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Steams' \Vijn van Levertraan I
IS een prikkel bij de werking van spijsverleering
en voeding, en helpt daarbij in Let verkrijgen
van een gezond gestel. Patienten b. hooren, ter- ~

I

HÓOFDP'lJ~,
IS een algemeen kenmerk van siekte,: en,
plaats vinden als een voorlooper u£.metgesel van
IP'OOte verscheidenbeid ziekten, ofsohoon bet
het algemeen geen ernst,ig kenteeken is. ti~mftJr'
01tmUldellijke HoofJpijngeneesmiddel is eea
spoedig wt'rkend, veilig (>D zeker remedie,
meest alle vonnen. Een positief,e f!eT'lichttag ~..,., ~~
Neuralgia.. Let op de handteekening in """'.
inkt over het label op elke doos. a... curd_
tijn echt. Bij alle apothekers, tegen. IL sa.
doos. .

DB ZU.I
wijl zij dit middel gebruiken, een gIJ. ' '"i2et te
hebben, wt'gens hdt prikkelend uitwerksel op de
eetlust. Behoorlijke rust , redelijke beweging,:
vee-l slapen, baden en leven iu de open lucht zijn
machti-re hulpmiddelen voor de weldadige nit-
werking dat men van dit kostbaar preparaat kan
bekomen.

IJEEL 68.-~ ':86.510.1 K.A,A P:~TA Il. I )ON J) ~;RUA.U,

Agenten.

...1\ frikaner Bul. Land ! Land! Land! Land r Publieke VerkOo'ping
VAN .

R ijt~ig8nJ Pa9rden,
HUisraad, Winke1-

goed, .Bnz~,
TE ,

BOSTON HOTEL,
A.AN DEN ÏIOQlPWEG ,NABIJ

DURBANWEG STATION.

..
EEN ZELDZAME

DE Heer p, J. YA:.' DI-:I(!hl\\\"E,
biedt aan voor verkoop

Een Mooi Afrikaner Bul.
Ook wenscht hij te weten waar

hij sparl-itten krijgen kan, voor een
g-root gebouw, om bij de statie af
to: leveren.

Adres,
P. J, VAN DEH .MERWE,

Rawsonyille.

l-)~E .?ndergeteekenden, behoorlijk daartoe gelast door de heezen
Gebr. MrGREuon, zullen op de Stoep der Handelsbeurs,

verkoopen -,

aan ZeeJlleodeD.

.Belangrijke Publieke Verkooping
VAN

j

Kostbare Vaste en· Losse Goederen,

en
ONDERWIJZERES

Op aan gesubsidiëerde Wijbcholea... 'ÏD
de Zuid Afrikaaosehe Rep~
welke onderwijzers VO~D8 d.eii
wensch der betrokken '
sturen van Afrikaner Nationaliteit· ~
moeten zijn.

DI SALARISSENvan :-
ONGEHUWDE ONDERWUZIII8 be-

dragen gemiddeld £100 p.a., boftD.
kost en inwoning.

GEHUWDIi:ONDEBWIJZI:BI rmid•
deld £130 p.a., met vrije wonmr •.

ONDERWIJZERESSENgemiddeld £60 ,
p.a., met vrije kost en inwoaiDg.'.
Á an tal aanvragen hiervoor .
beperkt. "

De onderwijzers ontvangen h11DD8' .
benoemingen van de Schoolbeetlll'8!l·~.·
onder nadere goedkeuring van den ;,
Superintendent, van Onderwijs.:·
welke Besteren ook voor de uitbe-' ,
taling van salarissen, evt'DeenI
onder toezicht van den SuperinteD-
dent vera.ntwoordtllijk blijven.

Om voor benoeming in ~ ,
king te komen moeten Applicanten
overleggen :-
a. Bewijzen van bekwaamheid ea

ervaring als onderwijzer;
b. Bene verklaring omtrent af.

komst en godsdienstige en nationale ..
gezindheid, waaruit blijken moet.
dat zij gewillig en bereid zijn naar
'Vermogen mede te werken aan den
opbouw van het Christelijk N..
tienaal Onderwijs volgens de ~
der Zuid- Afrikaansche Republiek;-

c, Bewijzen van voldoende kemriI
der officieeie Landstaal odl dOQr het
medium dezer taal onderwijs te
geven;

d. Verklaring van bereidheid om,
desgevorderd, het voJgena ..,.
vereisehte aanvullin~ examen op'
buitenlandsche certificaten af te
leggen;

e. J;lewijs van lidmaatschap eener'
Protestantsche Kerk; .
J: Bewijs van goed zedelijk P'

drag, afgegeven door daartoe be.
voegde autoriteiten j

g. Vel klaring van bereidheid om. ~
zoo noodig,den leed van getrouwheid
aan de Regeering en het Volk der.
Zuid- Afrikaansche Republiek.ne: .~-.
leggen. . ~~

Billijke "reiskosten worden ver.
goed.

Nadere inlichtingen aan te vragen
aan bet Departement van Onderwijs.

DH. N. M'ANSVELT,
Superintendent van OnderWijs.

Departement van Onderwijs,
Prdtoria, October I 8!"!7.

ZATERDAG, 30 DEZER,
TEN Il URE,

Gedeelte van het Landgoed "WELVERGENOEGD," onderverdeeld in
~OO GROOTE BOUWPERCEELEN, met WOO~PLAATS, bestaande
uit DRIE WOONUClZEN en BUITENGEBOUWEN, allen goed ver-
buurd, gelegen in de opkomende Voorstad Maitland, naast "T'aarden
Eiland," het eigendom van den heer MULlSH, nu deel van de voorgestelde
Zeezijde " ~!il\'erton," en binnen gemakkelijken afstand vali Montague
Brug Siding en het Maitland Hpoorwegstation.;De ligg~ng is uitmuntend,
leverende die een prachtig gezicht over de bergen en de zee .. Die pereeelen
zijn bijzonder gescbikt voor Villa Verblijven, en bieden een buitengewone
gelegenheid aan voor een Winstgevende Belegging. Termen gemakke-
lijk. Tot bezichtiging wordt men uitgenoodigd. Plannen verkrijgbaar
bij

.J. J. HO]<-'~IEYlt & ZOON, Afslagers.

Hottentots Kloof,
IN HET DISTRIKT CERES,

Op Woensdag, 3 November, 1897 :-
l.

. Die :wel?ekende plaats" Uitkomst," gelegen nabij Hottentots Kloof,
m het dlstnkt Ceres. De plaats is ongeveer 3,240 morgen groot en
behalve hare zeer ~oede graan produceerende kwaliteiten, is zij welbe-
kend voor hare UItstekende weide voor schapen, bokken, beesten en
paarden, zoowel als voor struisvogels. Zij heeft een goede en stand-
houdende watc"oorra.ad voor besproeiing, is boschrijk, en grootendeels
mgeeloeen met een klip-muur. Het woonhuis, buiten-gebouwen,
stallen, schuren, kralen, enz. voorzien .in al de behoehen van een plaats
als bovengenoemde, en er is ook een koorn-molen. Kooplustigen zullen
wel doen de plaats voor den dag der verkooping te gaan bezien.

n,
"Die wel.~ke?de Karoo plaatsen, ook gelegen in de afdeeling Ceres,

n.l. DoornnVler, groot 5,369 morgen en 348 vierkante roeden "Groot
Z d" ,an, groot 5,463 morgen 500 vierkante roeden. "Zoutpan Kopjes"
en "Oel"8ons Kolk,'" groot 5,273 morgen en 453 vierkante roeden. en
". ~l~rivier" groot 4,~74 morgen en 69 vierkante roeden. Op Doorn:
rivter 18 er een woonhuis,

rr.x D EH:---:. DE HEERS.ANDERSONbeeft
zijn Hotel eigendom van de

band gezet en zal aldaar doen ver-
koopen op

Dinsdag, 2 November,
te 10 uur,_

zijn uitgebreid en' .algemeen voor-
raad van den winkel bestaande uit
Fijne Goederen, Smeerwaren,

enz., '
alsook bet Huisraad, en andere
benoodigheden.

VERDER:

DE OI;ld~rgeteekende, behoorlijk gelast door de Executeurs Testamen-
tair 10 den boedel van wijlen den heer DANIEL PETRUS VANDER

ME.aWE, zal per publieke veiling' verkoopen te

" Uitkomst" nabij

Afdeelingsraad, Swellendam.

TEXDEHS, alzoo 'il'lllel'kt, zullen
door dell olldprgo:teekendl> ont-

vangell worden tot op Din"d:.1g den
Tden Dl'cl'IDI)('r, 18~'ï, ten 9 ure v.m.
als volct :- \' (Jnr het best ier van de
tollen te Buffl'ljachh Hivier Brug,
Grlrr Brug OH'r (h' Brvedc Rivier,
Hosjesmans Pad, Goedegeloof, en
Storms Vlci , voor dl' iu\'ol'denng-
vali d,' IIOWk'll Ill'h"ting voor liet
jaar l!:i~1,,,<, ell voor dl' II uur van (!c
lïttipannmg te Huffeljachts Hivier
Br11g en Doorn Hivier Vle: VOor een
tijd van tw-e jare-n gel'ekend van den
t'(T~t,'n da~ van .lu nunri. l.~;IS, op
dl' HlI;':l 'Iltk \'IIl 'l'\\'aanlcll :_

(I) .\10:11 zal ziel: moe-ten onder-
wl'rpen aan dl' voorzicninj-cn van
deel \'1. van akte No. -hl van 18S~1
en aan het gewone contract met den
Raad.

(:2) Te Buffdjachb Hi\'iel' Brug
en Grier Brllg t ollen mogeTJ allen
die 's Zondags nm of naar de
kerk gaan vrij passeeren.

(,3) Ieder tender vergezeld te
zijn van een certificaat van twco
personen zich bindende ab waar-
borg voor den tenderaar, en dl'
contract zegels or aanvraag te he-
talen.

Voor het \'('I'S('lurffen van zoreed-
schap en materialen; en VI)O'~ smids
werk en hentellillgell \'001' het jaar
] S\j8,

De Raad verbindl zich niet om
renigl' tender aan te nemen, Om
vcrden- bijzonderheden doe aanzoek
lJi j

C. H, BRAND, Agent voor den Verkooper .
1 F. H. Kar,2 lipene do, 1 Boeren-
wagen, Tuigen, Paarden, Varke1'\8,
circa 3000 mootjes pekelharing, enz.

J. J. HOFMEYR &; 'ZOON, Afslagers

'VEGUEIA)OPE~.

•

.... ATTENT.IE S.V.P...
---'---

Wij bieden nu aan Brandram's Wereldberoemde Bloem
van Zwavel onovertrefbaar door eenig andel' fabrikaat., ,

EEN Bruin Merriepaard, van
Maitland, linker achterpoot

een dikke' knop, een kol voor den
kop en een witte neus, twee witte
plekken op den rug. Informaties
sullen ingewacht worden bij dim
eigenaar, daar wien alle billijke
onkosten zullen v~rgoed worden.

WILHELM KEILBLOCK,
Eigenaar, Maitland.

In goede conditie.

Speciaal No. 2 Hool Press Machines
(Hand kracht), met kist 3t X 2! voeten, levers aan beide zijden.

'Walter 'Wooda Maai Machines
Z~lf Binders, met extra toebehooren,

en
In, LOSSEGOEDEREN;

200 Slacbt Hamels.
:300 Merino (gus) Ooien.
100 Bokken.
100 Kaapsche Scbapen.
600 Merino Aanteel Ooien.
200 do. Lammers.
25 Goedgeteelde Merino Rammen.
1. Span Ossen.

20 Aanteel Beesten.
1 Bul (mof).
7 Muilen (gedresseerd).
1 Donkey liengst
2 Paar Karpaarden .
2 do. Jonge Paarden
1 do. " Hengst.
2 Ruinpaardeu (gedresseerd) .
7 Merries.
8 Struisvogels.

30 Varkens.

1 Bokwagen, 1 Vecrwagen met tent, 1 Kapkar, 1 Buggy, 1
Sc?tsche kar, 1 Teerzeil, 1 Veldtent, tuigen, zadels, ploegen. eggen, en
smids- en tnnmerrnans. gereedschap, 2 Zelfbinder maaimachines, een
dorschmachine, 2 Brandewijn ketels en vaatwerk, boerderij-gereed-
schap, enz.; Huisraad, bestaande uit stoelen, tafels, ledekanten. wsscht
tafels, kleed- tafels, met inbegrip van een zeer ouderwetscbe Kleederkas-
en huisklok, keukengereedschap, enz., enz.

DE YENDUTIE TE REGJNNEN OM 9 UPR v.x. PRECIES.
A. BERGMANN, Afslager.

Tegen de allerlaagste Markt- prijzen.
ME~ VERVOEGE ZICH BIJ BERIAN USPIETER SFONT lIN,

Afdeeling CALEDON .

Gezond Zee- Kust Resort,
HET

ROYAL HOTEL

MOLL EN COY••
DIREKTE

'~ ..__ IMPOR'TEURS,

FAA.R-lL .
.J, A. \',\X ZIJL,

Secretaris.
Afdeelinggraad K,1l1toor,

Swellendam, :2:2 o«. 13~1ï. '!TER PIJPENDE Ondergeteekende wenscht
het publiek bekend te stellen,

dat hij bovengenoemd Hotel aan dit
populair en gezond Strand pas heeft
geopend. Het Hotel, bestaande
uit een ruim en modern dubbel-
verdieping gebouw, is pracbtig
gelegen, heeft een volle uitzicht op
de baai, en geniet de levengevende
zee-bries, waarvoor dit Strand zoo
beroemd staat, ten vol ste.

De E;igenaar waarborgt elk gerief
en goede behandeling.

De besta kwaliteit dranken zijn op
bet eigendom, en bezoekers zullen er
ruime !!tal-accommodatie vinden.

Termen billijk.
Doe aanzoek bij

DA VID ALLEN ZI~SKY,
Eigenaar.

Hermanuspietersfontein,
20 October, 1897.
-

BET

BRITSCHE EH BUITEHLAHDSCBE
BIJBEL GENOOT&GHAP, ~o. BIJ dezen wordt ter algemeene ~

informatie berickt dat in
overeenstemming met de "Derde
Kennisgeving aan Zeevarenden,' ~
gedateerd ~4 Augustus, l.I., op- ~~,
genomen m de Gouvernementa ,,,
Gazette No. i ,949, van 27 A~ ,'"
1897, dat een dubbel- draaiend wit: .
licht van de 4de orde, twee SIlene '
lichtstralen aantoonende, elk een-
derde van een seconde durende. meti,":
tusschenpoozen van 16 seoonden,'.
werd Tan den toren vertoond
op den avond vaD 21 dezer, AD va
nu af zal vertoond worden vaD' ~
zonsondergang tot zonsopgang. '

De hoogte van het brandp1l11t "
v lak en het al~meene. voorkomen'"
v~ bet lichthUIs, zijn op geenerle.i i
Wijze veranderd. '

W. WESTHOFKN,
Ingenieur, P.W.D. '

De~ment van Publieke Werken,
Kaapstad, 22 October, 1897,

Malmesbury Afdee1ingsraad,
K E~ :\ISUEvrxo. PRIJZEN ZIJN AANMERKELIJK VERMINDERD.

(\ \'EHEE~KO.\l:-;TIG sectie :2(I~
J subsectie E, deel I. van akte

~I van 18,,,~),-
GCSCblNlt hlel'JllE'de kennisgeving,

dat het voornerpen van den MaIllles.
misbury ..1fdltlln~sraad, m.l't toe-
~~UlllllllIg van Z, r~\:c, den (,ouver.
ncur, IS, ('t'nt' gL'del'lte rlt'r Kalalms-
k raa] uit spanning wnarovr-r Ill'[
hé,I'l'l'r Ill'dt, te verlmron, Jl> grootte
vali t:t:n ~!()I',I«('nmet vene ht'l'erkto:
rvch: lilt g'razell over het ()\'Crigl'
niet te bOYL'1lgaalldt" onderworpen
aan l'olldltieu voor het 111 orde
bOlllll'll de" g8boll wen tot uccorno-
datje' vali l'l'lzigers, voor bet In ord«
)rl)udl'1l tilT I JammclI, voor het
Iiltrll'~'Il;11van k lit.s-k ru iri of ~l'hade.
liJk, l,Jalltt'TI of andl'l'ZIlIS 0r goed.
kt",I'llg van Z. E.:\l', dell(;oIIYL'l'llelil',
\"'ul' ,"·11 uj.lpork vali ., jaren,
d<ltc"'I"'n,)l' van af dell ',Idell dag van
,J .ruu.u: 1 ",I.I~.

Ail" (,b.il'l'tl"oi Il':._rl'll l'OI~l·ll.s;e.
1'0"111<1"h:lIldpllVlj Zl' Iuoetc II lkll
O'I,kl',",' "·,'kt'IIiI,, \\l'I"],.1I tOl':._rl"
1»:"[' I, Il]' of \,,;,;1' d"1i I ~dl'll d,l;!
\J'J .\o\,';,dJl·1' 18~1;-. ~

0l' la:'t,
.A, L. HHOllZL\I\',

Sl'cJ'darl~,

Boeren worden uitgenoodigtl te

SCHRIJVEN OMONZE PRIJZEN
O!lres, 25 September, 1897.,~I

--------- -- -- ----_" -_.---

N.B.-o.p ZATERDAG 6 NOVEMBER a.s. om 10 uur v.m. zal
per publieke veiling te CERES worden verkocht, voor rekening van
bovengenoemden boedel, zekere twee erven gelegen in het centrum var
het dorp Ceres, gemerkt op het algemeen plan Nos. 2, en 32, met tW60d
gerieflijke woonhuizen daarop, beide met front naar de Hoofdstraat
thans bewoond door den heer O. M. BERGH, en den heer J. W. YANZIJL:

Verollderilll ill dell oord 110•• ,, Licj,.

Kennisg, Ying

GEO. FINDlAY & GO.,
De .A.frik&&ngche Zuidkust.

Kaa)' St. Blaize Lichthuis-Mosselbaai

A. BERGMANN, AFSLAGER. Vierde Kennisgeving.GRAVE-STRAAT, KAAPSTAD.

DE KOLONIALE ONDERLINGE LEVENS
HEEFT PAS

36 AdditioneeIe Kisten Bijbels en
Testamenten yerlonden,
SCHRIFTEN IN HET

Hollandsoh, Engelsch en
Ka:tfersch.

VERZEKERINGS MAATSCHAPPIJ, BEPERKT,

Ka.ntoren: Steenkool Handelaars enAdderley - Straat, Ka.a'D.tad. Commissie .Agenten.--------
VORUITGANG DER MAATSCHAPPIJ, 1873 TOT 1896:

H)~ Il~. , :'>IEl'WE ZAKE:'>
/',111.1:1.

:I}.I "it.aT!. 1" ~-,
\ 1·1 ~I:l.:Ir ~, 1 "/'iq
.i J·l "aart. J ....... ,
; 1·1 r_~:I'1'nl!"·f. I ..:~t()

:~1·t 110_""1." nl,,· r. I "~lfi

I:.·drn".
(;?'61

1,1;\,:1,",1
~ï I .:1:1:)

I.I~,; III It jllrl'II ;:',',nol,;:d :q ~In&r1 !M86
:!,' lU.~.I;:!llO"f jar!'I!. gC't'indl.",j :q Il<el.'elllber P~!Hj

Tijdperk Som
Verzekerd

AGENTEN:

Gebroeders CROSSLEY. " Otto" Gas en Olie .Engin es£9,1l6,61l
1:1,95~,OO9 Van vel'8chillende Grootte, Druk en Band

Prijun ,onderlijk goedkoop aan bet

HOOFD BIJBEL DEPOT,
Groenema,ktp/ei~,

Hout\vol

HET TOTAAL VAN NIEUWE ZAKEN, -------. '---
Huis- en Stoom Kool en Coke, geleverd in kwantiteiten

ten gerieve van huisgezinnen tegen laagste prijzen,

ADsobK

\Ltllllt>"'llrI ,
I:; Ul,tul;l'l' I ':':I~.

