,LEVENDE HAVE, ALS: Mans Wandel-, Schiet- en Voetbal Swvels, en de Werklieden Blucher.
6 Extra gedresseerde Ezels De prij. v~n dit populaire wer\( 1ra8 JONGENS STEVEL8, in groote verscheidenheid.
2 Spannen gedresseerde Trek- en Slagtossen 81tijd 128. 6d.; thl\D8is het vermin~erd DAMES EN KINDEREN STEVELS, in verschillende soorten en

ïO Aantee!beesten, waaronder omtrent 16 Melkkoeijen met Kalverev tot kwaliteit.
400 Schapen en Bokken 5&. per .en~el exempl,~r. VELDSCHOENl:N, ::Miijls; Jongens en Kinderen.
1 Lot Varkens. 4&. per Stnk voor 25 exemplaren.

8s. Gd, per do. do. 50 e;emplaren en
28. 6<1. per do. do. 100 txemplaren.
In deze prijzen is het PoetgeJd niet

meegerekend. ' , . A A M B E IJ E N POE 0 ER.
. Dh werk geeft een volmaakt Ovjlr- HET 8Dooee dat tot hiertoe gepaard King met bet gebruik VaD bo"npDot!lDde He-

zigt tot e~ ICet de~ l~ten ?orlog. 'diciju, heef' den Eigenaar, den Heer O. H. ~UG, er t()8 rebn,gt desel"
Elk AfrikaanIOh HUIsgesin bej1()j)rt meer prominent voor de ~ht 'hn het Pubhek te brengeu ; het werd in rele

dit Boek tban8 te b~zitteD. . pnllen !>ewezen een zeer krfOlJt~g ~iddel te Siju tegen deze soo algemeen heer.
lIOben,l,ë~ekte, die aan~nid wordt 400r hoofdpijn, kortzigtigheid, drUkking ~ deJ. C. JUTA ~ 00, oogeD, aDgwt, duisel.igb.ad, gebrek un geestkracht, onregelmatigheid in het bloed,
pijn in de lenden eD vel'llfoppiug. .

KAAPSTAD. De bi~9qdere (fig8D~ppen van dit Poeder om 'bet bloed te TerduDneD eD eeD
nijeD bl~loop ti, bevorderen, QIIlde werking der ingewanden te prikkelea eD
te regelen, en Be te Ini1'eren vaD elijmerige en echerpe et.often, nemen de oa&aDf&"
DalU8 Ditwerlnelen weg en geDesen de ziekte. Het _look lI8ftr heiluul beVODdeD
~~rde1i w~eer ttet gebruikt wordt ale bo1'eDgemelde voorteekenea, de voo.,foo-
pere vau RHUMATISOHE J'lCHT sich VOOrdoeD,eD Ook bij drukkiDg op de
~'8t, 4roogbeid, j~hn en chroniaohe aandoeningen VaD de huid, en bij water-

, Pttltlr bij&O~r WIU;lQeef Ji«!Z8 ui' onderdrukte uitwaseming 1'OQrtkumt.
een b~iddél bij v.. t.op'p~g kan het 'Veilig""rdeD .... bevolen, UQlede

900r de behandehng van alt.lag bij kinderen. .
VoUe bijlQlidtrbe4eJl Tequ~ elbD BotteL Prij. 2.. ; per Po.t' 2.. Id

?UID-AF RI lAAN SClt ti

{ONINKLIJKE MAILDIBN~ T

XantllOr .. n den lIpporbftlJuw,
18 OeLober 1'ld6,

ZE EENS.IV. LOSSE GOEDEREN, alsJO[I:'I J, l;HAIIA\i,
Opp<rbaljuw,

1 Tentwag~n 3 Dubbele-voor Ploegen
lOpen do. 2 Enkele-voor do.

-~------- lOpen I{ar op Veeren 2 Eggen
De Plaats "Draaihoek, " 1 \v aterka.r 1 Span Tuigen

Afdeeling Piketberg. 1 Drie Voor L'loeO' 1 Paar do.
o' •

DOOR t!rll 1.\00<1 mijns Broeders, K~ttinge en ZWIngels, enz., enz.
mede-eigenaar yall de Plaats,; V. nUISRA.AD, l.n soorten, als Tafels, Stoelen, Kasten (Glas- en

geno{ldzaakt zijnde te \"erkoopen, wo i Aardewerk), 3 extra meuwe Vederen Bedden ell
bied ik J.e Plaat" . EINDEDIJK :

,. 0 RAA IH0 EK" Dlln te Veld Staanden Oogst, zijnde de opbrengst van
26 Mudden Koom

UIT DE HAND TE KOOP AAN. 37 Do. Haver
Dr gel1l'de uitgr~trekt heid i~ ruim 6 Do. Rog. alles in prachtige conditie.

1,%:2 ~1(JrgL'n. Aanzuek kan bij!V t d d d Vk· • t -
den Unde~'gdl'e~en(~e gl'J.aan w(l~deni ergee en ag er er oopIng nIe, VERKRI . .TGBAAR \rio dR OQder ~
tot den l,)(lCIl r; 0\ Elli3ER E.K. 27 October, ten 9 ure. teekendeD a 8 P~~; LL'f(>GlfA.-

c. II B..:....SSO~ J. H DE JONGH PBISêHE APBKELDlNGSN VAN
• 4 • • • HET K.ASfEEL DE GOEDE HOOP.

Draaihoek, Pikrtl)(·rg, Malmesb!;!.rz, 28 September 1886.
Lj Octobrr lSSG. J. W . .M.oorrees, Jr. & Co. Afslagers. liOFMEYR&RBGTER.

GB'BI'l'IGD 1836.
DE WESTELIJKE PROVINCIB

ADBINISTRATIE eD TRQ8TBAATSOBAPPIJ WH·oGR,o·L.COOGIME~ARIENRK,
JIL_ ~_ DF M.ailbootea der Maatechapp!j "ertre'Ir

(BEPERKT.) OVER lI.STURK di Co., ' kea Tan ,Kaapetad nur .5Dgeland.

KANTOOR: HOEK VAN DE WALE- EN DE NIEUWESTRAAT Ilortelllukbtraat. Kaap.tu, MES ROB ' !~~i&clii.i::~re:n~~~'
, Steedayoorhlndea HoroJosiea, Klakea ID Jaw.,.. JA ' . . ERTS' ON' II de l---..la(Teg!mover het St. George II Kathedra.al, Kaapstad.) I lie..... rllll. ' Zib:uen en Plated Lepel. eoVor- . ' ' . .' ; .. " " ,,' .,' J a 011 r .. n~ ,

Jt,n. Tafel .. _. PeDDe_. Brillen, oos- VOOR BJlGKLAND.
DIB.EOT.lUBU I glaleD. en... elUl. ,e TROJAN," Kapt. .w.BlIla, 3 Nov.. via

De Wel·Ed. Heer P. MARAlB (Voonitter). Horologiea, dokkeD la .JawellenwareD ~ Madeira, alleen.
De Wel·Ed. Beer 0, P. KIUJNAUW : DeW.IEd Beer B. K. TRIIDGOLD eDallerlei werk: tepa lIiJJ1jha prij.~. BI EOT TE KOOP AAN TEGEN LAGE IC PRETOHIA," Kapt. OW". 17 No"embcr,

" J, C. 81dlTH " "U. SJCBltL IJG· . . PRlJZEN, ria St. Heleaa en .Madeira.
" C1URLII8 Ln'18, L.W. V. "" MIlLJl: Roux. ,. • Dil: KOCK (vroeger bij de heen. .r IIBXIOAN," Kapt. B.uJlBl.IOOI 1 Decem.

OU&A'l'OB.&N I Fairbridge en Ardeme), LOOQ&l PUP.,. 110t li d1lim ber, riaMadeira alleen.
Proenreur en Notarie Publiek.. q=,' ZIJ IlU&BJr PUPBN, i tot.' 2 daim.De WelEd. Heer lJ. P. KRI1NAUW I De WelEd. Beer J. C. SWlTH. moa. Eo FULLI&.

AUDITEUB.D Proe.ratieS ril TraDlI1'aalacheClaimll b,- Ol. ruttl,N. 10t e duim, URDU PI1PD tot 11 duim A~ H.iGeNer.oow zo. Afrika.
De WelEd. Beer W RAnoNE I De WelEd. HenS. l'wYC.BG88. hoorlijk geatteeteeNf AkteD VII>D Dd 8LUI&U, .. ~" POIIlptll, i

TraDeporl ('n Verbanden gepaueerd, DtlJl'W4""" WInG~ 8OIIOI'I'.1L8 b' :N smTA ND~DEZE MAATSCHAPPIJ ONDERNEEM.T: Leen~8Il tot I,taod gebng&" Hl1~ 1J'CUi,a., m .... ' .,. ~U l.I.' ~~.
1. Het spoedige te gelde maken en Liquideren van Insolvente en Gaas- Nwelij.~_~~rak~n ea .,n~ ~B~ero ' . &r~"'. jIF'Dv..ISGEVI'-TG.

signeerde Boedels. otan,_e Ak_ gepauee.,.. ,eke- _a a.&:.Iaa a
2. Oe Administratie van Testato.,en Intestato' Boedels. ningen gekollek_rd, _eD WU"," BU~BNPA.TID1'EN 80 &IId_ Ilie d.

3. De A£Intuur voor ~1dnen ~e to~oloDie;er]a~ f d Goed fi;.;:'!bor!.70.~-:r::r; BUJDlj,l'j UEI VII ZWAVEL, )[~ ~~ G.rin~:rt.::~on;:~eam~~
4. Het eggen va.n e op er op astg 0 an ere el lItraat ~teseno.er 8'- Georp'e &0,,1 IN 'T GRO.O·T EN K'LIEIN. ' ,riahlfjk t'WIOeIIt n06JCtij4~ "OSOl'l

AANSPREKER, ENZ. Geapprobeerde Securittit. . I' le Ga &ijd, ..rijee w "oorkotlKlll. B. T
__ . _ 5. En algemeen het ondernemen van alle Agentschap en Voogdij' ANTH. M DE WI1'T . J'" BV1'CIiJbWr, O.D.8., T.adheelilandijre (L c

I IJ H d P kh· .~ (JOIIeP ol BvKeol'l), :I Ni~aw._I'8.1
nEGRAFENlSSEN il.&lll<buomlUl,Dood'; Bezigheid die haar mag .~orden toevertrouwd. .. ., zer- en ar ewaren a UlZen -jW Po.daa\oof.
D kistea, Lijkkoel!! l'O ROI1".~Otltaeo po IAlle zaken aa71 de MaatschapPlJ Wettertrouwd zullen dad6l1JIce en lorg-I A.i.CJlJTiOT.Uz. '. · , "I!!!!!!!~!!!!!!!!!!!I!I!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!~

. tMrl. i~.deu kort:at mogtoliJkcll tiJd eD tegen J vuldine atlentie (>rlange1&t • t liMI.oor, i(JBltrf7l8' GBBOUJVD, :'~ .' I' .~. 'ea ., ._ J.ur ~l'"
.. '-"110 lt teo pnJIL -J 'D'I_WTVaJP.D &. A. 1r &.&lDS- -- Idjl ol .. II,..

D~" &r.&,.ta4. ~l-" '... HEBIUNGTON.8eca-iariI. I UANtAD. . "~'MJL~, 8"~;J ~~: tm-..• O-H, •• ,

I ., I

Geld op Verband.
"'"--

GELD op EERSTE VERBilÏ),
, tegen 6 percent. per jaar, is ,er-
krijgbaar ten eenigen bedrage, op
geapprobeerde Leeningen.

Men vervoege zich bij

COSNETT & ST LEGER.

RetKasteel.
44l

UNION LINIE
~OfiIBKLIJKE .AILDIl~N8'"
UIUOB STOOJIBOOT.lU.ATSCHAPP'

<BIPIRKT>.
Onderwij zer ben 0 0 d igd

voor de Tweede Klasse
Publieke School te
Hopefield.

APPLICUIEX voor d~ betrek.
king van Onderwljzer ....oor

bovenrreIlOe llJe School. zullen door,., .
den OndergeteekenJe worJen mge-
wacht :'óór of op, deu lsten D~cem-I
ber IbbG, vall wIen llok alle IIlfor-r
matie, kan verkregen wordpIl. Ap-
plicanten moeten bevoegd zijn in!
beide u\len, nalilelijk Engelsch en
RollandHch, Onderwijs te kunnen
geven. School te openen in J J.nuarij
188ï.

"

D. W. A.CKERMANN,
Secretaris.

~Hopefield, 14 October ISS6.
----

J. S. HOOGENDOORN,
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De Synode der Ned. Gere- ....., en d.t dit niet utwoorden ,neve! cnaderd'om iD let' UIl.! I Dl~ werd UIl een cliabaformeerde Kerk. I teflt'n bem uitmaaldl'.l I.... · en ¥latte het beter ..t',a;. ~ j-' &alt herto.a ...... BiDl(
. Dr. Kobé gaf te _D8Il dat hij voor sijn 'nIi':J.,.;,..., cm kcm cIe. 1 j DiiMie 1'IID drie ledeD wilIl. kje&8Il ill
hdmaatachap der aeatlcommil8ie bedankte d;;~rt .. lateu. Ook' DI: de I 'DJ[ Dll'DDI'G. Iëta 'laD den '1.""dinplniplllitecar 1'IID den

DONDE11DA.G. maar de Modl!Rtor .. CIedat hiJ' de &allnemiDg' t- het ----el, _I. -:r-hier? tsteld ' .. -- YVVn.... I Bet rappen der COaUaiIIie onr de Zen·, Dg. .
U UI e, pDg tot uder. XmceD aptai, d~' 'kwam ,thUII voor. Bet flOU ni~ I DI. N~thliog (BtalleDboao\a) ..... er wel TOOr

De Model'11tor begou m.t te -nagan om bij AnJnlDIlI'O. De ouderling 1'IID _ eD ouderling 9'&Il dat iD ---" _'_.1_ 8 ode"" _1.-1. .' dat de BiDPl _"eol mophJk voor de_-
bet gebtod ....n danklle~.mg te doen voor 41e D •• Pienaar had voorgesteld (.rt H) dat de voor ~~ voontel ~ lijD, JOOgeDI ftII)6 vele gelil88llteo eeD gNteel I_tU. WV!ÏeteD hi:ici '; ~ d<i~":i..ie het dJnc _deD doen, maar .... tocih voor bd be-
fraaiJe M!ge~8 ~er e? Il",... gevallen. Het gebed afsnijding niet zonder advilIII V&lI d~n Bin zou ~ m"I'J~ vao 1~ Jaar .. aren In den regel ~ol ~nchte over hetgeen voor 000-1 ftI"IleC d'er Biuuenlaod8che Z8IldÏllgIlOOIIUIl. houa. ftIl het te"_wOO1~, meer _tnJ.
~edde m dien SIB noor dm ollderling vali plaats hebben; maar het bleek dan h~ dit niet or.hnkka\d gelloe, voor de aanuenllo" dig..... , .' .., en dat Zendinpuak ea IDd_ venlAgeD ZendinpbMtuar. Da. A·lnMlI Hofm"yr. ~lde
tIapestad, en d.. onder!in g van Venterstad, die pnnt. in overleg met de Begt ..) had IOok hem w.. ~et voorgekomen d~ lema~~ DI. Nandl, w.. er ten wtfJllijtte tejeQ. om Ivan deo_lfden' aard had ~ QIUI' dM voor om de ToonteU.n un 8811 Com_e ta
.eer verblijdende tijdingE'tl over deD regen uit mgetrokken. ICOmmlllltl, .neen. daarom wilde aaogenomen omdat hl} ftD __ eUngen te eid8ll dat sij Iiéb tot Ovflt liet ZendiDp Instituut te Werun.rtun -n:rwijllA!!D.maar de Mo~er,ator merkte op ~
JÏjll plek ontvangt'n hw, volgde, 100 als de dan met langer hoefde te leeren. ' wedeqeboreft _deD verklaren, want ~t -1....·baAr niet ter hand gekomen. De 'Bin· siJ:reedI yoor de I)Q'DDUlIIlIl 'fOOl' de ZendiDa
Moderator vooraf had ta kennen gegeven. De NOG )(Ua OVD pB 'tUCHT. D.. De Beer TOnd het een IObaqde voor tot lene- UDleiding pftiI. Met 100 iete ~ wil- n~deche Zending had op 20 poeteo lf" ge_t WU'8D, 811dat,due er ~ ...... Wftd
ootul ..nw~rdMl gelezen en zonderaanmemn- .~ .Ring.van Burgersdorp had een aantal de Kerk al. men er1idmaat van w81\d lonter len _,m8llIlicbinpIaata ... nOoden,Obriatua, .... 1rt, lIlaar _gen. geldgebrek aao andere er een DienweCommiMie ~U, ill ~OeG
rIl goedgt'burd. W1Jng'lngen In de bepalillgen op de Tucht VOor om in bet buwelij1t8b09tje te .taPpeoo of ala .tellen. Een. wedergeborene deed geeD loade Iplekken hulp moeteo weigeren en de lIIlhuld toch in a1leo genl de Synode aoPl' een dbou·

D. De Villionl .Csruarvon) diende een paar t~ atellen, die door D8. Bo88 werden toege. vol bewchouwd te worden, 8Il gelool~d. dat meer, 8Il' .. elk jongeling of joop docbter - itMn late dier' Z4iDdiilg .... ..:r 'I'8l'IIIeerd8rd ~e wooen wat men van haar v~
melllOlle<l over de Alec baffiuguaak in. hcht. Ouder andereo wilde tr.en aan art. 2~ de tegenwoordige bepaling van ouderdom dit van sioh verkJal1!ll ? De leerur mOllllt etlZon ZODder dat er 1I1~ geoomen wateo oU: Dr. HofmOJl' wilde dat d-a, VoonittAr der

<JY1!OETy.u.RDIGE GBlllEK.'f'nLKDEN. over kJagten bij den Kerkeraad, een bepaling 100 iet8 in ,de land werkte. Bij ao¥te trou- sijn Chriatenpligt tt>genover de aaonemelinr~ '\ill te de... Er waren in drie jven eleohta Commilile het p.oeIen der mmi_ nader
toevoegeo over het onderzoek naar loopende _u. de geheeie be)ll'lihg omtrent c1~nonder- verrigteD, n' .... r een voonahrift o'fér d8s8'!IUIt eMe seodelfngen geordea'd en het bleek dat de - toeIiohten, 8Il ouderliDg Sago stAlde.voor