DRXE- EN- TVVXNTXG 1v.I:XLLXOEN STERL:rNG
(,U:I,II{)O.(UJ)~

KENNISGEVING, 1'''LI~'I':''ó liT';EI(EJr;T. KASSA ~lï(l'Lt:S, :JI 1~'CCmbcr 1894,

'I in rl'\ï ...it' J.,"elijkJ!itluultle mt't O\'cr
v"nd""n'lld,' £2:~-O:5.6204 de en Vfuch ten

Ki~tjes enz.
~A.A.PST.A.D, Uitvoer

.\ c\\", hl't ,!!l'r"I·tI Publil'k \~an de
J I :LII'I l'lJ oml'ggl'ndl' DI:'!'
triklell \\','rdl hiermede Ix'kentl g-e-
JIJ";I~t dO(ll' til' onder(Tl'teekenden,
dat ~,\II I!I ~ta.at !.;('st'~I<l zijll om
ai)" ::1:11:1t'1" ('II ),('\lwwl'J'k :lan on;,
tO!!I·.Ttl·O:I\\'d, met allen ;;poed en
"I[':!ll'l<I lilt te :vol'ren; zoodoende
/.'1):"11 II IJ til' onder~telilliDg van het
I'll:,ilt'k \'all dl' l'lwrl en omstrrken
Zt'''r "il l'l'ij:'l ~tt-Ileii. De bezigheid
f.ld \'l)<)l't~l'zct wonll'll olidel' den
"I IJI

I\EI'Il.I'l A.\"ó l'OLlSHOI'lIEBSlïTl1ETAALD ." £1.732iu;3. Bezoekers worden uitgenoodigd
om den groot~n voorraad te
komell zien en inspekt.eel'ell.

Prijs-lijsten vrij fer (nst.
EERW. L. NUTTALL,

Secretaris. Yerkregoen
in

Enrol)l\,
Azil',

Afrika

"ertrouwend

Aan-

l,.n'olen

door

de

Zaad-aardappelen. Zaad -aarda p:pelen " QUADIiA2-;;T
Houden elf gouden ledlilles en boogste toabDlJIgan.

CYCLES."
TE ARRIVEEREN. TE ARRIVEEREN ..

KENNI~GEVING.~

Dr. R. UUGER S~ta- examen
, DUlt8chlanct,:

Paarl, nabij het Stadhuis. V. ~ ...
been gedurende 5 jaren
uitgeoefend in groote Dui__ ~
nospitalen. Specialist vrouwen-
Kinderkwalen.

De uwe'

DE volgende welbekende soorten, namelijk: - "Early:~ Rose," SOMERSET STRANO.
" Puritan," "Snowdrop," " Roode Hebron," "\Vitte Hebron," enz.

CIlZ', "Early Brucc."

Doe 8<Lllzoek vroegtijdig ,bijl
EERSTE-KLAS

LOGIESHUIS,
DU TOIT. SMIT EN CO" enG. BL.A,,~.,

DE BESTE STANDPLAATS,
BILLUKE PRIJZEN

BOllwmeestt:'l's ell Contrakteul's. Amerika.DOK-'VEG, KAAPSTAD.
A ! {

P.O ... WINDMILL,"
l res.

Achter Paarl. I P.S.-.Aardappelen van Qnze Moeren gekweekt trokken allen eerste
prijzen op de R06ebank TentooD.8telling laatste jaar. ru UI lIDO IlCOIlUDBUD. MAXWELL &.IfA.BP,~~;=~=;

,
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VERBLIJDINDE

AA~ ONllt:R" IJZEltS -Voor de del de IrJILIIl!e
publl"ke 8chool te Douglas wordt oeu onder" 'I
~er gevraagd Ook op de plaata Wlndvogelspru,t,
afdeelJDg AlIwall'\oord

Victoria College. Diet moea worden uitgevoerd, boe kon
Blen dan 'YerWachteD. dat JDeD dese Brit-
tche begiuaelen onvoorwaardelijk zal aan.
nemen tot richt8noer In 0018 ZlUd-Afri-
kaanlche maatacbap~lijke aangelegen-
heden? Het staat den heer I:NNBI! en
eenlg ander mensch vrij de Brltsche be-
glIlll8len te bewonderen, en wIJ zegl!ên
met, dat zij geene bewondenng verdienen;
doch waarom wil men die beginselen ab-
soluut al. richtanoer gaan voordragen in
Zuld-Afnka, waar wij met twee geheel
vel'lChlllende ~n te doen hebben' Aan
den et'nen tant heeft men de beschaafde
blanken, aan den andere de onbeechaafde
naturellen Onze maatschappelIJke toe-
ltanden vel'llChlllen dua geheel en al van
die van eemg ander land der wereld: De
heer INNBS spreekt van Brlt8che beginse-
len, maar wij hooren hem nooit van Afri-
kaansche beginselen spreken Leert de
er i'Br1ng In ZUid- :Urm dan geene l_n?
Leven wij dan maar voor spek en boontjes
hier In dezen Zuidhoek, zonder te
ken, zonder ons eigen geschiedenIS te
maken? Ala men de ge8chledenls van
Zilid-Afnka nauwkeurig bestudeert, dan
ziet men dat hier ook groote beginselen

werden, welke reeds ID een be-
paalden vorm ge:&8t kunnen worden en
waal voor de zonen van ZUld-Afnkd even
veel respekt behooren te heblJen ala de
Engeischen voor hunne Britsche begln-
selen

In t beoort!eelen van de handelwyze
der regeerrug met de op!llanJdlDgen 10

Bechnanaland, indien men ZICh al op be-
ginselen wll beroepen, behoort er vooral
op ZUid- \frIkaansche en moreele begIn
selen gelet te w orden De llllt.sche begin
Belt Il ZIJIl prachtig op hun pi Lat!!, In de
omgeving wa mn ZIJ ontstaan ZIJu xloch
\ 0 Jl WIJ ze al~ rlchtslloer aannemen, moet
de Vr-.!I'; gedaan worden komen onze 001-
Ht.anuigheden 0\ ereen met die van Enge-
land?

De kwestlo der taal 18 ook nlot de eenige
v__1._ dazen stnllkelbl"k die hinder t. Het lil te vreer..eu.,_ "oae; zagon WIJ een da d

versllg van eene rw'~"'_'~ vel'glldering te zen t er nog meur coWltlcvatame ID e
Riversdal, door een drietal der oude landakerk ZIt, en praktyken waaraan
kandidaten voor den zuid-westelijken het volk in zijD godsdienst III g!.'wend ge-
CIrkel- In dat veralttg kwamen f'en paar worden, dan dat zulke vereeDlgtng spoe-
vragen en antwoorden voor die dadelijk dig zou kunnen ontwor)Jen en uitgevoerd
onze IIIlDdacht trokken. doch wg wachtten worden. Er zijn In de meeste Schotsehe
met ons oordeel om te zien of WIJ niet kerken geene diakenen, maar de oudeelia-
een ander verslag onder de oogen zouden gen vernchten belde funchen. Ook zal
krijgen. Nu vinden wij In de z.- lV EcJw het pv.nt van de vrIJe verkiesing moeten
hebelfde vel'l1lag ID 't Hollandsch, en worden ooegegeven aan de .rken of ge-
daar wO nog geen ander verslag gezien of meenten die dit begeersn. En voorts,
ontvall8en hebben, nemen wij de vragen en hoewel' de zaak om vele redenen een wen-
antwoorden over. De heer J H. Hofmeyr schelijke schijnt te zIJn, zoo hebben wij
(Rlvel'lllJal) heeft eenige direkte Vl"8gen ge- niet te veel geloof er ID, dat orae En-
lteld. doch kreeg van den heer Schoéman, gelschgelUnde Afnkaners oot de Bchotsche
volgens dit verslag, Indirekte antwool"len. kerken zullen gaan, ala zij de oude lands-
Men zou van den heer Schoeman willen terk eens verlaten. De zucht oot het
'Veten wat hij bedoelt door "de pohtiek rueawe lIit bij die 800rt van mensch en
van den heer Rhodes ID haar geheel" Teel dieper dan de taal alleen En zij
welke hiJ "goed" vindt Ook I18fit hij d' t landen meestal aan bij de Episcopaalsehe,
hij onder voorwaarden den heer Rh~::a Id.i de bIJ uitnemendheid EngelBche of
weder zal ondersteunen. De kiezers, mode-kerk. of anders gaan zij naar kerken
WIer ondersteuning hij vraagt, vragen waar de Iller van nog minder beteekenis
hem of hij gereed IS de Rhodes-partij la, ziJnde het aan elk hdmaat gelaten, hQ8-
tegen te werken De pohtiek van deze veel van de waarheden d'38 Evangelies hIJ
party, welke wIJ tegenwerken, IS heel aannemen wil of niet.
duidelijk het demorahseeren van 008 pu-
bht'k leven door "squanng"-begmselen,
en de bedreiglll8 van den vrsde van
ZUid-Afrika door de onderdrukking der
Afrikaners, vooral In de republieken. De
vraag 18 dU8 heel dUidelijk 18 de heer
Schoeman gereed deze politiek van de
Rhodes-partij tegen te werken? De kiezers
kunnen Zich ID dezen kritieken tIJd on-
mogehJk tevreden stellen met een wet-
klinkeud antwoord "Ik zal Rhoties onder-
stennen Iudian Ik oordeel dat zyu maat-
regels het land bAvoordeelen zullen" Dit
18 precies wat ziJne grootste vrienden ook
zeggen I Dit la DIet wat de heer Schreiner
aan ziJne kiesera schreef 10 zyn bnef,
waarm hIJ hen bekend maakte, dat hIJ
ZICh niet weder verkiesbaar kou stellen
D~ heer Schreiner verklaarde rondborstig,
zonder dubbelzmDlge fl'llzen, dat Illj de
invloed van den beer Rbodes In Zuid,
Afllka als eeu dreigend gel aar besch?u iVt
en d lt hIJ dien ID vloed met al Zijne macht
zon bestrijden

Halfhartl~held op de groote natIOnale
kwestie behoort JU geen kandidaat te
vllJ,len te ZIJU die zit h beroept op de
ondersteuDIng del Afl'lkanel'll De kIezers
zullen erop lelten of Je heer Schoeman
een geleJenheul gebrUikt Zich wat dlllde-
IIJkel op tilt groot .. pu ot lilt te Mprekeu

l't1AILNIEUWS.

VERI~OOPING DB jaarllJksche II ReceptJe" der
V ictoria College etudeaten zal

op VRIJDAG Avond, den 12den
November, gehouden worden.

W lJ heeten alle oud- studenten
hartelijk welkom.

Gelieve vroegtiJdig adressen te
zenden aan

CHAS. W. RORICH,
Hon. Secretaria.

De '\Of"'''H kwam Danadagmorgea om , IIIIJ'
ID bet dok eu had 651 pasa:&glen l&Il boord,
waarouder enkele g.. teD voor dê BaJa_yo
'-t.el"kboden, &OOilt. de bertog ..... Boxbuqhe,
H lil SI.,'ull"y !LP do welbekoade reu1(er lO
m.icHen Afrika. OIUC! geachte boofdreebt..r en
IUne gade keerden ook met dil .aup ID weJatand
terug De mailbladea loopen lot 9 October, eo
be ... tt.en welnlg mea ... oYer Zoid Afrika.

LAB61[nuRE F.~ UJ;,cs
De pennestrjjd toucheD deo beer HClIIA, edi

teur Vall de ~fr,caJl Crllie en den beer Laboo
chi're. H P editeur van TMJJ}, beeft DOeen
t"eede penode 1Dgega&n De beer Labou~re
beauhroordt ID T,...tA de &&D .. allen "au deo beer
H_, doch verklaart dat bIJ e,enmlo_n
deukt eeu actie te broogeo al. om eeae te bren
pu ~ eeu NI.etI ... ·Zeelander d ... een &wiJfel
heeft ge"'orpeD op bet karakter ..au IIlIn groot..
moeder De beer Heu LI &&D IIlIn bn t ook Diet
laztpaam met zyn "eder et"oord doch de
Engelaebe bladen nemen Olet ..eel notUle "an
der.eo strijd Het werd algemeen gevoeld dat de
beer Labouche re niet veel beeft geleden door
de aau...ne'l van de Grllic De kODang V"CO Slam
bM.ft 1110 bezoek ul Engeland ten einde ge
bracht eo LI oaar bet ..... teland gegaau In de
literarilCbe wereld "U de belangrnbt.e gebeur
t'Hlla bet vencbunen no eeue pr acbt.cutgne van
bet leven \"an lord Tennyson Enael&udacb ..o-
ngen hofdichter Het wordt gezegd dat d-.
Uitga ve alle andere \"&D d ...n aard IU dele eau"
o..enreft De J.DgeDleal"S-"'hrutaking toonde
bare ge ..olgen &&D alle bnteu, 0 II had N18nw
Zuid WalIU een best.elllDg "oor 2000 toa .talen
.poorweg.taven 10 AILenka geplaatat, omdat
men ..e ID Engeland DIet kan uItvoeren Bet
"erd bevonden dat de millionair Barnato per
&OOolLJkeen boedel van .£\160, II!J 2 3 achter
liet. In ~un testament werden geenc gifteD I&Q
liefdadige IDnchtiogen gelaten

CANADA
beeft besloten geene atoombootmaatacbappuen
om de IOalI over te brengen tU!ltcben Enge
land en Caoada, te ondersteunen die niet direkt
van Engelaud naar eeu haren 10 Canada looJli-
Vroeger ondersteunde men eenllen die nur
havenl In de Vereerugdc Stateu gingen De",
maatregel werd genomeu om de ha'eWl ra u
Canada te onh1'lkkeleu In W ... hington werd
uogekondigd dat afgeuar(hgden UIt. CanadA
uitgenoodigd zullen worden om bandeluaken
met de Vcr"", igdo I'\tatcn te komeu """preken
Op vcrsclullcudo plaa~n hebl",n groote gras
brand"n plaat... gehad omtrelll iu mlllen ten
"ulden v .. " ULt.... a weruen dne dorpJ"" I 'er
woe.' en .,!"" [ ..mlh"" ronder },U18gelaten

iJl J~ UL\\H

Het wetsonlwerp om dou Relchatag le ~tll

gOIl een loe""" 'oor d" lk",t te """rumeu d.
lodJll(c le I oOp< n 0' cr ï Jaren werd &an alle
kanten """tred"n Jle kan..,her 'on 1I0hen
lohe ",ordt gtlECgd to WIlelI aftreden mdl""
de hervoIlUIlIg ID de nuhtaJre JUdlcll'ele rech I"
plelllllg filet doorgaat l'nr18 B ...marck w"",
weder """ t praten doch h"hahe te IIeg!1M
,ht lt" de h. "Ian" Ic I'art Icn Itl. Hroudert!
'>o<;<:huu.. 1 heeft hll _1""bLsUHr h"t 'crledu c
K"prokt n III Hu,laud heerst cr '0 OOmmlge
pro, JU(.'1t Jl bunger~II(K)(l eu d~ rt"~l'cnng zou
gtl\ raagt! ,,"urdu Llll gddJt'"cnmg l)t; te 8ta!:lJl

III ISl"1n)e I. 'cu hl",ralo llgl"'t:nUg aan t hoofd
gd<Ullleu ell tc ~e .. \ ork trachlle de beer
JJcJJr) ht,.-orge ~tJrlJvt!r lan Pro~reKS alHJ
1'0\ ertl deu burgemee.kl1sk",1 te benclken
Jl oen pr .;lfatnUl L g-d"k dat \ Lil dell Leer
il",11 kil d,Jaat \(,or het I'rCl!ldeuu.chap Le
hJ'e J Z1herknc>LI< Z Ine kan""n 'Wa"'n
nJCI b 'Wilder roo.ldeurlj! \ IlU !'elang IJl ',et
dat een dcr kand ,daten Voor den K(ad.raad 'all
~ew "\ ork dell n"'"D drotg ,an \ an Wyck

""lIKIUJII\"'I"1 ,.rl

De regeerlnIl. comm,..,,, OVer de 8ulket'n
dllJltne iD de \\ VIStI uduscllU tllJUJden heeft haar
rapport ingebracht en {-tu aallbe, elmg 18eeD
bel4..twg ...an :l,. per lou op Dult.che 8ula",
te leggen (Dul18chland geeft een bonus van
Zb. rer Lon) of n half milbocu aan de planters
10 "et!t I!ldl~ te ge ..en om hnune mach I
Ilene te verbeteren I'rofelll!Or ltaba1fy D 0
(ou Ic gcschll.Jelll' :un rl~ DuullU UOl'V~roJ
tell) zei In '" n 'oordra IJ Ic BlnlJlngham dat
ontlerwU· gL..Jurcndc Jc afgelo0Jltn jc) Jaar den
L< 'hlllUd der armelI met h""ft 'crbeterd "at
het lezen betref! lO hel gebleken dat er veel
me, r bo<:kcn gclezen "orden doch de klasSieke
werken worden mIDder geIeuIl Du. wao er
eene 'crmeeruertllg In de kwalltltClt ten koste
'an Jc kWIl.htelt De t) pheu8C ltoortcJ heencht
crg le \1,,, I.tulle eli .ummtgcn dor kerken
\\ aren geLet! ledIg den Zon<L.g "-oor de mail
'erlnk Ander DIen". 18 DIllar schraal

- \A~-

8i3!) lil\ (JJI]·JGE EZELS
OP DE PARADE,

OP

TE 1.0-30,
~c»'V".,

V_M..
BENOODDIG.

lt. 26 October 1897.

GEBIW!- III H" Il \1 L willen "oord 110 IJ(U ell z ullen Boeren,
( U! t r ik t cur- lil Lmh.reil eeue Jel schooustr, gtlcP'enhedoll als

boven Jl IL !I, I 1111111 liun behoefte te keepen ZIJ ZIJn een Fraaie en
L it st. I LIlde Hl ZLlldlfll-:', met kennis In \.rnt:I ika uitgezocht, meestal
egaJl I II l I I J mdcn eli meer, Il! gesehikten \ orm en conditie voor
dadelijk II lI"

I'cv cus ook II I t uu hUII~i!.Ltt::eJJe MUIIl Paaldtll

J J HOFMEYR & ZOON, Afslagers.

EEN Onderwijzer of onderwij-
zer es op een plaats Vier

uren van Ahwal Noord, om 10 of
11 kindoren ouderwijs te geven ID

Engelsch, Hollandsch en vier (41 ID

muziek (Alle deze onderwerpen
worden vereischt)
êP,pltcatles met getuigschriften

va:fi~evoegdh81d en bedrag van
salaris zullen lDge\', acht worden tot
op 30sten December, 1897, door den
ondergetekccnde, dienst te beginnen
na Jc hlst- vacantie

GE14ENGD NIEUWS. ~
Ds VAN BnRDE~ (Richmond) hooft voor

bet beroep nur Swelleudam beda.nkt
DAllLING-Da Radlojf 'VanPearaton zal e k

Zondag de diensten te DarIIDg "'a&l"IIemen
DE A}DEELINGSIIAAD"'0 Cradock beeft be

sloten alle toll ..n 10 de afdeellOg af te schajfeu
EERW P. PIE~AAR beeft het beroep oa.ar de

zeOOangge,!De6ut.e t<l Beaufort Weat aangeno
men
DROOGTF-UIt Ventel'lltad koUlt het bericht

dat de droogte steeds voortduurt en er nog
Ireen teekeu van regen te zren LI

DE IIEER WOL!lIARANS ltd van deo eersten
volk.raad van Tranavaal 18thans op bezoek aan
de Ksapeted ter ...i1le van zlIue gerond heid

DR TE W.\TER Koloniale secretaris, woonde
gisteren Damlddag de ~I~tlug der ') node bil ge
durende de d1&CUHalevau d" ..rbei'b,koloDl ....
kwe8tle

GEBOORTE BERICHT I STELLENBOSCH.
rt < I Publieke Yerkoopi~

ZONDER RESERVE.
VAN A HWT,
Wmdvogelsprlllt,

Ahwal Noord
'IJ b \ L{ (il \\ cduwo J. V \:-i DEU

ill. II \ I hesloten hl boende haar
I1UI,IrOlld'll~ ()[Itt,.,"t:\~ll heeft den
, nd, I ;:;ltt d..uldl gLl ist PI r PIl-
I Il kl \ l Jilll~ te\ erxoopen uau h uo
IIUllIII';. \ III dl! llllb !J!elll,Ojl li ~AI ~1'AD

Hllll 'I

(J. G) F G

I'

MARKTPRIJZEN.GEHUWD.
~JL:l"1:: ~fARKrVrijdag den 12drn November te 9 v m precies

Ith'-I ({)r[)lllr\

II Vltl \ ~"UI t Irl1l 11t 11111"-
\<llil I-KltlJ-\\ It;ch-
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ALL.£:KLEI.
HfT l>OOIl\ONNI~ bij do Jongste tlltmg 'Rn

heL rond!,'l&and~hof te li raaIT RellJet nlt.gCl<pro
keu o'er Jaue NdlUI "egon. kllldermwrd lti
vl'ranJerd lot lIJ Jaren tlollk.traf
SlU (. I'" 'S Sf Rl<r. hcefL het hll" onl"u!!"

uc"oun I d JOl "IjJl'Il dLrI Inaol~t.rut \all Ka.ap-
-tad "I' dun hock, all K Ilnp ell h: I "Jf~tl ....t
IJ'chuuru en ""I het .pOedlo betrekken

DE t~DII~:o!AI (Q, \ \\ rt BI Jl KI \\ I IJ"" 61r

JarneM ~1\e"n~lJt I~ oll'\h:rl\ond n,u Kllulur
Ic\ \tflr,kktll op we6 !laar I UllWI,) ter
I,JWulllng \ an d~ HpU n, C~ ft. c~h I Iklu...>-tJclI

EI: SilO,. Lal Jp tt ~o\cmlH.~r H s ti, r dlfl

afdltlln"'l!ra LJ "11 de K""I' \\Orucil gehuu lell
'ft( r hut u,~rwe~el1 f!ll bes IU"KeII \ UI I')mum
t.egen du Interim lalu ltlC lau e1;::.cndummen

IS 'I' ~" "1 II -De IIIcr Paul Il (III\( r
adH!ttécrt de 'erkooJlIII~ 'an l,ul_maJ ell 'aat
werk, an mevr do "ed J Valid~r BIlli' \ ",dag
den I :ld~n l'iovcmber teu V uur lU den 'OOI
middag

Rf lIlTl R A "11"11 .. de st:...hr roeureur ad
lok Lkm Lobmar li ( url\!" 18 £'n dr S 'an I eeu
wen 'Iln n;Ul tfH I Id a ti oen comTUls~w ulO de
Iraru" aabebe knmlUcelc rccht'ple~ln:r te co
dlflCeeren

PUILADt:1oI11IA-Ds Marchand lWndd:.u..ch,
~ (0 V ) eerotkomenden Zondag de dlen.ten
IU de :Sed Gel ef kerk aan de.c pl ....t. waar
nemen en ..oonl m"t beloog op de arme blaa
ken k..-eslle

Uit den mond onzer tegenstanders
J);.> I' lil I II/.ahdh,,(he krmt l'eHl're"kt

I. klellH SallllN'llll dl' aan ondel '\IJ" IH
III ,It' K"lollle I!egl Hn wOld~1I Dit Ir

I k, I tr [ {( Irt, I on7.e aanlllcb t <JlIJeen
j,(t1I' 1'1 1Ir1, I Il le.len ,lall lhe wa ,noor
IH! gtsdll"e\ell "!'Id namelijk ,Itt dLann
lwl Il giltII \"'rut aan hel allrefl. \ an
h~IJ dit Zith helJ\elen \001 llf Il'chlt'lI
t n de iJe laugll1 dIl 11011 llJd"cho 1a.. 1 -de
kei k laaI ,n lllOedel ta,ll 'all hd groot"k
,.(edpelte der IJlauku bevolking V 10 ZUid
Vnka net hl "I ze;.;t 'Ill vmq(lle
U Illcn \,eld de kl nnI" der !IIederland ..dle
taa I nooI t van een 011<1, rWIJzer (If gou ver
11,lnt.. gePlscht lutegendeel den onder
\\ IJzur werd tt HI"Slaan gege\en. dat zelfs
,le Holl IIpreekt.aal van het 8Ch()()lwel k
moest worJen ;.;ehouden Dit all\l818 \t ran
derd De Afllkaner Bond en de Taal-
nnle hebben de positie geheel en al !ore-
trnnsformeel d },Ik Hollandllch UIe u \'. s-
hbd dat ons ter hand komt wemelt \an
a,h ettentIes voor onderwlj zers doch IlItijd
geldt het de kenniS van de Hollanrlsche
tanl en de bekwaamheJd om el In te OIJ
uelnchten ,,-orlt \crelscht '

"I[en liet het dus, de lUvloed van het
eJele \\ erk get! I III door de voorstanders
onzel taal en natIOnalIteit "- ordt gevoeld
(,!'\\o'lll!rJk lis <leze bla~en var. de Hol
IllJdsche t lal of zoo.lls ze gewoonlIJk
uoen enkd vau cle ItUt! Rplekpn tI,UI 18
h. t lie ta 11 sterft toch lilt wat" lit het
ten II{)("I pu Ird te Hb Ill, 1'111. Hel ,;,.hnrl
lt r teglllHtanders kan dl' Hollanu8che

lJlet doen IllIsterven ,d b, treuren ZIJ
ook eeu wen Ililg en al zUigen ZIJ
Ilu ,If il.m leb hl I begrafentslled

tier HollatJd~ehe t I ti dlt zal aan het
hf'Rt Ian onzel taal Ihso.uut gee" k\\aad
I" n Intp~lll lt I z II die taal de kans
kl IJgeil Zich I, Vt>1~tCl k, Il zoolaug onze
tegen-Uludpl">I de OOglU ?llteD te \'"J\en
Dill kl"k" Irl tlanen te V00l8ChiJU It hlen
~en' De HolllIl<J~( he t lill kill Hlccllts op
tt ne "IJZt ullHtt'rven al~ de \.fllk.mers
het verkwzl'lI, en dlt zal lWOlt ,.(t';;chledeu
-nu veel mlUder Jall OOit te \oren

Deze getlllgeUlR \ an ouzen l' ngelschen
tlJ,lgeooot IJ. bOUlt ouze \ lUrlllunneu te
J.emoedlgell ~U te verskrk'l1 lid goede
ULad d lt zO zaait n v dt nret III Onl lIJ( ht
bare aard, Illt I {li tla"l plukt lIlen
leedH v, tie rlJI~ alt'n WI \\ Ijl de oogst
veelbe)ovend 18

l'ltt, dw \ Ir,
K

Lady Grey. Aliwal Noord
Op het dOlI' Lad\ (,IC', lU het dl~tllkt

\11\\al ~oord I~ ook een tak van t1€n
\fllkaner BOlld gestIcht eli \olgens het
Vl IHl19, dat \\ IJ elders pubhceereD IJ; llll'n
leeds WlC<1 "p weg Lad, I ti .., !teeft Ireed8
,,'n lak \ 1\[1 uun Boud uoch de leuen
dill vali \\Olltll llle~Rt Il" I \ao htt ,lor}'.
en daalolll \\ t'rtl ,le behoefle aan e"n t \\, c
,Ien t,lk rt~,hl 1,IIl,;gl\o,ld Iht«(lIlIII.
u lt gekozeu w"rd IlChIJUt ons In alle op
ZIChten bekwaam ut zIJn de belangen VlO

oeu tak en het dl!!trlkt te hdlartlgtlll I n-
dien dil klachten tier \{I,kanel'll lIl3DI
georg lDlscerd ZIJn dan kunnen \\IJ veel
ultnchten, \oordl ,!tIJ tie MtembuM, de
eenige plaaU! waar WIJ onze rechten kun
nen doen gelden De Afrikaner Bond heeft
een groot werk voor Zich en het I! met
\eel geaoegen dat de strijders voor ons
....olk deze nleu"-e leden 'all h Irt<l \\elkom
heeten JU hUllIle g(>l~d, ren "IJoge deze tak
bIotien en \ el I nut Slichten

"r h \ I II.
I f II

I I I I,lJ,t II III
Il \llilllid

OF IH I ft H 'I. , F8 znl ,olgen. <en Elloclscbcn
tudgenoot lIa a~oop der Hllla".)o "po<"\OIe;:
feestelijkheden de KlI8psta I een I"'z.ock orell
i:en Het "orlt ge,cgrl dat h I 'oor een kOikn
tud op ecn d, rpIaaiselI onlane", door hem te
Groot Drakenst,.,lu gekocht uI glan wunen

V A I <ol:f JU': \\ \ 'f ~~Jfoi de me'unoit.e nJE'UW Jgbeld
Illder de ""hoOI I,eld.nlldddeu 1 en Ilell IJlI( be
heefL p ,tent aange, raagd u I Hrkng, Il vour
C~II to<..,;telom altll de wanguIl bUI Ilc gel uldhcld
w"~r te geHn Dat tOCtitel wordt III deu mond
gedragen on aau de kakeu "ultgeUlaakt Of die
DIeuwe uIL-lOding opgaug "Imak(ll

U, 'I rH -De ).arl"k.che rCCI'plle ti r .tu
den ten < p hd ',clona coli, _< blell~IlI.,.cI
woar 'I' "lie olld xludcnt<n IlItlle ,.w:llgd w"dtll
~,scbledt op den avund vall 'rlJdag deu Uden
~0' cmh"r n" Dc hoer Chilli \\ Uonch I. de
hon sectel.a", naar wien alle a II"eSkIl 'ro, g
t"dlg moeten woruen gczouden

EI ~t • "'Ull 'H 'I ~111TIE -De hceren A II
de VIlliers en Co Paarl zulJen (eli belaugrllkc
comml"le verkoopIng houden op Maandag den
hlen Xot'"emoer als" au neer cent'! t'urseheldcn
held artikelen 'un de hand zonder de mlll.le
resen e zullen w)rdcn gezd 'oor diegene 1 cl 0

op kOOfJet! u,t lI)n wordt de gelegenllCld daartoe
du. a Illgeboden

HY-II ~\\ J\ I "on]t
fil!beherc, Ill!('"g III het Zu,,1 Afnkal "he
gt...tlcbt III de Lang""traat under "'OrlH!er
schap 'au den moderator der ") node d. lIof
me, r cr. In a.lflwo71ghetd van 'cfl!cbeldcne
nndere leerarelI de Jaarlukllclje ,crgader n; ge
houden Du vertlchtlllgen zullen "orden DJ ge
lUIsterd d<JOr toespraken waartoe alle clm.ten
vneuden worden UItgenoodlgd

I1\~OltH HAAn-De heerPI WulfllllrJI
,chrllft Wil bebben alhier op den ilJ de cr eOne
"ch,)fK<blet gehad betwelk roet goed g.lolg

uf,eloopen I. De ahtand wa• .,!II() vd. met
e(Jn 'I dUllns bulJ",,) e en 5 schoten per loo JC
Daar waren ~ prIlzen en die weruen !;elll'onllen
door ac volgcncle pe"" Jnen c\.SLruwlg A. 1." I
J 'II),,,," i P' ")oon ! I' Joul'ert 4 \ lOotrIl
WIl!' I'\r 5 P' II)oon (, A tellle .. ï U Cellld-.~

ZIIII,AtICIKA\\Mln (.~IIJFnF\J~ _ Dr
Tbeal h.,.,ft "eder eell boek OHr de ZAg.
• IlIe,leUl. UI gege\Cn I)Jtmanl IS het CCII af
II(hIlft VRIl ~"Clanorllke dncumenl..en In de L'(I
dC'II.che I. ",ker '''" .. aan an " I ,n Zu,d \ fnka
tot IH g tut.! oC~lJ afKChnft ha I Jell Dl' toeurnen
teil loop. II O'er IH211-1l;~' Dit werk 7.al stel
hl( zeer nulllg "CUli al. d" g_llIedtnLll 'flU
ZUId c\.f"ka ht"" breed,o.mg gesch"'"en wordt

'Jl rOHI \ (; J I rt .. Fill hf"", 1\ \J(lIJ AU-

Z I die Illet hct u"",even Vlltl dIt !,[",j !'cl""t lI,n
wen""hen oud .tudelll""l en medewerk ...... dnll
gcnd tc verzoekelI hUllne conlrJloutreo dadel Uk te
zenden ZIJ dIe belooH hebben te s~hrllven Wor
den mlta de ... aan hunlle b.,1"fte h.rlOnerd liet
blad moet reed. In Norember vcr.cbU'cn De
namen 'an JIIt..eekcnarun \\orJon gc\ra.agtl en
kunnen gezouJClJ wonjen aan dun IICcretartM
Het 8U"""", ':on deze ondememmg hangtlUOOLeIl
deel. af 'an de medewerking ..u ondersteunIDg
der oud _tudenten

Dn PEl f It.·ES -Het grieft on. te 'ememou
dat dr Peteroon naar Europa op <.>engelQndheld~
rel~ op den 17den aamt I(enood:tlrulkt Is te ver
trekkeu Gedurende den Iaat_ten I!!d beefl ~"n
hcbaalIl1lget!teI door overwerk stellIg' geleden
waarom hll dan ook besloten beeft Ietwat bU"lJn
flWllhe 10 Engeland te gaan Uitrusten Te &eggen
dat hU rust behoeft Itlt)ft ongetwufeld want ala DE' lllX )(" !)(G'an lu..., goedere b,.hoo d
geneelbeer heeft bU zIJn handen altoos vol en Un de Wed J G &b K ren"
ge ..oelt bU ook bet gewlcbt vau zIJn werk Wu Paarl "Indt plaal. op DI~~ de:'!ld~~r;.r'
vertrouwen daL hU de vereUICbte mate van ~Un ..ember &4lUIt De hee,.,." A B dt Viii 0

geroudhCl j ....1 terugkrugen en weuschen bem zUn de afaJageMl e lera cn Co
een aangename ~erelO toe ook dat hIJ lIJn \VA \8 lI')fllt: '1 f.l \lf ~ I F.\ f)SI,r.s \\ OIU 'c

flWlllie lU gewndb,,,d mag aantreffen en b" "lIn ~OOd'c .teulnl"ll" I lell ~<Idell Il
e
'''nden :!--I)

teru~kom.t met fezlO ID .Februan ziJn werk lOet WIJ \OI.... r' ,scb ul 'h"!I(;(, het '00,., _

vermenwde krae ten voortzetteu mag voed",,1 uItmaak I De flaltamn dIe ,e~~t.e
Ef ~ SATt RlI IOi8"~Il -Een Graham'l:uL.cb :!;'ank~~I".~nan~~~r.apt:lJl,cu (.cnoa) ziln lild, n~-;:

.-oorb"eld van een 0Plr""oeden naturel scbr"ft - ~ " «I<I_te t
aan de I u,.", / over het opru hten 'an een lea onder,Je el'8Chc 'rouw • emmen w en
gue onjcr de naturellen dat vol"6n8 bem "uJt~npl"kken en gevonden dIe op

e li t:1J lJIl:t In de 8tedf'n lV n'W108tgt',ende retlnltateu ml leveren HIlIegt bO hoort wcr ~"'den >all bthude ~oor;..n
nadrUk op de t Ik fl' Ir~".1,/ _LI! / 'all eell sc. mnger. en <angst<" Le .-~ .. I '1II<:h'W~
algemt'ene lllld Afrlkaan'elle '"turollen ver :: dSoorw~gell geg"I"" f)u,;h Zweden I. e t
eenlglng (Jm lndocd Uit te .>efenen Ot'er hnn n "an gr-.LAD en \lUI t ea
I r j Ir "J. I I' "I ftr.n "34rm d IJ ande," met de vog I. g"fUg be t la ook DIPt
n"tmJ"''' 1><"loelt de IIollaOOlIChe AfrJknnrr~1 kr "c1 en !;'rlll< ~t, IIde' '< oe',.e::;:gc:;Code ..ogela
en elllrllgt door de cm.tlge hoop le UIlen 'our H ~1 ,

do onl.etwlAte ontwIkkellDg van gebeel ZlIid door I,cl IC:~~I:~n!itILIl~ w~rongcluk .. <rd~
Af"ka door Bnt.cbe opperbOCT!IChappu Men h""r ~n mHt D J \'" ,JU 1II(,elj'edeel,1 (I
beboort voord"n kerel eenpermanenteaaustelhn werden beid entH 'aa TWllf )
t<l krllJfeu ala kaartman want h , I. "aarInk eeng doo- hpt w~l!1 boor 'erk~jelJ Zaterd • ., dU'

OrrJPneel en grap~dler Wat t ~t de .-n bE'er 'elite IdI<: t getroffen Het hloelr <ht d.
dacbt trekt 1 d I - r en .'orm hoorde hJ,neer eagtJe II de verwachtl o1o"d en UItglag om te f o.-omeu o,'"
nn 'WlJLItgevende resultaten nadat al d boe ng wrgd 'Wareu IJ, .. en. 7. De hokken be
onderdrukt .un Dit b..te:,kent gelO: ..en :UD In hct bULl' et 'W1UJOlUtrt 0 ~ lare. oacbIM
goedkoop ac:haaP"~"_'rgani ' -,_, tcru:l'''8keerd Ut L,} lJlet -iln ,""on-mefaial ~ , ~._"'" IChapeD "oor op het bed toen b<:t hUil ~
beDiea.·t~: lII&DDeDeaooalab::ID~i !:.e .1::: :;:f.lvan bun kUleD Ia!~'h!e:::~t
~.!;:' ~ dat &jj doeu door nIte eD roelT VeD: k:!:o:~~n ~~~D;;.~eer~""J lIIQnl la" ~ bet dorp om do "onden te laten Y~ _ lil

~tq""'.'"",ijjk~'-

Synodale aan teekeningen,
De kt'rk beefl nIets kunneIl doen ,I lU

hN wt'rk ond. r de Mahome<Lmen ~ 0
loch lIgt dit w, I k haar np h, I hal t en hpt
hgt /LI~ hiJ dt' IJ md I n het 11g<"l11e .. n h Ic
fl"lll nil fillg 'I dil gel IP<] dPI cllIl~te
lIjkt zlndlng III"t II te buuoedlgTlHI ge
\\pes! De !II Ih 'llleJa III IR 1ll000IeliJk , In
d. nlZodsulellHt Z'JIIS 1'1"( tpn af te brengen
De IleerdPI k'lk RPI'lkIlPllt! 'dltg,sll(ht
'lilt Iliel Uit dIll dO(l1 blddpll' Il \,I't~ll
J. n de a<llllllerkmg ,,'erd In den boezem
dl'r F) node gt'll1aakt het WPI k on,ler dt
:\1ahomellanell zal met \\ Irt'lJ t. rll~t en IlH t
v~el gebedH motlen ondarnomen "ol(l ..n
mdleu het lets zal ultrlChlen De Z lak be'
rURt hiJ ,I" 1'1\ nodale IJlnnenl,mdMche Zt Il
dmgcommlssle IU o\edeg met den kerkt.
mad vau de moedergemeente te KaapAtad
In de meellte llllitt'ngemeelllen, \\d,lr el
geeu arl>l'HI door andl rl' ChrISlelIjke kei
keil onder de heldeuen, PI richt" Olut
trekl zich d~ pl'latllellJkP Id'rkem Id het lot
dier heidenen aan {Ile III {il OllllJldd, IIIJke
o01gevIDg \\ ollen },u \\ Ilr hE l noodlg I",
\\oldl de hulp <1"1 zeudllJ';COllllUl"81e In
geroepen Ipts v In dIen aard lW et ~I \\ or
den ondel nOlm 11 tt. n behoeve, all de on-
geioovige Maleier" te K lil'l'tad "n daartoe
IS natul1riJJk ID de Il rotp plaat< noodlg de
rechle man Ell dltol III In z II lllel ge\ollden
\\orden, lenzlJ men naar h ..m Ultzll'l eu
bllldenu tot (.od opziet, Dil. al8 1IIJ Z'JIl"
gemeente OP\\ ekl om gllo()\ 19 e, n \\ lrk
te oodel nt'men ok d ..n lechten III IU
toollen 7..a1 Verlpden we\:k nog \\ erd de
opllJerkmg g' hoold de HtnJd 1118!!Chen
dt n godf«beu8t , III het krulH eu dlell vau
tie hahe maan zalnog In Illluden \tllka
moeit n geRtredpn "- Oldtn I n ~ OOId
\enka lIggen er chrlst .. n zendlllip ..Iden
pn van het oosten af dnug, 11 ,le M !lltb eli
z'Jue v,lgelIngen f)11" \\erelll<'cl 11InIJéll
I"ldt< komende7.€lldelll1"llllll ~ll,hltn
\frik I ~"ll1S III Illlrl)qll'; mel ue \, Ih,
llled 1I1l8che VI)( rpnRlen r n <Ile "tllJd zal
toeUtIllUl "It Wetl <( !lItt te KaapBt.ld,
I'n \\a Ir er rueel III delel"H Ill' OZlll Z11ld
hopk vi nt IJ de eerstt' I"'shste plOeVtll
zullen ,.(. leVI nl \\ or I 11 \ III " Itlwt h\ an
gelIe 'LIl (hrll,tU8 \ t'rrulg ondt 1.: de ver
eerdPI8 \ an dt Il \ 11>,( heil plofeet \\ IJ
zllllen heiangst.ellend uitzien uaar \lllt op
dit gelned bIJ de \ Jlgen lu 6' node zal ge-
1"al'porteU'tl \\ orde 11. .