De Kerkera&d van Victoria West .telde de geruchten, en ook in andere artikelen wilde dom ongereformeerd, want volgen' lie Oera- ftD .. age de Synode te geveil aolitte hij be- OóáuDlaie voor de Bin~eoltwdach. Zeodmg het rapport der Commiuie over de ~
vraag (art, 4;1) of de Kerkerud regt had om men die geruchten verlllelden. De Begtaoom. formeerde leer w .. het gedoopte klpd reec!. nnarlijk. haar m.,..d .. t wilde nederillggeD omdat haar p1l!lten ta bekraohtipo.
de eensuur van deu hnw over onboehaar- missie keurde de veralagen meerendeele goed, lidmaat der gemeente. mj stelde voor art 133 Ds. JOOIte wde dat ~ alle leerutll op 100 ....tiIiá Wetaod gewera. Het rapport DB. Albertyn Mi<f.. al. lid ,der CoIDJllil8e.
dige leden ..f t~ kondigen, met verlloek aan op .,..aer toevoegsel op art. 277 na dat dj 011' (dM over den ouderdom) te 1ICllarappen,. d~lfde wijze aaD d. zielen arbeidden, maar pf eobter d. hoop tI! kenneo dat d4ITh.- dat ala m!D bet B..tulll der. zen~ verbrek-
de gemeente om voor den gevallene te bidden. noodig acbtte. Na een betoog ten gunste van De. Du Toit (Philipstowe) Wall tllge. het WIlde dat allen bet met warmte doen lIOudea. miuie met baar wer. voort 10D KMD 1111 dat kelde erDleta IIOU worden mtgerigt. eo dat ~
De Regtscommis.ie bl ....k te~n zulk een han- dit toevoegsel door Ds. ROIl8, en een antwoord voorstel, zullende het, w..t hl·t ondehvijB be- lJe. LJUw (La(lpmith) betoogde dat m ..n er ook onder de Mahom9d:men NIiier';" wor· Commi_e twee Zendiup I_nspéctoren iD plaati
delwijs t~ ziju, t.>rw1j1 DI. Maeder. die de zaak v..n Da. De Villiera (Carnarvon) als lid dec trof. nergen8 and er s toe leiden dan dat de w,!l degelijk .ekerheid kon hebben van Je.ul den rw ..r\t. Het raPport wil,le een '~ge1 van één .. wilde, .... ut lad DI8Jl er ~ ~
voorbrag t , een voorbeeld gaf dat zoo iete zeer Re~t!Com~~e, ze id. D8. Stegmann dat een kinderen DOg later aan het l""ren gillgen. to. te behooren. tot lIChnlddelgiDg en twee Zendinp Inspec- zonde hiJ sooveel te dosn hebben dat hiJ &IJn
goed jl;p.werkt b ..,1. Werd de cenauur niet kleine W1Jugmg het toevoegsel zeer nuttig Wat het huwtllijkebootje betref, daar kon De. Ahrbeok weee op da moeijelijkheid der t.-.n een voor -het Oosten en een voor het ambta.l. pre:likant sou moeteu n~rleggen.
h<>kend gemaakt. dan hsd tij geenerlei gevolg kOD maken, terwijl onderling Gi" betoogje dat men tocb in stappen, en eich b, v. bij de Bn- .. Ir. Men moetlt "el traohten dat niemand Wee~ aanlItellen die tiaar.nee ondenoek D •. Kriel &aide dat al. het Voorstel omtrent
oi beteek~uis. De Kerkelijke tucht moest ge. het toe ..oe~ Diet zoo onsebuldig was, daar gebobe Kerk laten aannemen om dan, a18 men lidmaat werci zonder geloof. maar allen nit te konden' doen. twee IDlpeotoren er deee ging, hij el' niet
handhaafd zonder aanzien de. pereoons, zoo bet tot allerlei onaaogenaamheden koo leiden, getrouwd w.. , weer terug te keer8ll tot de aluitell van wier gel~f m~. lJi!t ovtlrtuiJrd, M.-n be.loot dit gedeelte van het rapport teg6n had om bet lldjDein te trekken. .
als gezegs werd in art. :.!:!:3 der Wet. Zijne Wat de Ring wilde w.s te voorzien iu het ge' HollandachA. W&ll,dllt w.. bezwaarlijk. mj wilde geen arot te beha~delen .oor men tot de raat over· D8 Rossouww&l er voor om, wat de RingeD
inzien. mopst wen het artikel dRr Wet over de val dat er een achandaal w.. en niemand als Ds. Rabie st ..lde voor dm ouderdom aan asn de deur der}!:erk. yoort81P'f !ti.j een echetl ging, en 08. Neethling (Stellenbosch) lu het betrof, de .saIleD te laten ~ ala sij wareo.
lucht (ilit. 261) zoo wijDgen dat de .fkondi- klager optrad, en 08. R08II gaf Djn vre88 te de rUPec:tieve Kerker~en over te I..tea. van ~etgeen hlJl~etslJu a&nlHlw411ngen d~, ~rt der Commiuie ,.oor de BinoenlaDd- ~t de BDlteolandsc:he Zendiag 1100veel m~r
glng 1'&n den k"ul!el in ernstige gevallen ver- kennen dat ..la het toevoeglIlIl werd weggelaten, Ond~rhng Hugo zelde d..t zells de tegen· en zelde dat al. Iemand verklaarde tot de ge-. e Zending voor. Het hield ill w..t men IDldd.len had wae IIlet omdat de gemeenten m
phl/;tend zou zijn. de verdere wijzigiugen niot vpel helpen &Ouden. 'woordlge ouderdom ,.oor de aanneruing te boog mHDte te willen behooren en hij nieh tegen v r venchillende plekken gedaan had met de kollekte mind>lr voor de BinoeWandaohé

De oudprlillg ' ..n Richmond , ..g bezwaar in Hij elUdigde wet voor te atellen dat het 100- w..a~ en te Simonutad heel wat ove~glW~ tot hew wist, hij, hem zOu toelateD. Itl gten dat meo, wegfll1s gelctge'Qrek, ~ 2eu gaveo, Dl&III' d.t !r .ooveel andere ~ronnen
de ztU\k, daar zIj tot gepraat '011 leiden. en de voeg •• 1 zoowel. ,.Is de rest zou worden aange- de 'Engeleche Kerk had bewerkt., Ds, MoOrngor ~.a8 voor. het voorstel om- as tal plaatsen die g<lnoemd' werden niete had waren .. ~ de BUI",nlandache ge~d mt putte.
ouderling vlln MllITIlvsburg diende een voor8Lei nomen Dit werd verworPf'n, en het rapport De Moder ..tor wilde de dÏllcu88Ïe .Initen, trent den Herderlijken Bnef, en IIOmde d .. kunnen doen. De than. verleen'je onderstand Wel wae hil er voor dat de Zendlnp·lnllp8C·
in tot, s.annemlDg van het rapport der &egta. der Regtscommill8ie ww aaogenomen. maar DB. Naudé wilde het woorol, An betoogJ" voordeelen hi,,".n op, mj voor Doh w... er moest voortgeaet en er moetlt zelf. meer hulp teura der Ringen _tregel"D aoudeo nemen
commISSIe, PROCKDUURBU HET RINGSBE8TUUR. dat de bepalingen der Kerk sekeril keonis in gIllIaagdom het aan de groote meerderheil verleeDd en het werd verkeerd geacht dat om meer geld bijeen te krijgea. .

Oudprltng Hugo wu 1'&n oordeel dat als van de undidIOten van h.t 'lidmaatlOh ..p lijner aannem ..lingen duidelijk te m ..ken dat vele ge~eenten soo weinig voor' de Binneo- , DI. Bouuau poofde ook dat lIIen dOOl' In
men rleu R~gtscomUliwe h ..d. door de .. MI)- Dr. HofUleyr (art. -t6) en de ActuariUB ( ..rt. "i8chten, .n nipt hetgee:. Di!rSt..ytler en De ware ~k~n~ voor het lidmaateehap noodig laud .. be Z Dding deden. Er lieboorde een d. Ringen me~ meer kracht te w?rken. meer
derator gekoLe". !t.,t ..erkeerd Will! OUI h"r" iij stelden wijz~ngen ,.oor in de prooeduur bij Beer wildl'n. Da Afrikan.r adden juilt '10'... ZIJns malenl had '0.. Steyt.ler te vlI!~ ~ CommillllÏe voor cie ..... k te zijn, maar een geld VOO" de Bm.neol&Ud~he Zending Vlud?u
rapportFn 1.00 m~r .80 uit te iooijen. Hij het Riugabostuur, die w~rden ..anl/;enoDlen; d .....rom in den [t'gel veel IU r bift.elkennill geIteven aao he( on~eloof, en IOhoon hij DIet deel van het werk kon '10'''ligt aan de Rinr.n IIOU. Men W.8 lo de Ringen trouwen. met
vonJ dat men ..1 te veel van wetaverande- 0" voorstellen wlU'en meer belangrijk voor d" d ..n de Eugelsche KollJni.ten, ,wifde eiJchen da~ we~ Dch wedergebonru opgedragen. De Commiee.ie bad hare gelde- tr:n~g in rmeenschap met de Zendi~lOOm-
riug died. zoo,lat het br.ast scheen al. was Synod" dan voor het groote publiek. Schoon het half eell w..s kreeg 0 .. Adriaan lOU verklaren, wilde hl) tocb trachten om het lijke hnlp moeten bekorten, masr zeer tegen mlAle. HIJ had gaarne een CJ:onfereDtie van
het Kt'rkschip zoo I~k dat er steeds aan moeat VERZOEKSCHRIFT UIT GRIQUALANDOOST. Hofmeyr een miuunt tot repliek, tn.arln hii ideaal waar D8. SteyUer van ge&&:oken &00 haar zin en tot schale der Zending. Die alle ZendinIP I_nlfPE'Otoren pZlen, en w.. er
gel ... \f ..ter,l, AI d"t kalf ..teren 8trekte som. Fit Oriqul\l ..nd 008t was "ell verzoekschrift :r;eide d.t hij zich bi"ld asn het voor;'w veel mogelijk te verwezenlijken. k bij trad Zending houl echter in 1I00 ver JrQed ,beaut· .,eer Ot geeteld dat er meer in de Ringen un
tij ,is om een .chip nog erger lek te maken ingekomen om Dch zonder den vereischttlu w.-r- mur niet tegell het plan van Ds. De W ...t had, ill ~)&Onderhed.~1l .hoe hij ~~t d?"l.trachtte te woord ala '1!r met irTsoht en goed gevolg aan de sen ·nlP·

aak
gedaan I&OU"orolen. "'-

d h t
_~., "8 H'j' I' d v rde ' h - en er op weea dat ,.eel 'Y!Iit het kwud dat b..reiIt:en, en hiJ &elde d ..t ZI)n8 m.Zlen8 de we' _rbel'd '10'... ""-nl'.,... -pporten -n .-din ....• DI. G .. M.urray "eet het kwaad daaraan ... t