, Jp Dw,I'n Il t"wen In I ct buwel'lk de
ZOOl1 en J) Lh.:r vau tMCC J~r lrJt'IOl.,"'<ir"k...t.c
IDgezclenell 'all Hove", alicl De "eluk"lgt
!'rulllcgom Wa. de h(cr Dawel Jou(,ert f III

dIe II et ",n JeugdIg ell ho1TelfJk voorkomeo de
welwllloudlJL'ld 'all elkee I afdwong De
schoon6 bru uI "as )r nge) Rachel UO!I8Ouw
lj .luchter .l,e '" L'eU troU\ Japoll Vali 'WItte
z ,de cr hoei hef ult"ag < n meer dan ""n
) >okmH.1lden brUIdegom <1[11 geluk deed be
II ,dell De plechtIgheId 'ond plaau. In de
Hollandscb" kerk en ru. A f Malan , all
Adela,de neef d.. brUlde~, lOS """ Van de
K....polad (1\ ergekomelI om het I u \\ cl Uk te bt
'et!tlgen IJc Jonge darn".IL._.,uw Jouberl
Booman eli 1\1 Joubert deden dlensl Ills StroOI
me,")c. en ~agen cr ° lk allerliefst UIt !Je
)ongehcer~n UNief en Lonw waten den brUI
deguru behulpzaam ter" III t" ce ILaOmlunll(e
kleine bloemenlUe18Je8 de bruId, erge ..elden

:S a de bev""llglng glogen de vele, nenden
en famtlleledoll I'et gelukkIge echtpaar hWlne
geluk'Wen""heu aanl,leden aa.u bet bUISder bruid
De plaats 'an oom Manus W&ll smaak'ol orge
""lukt en de I'rlelldel"h g""tH,}hCJd toa.akte
een Il 'mldd.Jg l.cer genoeglUk D. '{alan
wen8cbt.c b"t ecbtpa.'\r geluk 10 een nctte aan
'praal< en de anJero gebruikeluke lIaWJprak811'olgdeu

liet echtpaar 'ertrok do.arop naar de Paarl
III "en pracllll!;C 1«lIdau I_pannen met eeD
\Jertal ulte ....t knappe paard"" De" IU..,brooda
da_en wordelI aall het StranJ doorgchracbt
\ cIc kostbAre g~'c"~nk"n ""rden ont VH.ngen
al.medc eell ....IItal telegrammeu en bnevcn
mtt d\! gOt dl.! \\ cnMchcn 'aH vcJc a.fW~Zlg6
'tlendell Uuk CL; \Ibertqu 'crgat b"t echtJ "lr IJlet

\\ II 'oe.;' n , Cle I lTl, 'ik geluk"cMchen b,
'IJJe 'an alldortl1 'our .. n a'llIgellaaru en nutt,~
eveu aan de S' bu" den ...

Cj MISSI
Hu welij ksklokken.

NegotJeGoede en, TJmmermans-
gl reedschap, Enz., EGz.

QJ:l ',I \. \.~DiG DE~ lsten lQV
I Jez \ I 11'(<1lelillg \\ <1; VDoral \ 111 belang

IlllIt hl t lekend "I~ dit ue
I"" r ~ I \v \ ,HIk zou Rpn ken

h 'I I"" ~, I" "nil door t.. zl',;gen,
lat het Illl H)<!lg \1 I~ Zith OH r d"ze 7~lak
I IJZ ndt I \1 Irm te mak. Il li '.11 diU \\armte
, el IUIIl let IJetcekem~ en krachl li uI dun
I W Jldtn dleope,n~tn!tlUdlgewIJze
1\ 'uen "l 'Plok ..n ZIJn g ..heele aanspraak
\la_ ",C~I()llll op dl/.ell zIn Ht! \\ IS de
I llll \ 'li elkeu ~ ll,.(C l!;ch man ln het ~as
lt k hun IOClU ,lat alle menJ!chen geliJk
Z J Il \ "I ,le \\ el en dit niumand geHtr 1ft
kali ,\ lldcn "ud, r eUI hillijk verhoor
t Il III tik e, n diP l1let Hchnilig he\ollden

LOIII l en Illl,d hl I \ I'J I~ en zIJn werk
k III ~ lall \t tknllpfl1 ,I III \\ len hiJ \elkle~t
Vezl iJt"lll"dtn Humden In zIJn oog I'n
!J ,rt Z lO \ "I II, de hergen hIJ IUpende

hall I. 1\ Ijl! d,r ngeulu!( mll ue
I -I IU I, Irugt II eli \omal hunne vron\\en

til kIIlItItUlt;::cnulelt..,lo~den\\t>; eli
I III III Iiel hiJ ril IllJthtll1 ter /.IJmr
I lit ,!Jil "'Idlge \erholptn

Arbeids-koloniL n
(hstpl"en 'on,1 er el nl l,ellll,," l kkllll<le

dl8Cu8Hle pI LaU!III d. RI node {lver AI beldR-
k{liolllt 11 loen echter de \( .....chdlende
\oorst.llen tot h ..t \ llldeu \all de u"ollge
fOlld,*,1l tl I Htelullllll,.( gebla~ht \\prueu
hlt pk hel ,Ill gee U een ~1I01 Btel dt mCl r
dtlhu I h II Zl)o\er \\IJ kUllllen OO!tilU-
leu, had de B\ uode de keuze tllBdCh('n I rt)
<le zaak 0\ er te dragen aall de "r~dlll
lende kfllk(1la It'll (/) ,t;llllue de \1'1~ade
rlUI.: e(IlO <nl,,;crJptHIIJhl l{lopellPD f «)
"('etlall ("Ilcclantell Olll III Lh gCII,('ent, II
te collc{ t, t M'1l I III tt' stt lit Il D! { III
1I118Rle 11\ el \ I I ('rls kololll II I III "lt
e:edlagcI< "trd {HU • eu Dleu" \Ool'lllel
1t'1 goe.lkelililig d III de \er,;aderlU!{ \0. r
tu lt,;glU \\r1UIl-dll '(llJl' Ruhscnptlt IrJJ!t
~lllptll1d z ti \\or lell, doch d~t a III .Ifge
\ r.ardli{ leu \rllh"'IU zal \\ol<lt'n lel I,. lid
OlIl langrl de tW!'e andl re \\ (gen
hunue blJtll"agen te doeu Ous uil
het RPIJleo uls er niet pene
,ui SCriptie lijMt JU de vergaderilIg lIJkelIJk
""ordt getf'ekeud Dit h,,'ft meel dan een
\ oordeel ril \\{ J ,prstells, omdat lall de
comml~l~ die Illet dIj \\erkzaamhelu op
IIIen \\ zal uell,t \\ ordeu met lU, er moed
atn ue 7.aak zal kunnen gaan \\etende dat
ZIJ op eene z("k"rtt ROm lllag Il kenen el'
tweed<'llB olud lt zulk een \oorbeeltl dOOI
Ut' leden ,Iel "rnode gezet, eene zeer wel
d.:t<ilge UitweI klllg hehben 7.a1 op de ge
llletlllten Hl't feit kan toch lJlet outdoken
\\on], 11, dat gduellJke opofferlllg nood
\\ endl,\( 18 JU Je poglug om d" armen
k westie te h~Blecb u'n Toen Iem.and eens
hij e!:'n k" aker lle ellt'nde van een beken
de b!:'klaag,lp, kreeg hIJ ten antwoord
• ~[Ijnh(>er, Ik \oel ij voor dien armen
lUall boeveel \oelt U \\ IJ hnpen I'll
, JIl oU \\ en d lt {I~ nllll \\ e IllolIe mH ac
climatle 7..:11\\oruen ,ilugcliomen. en dat
\onr.d het persle lZ'ededlt· \ele IIU ler81eu
ners 7~'l1elillIgPIl

HIEl{
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I Jl Porten, I( bel L.." "'I twee hnc ren
ontvangtn U\l:r d~ ("au cJl",hm ge8Cblede
IJl' Z ",al. 'OOIl.rOjl' ..gell III de ,ynode De
eeUe """Tlper b." "'lIgt "<l.geelJ door ds MOOI
tert gc~egd WtHI III de tij node terw,,1 de
audero de clallJelJ,leli 'cruodl!;t \\at w
de," ~caeLte corrcsl'0lldellt,.,n IU overwegln rT
w~n"" "n tc ge'ell iS zal het UlCt voor beld~
p:1r

tU"u t b.,.t zilu lI,dlCll de takon uu "la
Ion worden "anr "i' I" \\ elk nut ka! bet
doen de "ondeu "w.... open te h >

dUuderlmg Ek.ltoen. getUlgen18 w~~u~eo
eze twee schr[lvera ook 0 tag oor

"'uze Leoorueeld p eoo, cl'featelde

.
De Schotsche Pre"',, t, n ,lit Il t<lonen

altoos heel wat broederliJk gevo"1 teil op-
ZIChte der !IIud (,er, (kerk 1',n nu ZIJ
ook een ,iigemeene H' node hehben gehou-
den, k\\ am hnn modemtor de groete aan
de t!vnode Ollzel kei k overbl engen ZIJ
wezen ID hunne It)f'~pl"'.t.ak en gelezen
adres er op, hoe goed hN nu \ oor de zaak
der kerk In het algemeen en ook voor het
preHbvterlalllRme zon ZIJn, al~ de kerken
die detelfde kerkregeerIDg en leerpunten
zIJn toegedaan, Zich nau\'.er bIJ elkaar
kODden aan~lulten In sommille plaat.sen
Z 'u d,lll hlJv. de ~ed (,ere( kerk niet
noo,Jlg hebben een hngclHchen dlen"t te
ondernemen " n op Illdere plaatsen zou
~en Ildm It.. n der kerk "Ich I1let lil de
vl'rzfleklilg gPl'teld ZIf-n om Je kerk te
verllten, omd lt ZIJ 11f"'el "llgel.ch haddeu
als de tual \an hUil gCldBdlenMt En te-
7..amen arl>l'ltlende zonden Je helde ge
nMUI,Ie kerken hale ledeu kunnen terug
hOlldl'n vali over te gaan tnt g{ nootschap
pan die Uleer vrIJ, :Jm Dlet te zeggen on-
zUiver 10 de leer zijn en verkeprde prak
tiJ ken ID de kerk en knkeilJ kp regee Illlg
zIJn lO<gedaan !i,prlll hebt zeker
\ eel "11l"l! fe m ..er daar de ~choLI!Che
pr ..<llklllten die III dl' Ned (,eref kHk
ge IrbeHI hebhen, Pil nog arl>l'ld{ n,
Zich Illpt ..lechtR gph~1 tp hUIS ~vool ..n
III deze kt.! k. maar hal1ehJk het h~t1 nn
ona volk zoeken. en In de hooge vergade-
nogen der kerk Dl~t zonder beteekenil
ge" eest zIJn.

Inttl88Chen 18 de vereeniging tlluchen
de Presbytenaan!!Che Schotllche kerken in
OOI land, en oue kerk geeoe Dak die ~
bl elo DabV&UDdt tooko_ tePA ~

I . I',1\ , ... \ ! \ (r

n "J UlO IltJIll~d'lI Illet III
tl b( 'I I ekeu d()~h VIagen

f men ze zoo m 131 zonder op
vilLe ',lt cralc rn,lan JIgheden tA Idt"n
h II III lnrl \flikt kill Ill\Oeren III

lut Z I "kr Il

De ' Paarl Berg' maatschappij
\ fll,,1 ns het mpport \ III <le JB<lrllJksche

\ erl-."1,It Ilug deZt: r maal.( happIJ aan de
I'LalI uat onze lezer!! III eeu .1I1dere
kolom \ lDdt'n, wert! \ au tile verg-dderlDg
I Ifl "'/1 { ,Ihlllld" s ge brill k gemaakt om
d,'n e<llteur van 0". L,,"d persoonltJk
Itn It v Illen Daar de edlt~ur ~au 0110

I Ifl I g~ell aaude,elhouJtr In Jeze Illlat
,;chapPIJ I~ en "1~UU8 DIet tegen\\oordl';
konden ZIJn, en de aard der aan' all ..n OIJS
niet anders hekend zijn, \er"aclrt mpn
zeker geene verdedlgillg t;ln7.el zlJdH In
tU88Chen bekommeren WIJ Dns ID t geheel
niet over delle manmoedige aanvallen die
op zulk een allerbeleefdste '\\ IJ:&8worden
gemaakt.

De maatlChappij echijnt voijrenl de ba-
lana-rek'DlDf 111 OlD bloeieAdtIl .aat
tt Ita.

Ilf

I li ,tl kl , BI J.!\

II I Ill!
III

dooI nn
En ,Iaarom lil !ltpo ZIJ die lllet tot ti e
kei k hphooren toch tienden betalell aan
eene IDrJchtIDg waaraau ZIJ geen deel
bebbea Dit wordt onder de omstandig-
heden zelfs ID Engeland gedaall, de plaats
'\\ aar de mooie Bntsche beglIllIeIen van
den heer I!I:!iES hun ontstaan hadden.
.Alt de omstandigheden dan in En,..

1aQ4 100 "Il, dat cl.. BritacU~

Pa~ld,

ItIL.!IIr!

,Jl'l lrlk'lul Id 1., ~
.\pplJkwto'l Il tt II Il -t tIt zIJn

ln t!e Holland-elll t tHl (1 dl ril IJ" te
gCHll K':'lllI' 'au llUZIt.:k eIJne
ttao~\ Cllllg. .Een geLuIl d por:soon
"1 <len voorkeur hebbtln.

"1\11 Ih

lIL 1"11 L\D, !Il'ta<lllde Uit Plano
I !fel" "tveIen, Ledikanten en
Katd-, fn "at nJtcr zal worden
a.angt: !Jout: il

A... B. De VIlliers & Co') A!.slage18.
Paar~ 26 Oct. 1897.
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EUWS

OVERZEE3CII

TELEGRAMrV1EN

Oordeel van Frankeijk

I, I - (If r) -!l, rJJb auto
tL , 11 I hUI ,,(:JJ I nH f J te doen vali
de I. ,I lar I u.t en I ebbe r I rio Niltalach e
relleen UM aall "ook gedaan om gu orull, van de
0100"),001 Het wordt ....-aan dat de Cbllr
cI,,11 t t hunu e betlCt"kkllpj- 18 gcstekl en dat

II • rI 'psch,p IOdIC" ulet meur l>chulpuam
zal" , hot werk

IJo I I /1 ( .11 Mil]!! g "~r~ over de bar
voor le eerste lUa.t ZIJ I.. P I .1 voet diep In
bet wat"r

Een Z,",II jarr e knaap werd J,.t.,r namiddag
III de ze" gewan d van hut hoofd"~ werd gerod
door den heer I h rnpson v In du f lrt II,,!!

De gouverneur op reis.
( lieuter klefJmllllllLli ) De Paarlsche landbouwers,

vereen1g1ng
zal hare JurllJkscbe v~rgadering IJl de atadsaaal
Paarl op Zaterd ..g Bo do&eJ'. te 9.JQ v m •
bouden Ambtenaren voor ~et e::LerxI )&al'
snIlen gekoun worden De w lOkheid
van boomen en "'U11lltokken ID ,.pl. ID
plaata van Jredolfd land te planten aal b..proken
worden Een vooratel aal red_n worden de
ge ...one vergaderingen jlle drie lllaauden ID
plaata "an maandelUka tl!'bouden

CaM KOBLER,
Secn,tan..

Door wljderajjdaehe ~ iw-au de poerh.
IDpnomen door 'den editeur, onlatond een heel
atand;e. dat IlUJIeb nr.t tot eer der yergadermg
vel'lltrekte

Do rergaderrng gmg DD o"er &Ol bel kiesen
van eeae direeue

De Jicht onde leden werden voorg6lltcld ah
bDch~ten en gCl8eOOodoord Vorder ...erdea
nog "oorpateld de heeren J J .MC)I~8 W Joo
her~ J Dl UYi. J 8 Perold, J~ P BelIef en
D r du TOIl De beer Moll bok \eMlg mdl de
aanmerking dal er reeda ptlD&.beitoDd w".rna
de dubbele eaplOltell Yan direkteunm, en bU, de
.preker, 1& reedII direktear van de "Purlaebe
wUn .n brandewUn maat.ebapPIJ beperkt, dus
moeat hO ""'_ken DI.t ID UlUDerking te
komen hll d~ .temmlng

De YOgende heeren werden gekosen D J A
van der Spnl. F J Jonbert, I) W JOllhert,(DleU'"
g.kosen), SJ Botha, JH L MI'I .... P. J Re-
tief~ JIeI. E Scbolta, A J de Wul.n J_ P
Retief (nleDw gekoRn) Met een motie van
dank un direkteuren en ambténaren gmg lDeD
wteea..

DhiBeud.D &nllen betaalbaar 'U. "aD af
10 November 1897

~~~~~
ELEKTlES.

LADY GREY
STl~LLENBOSCH.

KA.""DlDATEN TE RIVEB$DAL

BELA:!'IGRIJKF VRAGEN

Pnblreke vergaeerr 'g g,bouden te Lndy Grey
(Ahwal Noord) tco einde een tweedeo talc van
deu Afrilcaoer Bond en Bo!,rtlnbescbonnlllgs ver
eenlg"'g op le neb ten (lP !l Oet I~J7

De beer Jl Jo de Wet stelde duu beer C W
Cloete Osoon voor ala "oorutter (voorlooplg)
dat aaopnomeD werd De beer It F de Wet
...erd tot yoorloopl(I9 aecretaru unpateld.

De Yoorzalter opende de "ergadermg met een
zeer bekwame rede er op wo lende. dat bet seer
wcuraaheljjkl& bier nog een tak op to ricbteo,waar
na de beer H J' de Wet-J H Fouche voor.telde
• Deze "erpdenng acht bet .... DlICbeIUk In deze
"'Ok eeD tweeden tak "an den Afnkaner Bond
en B B vereeotglng op te richten Algemeen
aaageDOmen

Daarop .. erd toen een luot geopeod en 3.'l
peraooen toekenden bet noodige formnher

Overgegaan tot bet kre.en van oen ..OO....ltter
... erd de heer C 0 Cloete C.-.ou algemeen ge
kOMD

Met I.lotene .tembnef} .... werden tot oomll I
loden sekosen du heeren F D Potgieter C C
Cloete, H F de Wet 0 w Cloete P W
Brummer un 0 J Bn ... De voonatter w8nacbte
toen te weten of er nOIl lomand w ... dre letti
wou voorbrengen Er wa.o niemand waarna bU
de vergader IDg sloot

H F liE WET
Sccrutana

Dad~IUk daarna weN er een comll~ 'ergade
nng gebouden met alle leden tegon ...oordag

De heer De Wet werd tot permaDente aecre
tari.a gekoun
De aecretaru werd gelaat met den voorZItter

van bet dr.otrlk ... beotuur te onderhandelen en
na bevind vao zalcen te baIllieien tcn erode aan
&Jultlng van dezen tak bil het dl&Crikubestuur
ook moet ~ ZIch dadelIJk tot doo occretarll rau
het pro, InCIllle bestuur wend"n ten einde Yer
dere 1llht.l.lllH~ omlnnt t)d.tl ,.,v r Iczun tak

Dc.1 )ten <lat <le , W I' tt, r "" I d<, ac ret..n.
en Ion heer C \\ LJ (le J IÁ.)on ~II cornu ..
zullen ultmakc," ten ,,",<Ie de hUI.In.udeIJJke
regelen op te trekkerr en LJ d" eeratvolgel1lc
,crgaderrr g voor I.., legll:cn
I .t le4en 'an Iwt dl1!trlkt .. be.tunr werden V(,Or

I roPI Ir ,;:ekoz"n dc "oonl!ter .ceret.rlo en de
heer C J Brl lt!

Be.loten hot w",lerblloe"knonen van Iret (0

mll,l In handen van den voorlltt<;r en I<Ocretan.
te laten

MUNICIPALE ZAKEN.

4",. dm Edikur

MlJobeer Ik verneem dat hot
.nh 15 Van cfCD &oorelArio der muruaplO
I tOit met .tw vermeerderd 18 Ik l''''
lfIlAl"&d willeD weten of dit het geval IL Ik meen
de aecretana krijgt reeds genoeg Ala he, &00
pat kaD een rOOtr maar met een klelD l&Iari.
beginneD ... etende dat bU opoedig meer aal bij,
geD Onze oommllllUJ8en bebooreJa te I.ttea op
bet geld der wodu .. en en _n De ~
lllebkr behoort EUn salaria verhoogd te krjjPD,
want bil doet thana meer \lferk.

Hf t "put m'I te ZOJien:fat allel! daim de
munIC'palitett voorvalt metgerapporteenl word,
en dilarom boort bet pnbliek niet aIJea. Oulap
v.,rko.obt de municIpaliteit 5 erven "oor.£3ó per
stuk Waarom ze met laten op"eiJ.D'

Z A ,REPUBLIEK;,---

Nieuws uit Pretoria
WELLINGTON.

RUNDERPEST VERGADERING

Parr ilIA :70 r -(Rill' )-11r Leyds
e n de heer I Hrukl an en Heag ucs van de a"""
ctnt ro 'au IJl rlen 't rtrokken hedenav Hui naar
lJcJa~ ubaai ten ernde met Ien conmnsearre tIJ
oesprt ken het s ft IUU tot betere voorzIenIng
\ In arbe i Jen v r te ...OU lvelden

IJ, heer (. re~ r ,.. k, diende heden z"n 1111'
purt I, de reg e er-ï r g n bevattende zJln opraie
en I u 'an den beer l u I w .. over het dynamiet
con trae t

De ria,) had ho Jc, glCI .. ItHlg daar de DO
tulen der \ungu 7. t t n Il nug niet verae<! waren

Contant geld op de markt
I) I III 1,.,1 KOuU I S

In de Sr",lh W<.I~r" vh" vinden ...u een ver
oI.g V&ll eene "e~enDg waarop de ed beer
Keyter den beer ~ Schoeman van Oudtaboom
vool'lltelde en de heereo J "an Eeden en D J
vaD Wuk waren ook op de vergadenng en
maakten beIangruke aanapralr:en De beer Scboe
man opra.lr: ala naar geWOODte over onderwfjl
besproeung en opoonre~1l doeb wlJ mIMen tot
nog toe leta orntrent.natlonale belangilln In &IIOC
""noprakel! De ondervragtllg wao "UI groot be
lang un daarom gevell Wil bet vel1llag .ooald ge
puLlte'eri _

De heer J H Hofmeyr \ roeg boe of hU
dacht het 0pvClclfltng ... tel ... 1 te verbeteren'

De beer Scboeman D.t ...no nu moelelIJk te
Ztlggen ""lIolen mocoten 'oor de lroeren gemak
keltrker g .. rna"kt en tic olldur ... uze", IIIllanllllCn
verhoogd worden

De heer J H Hofmevr W.t IM het (nder
!!Chold tu_hpn b"t hedntg Jaarl'Iks uItgegtven
'oor arme hlaken en voor arme gekleurdo km
deren

lie hccr SChOf Inun Omtrent .t:.?l1 (~)f) of
.t.: ~I ()H) me" wordt VOOr IICt onder" II" \an
hlanken "eg"ven

IJo !r<"r Hofmeyr Kunn,n"1 oor"egen tot
nadeel, an een land zIJn

Do heer ~choeman Ja 'n ilen I u,len ,<rkeer
gebouwd

1>0 !reer Hofm.) r ZI t gU prQgre 'HICCof

JOB.

vraag aan Oom Fanie.
Pneakaapoort 20 October 1897.

Aan J.,.. Ed", Ir

M jnbeer -Ik Zie In bet bjjvoegsel "an ned.a
blad v&o 14 II dat de heer A. S le .Boez.
L W \ ZfJU kl",",,", tc F l1llOeraburg op eien
4J~n li ontmoet beeft en 1'cnlag deed \'lID
zun rcntm_terachap H'I seide o.a

BU lWJ 8"" ..erkt om een spoorweg te Juij,
gen naar Fr&IOerbaT){ Lel er 1 omdat ook
dil dl.tnkten Sutberland Uuruarvon Pri.b
en Kenbardt daardoor bevoordeeld r;,dlen
worden

S D lOU ik toch I(lUI.rno "&0 den boer Le Boex
"'Illen w"tcn weil< voordeel Prieska en Ken
buJt door een »poorw,,!: Daar Fraserburg
zal 'crkrmieD En w~1Ic nadoel Pneab
'Il Kcnhartlt zou geledon hebhen door een
"I' rweg van Do Anr naar Britstown Ik
Ir >op dc bo~r LJ., li "'.. iIlI m" md een ant-
WOON '"recren >1' dcze twee 'oor mu onbe
Kr lP.,!"'" cu onvcrklaa.rba,c Hagen

Da.nk beer "dlteul voor upnamo hlen L'
S Z GIt'J\é

ORANJE VRIJSTAAT

WEG VAN CRETA

I "I \ \ II I ~ I f \ I f I I, \ \ "I

Kuruman.

1I~1'\\1
lo October

Trans vaalsche Volks! aden.

I \ \ \

r ....ht
k rk Il

u • I

I\. n

sie'_, wt:l

De heer Du Prcc~ Z ,n geer 'an Ic c1au.ules
moed Jk voor de fx ereu Hl Ila le k >mell

De heer Scl,oemnn !Jaar k geeu scbapen
boer b..n hcb Ik goen ondur\ I,ng

De Ire r Du Preez J. III I 11 ednk de tegel
\\ et tt! 'E:rnnricrrn
Ic I er \ all I edcl IJe g hede \1\ nt

ePIl ., Ier III ha Ir I Iaat. gc.tcld

!Jc

Paarl Bergwijn Brandewjja
Spiritus Maatschappij

(Beperkt)

"

I I" Hr

.,n de I lOri Berg" I,n Brnn lew" eli "'p,
rrtu, MJlJltHchall' (I>C)terkt) .. n haar hoofd
k Int .or I a I) (r I IIr 19 "larl "Il de
aaudeelhouder. ,oorg~leg I "I ~Ia Illdag den
2 ,Iell Oet I~ ,

J)lre~tellren le ger tha, 'tcr u.c.1 de Ialall;,.,taat
oflgcmn ,kt t t «, ~ept I ~ " dw ader elen ge
drukten lo( "tand van dCIl h In iel al. bevredIgend
llIa~ I ,cllO ,wd w rden l ,t I ,gruwde wln.t un
vel h""rek n nJ.: bl"f! cr na aftrek, an alle 0n
ko,ten 1I1.hlltende Ir ,lu. '.u hel vong Jaar
eel bat'g ",dd ) 'an t} 1 II. Id

H'ero'cr .tellen de dlr<ctcurcn \( r te l>c
.ch,kken al. ,olg! aaQ aar Ic,lh u le .... een
dlndend vnn per ent Ol i JU 'J.jl makende
.t: J2 I, het reM,n e f nd. tl pla.'« Il d .. som
ma VIU) £~1Il

Aan romuneratlO a.1n directeuren en IOnU8 aan
Uf>O

Dtrecteurun I eli en met leedwezen bekeud te
malcen het verh"" In hUil getol door den Irod
vnn w Jlen den beer J)h Jan Hallpt he deze
maatschapp I trouw gedlCnd heeft ah dtrecteur
voor bll~a Il Jaren

"erder zal hot foor 1l1lld""lboude .... noodlg
l ,n oVcrt,enko,"stll acto 'an overeenkom.t I
dlrecteurel> t. kluen ID plaat. VIlD de aftrl'den
den dIe echter borklosbaar EUn

lGel)D JA, lJ Bru
~unr. tlr,.

CU, r" I
le,

lf I' .'elde , I<r Dat deze 'pr ,ad., mg geen
011 I I.telllllng &all e<lIIgen kan iJd.at I cl" ft, oor
cr al 'cr WI, de gc'oelcn" 'a I le men!!e kan
d,d Iten ~<hoord hcblrcn

(.e8CCon I"crd d I<'r den heer t (ronJP
Il" .temmll\!!" "un de Il.3t.te rp,olutle het
De heer Lou\\rcn" te,de d.t men deze gele

genhtrd lIIet behoorde te late I 'oClrhl gaan
7. ndcr deu ooele, heer KeHn te danken ",oor
dc d ur hplll be" PlC' dlen.t n tI" h Ld al
t .hard,oorz,nlanlge"erkl

J) t "cHI door den hpcr Il , Tan" "I: ge
8e< nUf er i en algemeen a..'lngel nen

lie edele hcer Kc\ ter Iu !tnkte en lelde dit
I., lIeh UIt het puhtlekc lf \l' ternetr k mpt
het voll, bewu.tz Il dat I , alt Jl z n phc!Jt
ge laan had H" "en.chlc hun alle ,oor'rued
toe

~I teel IllnklJC,nlg 19 lall den '0< nltter
brak de vel gad~rtng up

I ""rt

OPGEHOLPEN.
BJ: '\ I IH \ I" f E" Pt T 1\ I RA \ KFORT.

11

III II I I R II \SSI I)RTflI H

m tI..n ver
"preke, cn
wenden

14 ~Iet to".t"mrnrng der verg ldcnllg w rdt
bet aan ceOlg nOli <omit.' hd t reg laten O"er
eenJg ood('rwerp Z IJJ gel"oelew; UH t~ ~prekeD
zonder te I Ullner st~mmen

1 Er zullen Jaan Jh OIct m,,,,lcr dan zl'l!
cemll vergader ngen "ordcn geb u len I,d en
plaal. te warde n I epaaid t dUl< ft zltt IIIgen
v ID gewg J be.tuur ~

lf K"llI de !<eCrctans de \er~",del1l" nwl I U
wnnen dan moet h , d~ 1a.1t"te lUt,Jien aan den
B8l!1 KCCrelan. voor den I , I 0' c, ha, dlgen

1- De ">ort tter ""I Le I rcuht hel ben te
tod een cOITllté reqpdenng tc be

KOl 0\1 I B \IL) A \\(.f \OUE:\

1), i ietl r ", nl I~ Oost IonJen eeue
verg ,de ... 19 'all len , I I{ bon 1 g~llOuden en
v .. l be.lotell kolollel BI I) al. kan<l,daat te
nemen cl de heer hlIIg tr< k lIeb othcleel te
rllo D In~ le'g rc kandldltcn 'oor d~n OOIltc
I,ken C I kei z Jn dUM I earo.ok Bradfield en
Tlalh d le Innes drankl II m"nllen behalle
,oislagelI Jlllgo". n"',r het iJ.rt an dr D,rle,
lIartle)

\ Verdur 11' h d~
voor "I., Igl-
\all OUkl ~t4.: r li d lrt!'! rcnh:n ti !'!I

e lit. hcmd l (" .Illl\(, de
takkon-~Iowlmly
"" lloJCgl)
Il 11<111_

BJ E\ P B\DE~lIORSr

nne com,t lulcll zullen I j r<cht hd>
ben indien " zulk. nood'll" ad teil den, vr
zIlter o;(l"lftellJk tc v,r"'thn Ct III' bUltengo
w.oe cr Illlté vergaderwil te otleg:::en De re
denen van zoodamge ,ergadenor; op te ge veu
19 Ilet comtte bebnudt zlcb het rech t 'oor dele

regelen van tIJd tot tIJd te 'eranderea naarmate
er eCDe beboeCte aan .ulke '6ranlienngen wordt
nODdlg geacht

O'erg~lfaao tot bCOotlDlOg vaD Kecundu!
('oorloopr.g)

'oor de leden 'an Let d,~ nkt, ".tuur wcr
der. gekozen -

De heer C \v llucleJzn ab.""aJu.'an
den \()Orzllter

Du h li" i' \\ BruUlI1lc' al. "

CUl

, Jngc Jaar

Lran Ic" '"
LaJ.lD' \;1II

i - 141

De ~ 1/,,1 / r z<1(1 ellt de Il nd'nnmlllat1e.
...oor BeeLu>lIIaland (h) ~crhu,.) fe,tel,k ten
eInde z In en cf,t de keuze andermaal g.vall ..n
lO op den heer Ila.8forIL ..r bet togenwoordlge
hd Dit bilt! ue' eelt den h~er H"""forther
.I~rk BIln cn Loopt da geen ti d ...erloren ui
worden daar de beer G D SmIth van M.Ce
kIng b.."lotcD beeft ab oppositIe ltaDdldWlt til

DE CL \:\ GORDO~

I \ I I I \

i

DH, cr cell 1"",cr.lUld .... Ir Jl tontotaln
Il{ htclI li I hol rnod'g I ekcn I te .t",IJUI

hl cr twee Ic, rcn I"denh,,",t ,,,t het dlslrlkl
Iln)'et "" LI,. , r hd P" hek, ,n De
h I I )I,lel Ir "I ~na,)'la"H I. door bet

lIopet wn beDoemd al.
een ka, I dil, UI het hw., rh II. !Je heer
n J Badenh .r,t \ In "r I n ln.dan ,. h~t

) bekende congrp.I,d en benDdt Zl( b Ihans lO

KaAp"lad ID de "ed GereC ") node al. ouuer
hug voor Hopeto" n£7 141

-li r te ~ ....I>- flc (u,
Z, cr I VI I L ."rpool naar Z I II la 'erlrok
k n Dc 1I00r 8 Zondllguaru d lag te Sourb&mptOD
un~kl)tDcn

26 Oet -< Por teleifaal)-De O.ul, naar EDp
land am 'eerdo 1111&11da1fto 8 'III op tOlllri6.

I"!'IOLVP;STY. lI(lEO~ 1 S
\ IlIJWJ( LIar. 0\ Jo ItOAVr.

r Ier ek ( .1 ~n cr. \1 I llob< rl!\On Hen 'r k
\1 0 CO.1 cr A I,r.1 a n i'!nJ mnll ~ IJ,

llcndnk Joh .. nnes t tr I nandr .. Bras-

P .. r Lalans £2535 Il ij G III Nlf ( \\" VH Rn f I_~n" -De Leer A
Dc 'oor: ,tter ~Ing voort h~t rapport en de W 'arlRnoser RI.el1ldai zcgt Op zekereo
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komen "an den roon.Uer der 'f'8rgadmn, wonderlIJk ~ lIen boneel baat iJC er bij ~d
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blad kantoor .... rkaam) YOIJd. ID d_IfdiiD "rotJer Al het talDeDtrekken .... nrdweJII!D.
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Nuta lOOt ............. ('). (.uY.) I

Theefoot. In

22 October I R li

Il F lJl "lf
SPORT.
CRICKET.

VXBGA.DKIlUfGEX
Samoei nenry MllebelL Aberdeen op I YOYem

&er Oeyde Ic Raymeut, K.h.plUl&_toWD op ao
Ne"ember Oeorp BlIdolpil Watt&, Port Elia~
pp 16 DooaJatc.

BET INGILS(!HE n:UI
LolJDD, Jl Oc:t.-(Per telegraaf }-Het crlc""t

t_ \'lID clen herr Sloddart il le Adela de gearr.
.-.1, ta de eertIte ItriJd .'" &!dur or ~,_...
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D. ISAAOS & co.,
DE·KAAPSTADSCH E LEVERANCIERS

VAN MEUBELEN,

DERS.tn 006ST MACHINBS.
-----

Oogstmachines in' de Wereld.
BENOODIGD

NUB Assitteuten' (Twee Dames ell
U ISén Heer) voor de .ArmeIi
School te Potchefstroom.

Salaris £10 per maand voor de
Dames, en £12108. per maand voor
den Heer.

Applicanten moeten minstens in
bezit zijn nn een Acte III Klasse
Onderwijzers Z.A.R., of eene .Aóte
ru Kaap, Kolonie of Oranje V rij
Staat en moeten in de laatate
gevallen g«megen zijn aanvullings
examen alhier afteleggen.

Werbaamheden te beginnen van
January 1898.

, Applicaties moeten in zijn Voor of
den laatsten dag van October 18j!7,
met getuigschriften van bekwaam.
heid. Lidmaatschap eener Pro-
testantsche Kerk en goed gedrag.

J. H. GERICD,
Secretaris.