.. Il 0 r""'-lO W~ • Ire e r OlD ZIC borg tot een g ..moonte te mog9n vormen De .' e- ..... e-'~ -~ ~u e-vool'>ll ""n de g_voelen8 der ouaete en wijzere Begtscommissie wilde de zaak voor deu naa8ten than8 heenchte daarMn lag dat aot oudere der~boorte vlln de tolmaakt~81d zeer ver· plekken waren ingekomen, IChoon door fleO er te _Ulg over de zendiug gepreekt en ~
leden der Synode te bouden. en w ... tegeD al te Ri~ laten verwij' zen. Het verzoeltschlift gealaoht voor de aanneming niet geuoeg voor· Icbttde. -:aut. wedergeboren !IlJude wal men verzuim niet in hot rapport vermeld. BeD sprok. ~.rd, en aoude gaarne de vr:-«. bij

t ett 0 M
.ed 'I" Le t t bereid wa8 gewee.t. ala een klein kind. '... 'I'J"-ge bevatte ~n IObet- van hat _erL en de h.et Kerk.liJk Ondersoek althan., voo.r "~,n Jaar

• rellge 'ol eli, •. ~ ~r WI ue .pnl .. rOwe gelezen. en het bleek dat de gemeente " la ~ ~ • ~ " .. ---'f ---, ~-
d
l. tit ., h d d I' . Het lUIIeudement Rabie werd vtlrw0ton. DL De We.t .... f een ophelden.ug van ZI)n manl'er .....WlT\ het vern'~ werd, onU-nd ZIen stéll. ' en of m.en t..... w... 8a:..... over ....
e a"PS ,e a.n roepen ..uoo e on er lOg gmg die v..n Cedarville wu, die door den Eerw, .. - ---.. - ar_ hi,.oort ruet ~it'uwe beeldspr"'Blr. zich tegen de beer Dower thans b~diend werd. Het schrappen van ..rt. 133 in8gelijks, oor voorstel, en selde dat men .~em met venlt ..an aan berigten van d" zende ingen. De lien, Zendin'guaak (I~laste van over _tee.·

-beoogde ver&n,lering ,.erklarende. 08. Rosa zei de dat hij' alleen om dit veT.~L- het blijven van d"n tegenwoordigen onderdom had als men meende d.t hij de Synode de lel delin,. lUetaen gaf .nnlltige berigten over den WUI) gepreekt ,L ~- d

U I I
' V Rhi' 'i I li I d Be..... vc" verkl ... rde zich de meerderheid, en h.t be- wilde. lese.n ... Ook lag een in,,qoil!itoriaal 8tel· zedehJ'k6'l1 toestand siJ'oer gemeeDt, .- 0," Leipol.dt wee. er op ... t er biurotou en

u' er lllg ~n )n zei' e. & 8 , er ",_. schnft in de Synodo verschenen was, w.. ut ad -'I ... din h d --,. ._w._
t cl t d K

L __ ..I sobriJ'yingallUnt werd verworpen. 8el Diet 10 zIJn plaIl, en bl) h Bol een eeD n.-rge over de IOhol- w··..;u OIIder ':)'n voor de I18U g ge 00 en w..... en, en maaa ..
commISSIe, e rueenen Il e en.~ClIIOU .... n ..nders zoud" hiJ' onder die men8chen tbans ""'" , cu~' - h der h" d C'P' .~' W tt' j .l. DoOarna gl'ug meu uiteen. vraag .an de Syuode j!:t'daan over een kwaa.d toe~' 't _rbeid ward en over ....,;"he-'L.en o,Alding .,an tit sen en an wat IJ e om-
• lo""rt~ eS ever glUg. Mr mAn ...... en van arbeideu. HiJ' vond h ..t vrP8md dat over de h e-· , .. -- U& had -t._n d d'. t bl' l. t I.. w....rvliD men uiet outkennen kon dat et in lIan e Z.ndió--k, wasn'an een van d8ll mi_e &an de h.nd II~ om e zen lnlP'
oonsuur me zoo pu le .. moe. ma ..en. zaak een rapport W80II uitgebragt zou der dat d .. -- L d d d .- te

D ! 1
. B d 'd d t' d N''lLrTDDAGZITTING. de Kerk beston • . . IChri)'ver self bleek te DJ·n. Er _., door""" meer :>n. er e oogen er x;ameen.>oen

e ou, .r 1Il11' v,.n urger arp Z"I e a III e m.n heru er over gehoord had. Hl'erover A.JI,L.I. b d ldin d "- b N ----, __-,mr_n'-" 0 f I "K L d t h ht Het voorstel Ra le, over e verme g er den druk der ti)'deu een te kort maar m8ll rengen. 1St eenmaal waren ... - .....
ér~ ormee" eer.. e gewoon e e"Tllc e vi"len eeni"", woorden, gevende onderling Van dH-_' I'L B' f rd "h . t d -~~: 'nU hUo'

di
. d K k 'Il . d t .. .,- CO~~SSIE V' _ ORDE. saai: in en ...-uer 'J ..sn rte. we Moge- moeIt voort werken om de anne sonen Cham'. t ana m 8taa om e nuuwge I c ~

e mell In ez" er W1' e Invoeren, en a ZIJ RhiJ'1l te kennen dat de Regtscomruill8l'e nl'et __ .~, b h bedr d di hul t~_. t I b'tt' I 'dd D d I' nomen. te redden. E"en ala George warel1 er &ên . v. o,.er et .g. er ID8n.. ngMO ,e
' ......r to ,.ee ver I erlUg el e. e ou ~r lOg eenlBaai wi.t dat D3 Ros8 een voor""l in de De Commi88ie van Ord" had een ptltitie Tan ~_LL V te wilde b ral d
vao Vente~"d BchUe bet voorst ..l insgelijk8 zaak had. terwijl Ds. R"s. verzocht d ..t hem Kaa.pstad outvangen, di" zij ter zijde wilde UITZONDJ:IlINO OP DEN nOEL VOOR OK!! ou- aantal andere seodingwplekken onfler beheer k!"d.......eh'. t Ir t Il ~ OD.er
v,erkeen! en onnool,lig. daar men toch wel wist het regt zou word-n gegeven om Z1'ch voor de ., d V DKllDOlll. van geordende zendelingen, en vali de ge- 10 eren ~. co I!Ceren van l18li nrpenD1D-1 t die leggen ... 8 ge rukt. oorts een paar uit meenten aldaar bekwam men gun8tige berig- gen aanmoedigen,
IU le gemeeo e wIe ou er censuur wer ge· Commi88ie te l.. ten hooren. Dit werd goedgt. WOl'Ctllter, tegen ..fl!(.-haffing en over anden! DI. De Wet sklde voor (..rt. (Jl) om iD teD IOhoon men van enkele geen rapporteo Dr, Hofmeyr achtte de beltaaode Wetten
stel,J. dir F hh k d' vonden. en b,t verzoekschrift ging u .... r de pnnten, Liie later t"r .pruk zullen Iiome.; en gevallen 'van vroege wedergeboorte en diep had Te Beaofort West _8 na een IIClher· over is Zending good, maar het bleek toch dat