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TENDEBS VOOR REPAlU.TIB BN ON.
DEB~OUD VAN WEGEN.

mENDERS ..na door dn ~
~ onl~1!. WOI'd6D &ot DIN80A..O, q.
Dden NOVPIBEB 1897, nie. W. CIaa laaJf 10
uur '11IlOI'pIIII, "oor bei op a"w ....... la
beboorljju. ~ ~ n .. ~
er TIID, "oor IMK oaderbo8d iD .. nr.. .....
Jiiken t.-iUId ier tenedeaheid.,.. .. Wer-
intpeotear, TIID de Ialaro~,,,,,
TIID w.ea 'POOr eeD tjjdperk TIID'" of Drie
J_n TIID af J[eDDÏII."". ftII uD_i,. _
Tender.

Teadenuw Inmaea 'fOOr &eli of _ 'tUI
p.p. 8ectiee teoderea. '

ID iedva MDder moetea d.......... IIPI!P-
..en WordIIII nn tw .. goede eD ~
borgen, aoedaekfMU'd k worden door du BUd
..oor de lliboeriD( Tall bel _Wac& dat ;;;i
moeten ingepan wordeD.

De hOrgeIl moeten hUIIIM Damn MI......op
den tender IICbrjjna of ajj moeten tohrjj.,. ua
den onderae&eekeDde dat aU reWiIIi( .ga alt
borgen op te treden eo de -&noMn m te .....

Op IMK adret 'fU-..Iken teDder moet ltun,
"Tender ..uor W.... ,

De !upte of _jp tender niel nood.... ljjk
vngenomeo te werden.

BehoorJiike opftlll· en dnr..,_ moekD
gem.u.kt en onderhoudea worden.

Het onderhond, ..an alle. Driflon, moet wor.
den behouden en beni!ipJpm_ worden
... reiacht, en wat aanpat nienwe, ~ijll:iatu
moesen de waterpueen in blln 0I'ÏgiDMJen toe-
.Land (&bonden word.n.
Voor Terder inlicla~ doe aaruoek'bii den

ondeJ'ieteekende, bij wiua Kantoer YOrmeR TIID
de contracten knnnen "erkrepn worden.

srr.r.r.rx xu TY:; TOO:-'- Ut::of L.UTSTI ZEGKPKKAAL

YAI D. SPOY, IIULIAN &: CO,
t.

VOlldu Afsla~~,s en AlTen/en
TIL IL .IlalmesbU'J e. harl:

NUNJTY.'

HARVESTER OO\fl', \'~'1 Am~rika :zijn nil de
~)OtliteIal~n:ltalrlten van deze kL!I '-!lil )!:whi!' u-" in «le ,Y"'rt'lfl, en

y.ij inll'f'n,>men door (le venlionste "an Jnmnf' "I\chinee
BALDRAGERS loopen, en ,Il' lichtste om ~
de sterksta. liC'btl'lte en duurzaamste in de markt, zijn.

IIARVESTEH CO~lr, zijn ook de erootste fab-
DI:DQI~I"en, zij leveren i.eder jna!' nit hun eigen werkplaataHet JJameson' Slaapkamer Set

(il\-": r-:fl;EX ~LL\KSEL).

IN GOED GEOROOGD SOLIED ESSGHENHOUT,
~

KOMPLEET.

£9 19s. £S·1S..
BEVATTENDE 3 ARTIKELEN ALS HIERONDER:

DE DEERING cl PONY-" MACHINE,
hierboven afgebeeJd, heeft een snede van 6 vt., en staat op Rol· en
Baldragers, die 'Wrijving voorkomen, Uitslijten voorkom~n
Reparatiekosten uitsparen, un de Machines Duurzaamheid
Kracht en Vlugh. eid geven en ze stil en zuinig in het werk m~ken.
'De Deering" PONY Jl Bindmaobine, met Rol. en Baldragers, UI de
uitkomst van de ondervinding en arbeid van 20 jaren, en heeft reeds
getoond de " Koningin van het Oogat Veld" te zijn. .... ~

EeLige der voornaamate trekken van hare betere kW'II~lteJt ZIJ~ :-.

1. Rol· en Baldrwers, die hasr de lichtste Bindmachine JD

de Wereld maken die getrokken wordt.
2. Elevat9r Verlenging, die het einde open of gesloten

maakt,Onller naar wentlch Lang of KortGrR3n mee te hehandel~n
3. Verbe~rde Garenwinder en Snij Apparzi.at, ?at 10

staat stelt-om dichter te snijden dan eenige andere machine, en
kort of neder geslagen graan op te garen, dat andere Binden
zonden verliezen.

4. Bind Apparaat, dat eeue diohte ronde schoof van ee!J!ge
verlanede grootte maakt, minder touw gebruik41nde dan eemge
competeerende Machine.

6. Lage Stiand en het middelpunt van zwaartekracht
dicht bij den grond, waardoor de machine met goed gevolg ge-

" bruikt kan worden op de Hclling van Stoil.e Heuvels.
De DEEIUNG HARVESTER COMP, gebruikt 3000 man in

.hunne Werkplllatsen, die 51 akkers grond besbm~, en kunnen, voor
iedere minuut dat er gewerkt wordt,eene Oogst Maclune leveren, behalve
1'5,00':>ton Bindgaren per jaar. '" .

:-:clll'ijf om geïllustreerde Catalogus en Prijslijst en z!e nl' ll'ermg
.Mllc1.illf':', (re op Rol. en Baldregers loopcu, nlvoren- ('crOl:'" :.rl{lcr,~ le
koepen. Hocren en anderen behoorden ook to \'rngt'n om Dl"CllI1g' Iiiud-
[nn'Il, ell te zorgen dut zij het krijgen.

EENIOEAo.idi;. VOOR--Z-UtD-AFRIKA:

LLOYDS E,N COMPAGNIE,
40.<tSURG."' •• AT. K.A.APSTA.D.

Potchefstroom,
20 September 1897.

Aan Onderwijzers,
SCHUTBERICHTEN.

APPLICA TIES voor Eerst6
Assistent aan de Noorder

Paarl Schcol, vergezeld van Certifi •
eaten en getuigschriften van be-
kwaamheid enz., zullen worden
ingewacht door den ondergeteekende
tot op den] 7den November,

Kennis van timmermanswerk en
Tonic Solfa eene aanbeveling doch
geen vereisehts.

Werkzaamheden te beginnen na
de Kerstva.ca.ntie.

Salaris e J 20 per jaar.

Ds.' A. MOORREES,
Paarl.

HOOFDWEGEN. AANGEHOUDEN iD het Scluat te
.. OorIogskJoot" over den veroorloof.

den tijd,en te worden v~kochiop den27aten
NOftIIlber, 1897, indl~n niet tevoren
gelost:- .

1. Een rooi blei 0., gemerkt linkeroor
wink~l~k van lIChter" rechteroor winkel,
haak van voor, (omtrent 7 jaren oud en
in slechte conditie. '

2. Een ~trnis V~I Wijfje, zonder vlerk.
"adeten, onduideliJk gebrandmerkt op de
rechter bont, kreupel in de linker been.

(Get.) C. J. H. L. 'STEENKAMP
. Schut M~ter

I,

1 '

SECTIES 1 en 2, Lanr Kloof Hoofdweg.
1. Van het hek in de lICbeidÏDlr, tllllCben de
grenaljjn van het dorp BarkI,. OoIt en de plaat.
"MiddJefontein", lot hij de drift, op de p1aau
"Rijpf(!B&ein". '

Sectie 2. Van daar lot bjj de tcheidinpljj.n
v~ dil p1aat.en, 'Hindril en PlWpect, alle
driften; _ beachernunga- en opbo.d-lIlUren ÏDIr"
sloten, ,

Sectie 3., Van daar lot het Iaatr "ater merk
van ~e drift van Lang Kloof Spruit. &an de
overzijde, op de plaau RavenafeU; alle driften
beacherminp- en ophoud muren InceaJoteo. '

i:
,1
s

DORDRECHT HOOFDWEG.

AANnEHOUDJilN in bet Schut van
den ondergetlekende:_

1 ZWllrte Vaal'8, met bles, twee witte
a~hterpoote~ en witte kwast, gemerkt
linkeroor winkelhaak ....n achter omtrent
drie jaren oud. . ,
1 Zwarte Vaars, met witte kW38t, ge.

merkt rechteroor slip en Imkeroor sneetje
van achter, omtrent twee en een half jaar
oud.

Verkooping indien niet gelost, in de
Scbutkraal op Zaterdag den laden Novem-
ber aanst. te 10 ure v.m,

P. S. CLAASSEN,
G· . Schutmeester
oedverwachting, ' '
Calitzdorp, 17 October 18~7.

Sec.:tie 3, Van het Iaatr water merk, aan de
oTerltjde van de Zadelhoom Spruit op de plaat.
Doordrift lot naar Helpmabar drift.
Sectie t. Van daar lot op Zwari Nek, de

acheidingaljjn tuseehen de Barki,. OcJet en Dord-
recht afdeelingen. BENOODIGD.

BELL RIYIER HOOFDWEG.

ASSISTENTE voor III KI88Se
Publieke School te Herberts.

dale dist, Mossel Baai .
Salaris £GO per jaar. Logies kan

verkregen worden van £24 per jaar.
Doe aanzoek voor I December

met getuigschriften bij
J. SCHOEMAN,

Secretaris Publieke School.
Herbertsdale,

20 October 1897.
f
1.

b
k

Sectie 4. \' an het 008telijk laag wa&er merk
van Sterk Spruit 0» de plaat. "Belmora" lot bij
d.1l"Ke.rk, de acheldingaJjjn tusschen de plaatsen
(,len Nevln en Claremont ... Ue driften. '-cher-
mln!!" en ophoud-muren ingealoten.

STEEPSIDE AFWIJKING.

Tenden worden ook gevraagd zooala boven-
gemeld o~ eene afwjjltiog te maken hij de
tweede dnft op sectIe" van den Ri ..ier Hoofd.
weg, op de plaats "Steepeide", te worden aange .
wewn aan tenderaan door d. h4l8l'en C. J. yan
Pletsen, J, F. de Wet of den weg-iDapeeteur
die ooie alle hjjwnderheden ZUlleD..eneba1fen. '

.A1deelingsraad, Barkly Oost-KENNISGEVJNG.
SCHUTrERKQOPING.

TE worden v.erkocht uit het Schut te
Halstone, op den 27aten November

HI!!7, indien nie' vrof'gergel08t :-1 Brui~
Merrie, drie (3) jaar oud, zwart punten
klein linker 001', half·maan achter.

J. C. DUFFEY,
Schutmeester.

Halstone, October 21, 1897.
AIdeelingsraad Kantoor,
&rkly Oost, Oot. 21. 1897•

TAKWEGEN
BOKSPRUIT TAKWEG, SEKTIES 1 en 2.

Van de scheidini van den Weg eo den Sterlc
Spruit Takwflg op de plaats "JenneniU." tot
waar de Rifle Spruit Takweg Ilitdraait op de
plaat!! Hilbury,

Sectie 3. Vandaar lot de oostelijke lijn van
de plaats Birnam, alle driften ingealoten.

RIFLE SPRUIT TAKW};G.
" an de acbeiding nn de Bok Spruit en Rifle

SpruIt" Takwegen. op de plants Hilbury, tot de
Oo.tellJke grens liJn van de plaats "Boreatoue"
alle drilt beachemIingo- en opboud mnren inp:
•loten,

BENOODIGDG .

Nederlandsche Zuid-Afrikaansche
8POORWEGMM TSOAHPPIJ.'

•
h

VOOR de betre~ van lite
Assistent OnderwiJzeres in de

Tweede-klas Publieke School te
Britstown. Salaris £70 per jaar.
Yereischten, Engelsch muziek (in
sluitende, Tonic-Solfa] en kinder-
garten. Kandidaten die Hollaadach
degelijk: kennen zullen de voorkeur
krijgen. Applikaties zullen inge-
wacht worden tot den 6den Novem.
ber aanst.

Dr. J. A. B. BAYLY,
Hon. Secretaris.

Britstown, 28 Sept., 1897.

n
I:l

Koriste en Goedkoopste Route v~or Reizigers en
Goed'erenvan de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatse" in de Transvaal. ,

Dafl'elijksche personendienst van Lourenco
Marquee: (DelagObaai) in 24 uren naar Johannesbura
en 21 uur naar Pretoria.

3 VoB'f M..ulfUEN Top WASCIITAFY.L met Tichel Rug, met Klem Kastjb
beneden, en een Kapstok aan elke Zijde. £2 ~4••

STERKSPRUIT TAKWEG, SEKTIES 1 en 2
Sectie 1. Van de acbeiding na dien Weg

met den BeU Ririer Hoofdweg op de plaau
"M08heeheo Ford" lot aan het laai water merk
van do Stork Spruit Drift op de plaat.. "Broei
ford."

Sectie 2, Van daar. ingesloten de nieuwe af.
wiikill¥ op de plaata "Glen Garry" tot de •
ocheidmgoljill Tall wijken N08. 4 en r.:iie
driften beacherming- en opbond mllren ln,.-
sloten.

Op laat
p, W. BOARDMAN,

Waarnemenda Seerelarie, A.B.
Afdeelingoraad Kantoor,
Barkly Oost, 16 September IRn. ZUID-AFRIKAANSCHE

KONINKLIJKE JLULDIENST

Divisional Council of Barkly
• East.

NOT:J:OE.

POUND SALE.
lIIif lW1_ IIIll~ Jl ffL-fI Ja f11
.. .. " -" Priori .u IL 1t--t1J3 41

lMaelfjkache personendienst van Durban (Natal)
naar JOhannesburg, 'Pretoril en andere plaateen In
de Tran8vaal en Oranje_Vrijstaat.

TO be IK!ld.ont of the Pound at Hills-
stone, on the 27th Npvember, 1897

if not previously rel~ :-1 Bl'Ow~
Mare, 3 yean old, dark poiftts, small left
ear, half-moon behind. .)

J. C.-DUFFEY,
Ponndmaster,

Halstone. Q"Ctober21st, 1897.
Dtvislonal Council's Offide,

DiYisional Co~ciJJ Barkly East.. Barkly Ea8t, ~.t. 2at, 1997, • '. KennisgeYingaan allenline Heeren Predikanten,
TE::WERS FOR REPAIR AND :MAIN· HoofdondeI'll)ur Benoodigd h t Aa Ouderlingen en

TENANCE OF ROADS . . e moge ndtan '
_,' T B ltl". te' 0 V S UfiU& Diakenen'[ENDERS will he '"8Cived by the nnder- e U .on m, . . . .

signed IIp till 11,30 a.m. on TUESDAY
the Uth NOVEMBER 18!17 {or the remaking and
bringing inio, thor0l:1gh ,and proper order, and
after oomplehon, malDtalDutg in IlUch thorough
and proper order lo the fl&tWacti6n of the Ro8d
l08pecior. Ibe nndermentioned aectioua of
!ww for a term or .pa<.'e of one or three yean
from date of notification of IICCepianoe of
tellder,
Tenderen can tender:for one or more section •.
Each teQ!lerer muat state in liia tender the

names of two efficient .Ilreties lo be appro"ed of
by the Council for the due fullllment of lbe
contract lo he entered in lo.

Proposed .uretie.! muat either aign their
names thelDa8lve8 on tbc tender or write te the
under.igned tbat they are willini lo become
.uretiee and enter inw the contract,

Tellden to he IIW'ked "T dnden for Road.",
The lowest or any tender not nec6lll!arily AO-

"'ptcd,
Proper catch water and erOMdrain. mnMt he

made and maintain"',
The, main&enance of all drifts ret.aining and

protection, walla nre required, and in regard lo
nny new dlvUlbone, the levela of the hedIJ of the
same lo he leept up lo the original.
,For further particulan apply to the uader.
.'gned, at whOlle office. forme of oontraot lo he
.igned can also bé eeen.

"

j
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DE Btoombooten deser Lijn vert.nltkm.
T&D ~t&d naar Londen om d_

&nderen W , te 4. UUl' ll.IIl.. naar'
Madeira en Plymouth, tol Bu., He~ _
A.oenaion aanleggende op de bepMlde su.
achentijden.
oct.. 13-NORHAM CASTLE, KApt. H4uI!O!i
" 21-DUNOTTAB CASTLE, tapt. H,uOP BEZOEK aan de Kaap ge.

durende de zitting der Synode
worden hie r m ede beleefdelijk
herinnerd dat de Heeren J. C.
JUT A en Co., ). dderleystra.at thans
een fraaie sorleering Hollandsche
Boeken, Teksten, Schoolprijzen,
enz., enz., ter verkoop hebben, .

DE ondergeteekende wenscht zijne
vele klanten te danken voor

de ondersteuning hem gedurende de
laatste 3 jaren gegeven cn wenscht
hun en het algemeen publiek te
melden dat hij nu een ruimer plek
heeft betrokken en vertrouwt hun
gunst als ID het verledene te
erlangen.

APPLICA TIES vOOr deze
betrekking, vergezeld van

gecertificeerde copijen van de ver.
eischte getuigschriften van bekwaam.
heid, en good zedelijk gedrag, van de
lastste Schoolcommissie en Predikant
wasr applicant. werkzaam was,
alsmede vail hdmaataQhap eener
Protestantsche Kerk, zullen door
den ondergeteekende ingewacht
worden tot 10 November, 1897.

Werkzaamheden te beginnen on.
mi ddelijk na de "Kerstmis Vacantie.

Salaris £140 per jaar, benevens
vrije woning. Een gehuwd per.
soon met kennis van muziek en
zangkunst zal de voorkeur hebben.

Billijke reiskosten gestaafd door
wita.nties zullen vergoed worden.

k N.B.-De geslaagde appli~nt
moet zich voorzien van een onder.
wijzers 2dc klas &poorweg certificaat
om tegen half-prijs te reizen.

F. 1.1-;' CLUS,
Sec. Sch. Com.

Bultfontein, ï Oct., 1897.

Extra Bootu JOOl.bgelud, na Lu hIIlu