Uu~ e ou' er mg van ransc oe en le Commissie terug. een brief van den zendeling Kreb:en. Het rap' ""rlangen om aao het A ..ondmaal deel te ne- ring', de staat der zed.liJ·kheid' zeer verbet.rd, er voor de Zending n~et genoeg gedaa~ werd.
,.an Barryd ..le w.ren tegen afkondigilIg der I . port over de Zending I a ter tafel, en sou Ili... den K keraad verlof te .. even op )'oulle Bet W DI~a- In li' ke de Zending tercensuur van d." kaneel. op d.,rgeIiJ'ke groBden AA:<iXElIINO. p meD, er .. p • en sonder Goede Tempeliereo w .. de dron- geeo oe '"'"II ,. .M teren in behandeling komen. D" CommlMÏe ren leeftijd aan te namen. Hij gaf eeDlge k8lllOhllp zoo goed a18 uitgeroeid; maar de Syno~e gedaan was moest overal IU ~et land
al. vorige spr~ken. en D •. G. Urlay ried iD' I Ds, Robertson (..rt. 48) stelde voor dat de had iut\l8echen Iliet over de fondeen der redenen hiervoor op, b.V. dat men v,an andere gemeente wa8 dtm zendeliog wel £600 schul- g~hled.en. ~r waren gemeenten di~. geheel
trekking van bet beschrijvingspunt. De Scriba Synode bepalen ZOR welk haodboek men bij Zending gerapporteerd. KerkgeDootaehappen wel degelijk ieta goed. dig. Ook uit andere gemeente, waren derga- mt ~ndinglvn.enden ~tonden. maar ZIJ -
wa8 intu8scben v ..n oordeel dat het uit de for- de ILIlnneming v ..n lidmaten moest bezigen. De Moderator had verder het ~pport over mag overnemen, soo dit er toe leidt om leden lijke berigteu, IOhoon de Commillb;e ze ~ in dit land ~lIet ~Jk, en overal behoorde
mulierell der Kerk bleek dat de censuur epen- Hij zeide «'r toelichtiug dat hij reeds dikwijls de Eeredien8t ontvangell, dat z~melllBet art. bij de Kerk te houdan ; dat men dIJ sielen deeltelijk niet had kuoneu ondenlteanen. Uit men de .endinglvnenden op te ~ekk811 en .. te
baar gt'maskt moeet worden. en las. ten be de za&k voor de Synode had gebragt, en dat ~4 zou behandeld worden, Eeu paar andere niet aan banden mogt It'g~, en geen ragt WijDberg, waar men met heel wat aodere steunen. De kl~urlmgen w.aren uitent ~lnJk,
wijze Llqrv,.n. het forwlIlier der afsnijrling bet hem niet te doen was om een bepaald boek rapporten zouden weldra ingediend wordeo, en bad om wedergebor811 ltinderen van de taf~1 sendingen te ,lmmpen had, w .. de gemeente maar voor ~u~ &le1en werd l~,de, m88lte , ..val·
voor, WII.Ill' bet uit bleek dat mpn. hij die boven andere aan te prijzen. maar ow een· eQn d1scna8Ïe had plaata over de manier om des Heeren te weren; om te doen ventaan seer vergroot en de IOhuld ten deele betaald, len zeer W81Ulg gtde.ao. HIJ ging daarua de
..fsnijding. veronderstelde dat vroeger tooge" vormingheid te hllndhuell en te zorgen dat de met de rekeningeo klaar te Itomen. dat de wedergeboorte bij de aaoneming de Bland,kloof en Zuurbraalt: waren looatilIII verechillen~ v~rl~~llen na, &i:ch tea gunlte
paste tucbtmiQdelen &8n de gemeente bekend leervrijh~id h.t niet winnen zou. Ds. Bnchnu WBDDGEJIOOaT.E. voornaamete zaak ill, enz. Wel zou men .eg- veeleer dan gemeenten io dorpen gesticht, en tan centralieatie' biJ bet. zendlupw_ ver·
w..r~n, In ziJD gemeellte bad men d ..t IJrulU secondeerd .., gen da' lidmaten oud genoeg moesten lI'ijn op eerltgemelde plek werd met goed gevolg klsrende. en e_rkennende dat..re weu een air'
li~r eenmaal moeten gebruiken. en dit kon ooit Ds. Lonw (Noorder Paarl) zag geen reden Ds, De Wet wilde (..rt. 5(j) dat de I'!:ynode om te we"'u wat zij wilden, maar hetgeen ten behoeve der zedelijkheid gewerkt, terwijl lDeenen ZendingII I.n!peotor aanstelde, ~eze
elders noodig <ijn. voor het vooretet Art, 121 der W"t noemde lOOnoverwegen wat er gedaan kOM worden om hij verlaugde ag op uitzonderingen, eli met ook te Zourbra&k de !Cheuriog ten gunste geheel voor de &endlOg leven ell. dna een e!p

Ds. Roos .te I,lt, voor de lI8&kaan de Com de Hei,lelhergscbe Cllt, cbismD5 en het Kort het duidelijk te malt:en dat wie lidmaat wordt ouderdom ging wij8h.i,l niet altijd gepaard, der AnghkaanlOhe Kerk meer goed & kwaad traktement trekken moeit; en dit wa8. weli~
millBle ~oor Rtn'}sie te verwijzen, met "het dool Begrip als foud..welltele booken 1'&n Gods- door den Heiligeu Geest behoort ..ooergebo- en eveomin genade. Men zou vreezen dat van had gesticht. VOOrt8 waren er eenige sending· een reden om than8 tot ~e aanstellmg niet
om art. 2,) I III ,1,,11zi" ..an het bescbrij.ingll- dienst-onderwiJs. ren te zijn. Het W80ll wel moeijelijk 018 hier de bepaling milbruik gemaakt zou worden, gemeenten die slecht8 middellijk met de Kerk o ..er te ~n. Zeer w... hiJ voor het b~hooi
punt te wljz,,~ ..n. Het waa duidelijk dat er Ds. Krige (Calodon) merkte op dat niet ..Ile voor een bepaling te maken, mUd' hot w.. maar misbruik W&l nooit gehaal te Terhoeden. in verband .tonden en welker toelageu men der Z~ndlng8 lOIpectoren voor de RIDgen,
tbans eell leemte in d~ Wet omtrent de tucbt, geruef'rllten op dezelf,le hoogte stonden. en dat reeds veel waard ..18 men de ....Ir: besprak Da. StI'ytler eecondserde, maar Da. C. Murray .ne had Bloeteu ve:kleinen. UIt P-rins Albert m'\t.rchij geloof Je dat he_t plan der. ~mmiasie
middelen be.tond, en die leemte moest ver. men dus ve~hillend" bot'ken noodig had, en eeD of ander broeder iete bem~uds ried den voorsteller het voorstel in te trekken, had men een venIag, ten effekte dllt er wcl ook goed kon ~"rken, mite men dne m plaate
bolpen, 0" openb .... rbeid der censuur .... een De oud ..rling ~..n Murr"Y8burg 8telde voor er over "te berde bragt. Ook wie aich IU het· en D8. Stegmann w... v ..n hetzelfJe gevoelen, in school en kerk nuttig gewerkt werd mau van twee Zendinga Inlpectoren aan.telde. lo
OIId p;ebruik. in di "Oereformeercle" K!'Tk de zaak .... n de KHkeraden te laten, maar Ds. huwelijk kerkelijk verbond ..n behoorden ware en gaf siju nees voor lange toeapraken te sonder dat men de dronkenlO .... p en 'andere dien sin deed hij, voorloopig 1111 als in Comité
alhier in ltand gehou deu. e~ het beachrij. Rabie ~ond dit ,gevaarlijk. De ouderling Chriatenen te- zijn. Prof, Hofwl!Jl' had in kennen •. Da. De Beer vroeg daarentegen het euveln koo beChriDgen. 00\ uit Aberdeen en Generaal, e_en v~t~.
riug"punt wilde dit gebruik Diet v~rphgtend van Bntstown zetde dat al w&ren er veel der tijd geraden om. na de aanneming, blj· woord, en wde ,d.t .n"en de aanneming V'lll Bermanlllpietenf?ntein waren berigten, maar .DI. Rabie a.elda mt het rapJnrt lJ88D TOlle·
IIlJ\ken, m..>H slechts veroorloven. b ..ndboeken, het toch .nes paden W&ren eenkomiteu met de aaogenomeneo te houdeD het vooratel hem V&lI de verpligting ontalaan ;'OOr laatstgenoemde plek had de Commissie dig denkbee!-d van den Itaat der Bmneoland-

Ds, Rousseau secondeerde het voontel eR die op dezelfde stad uitliep.m. Te BrihtOwn om aan hun zielen te arbeiden, en dit werd lIQU om elke Synode een voontel tot acbrap- niete kunnen doen, en ook de sendillg aan IOhe Z'IDdeling bekomen .. te heb~, want er
WIlde het ~anprijzen, Ulaar D8. Stegmann waren steed8 venchilIende boeken voor ver- door enkele Ifl8l'tU'en in praktijk gebragt. Hij tIIng van het artikel over deD ouderdom te PïJmietriri"r l~ed UIl gebrek en werd met "aren heel wat pla&tl8liJkie lI8ndlngeo, onder
meen,!e dat de zaak een punt V&Ilorde W&l!, schillende Ir.lall8en in gebnlik, en hij geloofde had een vooratel dat de Syuode de leerarea aoen. Men kon iemand de getuigeaill niet bphefRqg bedr..J.gd. Aan Beaoon.áleld had men toeJigt der Kerkeradeo, die Diet'llVt.reD ver-
.n er over g~lteOld mDeat wordeD, en DI, dat ue, .leeraar8 orthodo;x genoeg waren om 1&011 raden om te zorgen dae men uiet uit ge- thouilen dat hij gesoDd in den geloove was eerst een toel~ toegewezen maar ze later meM. Hij wilde dat de Zendinp In.J>C!C~un
Neethling (Stellenbosch) wilde de ZAIlk terug. behoorhJke boeken te beZigen. woonte of voor den IIChijn lich liet aannemen, all hij dit werkelijk '10'... moeten iutreklen. Eindelijk werd de sending vollediger rapporteu dan thans, met ~tati8t1Ske
TPrW,)U'n u .....r de RegtscommislJe, met de De ouderlinl!' 1'&n B.rrydale sprak inagelijk8 maar dat mea het regte geloof er voor had. 08. Alheit en Dr. Kob' r,ven hun twijfel van den Eerw. Dreyer aan de XaatMtad her· opgaveu, &ouien voorleggen, ten ~de men
verkl"ring <Lot er een leemte in de Wet was. voor ou~erscheld in de zaak. Spr ..k de Synode zoo iete nit, dan lOU dit geen te kennen over de wettigheid eener diacuuie dacht, en werd een verslag van de ~ndinga- beter op de hoogte dER !LUIT BODZIJD, en meD'