TINTAOEL CASTLJt KapL RUD.ALL o.treat 13

October •

Voor Vracht of Pa.ssage vel'V~ met
zich bij de Agenten van de CASTLE
MAILBOOT MAATSCHAPPIJ, (Bplrt).

TERWIJL

hunnen voorraad Bijbels, Psalm.
en G~zang.boeken thans van rijken
aard IS.

Een inspectie wordt gaarne
verzocht.

J. C. JUTA & CO.,
Adderley. straat

JAC. HEINEMANN.

I{~NNISG ~VING,
'UN:J:ON L:J:JN

KONINKLLJKR MAILDIENST
I VOlT KLEEDT!HL ,,)o>r'l,' "I \ 1 ~', 1 - J-q l' I

' . I :1, ',;.':' ; ,li (lliTO Jij H duim op
pale'flle' w:c'k!j",,,. £2 "'j·s.

IN verband met bovenstaande
advertentie wenscht J. Heine.

mann het publiek te informeeren
dat de zaak in vervolg gedreven zal
worden onder den stijl of firma,

Bij J. H. DE BUSSY, te Pretoria UlIOI STOOnoOTlLUTSC1UPPTJ
en Amsterdam is versche"fep ; C:a.P~KT).

AFRIKANERS EN NEDERLANDERS DE ~~ ::pe~::~
Bijdragen tot vel'l!preiding yan via Madeira, om df'tl e.nderen W~ tea

kennis a&ngaande 4. llur r;,m., ale onder a&nleggeruI.

Z U :J:D - AF' R. :J:~ .... yoon ENGELAND.
~ ~ ,,25-~E.XICAN, KapL RUIlIOLIlt<.

DOOR Se"t, 8-S0M1A...~ i~;:"~Serew) Kapt lil
C. B. SPRUYT. 22-TA.nrAR, ORTO~.' 0

~X:R.l BOOHNVOOB ENG.lL4Bn.
GAS<.;ON (TwlQ Scr"w) KanL M

) 2 A uguatna. '-" un••omtten
OEULPH (Twin Screw) J.:.-t. Tno

AUguBtna. ' "-I' IlI,OlBtlent 2t
GOTH (Twin Screw) K.nL B

8epteJnber. '" IlJU(KEa, olBtrent •
OAIKA (Twin &rewr) Kapt. Con

8epteJnber' • omtleot II

Een van de Ma.atachll ï'l .
booten hl SOUTHAM~ J mooie Btocna
HAMBURG k ON verlaten YOOr

deze M~m=':- de aankOIDA n.u,
RETOU&KAARTiEs~E~G~

~ghMr '1"001' Z.~ wo..l- _.__reikt tegen een vermi ..d....;__ ..... q __ '

op den DDbbelenP~""'l$'.n.n 10:re-ufl<
RJCTOURK.AA.RT JES- MJa.

1&DgI de KUST.".:fe B.naar. HAVENS;
t_-:. L:__~ Drie,.!1 u;tgereilct Toor de.
-'"'6'~"uutneQ ~··Dden perde U .
of the Cutle Maatechappij 8toom~on.

Voor Vracht of Pauagedoe !Den a&nsoec.
aan de Kantoren V&ll de U' 8 '
Kaat.ohapPiL Ad~ IUOn '_bOCJt.

------------ _____
BoTengenocmdo is aanmerkelijk beTleden in I)riJ'~ d'ln de . f' . .
voerde art'k 1 1 " "ID erJ6Ure mge-
, d Kie l'n ,en ":::lf' WJJ ~h'elIt3 huut gl'],ruikon dat goed gedroo dis
ID e olonw zud"Tl Kl)\)r)/'r~ hl'[ \"ool'lkcl hebben van 0 bo gdg
de ar1;U;elen do llltlt' \"an ht,t klimaat zullen staan. ~e wasr r a' HEINEMilN, MILLER & Co.,

Bouwmeesters en Contra.cteurs,
Lady Grey Straat

Paarl.

:\[AI:'i ROADS.

~ECT[():'iS I ASD :I LO:\"G KLUOF
)[AI:-': ROAD,

I, From the Gate on the Di,'idillg Feuce
b~l"-een tbc Barkly EeRSt Town Commonage
and the Farm Middlefontei~ to the Drift on th~
Faml "Riipfontein," all <IrIfte ID be included,

:!, Fmm thollce to the noundary line, he.
t..-ecnthe {ann_ Hendna nnd Prospect, alldrifto
ret:lIl\lng and protection walla ir.cludcd,

:1, Section :1, From Ihence lo the low water
m:lrk of tbc LUIli{ Kloof River drift on the
farm Itavensfdi. all tlrifts retaining Rnd protec.
twg \\"all~ lllcluJed. lj'" EN' F. Onderwijzeres voor cen

(1_j Wijkschool, van omtrent
twintig kinderen. Hollandsch en
Muziek noodzakelijk.

A pplicaties moeten vergezeld zijn
van getuigschriften mn bekwaam.
~eid, goed zedelijk gedrag en
hdmaatschap eener Protestantsche
Kerk,

Applicaties niet later in te zenden
dan] 0 December.

'Verkzaamhedpn te op<rióllen op
Il Januari.o.

~alaris £80 per jaar .pct ,'rij
logtes. ' j

K. T. v. D. HEEVER, V.D.M.
Bloemhof. Z.A.R.

D.ISAACS&CO
1lOCII· K!J3:rnm.!BRIEK. I UlTST A LK A D&CJ.

.A:aRAC~. STRAAT. LANGMARKT-8TRAAT
E~

PLEIN-STRAAT.
KAAPSTAD.

.Alle bouw· en tirr.merwerk nan
de firma toevertrouwd rAll met alle
spoed uitgevoerd worden, Goed
werk gewaarborgd. Vcrandas en
balkons een specialiteit,

De finna heeft altoos het vol.
gende gereed voor dadelijk gebruik:
Vensterramen, Deuren (alle grootte)
enz., enz. Bou w m ate l' ia a 1
wordt ook verschaft.'

Bestellingen voor graniet Voor
bou wdoeleinden worden genomen.

----- ------------ -,Somerset· West Strand.-

BENOODIGD. {jitge~n ..n ter yoordeele ..an het" TAAL
}I'ONVI:!" tot behoud en bevordering VIl~

het H~llandsch ala Volkata.al in de Boeren.
repubh~ken van. Zuid. Afrikll, opgericbt
Jan UlU'l , 1896. ,

PRIJS ....
Bij de voornaamste boekhandela.re .

Zuid·Afrika ia dit boek te bekomen ~ UI
bovengt'melde prijs. n

BIO 0 M - S T nA AT,

4, ~EL'TI():\"S:J AXD 4 nORDREC liT
)I.\I:\" LIKt;,

Section 3, Frum the low ...at'·r mark cf tbc
Zadel boom Spruit on the {arm Doordrift to
Helpmakaar drift,
Section 4, From thence to Zwart Nek the

houndary line between the Barkly :t ... t·and
Wodeooaoc di vision8,

Gr;/li !:f.iCrreJ7! Gmniefwerken

S' \\ !'I'~! l;.\'·TEi·!~."" Cl) I\nol"!1:n ,Zt'lieT('D
''t' ~ I,· I), !l,"!l ;lloI.t .1(' '.",I"rY1.:lCt!lr.endc hp.

I, ;\: t: I':.I').I'·!I. \-(",t ..tlll..~t:n. "ernn,lalJ
II, -,' t: \.~. r FlankIon l)j t"elllg' 1('IH

I,,' 1 h. g',n\\li.llp. tC';l'll ...". Telegr&fisch Adres: " HEllDl.AEN."
Postkantoor Adres: Pli.RL.

A SPOLAf'.!D: I{ ;0J 'L"~;
• li :'_~i v... ""'}')

GAT f:STIG [I 5: .:, iJ:.' .\"

ChrOllometer-, Hor010:;<:- C~ Klo:'::r~:,,,

J/fIIIIdl G-eho.UVlit D'ir;'t';:; ..t"'rl ,~,

Gouden en Zilveren Uo!'o!ub ~ ,n
VWrrud ve.bouden.

5, ~ECTIO:\" 4, BEI:I. nrn:~ MAl:\"
ROAD,

rOID!'t From tlae low water mark of the Sterk Spruit
on tbe farm Delmore to the Gate on the farm
Claremont: nil drif,". retaining and protection
walla included."VV. H. OPIE.

);, 'ORDER PA.ARL 7. STEEPSIDE DIVIATION.
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BIJVO~GSEL TOT DE ZUID.AFRIKAAN VEREENIGD Mlr ONS LAND, ~ OCTOBER, 1897
door belijders un den naam ... n Cbristu. De
hu ,sgo<!.d,enst werd bil vele bU"~Z1nnen "er-
auimd, roeral , morgen •. De "enJaren In bun
!i~h""l !fenomen ...aren UI..t ootmoechgend. Men
durfde ook met het oog .Iullen "oor betg~n
be zorgdheid wekte Het ,etal kerkgange", ver.
Ilele~ell h'] het getalledeo wekte bekommer
nl" Pt~ roestand van dUiZenden '0 den rlog w'a8
l(_)r~\I, t'k keud

I)", De Beer I.roellepunt. 'el dat er v..,1 te
1Cl.:gt'1l \- ie l over de voorgelezen vonlagen In
her 1 f~rotr,", \ t'Nlih..: "as !?el4proken VKlJ onthel
lJ_ 11..( \ I I dt II Z, lldal.! De meeste 'f'(len
11'-' r- k- r k \\0 .)0), de- i buuen en .ds men onder
Z<" k 1",01 I • rl. da!( de. Hoeren ontheIllid
"'I n! I-(IU IUt"11l't'n budroevenden toestand van

znk e t "IIJ. I J)p Zondag werd veelal g"brulkt
ul- I t Il dL.. I)IJI ht'zoekttn bil de buren af te
J.':')l.;t ti \ (nIer "'t'waagJe "pr~ker \JUI het ver
nl r J' \ I de \ lering \ an het btHhg H.\'oudmaaJ
1[. •• nl ~elel(ll dat de~.,<J Gerti Kerk.,.,n
, 0 1,1<,. nl 1,.lIII:"'t", hap had omdat de helft
der led" lid her avoudmaal !(ebrulkt~n HIJ
tt r""t"llrdt· de \t'f\rCt'rnJlllg van de Jeugd "IlD
I!, k- rk liet '" Il"" l'en tC4ik:cu toll kwade
\\ tU i' IUt Il lvtt en Ulut"!it Hut ~ een UIl

f '- J I..l'' I!,md teekeu \ oor Jc: toekomst Het
Yt r zu III 'If l., IIlt:"t r UI) bet ruanneJ"kc dan
I" h. I vr Juw,·llli< deel der Jeul{d Nog
't.:n pun: dl IUUt."dllkheld om veraf
\\ 'lt r lt lJ c' llot rrbe rde n Ye len d io 'er van
1\ ke-r-k \\ "Ilit! k\\alllt:llsh(ht~t.ell oft".ll
rn",.uL .. J 1.]..... ,r kt. r k 'ft'11 rlluetlt UU; 0It'1l

ht IJ !lt lt 1>,-I lt; Il Jp lf met r buIttlukerk tt:."
ui«:
Il

..

.'

"
_.-

gemeenten recd. "oor de anne blankeD aaIr
hebben p.erkt en mea toch niCJt kon verwach.
ten dat zu gelUk op met de anderen .ullen bIJ-
dragen.
0., Moorr_ (Paarl) &el dat deze een poacb

andere uak w.. dan de opvoedina' Y&Il anne
blanke kinderen, HII .... bereid D&lDeDa ..une
gemeente £:.15 le ...aarborgen. De leden der eom-
mu"ue konden met bet pl1IICbe land doorgaan
Om te collecteeren. Wilt 18 gelD4Ueluker dan
dat de vertet!'en.oordlgeno hier een 1010 Wa&l'-

borgen CII dali naar bunne gemeentf-n gaan en
de la-lk Ran <lé ~crneente voorleggen. Hii WIUI

zeker dat de !(emtlelltt:1I Diet III gebrek .. zouden
blllv"n het gd.1 bijeen te brengen. Er w.. geen
k ...estre van taxanc Oe bIJdragen zouden vru-
,,'rlhg zIJn

Uuderhng lIull'o (:-iIlIlOIl ... tad ) meewie dat
men collectanten IUtI~.t rendeenden. De klei
nere gemecuten kUlIdon met verwacht ...orden
gelIJk tip met dQ grootere bIJ te dragen Hil zou
vool'lltellen dat de tomllll.llle zal rondgaan te
collecteeren

O. RIlbie (.\lalmest.ur)) ... rlde geen kond
water Ol' de zaak werpen Het wao echter
moellilk 'oor de 'ertegenwoordlge", om de ge.
m.,.,nten "oor eeu zekere oom te waarborgen. ZIJ
hebben or geen opdracht van Maar laat leder d~
verantwoordelukheld up uch.ch eo nemen en
dan Zien "II de gemeenten te collecteeren

De ouderhng vau Cole.berg .prak over deze
zaak maar !.ull met geboord worden

D. De \' III IC", Carnarvon, wa. tegen het IUUI
-tvllen van colloctanwn 011 VOOr het ...aarborgen
vuu een 0010 dour de vertegenwoonhgtH'" der
gt'Ulecnlcn

Oe oudl'r""g vun Phlhpstown wa. er tegen
dat IIH;fl lulll.'ctanten IUuc.st rondeendon.

\'el'llCt.cldent' andere alllcodement<!o werden
mgedir-nd Er volgden n0!l hool .. at dl!ICu"'le.

D. -'I!llberu., P}uladclpbla, meende dat men
met hier LOCH :SOUl mOCHt gaan vlUltsteHen ~(eu
moe"t het ,LaII de vortcgenwoordl!(ero der ge-
meen ten vru la tell

J), Van ~lOkcrk Mlddelbur ... betreurde het
dat et lOlll'eer l''{'n.;.( IliJ van opune u\ er deze zaak
\\ a:oo Het \\ as dr r'lL'plDg' der ket k OlU voor de
ur nu, leden le zorgtIl HIJ dacht het zou be_t
\\t:ZPII dat rit: \t:rtt..'~ll)\\tlordll5en III de vergade
flilg dl t,dllt {.lIl"'ll moe...ten zun Hl }IUlII1C g~
llHCllttl, \lll1 UlI·( .. t ht! geld..{t\t.!JI lJlttklmen

I), 'IUtlt.:rllng \ LIl J Illba~h ..,tcJdt 'vor d,lt (r
"'l.lUH!t dl.. 't.rg-.ld, lllJg ~Llolk"(tt'tld z,ll wurd(,u
li) dtt dl lt:l..rULlId.1I1Ittl'rllldegeUll{II!([
~ 1111 (111" I !t L rt..'ll '

IJJ..: jJlldlk.lnt \,111 HUJ"'lLI~nrp ,\ lo" teg-tll htt
\\i.urL'lr_tll 'lit t.;tll •... ,111 )ftllmoe:ootdt z.l.Ik
!.tt_hnl \rlf L.;tll dt.: gCBhLflttl1 !.Hul
0...~ll! 1ft erdt..'ll Hh hllllllld, \\ 11\1(J{).K teg'cn

\ t.:r/'Illdll ~ lIl] ZULI het UJlt.:lldclUcllt, an ut.'n
'lIJtrlilll.(' \all I IJHJtr:h IlndersteullC'll ~fun
!lltll .. t IllLt dt :;'/lIltlltt:1l \, I!"udcii

Dt prtchk.t.l1t , III ( ! tllUl k lCI d lt ljJn( undt.;r
\ III JHI...' \\ I. ... dat hl t (,,/Jtllt' rell III t~n gemeen

tt.: , 1\11 nilk t tUf ~aak Illt [ ..lug-de III] ".ls (_lok
!lgt! }H t J\ L.adHJrgt Jl \ :.lIJ tt 11 MOlT! Het Oe .. tt~
,dH t!l .... LI.I Il ~I,\.c..:!d, II Ijdlettdlll(ll .Lall tt~
"'h I/I n

I) .. \tLtld;ifJ~ ....(tJ/t! I}(I'"II UltUldl dat met!
.. t,l<IIiJt dL \lf):;.hltrilig lIk \uor t....!:1 IlIIJt; .. t tt.:t'
krllt Il 'It I! ll}lIt: ...t duol d Id, Il !t)t)n( II lat mt'rJ
dt I.,llk (II' bt't_.hlrt drtl.!t HII "'Il" fllt.t \t>or
Ult!"ilt j tut III II r..'Ul

DL IIUdrrIIJI~-\ III 'I( I.e ill \\U~ tell gUflstt \ an
Ilt. ( \pvr<o;tt:I \ III dt:ll Ilud{ rJIll1: \all J'uJbagh

I)... ludL ril lIg \.JJ .1 llih ...tll"" n "Ilde, vnr dt.

za.aJ\ "crke!1 lIlaar kil!! lit ~dlet:ntt.; Jlid ga lil'L Illldt::!1

\Ilil 1.('111.... !lil t(lt .. ft.:IlIIJlIlI'; O'er l.r \\arell-;

,nDt.! Jt:IJlL!J{t.;·1 Vil bl.'t ',vl~l'r(/lIkc1ljk \ovrtoi.-el
\I dt: lllllUdlllltlltt!l lil ht.:! \uor ....tt:1 \\erdell

a fgt.:"'!ellld
I)l'! ~I Hllrlt_"~ Pair! !'t:!It.:urdL JcballJt:I\\I!lU

dtr \ t f!.[,1Jt:rIlIK

Ut: pI. lik_Il I \ III ( t.:rcl'l i"ltt.:/dt: 'UfJI uI ...motll.'
\ 1lJ IIldl dat hLt aAll Je lOIll[lIL..toiIt' 'nn ordt:'
\\ord~ JJ'~t:dll":Lll d.ldt.:!lJk t.:t.:1J \ounstd tJVtr

llik (lP tt ..tL ll~II UI a,w Jt: 'ergatlerlUg
~(Iqr tI Itggtn

Bi :oolt)tt:1l dt rt'gll.,tllCJlttll al~ lUl aauh.lflg!'i.eI
r.ipl~Jlt "tr LUmmI,.,ll te 1,t::~lb()U\\lll

\ f '{Jl! I [\1 '\" 1./ \ I"

Inwijding van de Nieuwe
. Kerk.

, ,•

.'.

.>

"

VIERING VAN DE~ YIJFTWSTEN
VERJAARDAG.

GUlIe ....n (Woen.clag) avoud "erd bet ,.er-
nieuwde kerkgebouw. Munde in de Breeetut.
wurm d•. Muller 1e.,,.,,llr I., op I'lecbtlJt<! "'Uie
door den leeraar ..au Wellington, den ",Ieenr •
ds. A. Mnrray, die door deu kerkeraad daartoe
Dltgeuoo(hgd WlUl, loge"lId. De vemcbtlDjpln
begonoen precle. 001 balf acht uur.
Da. Murray opende den dienst met gebed,

voorafgegaan door orgelaJ>t'1. eo het vervolgen.
zingen Poalm 84 .en 1. Daarna bid bet koor
een f_thed aa~ wurna de wel~erw. leeraar
eeDige ""r:oen UIt .t'lILIm 1:.1:.1 lu

Da. Murray heett .. de vergndermg harteluk
welkom ID den naam des Heeren, en .prak van
bet 50· jarig beataan der kerk. De leden der
syuode dill bU de booluteeoleggIng tegen woordIg
waren. zun reed. lang "erbuu ..:!. en van diegenen
die een .erkend aandeel hadden leeft er ook
met een meer. En de gemeente kan God dan,
ken Voor af ZIJn goedheid tot hiertoe
aan haar ge"rocht Wel mag zu met
een bIl) bart nrtroepen "tot hiertoe
heeft de Heere on8 -geholpen." Er waren
dagen van .trlld, maar dank ZIJ den naam van
God I HIJ beeft uitkomst gegeven, en zal "er.
der met Zilne voorzIellIng voortgaan Wel mag
de gemeente vragen "Wat zullen WIJ God "er,
gelden voor Zune ... eldaden aan on. be ...ezen ?"
Waar zulloo "Il op d ..ze "'raag een antwoord
vlllden, Dit 18 een dubbel feest voor de ge
meente, want bet Oodagebou .. Wh ... egeus ver.
nieu ...mg voor geruimen tjjd gesleten, en deze 18
de eerste maal aat men ua de verllnderwgen
den groeten Heer en Mooster hier ontmoet.
Dat bU de verDieuwmg III dit tempelgebouw
het besluit ook opkome om den dienst van God
vernieuwd, volmaakt, geheiligd en verbeerlukt