Eenige di.cussle over de kweetle nn orde Ds:. Pienaar stelde, ..oor d~n voorsteller te geen geringen invloed op het publiek oef.neu. die reeds dien morgen w.. gevoerd, en D •• kerk vermeld en gelezen, die thanl uit 8 ge· 118 beter onder d~ aandacht der gemeeote son
volgde. ws.arbij Dr. Kotzé betoogde dat het verwIjzen op weteartikelen die de zaak re· Ds. ROll8ouw was wel voor belpreking van Nsethling (Stellenboaeh) achtte het voorstel in meenten, beltoud maar waldra 10 ~u tellen. nnD8Il bren~.
voorstel Neethlillg in orde was, en bewee~de gelden., de _k maar niet voor een bealait der Synede. strijd met ket vroeger beliloteoe. De Mode· Het vete1ág bev.tte niet. V&lI belang voor D .. Neethlinr was het hiermede eens, maar
dAt de liturgie der Kprk, die door d~ Acnba Ds. Robertson rephceerde met te zeggen dat Reed8 nu gaven de predikanten zich moeite dat rator selde dat er louter een uitsondering werd het publiek. had liever ge&len dat D •. Rable een bepaald
ruet dell n8o&m v..n formulieren beatempold Art. 121 wel twee boeken aa.nbeval, maar dat de ... nneming op de regte wijll! plaate had. beoogd, en ook D8. Stertler sprak in dien aiD. Een verslag vaD D8. De Wet o,.er eenige voorstel over de ~ had gedaan. Welligt
""' •. geen dergelijk geUl/; had ..la de formul~e. UIen ~ich ni~t hield ....n die aanbevel:ing, en 08. De Wet zeide met be8preldng tevredeD te Op ,.er_k V&lI Da. Moorree8 werd' het besluit andere zendinpgemeenten, was opgemaakt Dit antwoordd~ ~ ... Babie, &ou .~ .. de aai: aao
reo van eeni~h.id. De Scriba be!tr~d dit, dat dit gr~t bezwaar aso de pre~n~ zullen Djn, mits men bemoejigd werd. VlW den morgen gelelll8n, eo het bleek dat er plaateelijke ~porten.· E4n dier gemeenten een ColllUJlll81e kunnen verWlJaen. De Mode·
en ,ie Mod~r ..tor zei de d"t de kwestie over haarde. HIJ meende dat men het Catechisatie. Ouderling V.n Rhijn zag de noOdzakelijk· bepaald wae dat de Wet oDveranderd zoo was die van Victoria Welt die eeden het ver- rator wees er op dat r:nlk een voontel reeda
de formulieren niet aan Je orde wu. Dr. boek kon bezigen. waarvoor de Kerk aan wijlen heid van een be8luit der Synode over de zaak blijven. De. Moorree8 betoogde op FDd trek van den Berw. beer 'Smeer zeer achter- doer DL Adriaan Hofmeyr Wal~. •
Kotzé zelde ..lleen te willen aa.ntoonen d ..t de Prof. MUrTay groote verpligting had. niet in, en scbeen in het voorstel een aaomer· hiervan d.t het voontel niet wettig '10'.. ,. uit was gegaan, maar than. weder berleefde. . Ds, ,lIlarchand BPE&It: o~ de wetmge keDlUB
vr8.llg w..s of de v( et dan wel het gebruik Een vooratel dat de voor.teller zich tevreden ldng op de predikanten te vinden. D8. Maed.er dit werd oDtkend door den Moderator; en DI. Er waren in het district vele Hottenfots en ~e ~e ,l{8meente van de Btnn~dache ZeD-
der Kerk gelden ~Il. Hij las daarop een moest 8tellen met art. 121 kreeg i3 stemmen. ontkende dit laatste, en seide dat de zaak door Rou w.. ook ..an oordeel dAt een volgend BOICbjemnan. die niet in kondan zi'en d.t ding had, 8Il vroeg waarom er met meer be-
.tuk over de formuliervn uit eeu boek ,.oor, Het ,.oontel Plenasr werd verworpen. Het de gemeente niet wel 'venItaan werd, en dat besohrijrinppuot niet door een besluit over IOhapenlltelAII &onde was, en voor d_, &00 k~nd ,..n ~er:d "ge.teld. Na eel1i4{edieav.ie
in 17:j:J door pen 'Ctrechtschen hoogleeraar in voorstel v..n den oujerling van Murraysburg men dit kwaad moe8t verbeter8ll. Zoo all sen vroeger koo ve"aUen. lang sij niet iugeboekt werden, Wilden de hierove~ ~de hi~ dat de'9Brllagen ID de.Kerk.
bet licbt gegeven. werd ?Ok verworpen, en het aanstellen e.mer thans de aanneming plaate had kon men ze D8. Stegmann rtelde voor dat de Mod_tor boeren niet. doen; maar die bij boereD inga- bock WCllDlg ~de(i~. daar velen ~ niet t.-

D8. De Villiers (C&rIlIll'VO
n
) beweerde d ..t Comm~881e ~ver ~e lIaak, zoo al. D8. Robert- met de Kaff&r besnijdeui8 ver'gelij~ die met V'l'agen sou of het voorstel in de orde '10'.. , ter· boekt waren werden goed in de ~1It sen omdat IDJer met voor beW8Il wilden. Al.

de Scriba bet formulier deF ..fsnijding niet 80n Wilde. lD8gehJks. het Lereilt:en van den vol WaMen leeftijd zamen- wijl de Moderator zelf de vraag wilde .",Uen onderwezen.' Dan had men Coleebetf: Mal- men .de gem~ten door V
ratu

uitger;:.
. Wd' d d ua viel; en men liet te velen tot het A.vondmaal ef ziJ'n bealiasing over het punt van orde l'uiat m-burY, I'n -elke '--tlte pie" de b Le -- l.l_.a.:!~8 gedun~bekend. mAakte ,met he

jUlRt opvatte, at &ann gez.eg wer -" OëD.ERDOMVAN LIDlllATKN. ~V -# " ... • ... -.._ ~__L din ~ --"
..l1e,'n op dp .fslUjding zei ve, Diet op vroegere toe. ..... meedte wel veel voor de sending deiden, maar er m ,- . - I( tnIrU SOD
tuchtmiddelpn. De Ring van Oe(Jrg~ wilde ( ..rt. -t9) den D •. Rabie wilde iete over de zaak in deu Her- Een vocntel van orde werd thana door liet geld was moeije1ijk te vinden. T. Mon· de belang.tel1ini onget'llrijf d gewekt 'W'Ol'-

Ds. Rou ..... au p;eloofJe <l..t. al. er een leemte 'fereischten ouderdom der m~isje8 bii de aan. derlijken Brief laten opn8meD. Besprelting wa8 Ds. Moorree. ingeJiend, ten effekte dat het tagu lIonden, wegen. de ligchaam.yWakte V&lI den. . .
in de Wet was-en d.t scheen hem het geval nenllog op 16 en dion der jongelingen op 17 niet genoeg. De onderling van Hopea~ tV&I .OOnltel na het besluit van dien mor- den Zl'odelinc. Dieuare schikkingen ooodig l?1: MaraU (OereI) WIIIt wel dat de R'erk~
te .ijn, w..nt bet formulier VBn ..fsnijding ,,:~8 jaren stellen. Ds. Adriaan Hofmeyr lichtte tegen aanneming zonder wederieboorte, en de gen niet kol1 behandeld worden. DL Steg- worden, en voeral' werd er aan de kleur!i.tgen weuug ~ezen werd, ~ al &OLdmen grat....
nIet te gebruiken ..Is men de Wet nIet WI)- dit toe, met de opmerking dat er in het On. ouderliog .,an Riohmond _!temde met Da. Rabie man wilde sonder diJcul8ie laten .temm8ll, in de buitenwij~u Diet genoeg Itedaao; maar ten berigten over de Zen~g dan was.~ 1101
Dgde, _ de zaak ..an de COUlruissie vovr Rerieie derveld een strekking be8tond om zOOgaau win. l-:t- maar de Scriba nam bet woord tegen het voor· geldgebrek maakte da~laatl81ijk sending.· de Vra&lJ of men d.., .lUCID sou.. HiJ hoopte
moest verwezAn worden. Eogalijk de ILIlnneming te doen plaate hebbe.. De ouderling van LálJ-y Grey ..... er voor stel, op grond dat men tdwijkingen van een bestuur de sendiog aao de Commiaie dat men tot een praktiach 'heIlutt lOU koman.

Een o.anmerkinl/; van Dr, Kotz~. die over onder anderen ill het geval dat de onders een om reed. in de Zondagacaool de zaak aan !le weteb8paling 8teedS koo verord8llen. Ook DL zou moeten orerdoen. De Zending. Inspect.oren' der Ringen dienllb
partijen in de Kerk "pral.. werd door den mee.ter in dien.t nameu, die dan verscheiden kinderen duidelijk te maken, en OlD d~r den Ste)tler aprak in dien aio, terwijl Dr. Kotd Met de Zendinguaak stonden eeni~e be· ~wiju g~ ra~poJten in &ouder dat mllQ
Moderator onvoorzigtig verkl ..ard. Ds. Ruu8- kinder"n tegelijk voor de lIAIIoeming woest Kerkeraad op de geDloederen der ouden' te betoogde dat het voorstel De \Vet JttrMd met eohrijvingapunten (91-94) in .eiband die hier veel kwaAd 10 ac. ~ het w.. ook een
!!eau g ..f Zljll achting voor de R ..gt8comml.sle klaar Itrijgen. De gevolgen d.... nan zag meo laten werken. 18D pu genomen beeluit, iets wat niet .. ettig _rden v09l'gelezen, en waaromtrent het bleek grook lut voor hen !lm tAtlJr.eni hun gemeen-
te keuneu, in de gebeel on ..oldoende godsdienstige ont- Ds. De Wet zei'de sijn voora\81 te zullen was, OuderliogHugo bleek hethi~een. dat de Coi:omiuie voor de Zending er niet veel ten te ,:erlatell ~ 8lUdeanderete~.

08, Alheit bLNk het eens te zijn met D8. wikkelillg van velen, en een ander kwaad wla intrekkefl, mits er van- de zaak melding werd te zijn, en Tood het verkeerd aan bet besluit van ...ootte. DaarentegeD had die Commi.· Het eeruge wat ZIJ doen kOlld,!n,lOo ID.Jno~
De VlIJte .. , m~lir Ds. NeethlIng (Stellenboach) dat jongelieden die aangenomen waren niet gemaakt in den Herd.rlijken brief. van dien morgen een staart aao te .ettea. Dr. lie een voorstel dat de Syuoje het geld dat een paar maaoden voor de Zen~p I.oapeotie
acbtte bet .oor noodig dat de Wet zoo ge, l..nger D.... r scbool gingen. Na nog eenige discussie. raarin een der Hofmeyr sprak In den zin van den Scriba, 8Il de Oommissie Diet had nnnen uitJr.eeren, aao af te zonderen eli proponentell 10 hun plaat.
WlJrigd werd dat men ze naar eiscb ~n uit. Ds. Truter merkte op dat hier nog dit onderlingen te kenoen gal dat niet weiuigen, wde dat de aann8DlÏng van het voontel Moor- de Zcmdingl88Dleenten 1'00 vargoed8ll. Het te nellen, ~ve~ all _Da. A, Murra,. dee:l ala hij
VON kon Ipgge

w
• , bijkwam dat wie eens aangenomen Will! ter- die hij hun aanneming nog niet wedergebo· reeseen verkeerd preeedent sou 'fOnIlQn. DL Pie- bleek dat voor de '8innenlandach" Zending een ~aogeliatie-rell ~eed. Het aalariêl'lll1 der

Ds, De V illiere (Caruarvon) zelde dat de atond er 88n dacht OUIin het huwelijksbootje ren ...aren. dit I~ter werd8ll, wde Dr. Kota<l naar geloofde ook dat m8ll geen regt had om £1,200 uit de bl der Buitenlandache geno- propoD8Ilten, en de reiskoeten der ~teure
zaak der afsnijding niet voor de Syoode was. zich in te schepen. Men trouwde hier veel dat de Kerkelijke GellChiedenil leerde d.t het het voorltel De WetteKea de orde teverk1aren. men was Dl&III' dat laatlltgenoemde al haar moeaten dan gevODden w!lrden door m_a-
en Ds. Stey1ler sprak in denzelfdoo zin. te vroeg. onmogelijk.,... dat de Kerk .neen uit geloo- Ds. Moorreee • ..ide daarop dat hij er niet tegen geld Doodig had. D .. Steytler geloofole dat lior

n
en buaan ouder de bezochte pneentell,

De onderhDg van Montagu verdedigde h,et Ds. fltegmann zeide dat velen zich thaIiB vigen zou bestun, en hij voor zich '10'.. met had lijn vooretel iD te trUken, schoon hij ge- liet niet k...-aad zoo zijn als de Buiten1andlOhe Hij w~ tego:n het vooralel Hofmeyr, daar
rapport der Regtscommill8ie ~et een aanhaling voor de ~nneming ,.oorbereidden wier ver· de Dordtache vaderen het flen. dat de weder· loofde dat het juist wae. Zending dit geld aan de Binnenlandllllhe !!Chonk, aannemms .. hiervan de Inspectoren van den
uit de Schrift en een verwtJZ1IIg oaat de nr. stand nog niet genoeg ontwikkeld wu, en dat geboorte ..neen' door onmiddellijlre werking Dr. Kotel! nam daarop het voorstel MOOrreeI en aohtte he_ verkeerd dat da Bionenlandaehe Rini f.ntelijk IIOU.fschaffen.
bIttering die de aanneming "an het voorstel buitendien men van oordeel W&8 volleerd te 1'&n den Heiligen G8etl geeohiedde, en dat over, mAar het .. erd verworpen. D8. G. Mill- Zending minder door het publiek onllersteund D8 Kriel (Do Toit'a Pan) vood het verkeerd
zou baren. zijn als m"n was aangenowen. mj geloofde men moest prediken tof - ongeloovigen IIOOwel ""y ried daarna iDtrekking van het voontel werd dan de Buitenlandacbe. dat ~ niet een: over de IOhuladelPng en de

Ds Muller wilde dat 08 Neethling zijn voor. dat eell hoogere ouderdomsbepaling door de ale gtlloovigen. Dikwijls kon men meen8U De Wet, maar DI. De Wet wilde liever ltem- Na ne, eenÏJ'8 diaoDlllie vroeg DI. Pien..,. finao_le lnrl!8he gespro~n had. Van vaet
ellel zoU i.trekken als niet in ,.erband met bet Synode zeer goed zou werken. geen regt te hebben. om Doh wedergeboren ming. Het voorstel De Wet werd daarop ver- of het niet' beIer '10'.. de saak der BuiteIl· preeken over de zending W'IIOhtte hij niet veel,
heBcbnjving.puot, knnnende bij un later een D8. Steytler vo?d het. ~erkeerd om de zaak te noemen, IIChoon iu der daad het geloof ~ worpen. landde Z8I1din, amen met die der Binnen- 1t"lIDt niet ieder Ieerur had l'en warm hart
a rt voorstel doen. D8. Neethling vereenigde der aa.nn~mlng Ult te Wl)Zen ..Iout.:r met het mell had lolechts sluimerde. 'Zelfs ws leeraar Nn kwam de kladnotnlen, en het nagebed laDBliche te behandelen, nn het geld van de voor de sending:, lIllIAl' al. men een paar .10'
~ hiermede. oog op het schoolbezoek. Hij ontkende het ..chtte hij zioh niet ander. dan een annen geachiedde door DL Boeman. eené voor de andere gebruikt,.... maar de SPeCWUrI had die meerendeelivoOr de ~dina:
o Pienasr ui<le dat de Regt!lCOmmie8Ïe I regt der Synode om een Quderdom voor het zondaar, die slechtl met hnlp van den Heili- Muderator was hier niet voor, en ba: Neetb- 18efden, d~ zou het woord 1'IUI deseo.mc:lná

geer:' eigenlijk antwoord gaf op de haar ge- lidm~tschap te st"Ueu, en herinnerde dat ook gea Geeat een bekeering kon bewerken. GISTEREN. ling gaf een nadere opheldering. )(en b<Ieloot makeo: .mJ wal dOl voor de aaobevelingder
"'~Id- __ ", 8n "'~Ide voor aet be8chri)·riu"'.- DL De W,et een v,ooret~1 had ow op de te- Da. Van Heerden " .. van oordeel dat men G bed d 0- C 'U~_y Notulen £e het ptIDt der £1,200 tot nader uit te stellen, Commlllle 01!1

trent
. de twee lnapector8ll.

..... ~ ., _,., ~ ."" e d b li d rd (I' welligt van ).on .....lingen en l:' on .... dOchteri te e oor... .....~.. • - en het 1'00---1 m' beL--d"ling te n~- dat Ds. Du TOit (Phili own) was V&lI oord~
unt

','J. met het vol ....nde. naar de Regts· genw. oor l,g9 .e,pa ng van ou e o,m ".en .,- .. - . L'n-.a v-ft Dr f n........... 0_ .p -: te g te ver:ij'zen Jl) Jaar) ID bijzondAre gevallen uluond"nll- veel vergde als men opregte keering bij hun IlI8n en na eenige opmer ..... _ - . . de SynoCe voor het geld IIOU 110r,en dat de dat ~en de zaak der II!D~ niet soo kon lateo
com ma81p ru' k E . . H' d taanneming ,.an hen vorderde; maar de vraag meyr, over hetgeen den vorigen dag tUl8Chen Co--;";e aan de ZeII~;~---eentell onthou· ala &IJwas, en ge100fJe dat. het voorstel van

Dr Hofm<'yr W., het eens met de opmer- !lend te modaeu. .en meUle '!~tn JbaartAa eedn omtrent die bekeerilIg werd bij' de toelating den Moderator en eenige ledeo der verpde- den'7.:7". """I!I"'D~ DI. Kriel [die het sedert had iD.....tro
LL

81,)
LUI' 'dat de 'lL

g
tscommi88ie"""" duideli)'k ..nt· !rin G, 8 ,'10'801Ulogt men Dle v".n e ,.ou· . hied ~ urd 0 Mode- ...... D- ....Il g no<' e--- I tel t beL h d tot het lidm .....teeh..p ~e.tel~ en in &00 ver nog geac WU, e. e D.. • 'berlijn I.. ~ V__ L--L":.u v-n ~ werken sou. Dit voontel had in den.

rd f
onhtte het .....vaarli)·k voor de maa ul ul en, en ware ..oenng a lom· ut to L-d d t hi" d L door hUlt AI ~ _ ...........,...-... -woo ga, en ~.,_ "d If" d I te. kon er over den eisch er Kerk geen twiJ'fel ra r er ...... e " J ID e - --d-I!-gen voor, tot '~-ve der m't:houd- lesl.-... IOhen Biog, waar men.orroot bel:f m

(J od ' h met zulk een ant"oord te ver- tij a op nog vroegeren eO!hj p aa '-t -heel J' ... L_" geL--deld. - ...... -_11- -...~. "'--...,yn e om ZlC 0 Alh't 'd d t lk tel' d be.taan. nl~ .. _ UlD' wou uau t~, en H. o-"'o~_;n .. met et ~r' de Zending .teIde, grooten biJval. gevou en.

t
.ou dat later op zeer ver- 8. el zei e "EU .en voon 10 e 0' • ------ kte dat en in de SYnode - ~""-. -~e8OliE'tl, w ..n men. '0 1 l._ B !Id ' t De ouderliog v..n Venter8tad vreesde om de e ...............r mer op m #- "-I I'J' do Svnode _aftL--t'!a .... HiJ' mer - -- Aanhet Dut van.. AI..... meene Zeudinga lo~.'

--L,llonel .. manl'er knnn8D ~vatteo, Ringen v ..n ,0, es""rg en urger orp me,. ge· . din .~raatr begon met te zeg D'" • #- ~....... • - e' i -,\,'.-ou> , d d had d 0 deur voor het lidmaatschap te eng te maken, m en rege ee ~J;' - de I""ft" ~dat het een e aak voor den toren geloo. fdehlJ met, wan.. l meo &00 te weuug
o Steytl 'f stelde voor at het'ongeoorloofd opper zou ZIJn, wam aar men e e- el fde . t dat I b k gen dat men slechh een paar woorden lOU ~D h Wel hi één !1':8. d l der gecensureerden vóór reformeerde" Kerk, die kinderen zelfs op 13 en g 00 nie er .oovee ge re aan <mAlum, en dan duurde dikwiJ'l. de toellY\raalt: oDden II8IId . g Krat.en '10'.. om thans Djn van en aen. w.. J voor meen

wa8 om e namen 'jaren aa.nnaw. belangstelling in de _k Will! al, IIOmmigeu -.. -r kleine traktement te lEien bekorten. IMpeotor die geen an.eren werkluil1g ebben
de afmi]ding. af te kOndigen~rt llel 00 te DI. Louw (Noorder PII.Ill'I)Will!ook tegen het meenden. ::':.~_jwartid .~~ landg:"odBuitetndien ~~.I"hi~ver DL Will. Murray en Dr. Hofmeyr wildeo dat IIOU. .NI> eellige pogmgtln,.an I voors I. b' d ddt d' D8. Ro88 r.eide det hi)' niets had vernomen"lIftUU at ... 8 e .... era or OpU1lUom 8 e de L der fOlld-- ~loo";a ·on worden Da. Pienaar wee. er op dat er meer ,.oorde
-1)Ll~-n ~..t het ~erbonden werd met het rap- voorBtel, en ennuer e ..t e egenwoor Ige ',~-_o l'et ,L ~-liik zoo al8 behoor- --. _u .~. ......" ," _ 1 bit van de middden om het doel van het veorlltel ae~gen, I........_n n o.aue,' "':W:"'-'d, en dit werd goedgevonden. Binnenlandache Zending door de ~eenten

port
'
or "egt'com,nl'sme. zeide. Ds. Reynecke rege ing et ge ..o g W!lo8gewee<! van een zeer h liJ' --- .":'-"-,,,' EindeliJ'k behoorde men ~ .....,n. • L" te bereiken. HIIJ" had zulk een middel gesoc t "-, ...... -..... - no'" - Lorte "'--":e werden de be· wecd gedaan dan meu meenen &on e al. men,,

dat de discu88ie bem overtUigd had dat het naauw ..eunge overwegIng. de beslissin~ van den Moderator niet te be- ... ~u • .....,....... hed

denk
l..old van D. Mo-der j'ui~t was. De )lo. _ Ds. C). Murr ..y wa8 voor het voorstel. en zeide in het verlengen van den tijd waarin gek.te. t .~ be--Id L__ p op de ver echrijvinpptUlteu ter hand genomen, eo _1 slecht. naar de werksaam f'U de: Coll1IDlSlle...., ~ ~ d' d chi_rd werd, en hi)' &Ou ........rne VlW aodere gadW1"'enn~ zo.n er een, t- """'" - 1'-.........__...._ 92 -n Dr. Hofm-r, die eeD -'. ..... " maar "..I_a...lo . da. t d.e Zendm .... Tft_. •

jerator be
rinnerrle d.t men de zaak later ID dat zee'!'zei en een vrOt'ge aa.nneUlmg gevraag"- uv...,.,." _. -, .. -...._- .,. ~t"'"

d
't L ..h ft h tA d ,., middelen hooren. Ieder lidmaat behoorde ïf, ftm~ "-n~'-g--ln~'_'" voor Bm'n-- en tean. IO

muld8 WelUlg mtvoerden.,. en seide

verband met rI
o af8nl'j' ~I'ng voor kon brengen. wer UI !Je ot' e aa.u e von m ..... , maar D 'de . t te geloov- dat bet- ~- he UIl'. ..I"'~-- v~v " L "'1 weder"",borrn te ziJ'n, maar in de praktá""- kon I. oorree8 1111 Dle ~u m't--'-nd--Le "-ding -""e doen _n_. dat dit daaraan '1 dat men dJ."k.l:l:,ride zu.i:

net voor
~el u, tovtier l.r-g een ~te meer· owdat men de boe .. en op ZIJ Wl de zetten..- J~ h" -t-·n had 'et- be-tte ... t~brek ...... IIUU U1IU....... -.a u" "", a ~ V I ruen dit niet verwezenli)·ken. en eIechh trallhten geen I~II~ I. _.' der Zendili~- 811 ie van het On 'J'. aan

derb
ol'd. H,t voorstel Ro.8 wer verwoPTV>n. De ouderling van enterBtad w ..s we ,.oor ~ 'ed r den '"'od-tor m'hl'-l __ AP< r • Y- ba op de gemoederen vaa ouden en ltioderen te aao~. voo ... -- ~, - hetzelfde li van den Ring toevertronwde. fIiJ'

Voor bet rapport <ler R ..gtacommi8I!.Ïe ...Bren late aanneming maar was ng ,.oor een beper. werIten. &00 ja, dan zou hij gaame lI'ijn excuUl ma· DI. KOaGAN. stelde voor om in .rt ~2, o ..er de .BW~fe-
~8 tt' j Inng ..Is de voorgesteld~. onder ..nderen omdat k• I mlLen egPll 'J, , wen ID het Uuderveld a&II vroege hu"ehjken Ds. 8teytler vond dlt men IM'D onde'rllCheid en. zekere De Mod.ator achonte een oogenblik de dia- renlia, een wija,iDg te btengh waar ï d_

KUGTE TEGEN D8. LOcW (LADY8lCITlI). I gewoon., waa, en de, afachaffiu .. hiervfUl tot tuuchen het iJeaal en d .. werkeli~'kheid moest Da. De Villien (Carnarvon) vroeg naar Er -_. om Ds. Jl-D, die op zi,'n vertrek steeda de aak der Zendin1:
1OU

beepreken.

I
.. rd "d memorie uit Hanover over het Onderwijl. ~- _... - O-"-lio Di _~,.l_

Ds. Louw (LsdY!IIIlith) berinn!'Tde dat een onzedehJkheld kon lelden. DI. Louw (Lady maken. en hij herinne Il Dch en tij nog al geJr.e rd Daar Bloemfontein stond, nametlI de vergade. ........ ge,..,..... t men '10',,1aaamer·
klAgt h.gen hem ... n de Rl'gt!KlOmm.iS3ie w..8IsIDlth) wu het bl.rmede eens, en achtte het, dat men niet durfde verklaren wedergeboren I D7Mode~:r w~de' dat Da. Neethling riDg bet...-nrel toe te roepen. Allen lItond8ll kin, op het een en ander aaakte, maar niet

,...
_b.en. m-or dat nwrn>"nd die klagt had he. met PaulU!l, he,ter ~ trouwen dan te branden. te sijn. Een theologant wilt w"t wederge- L L L.. tel de on, 811 DI. Morgan bedankte in korte hcnroor- aao_1 hoe het k...-aad te verhelpen. mj, _~_ _ I !in Lad G d h t boortAl W.. ; een leek had dikwijls het regte (Stellen"""",,) v~t ZIJn :voon ont' din had een voorstel ten ..ffakte dat elke gemeente

kend gestel,!. D •. Neethling gaf een ophel. IXl, ,ouder g van Y . rey vo~ e begrip er niet ,..n. Zel'- de kennill van zonde afsnijding te mogen voorbren~.' en dat dit na ~. hare eigene binn8llJtWdache _ding beharti-'
dering. die pcbter moeijehjk veF.taanhaar wa_, imoelJeltJk om de tegeuw<>?rdlge bl\paling te w•• IIAII ,.elen nog niet eigeo. en 4ij voor zich de pauze zou voorkomen, tell&lJ men het plan DJ: Z.ElfDDlG. gen eo van betgeen Dj hierin gedaan had ~
fDe g..he ..l~ .... k scbijat dasrop De,\r te komen, vera"deren. en Ds. Louw dienele ..en ,:voorstel zou de vraag omt.rent de .. ederpboorte 011- van ~.~e1Eerw. o~ de t~_nndaar ~,,~~- v_~_.h" _ __'_I Ho""~ _, er a..... deD:IW1g rapport doen zou.
dat DR. Louw ..Is PrillSl'8 "au den Kerkel'B8lilin om de Wet ouver",;,derd te laten b~ven. gaarne stellen aan hen die aaogenomen of totiCODlDl1DiI_~ te ~:id ..n"'" ._tlanMh .~_ ......". TUUn..... ·....,r ..• - De paUM bnl!1IQ,
een brief bad ont .. angen die niet beaBtwoord D.. C. Murray Z81de dat te Graa ·Bemet, de Naohtmaalatafel toe,liaten 1ri1ci1a worden. i _tRa ,.. (ari. 93) .aD Ds. Kriel (D1a 'bit', Pall), ail de .
", ... omd.t er ko!, n(X;h staart aan te vindeD louter door toedoen van dea Xerkezaad, dl

.
"
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