alhier te EIen

Hl! wou de aandacht bepalen bil een der na-
men 'an het Godsbuis , UUI. de. r.ebed. Hoe
kan men tot hl'! vcrkrl!g~ll van de 'olie mate
des G ..estes !(eraker.·' Door bet gebed hetwelk
alles 'ermllll En wat I. noodlg dat dit hUI. duor
gebed aan I,od worde toege" 'id" E< li ulgeheele
O\erga'e dpdut God ZI/II doel door den Uien",,"
lIIag bereiken
0, ~furfll_' clIldlgde tl"l opulIllgsr.,<J"

dnor een darkgebeJ waaroa [Ill kuon:1og,
li III eer" teil eru .. t1g ~oUfd n.lar aanleidIng
'UI ~Iattbeu~ 21 \UJl af \l.'r~ 1.2 jprak \ooral
(HIJlr~lit Ideze \\OOrdt.:1I Eu ,Jt·:tu .. leIdt Er JH

gl~bre\t!ll mlln hUI" z.ll 1'111 "UI" dl's ge~d8
gt:'IJaamd wurdlll :-o.p"ck~r dlOII" erop aan uat
IUt Il tvezlen lIlIlet dat dl: }-,redJkmg 'all het
\\o{,rd gél'll \\aardlLll:r plaat!; dan het gebt::d JU
Ilf'ml [J zal JClU~ ( hn~tul'! JH:~ft dour zqn It Vtn,
d"od t:1I Pp~l~llhllll.o.! !Jd gC!Hd IlleU" gcm14ukt
Ln dIt \\d.aLl<.:htl.! gdnxf ballgt af '.Ui het chriS
tt liJk It, en \\ 11ll. '(lor guddt I"k wtrk hPl'ft Ut
\ aJer i-(,odJelrlke k,a,btell t,.',ud ~.Il dlln d"
t{'r PIl) III U<\1I\\te' tunrUkllH! rut~-( Iud duor het
K( rRtl tt) Z'II! ~..llltltgPI1Jt drukte "'pr~ker Jf:
\\t.:n~{h Illt dat dl toe\\l1dllll.( 'tUI Jlt (rod"}lUHI\
l'llie "lJdllig \ lfl lj( hzd\t:lI a,Ul dtIl dll'JJ~t 'all
(,(,d nlfll.'t "'In

:\ Il kflorz l!l!{ t.: Jr/dJg'dt d~ .J H lJoC.C) r lIWt

dJllk';ll>t~J eli ~pr,tk dt.:1I zegen Uit

t lt hl! \el,..J"g \.ilt hlt \qftl~ Jan~ LJt:Mtaan
der llh'U\H kt:rk III /H'lk\orlJl gtJrukt bh:ck
IJ( t dH dt kt I k Ir 1.If (J))t""," I lil • IJltIl dA .\
F,llllt. \vormaht: k:erl,lr tt: (.r,mtT Ht:lllJt:t tt'
dali ken hceft I)" :!~'.1 uil I ~~~ "errl d"art"e
,:lIJ dl: rq.{CCllllll l'ell ..t!ik L,'"rlJlId gt·kregcn en
drIe ]UrCll later (J ~ i2) ht g'OIl flH lJ Illct bet \\ crk
TIlt d,Jt !'Oll\\ f()lld .. \\t:rd lIlddell!k l'IIgedlagen,
zoodat dt' It·dell dl'"t- hou\\ CUUlllllMIC fA:szameu
met deu kt rklrlad jJp t(;f)l LU«()lllLJllleerde \cr
gade' dl!i al dadellik <lil u'l u, dilL' (Jor!idegde
plalillell kflnden k It'Zl~n

Op IH .\pnl I~ H '" IJ .IL l"",k.te,'n Il'degd
Jour dl.'u tO('IJlIlJIIg'tlll b'tJU\trrH [lr ....11 (laI!Jralth
I.u"r,' ('ole Ijl! \\tlkt plj,l:}lllge gt'le:;cI,hCld

d.. 'on Mal1ti( r Irt de IIlJdl' kt·rk prl (hktu u'er
1 Pl'tr 2 ,; £)<0; \ I flllre ~pl ik 11,,1t de me
Illg'te In htof fflJlI,lnd'i( Il till. mt{ dr ftl)h~tLMon
IJJ t I~Ill!elsch WIUlrua d .. '01.11 der Ling-toil het
-lotl{dJl'" !),'ed

lIet \\t:rk \\t Id tOUI Hl aJlt erlJ"t \oort,l{czet
tf)tdu (;'{'n Oll!{t:lllkkll5t bmdcrlJl:oi IJIllloltlJnd WaAr

door nJf-fl dt \Ullrtll~ttIUg enan lJlOCHt Mtaken
II"k drelg-de het «udc kerkgebou" Ineen te
",torten "aarop nHm be",IOut ut!r~t hl t oude ge
bou" af te brekeD cll \\erlér op te tXJUwen ceDe
halldel" qzc W l.lro, er dé~tlld~ druk gecorrcti
pondecr,) werd Met,j~ grooteie ult!iaaf ontl,rak
Iwt "1)(,t<IIK aUIl fond.en doch hicrIn "erd door
d~ gemocnt-c mrldclilk bll!iedr"gen wo.1.1I t<Jcn
het "erk weer uHelndeldk 'n II;H oogon
men, door Je on\'erwOCldc pogtogeu en op""."
IClllg_redenen "an d. A Faure. op eenen aan.
Zit lIlIJken ~om III dc ~I'anrh:i.nk rl4kenen kon
('lik J(' rl'g'ct.'rll1g" t.:rd g'Cvraagd aanlifezlCn zIJ
andere !;enoot.chap!"'n lIIet !(~Id !rad gehol
l'en mMr tot {Jj> den dag' H, hed.'n I. bet, er
wek om onder.teulIlI'l( lOllder !(e' ol!( ifC bleven

TOth k"am er huJp uil de !(emeénlc, en lO

FeI,ruafi P!46 werd h~t ee""te kapgubeente ge
plaat.t Ter al!(cmoen~ naflcht .. "rdt hwr 'er
meld dat de pre.,k.toel dO<Jr twaalf Jonge zus
ter, ten ko"te 'an flilU !ieschonken "',,rd

t;e1d vnlt.rak Mle008 bIJ voortdurondheId. en
nadat er weer ul"wekklCJ!(lIredenea Joor d.
Faure en dr He}n. gde\'erd weruen k"lIec
teerde men 'an huu; tot bu .. de ,om \an ,t;6!l~,
~enoe¥zaam om het" erk te 'oltoolen

De m"ïldlng 1!t:l!Chwdde tuden. tie z!ttillg der
'J node op Woen8dllg, '17 October Iil47 rUlm:.lO
Jaren nadat d. Faure de ooodzakelllkheid Vi-n
zulk een gebouw onder de aandacbt d .._ kerke.
raad- en der gemeeflte had gebracht D8 Faur •
la. een hoofdstuk en d. Yan der Llligen "prak
de In ...,)dlll!(llrede Uit In den namldda!( pr.,<Jikte
h Robert.on

Op den nSlen October herdachl d. Robert
!IOn de 2.'J'Jafige 1lI\'lIdlDg van dit gebouw Be
hatve d, Faure die tpen a.n zlI" legerotooe ge-
bonden "a.' W<lA hp de eenl!(e nog In IHen van
de leeraren d,. aan de In" pdlng Illdtlen d6el !le
nomen

Up Donderdagavond d.n :i'sten Uctober
fllHi werd de '"ertlgste verJatlng "an de InwU'
dillg dezer kerk herdacht In lUltzelfde Jaar
werd d. l' F J OMuller .1. opvolger Yan ds A.
D Luckhutf bevestigd, ell In I~~IJ "erd de ge-
meen te op haar 'erzoek al. zelfstandig "er
"!aard Zooal. reed. "ermeld word het kerkge
na beboorl"ke reparatie. gl.terena'und. den
:?7.ten October andermaal plechtig aan den
dlen.t des lIeeren toe!.(ewiJrI

, "

~l, ll/IlL/liu tlLltk"odt.: dat
'1.11 rma ...tt 111 zun dis

I hl IJ wvrde n afKcl~g-J
~Ll.J.JI~ 1"'1 het Lt lt!He

" ,
I v , Il', h \ lJl d~ '.UI Lllq.JCll
'IJ \ III thall",lUJJlllnoog

lt \\ l" ";1. I~,It: Il
I I .. 11 I I \ II ..I~...

v.t r !ltflldt.:"\\l!pk\\lWnU

vc r Jl. pre

II

k,
I,

Il t II I." t IJjLt prl' kt_' 11 Ill' t

/lI. t lIlt J .. , lIt II kt \\ I .. lH Jd I tI.
k IIlL lIt t I \.u1olSt lit trilU"

IJ I ... I Ultt 1111 IJ"'t.tJt lilkt' \\ I:,

Id 'tlHJt \1 hId 11.1t.:!1Jt h"a\~
, I. I' dt IJ !...'I t:~t Il}, t ZII, Z 1\1 1l1C II

! I I 'lt r ft: III Il \I"IJ III I lt ....t dt
II dI..,'! Il ('te ...! I u!\ w!5l.ll bd,

\ I ... I l 1!lI't!'\t, III l .pd {lIJt \ ~1lh"t.:Il
IJ;';. fJtt .. t III dl' prtdlkllJg
r,ft 1 'I\!I 1I.11~ .. t zl,h \uur
I 1 b"t: \ l "rt ZdllC prl.:'lhki J ....

lt I ~l \\ "'Ilt Jd" h fIl ....purllu..JII .. prt"e
~lrl.LJ It IJr 'I" d,,.,r \\ It h IIlld"'f\')lltltll

!J, fI,t _I \t Z Ht.JI..!t flt~t.~[ JIl ('lIlt'
"

I' t \ J..I Hllrg'e~d rtJ "l,rak (J\ t:l dl.'
f fr t 11,~1t:' f", "'~!Jl e'it I 'lilt nilll

.J kt_ ! lil t Id 1..i/l lltJt:!1 fIll hall
~, II k( Lt'al! t:ldlllco{ \,11J Dlttr

tJt:r ... I' 1.1 Ik, a.Ulr d(ll!~ 'lld

1.1 kl rJlll .. 'all Jc lt,
Bd \\ I... et.: II \1I1J.{t

d.Jt 111 llJ dOllr d. Il
III dIl II k \\ t.:"llt: \ UI IJldt't.lIng \ 111 r tngt:"n Ldfl dt

II.
I' .. I lil< I '" !1\ Ltl [lllr dt' Lckt'\ flIIPI \ LJI

Il li ..rHI l. k lll"t; ..t Iill t g-t ti Uil "(Jrdt I

.. tw.! II ..tt IJt"11 Lt:\~"llgtld tt,_
j, \ r:J.a.... \\ elkt: iJl de rll'g''I,llt
\\ t"rd \ftlJ m'JI..: .. t ht't UI ,t Il

j, f t_·kt~rl'J'( '{"Jll llt'lun ~It Il

)'{ Ij/Judlll dat dt H~t r nl'ur
,1. 11 "( rk ..t t..wr(qll [l!lJt!oI! rntli ult'tdeIJk~n
I '11 dl~ .. Il'l dl rt IL er m()t:~t lattW ~It:u

II..L III 't.; tlt'!'i 1t:.. IIL,t .. tf:ollatcll Olll hét
ti t r't: j I et ..t (, ~i.. mllt;:st Jour ons
'f 'l In I., IJ wandt.'J tl~Hleu

1;'11 Uur ""a~ Dok ~n df"el "tln
P" ,-....'_J, rd kt :irt}1 IJ DI.: ~truet:ntL mOt;Kt
11II lItr Il I l'r lILT l.lr '~t_!1 ilIaD \\ 1.10 \1 I dl.'~

II~! .... t:rk !IlOt''' t ~eJaall
"" "i, II rnt I .... J.l \ 1 t.:! .l!l~ ...ttlhllg- IU .It \)ckt"t.'rrn~

llt.:I~Il \Il! !Ullt,_.. l. 'lit. r ht·t '4trk JO/en al ..
t't ~IJ( ht,...\'t: !a, htlu~ \f t. II III ,t.:",r dt: (n:t::3t
~J "i~ I' JVtfJ fWl ttt!1 'Ill lll .. taat tt: kUllIJtl1il1Il
Z ", rk [I jh!

IJ.. H ,...., lj" j't'(/r~t: "'prak \l.r Jt,_~'1 Htlb
1,{t:'1 ltlp:oot I' lt 1.:, rk lil de ;':'In'"t!ltc Ht tt-r
.. tt_ \ "I.:.tl{ ....I'" I I t ht-I J.rI~ldSVtld lIJ lar Jb

kr, h' rn I,' \\t:rk te dO{'11 De t.·t.,....te 'r,tag
\ ei j, IJ Itt:":i._i" rn('t:'Mt .... "lt.:[l hd) Ik de kracht
bt"t ....t rk 't fut"1l HII rr]()~.t dl: ~fa(_bt de~
('lt: ...U .. btlJI>tn 1)lt "l~de(>t::r~re\ereI8Chte
Lh.: dfll\endt: kr:J.t ht rnu~t er ....t:ztn '\[6ll vond
Jlk .... Jl .. fout mt:t bpt M:trk en de omgtandlg
thd, I ; r" I dt f(!lJf bIl heil).. lag AI~ het
rt(tJ' ....J, ... Ult' ,n .. lilU bet rtLbt litO met 1'!IOoi

.... t rk r~.n I rld.kt r mo~t goddelIJke I~,en!o.
kn"llr -a.l, LlI!! j'l.:T1 UItgWIl Dt'krachtde!'!
tJt t ..'e ... rnUt! .. • du"r dt:u It.:era.a.r ""rktD D~
I,t"t"" rn11t"" .. 1 ..,eh . ..._]t>t.llt \au hum hl.'tJbt!n UIl
UlPt ...! III lj, kracht Joor un .. l\t'rk:en lJe
Ilt'~rt tu.} r·)_,J(d IJjI lult ollt'angeu Je
krJ, ht jP .. IJt' 1 ";tf. (rL·t:~t~'" Dt bt!kt:'t"nn~ \l:l1l

et." lit I kt) Pt l£t"~hlt<Jt"!1 zonder dt: kra~ht
jl.'" IIt"dISt' 'Jte"k.. I't:l grCHJt .. tt: zt>~en (lP
her '-'I.:,..k 'UI t-'tl lttr..w.r was Ut: f..Jtkt:erlng \all

t"t:'11 L t-' '" d", j j ..t~rrlI'" tot bet !J( ht ....preker
/11 ti Jl ' t'rdt:."~ ~ il UIt Ot· tnCSrnL'lK '.ln eerw
H ..~ \ al (,11-0': W 'Jm bet I)ndl r", erp . t:-dcr
t, 't 't lh brt L

I ~'" Kfll.{t: I :JJt"d"n moe ..! Ot'l{ spreken maar
hl Lt tt Il .... t lt \t!d~t:n ~lLHJt Je \ergade

- /rtt bt·; 1.;0.:11 \<1.n t'tfl \er-; 'all I'tl ')2

drdL

IL.tPI,utt 'lU dL I' 1l111lh!'llt t:ll fdan '.UJ nllg~
\ l rdt.:L lll~ lt..:r t.lfd J.(l'I~~d

U~ \t:tthJlflg "'tcllt::Id'u~lh \\ddt tell rlOg
lan "It:lll.'nh~, ...(_h 1111 had cell \'JoNtelUI dan
lUl

LJ, .\buler \'Ictuna Weot .,t!d~ 'uor dat de
a.a.dJt:\clll1gen \ Ul Jl Lvrnrul~~lt \\orden .1<111
g'tlhHUtll

D... PltU,lar \ qIIJUI~ se<'Ol1d~trde
D, prt'Jlkalll \ ,Ill f_l!Jot stelde ">ur dat de ge

lIIf"lltt'l. '10 C",lrn1lJt: en l lutau, blll\t"1]
hl-hIJort:ll a.ltl uf;n rillg rall Burgt"r,;dllrp

O!'i l'lt:naar \ rllLurg I1\t~ldt \()()r dat Jc: gt'
IUt t Il lt. l plUgtllll zal \ IIiClI ullder dt'll nng \ uu
Bt:tilifllrt \'·e~t

Ut.: predlkallt \ lfl ....ttnkt'll ..trom .!Stelde \(lor
d,lt (r lJqlk l.d IJIII' (>Il under den rlIlg' \ all
.\lballll'

\·I)or~tel predlkallt 'au EJlIut ,lillgecomen
Dt: tll~Ctl""lt \\ êrJ !JU H rdaagu
Bt..:~J, tt.'ll IH Jell een half ullr ,""roeger te he

g'lnnl'fl t II cell uur \ ruegtr re t"eruagcn ten
elIldt: bl) d~ Kotz" aau bUI!t thee te gaan lu'mell

De rurxJeratur kundlgJc aan cl lt de COmlDlSgle
(j\ er ,1rIJt.'lds kvJoIlIt'n ht,t \ olgend \ oorMteJ had
'-'p!!{é:;t,,'J dat zq uu ue \ t:q~',ldenng r.:ou 'OtJr
l~gglll

Dal eeue .u!' ..cnptldll", ,taande de I-er.
gaderilig &all de ledell "urde ,L&ngeboden ten
"IJlde afge<aardlll'den die cr 'nlmoedlgheld toe
hebl,,,n In de g.lel(enheld te .tellen te leggen
'oor ,,"Ike 'om ZlI goed. taan Yoor bunne ge
mtentcu ~r\\ Id bet aan de commliL81e Ov~r
arbelJ. kulolll' n gelaten worde om lIJ beraad
met de korkeraden der o.enge g"me..nten door
hto uf uoor spet.:lalc cuJledanten eene lnzame
!tug ID hunne re"pecfle\ e gt.'rnt6Dten te doeu

~a bet lezen der kladnotulen werd met gebed
ge,lolen

Nationale rechten en het
Jong geslacht.

l-trecht Z -\ R

\01101'\1. ZIT11:'i1,

-'Illobeer -I,ed leht'!; a I" de woorden V,ln den
~ .,._lerlandsch~n dichtte Dc I.enelltet _

W llineer u hct hart tot .preken dnngt.
loo .pr"ek·

W eet wat gII Zt'gl denk eer gII schruft
(Jl d,cht

Il,em lk nu J~ peil up om de belangen van onze
mocdertaal ell !(,'.chleden,. t~ bepleiten
ilet I· m.lar al te waar dat onze taal en ge

"lileden" maar al te dikWIJls erg .tlcfmo.,<Jer
Lik behandeld "ordt' Hoe vaak wordt ZII op
gellIken vat( Old het Katfe!'1lCh gezet l Hoe
dik. III- 'all den kan.el geradbraakt' Hoe vaak
"p h" telu!iraafkantoor verminkt eli op de
.ch .. "lballkell verknoeId' (.esteld dat oude va
der R,eI,,,,,k moe.t up.taan en dit ali". zien'
~111 dU/Jk[ ,iJl! 1.0ll zl/n~ oogun nauwelJ!k~ geloo
'lil' [n tOlh I.. bet lOO' \rat ZIJn "Il ont
aard'

\Li':H IUU laliii er leveo t", I~ er ook hoop
liet I_ .!lew"al !(ekhud om te leggen dal het
Hulland" h 'an zelf komt De lUI d,o ZOu den.
keil zal Ik maar rondUit zeg!!,en dat l~ het Ver
[lll"i ht'"IJbt:'ll I n dIt oDdermaau!K'he tranendal
LIl het """,t """"bieden' Maar hoe gaat het
m" J( lt,ld A fr lkaall "" he ge'éhled"lIIs' Aller
herot rJ .. t' lJe klllderên motten leereD hoc lang
I,.,. rl(e I I I geleetd hoeveel H"UWen Hendnk
\ III .:ehad beeft en Jt,r~"llJke beuleladltlge
dingeije' Uil de ~.ngel,.dle geschlede,"s AI.

Z~ 'ral.{l'n lOU 'LIl "'-I.lachter"nck Dirkie
"j I laMt 'an der \\ alt dan l,enieu" t het

mjl tL \\t!t'll 'o\elke ,Lnt" (}(Jroell men l1.Ul krlj

~(lJ Lal I .. ht,t !Set..'ll "thande dat ht't ]OJljoi Ct:'
..lal lJ! lllet", 'Keet \an de heldeud,\ll'1l '{",Ul ons
\ olk 'fa~lr !J')e kunnen \\ lt Je~(' JlJI~CII Vel
fit JPtJII' l)rJIIl;' aan PP Jt re( htt.·fl \ 111 ()IIZt;

t l.d tfl l.5t"L.b!t,d~111" litt !';pf~t:"kt 'an zelf dat
ti .. IlIt!l hPt \l'llt:r!awf ..ch al~ \rtemdt: I III op
Old, ..f h,,J~ 11 1.1/ ft f,dl;',Uldllell dat dt- k !alt rt:n
Lll! d .. ,"ltt'lfldt: tl.il luIJtll [.teol(hl U\\tll Ik
;0l.i \IJ' r .. tcJJull dat 1l1t"11 dt \Ulgl::lldl \ Ikkt li

JJ Illb "'ltHdtl. II] IJ, t \tdr l.uld ... lJ 1)1' it'r
L~r \ 'II I I/I I~ I lt lt dt: 11, gl"" tll.
do:" ./ I II / I II' ~t "" LI~,dt'I1, .. ril II

\:1' d. f Ill[ll ..dlt: f,[t"" hltdt IJt:oo <lt:' li I

.11""", Illl lt Il" \\ lt I.( 1111 "IIll pr, dlk.lJl I i
I 1 III 11 Il!l,J H 1 ltllJl~rl lJI 11\1_ Z\\ I I ~

Jg'll .rqj~ ZtJl \f·k ... (\\ilf\ll Ik t'lllill
I I, /l I III \\ tikt I "I I l'

{r' I,

I I ~\

\kHI 1[,.. .,; I I 'H"
I lt 't 1\ .... t':" .. tlt \\ l" '" td(·r a.an Je (1rd~

I ....t-" I fl (1.111\\ !lIJd,m 'Kt'LfII, t'rop wat lfl
1 1 :J ~.,d larl ....rh JLHJr htlt ..tJchten '"au

r J. I ~..r llldf"n In dit land ';\ treil

ullddolen UJ(It-:itell

I '0\ ,rd, Il \·our arm~ blanke
"I, g,·d., Itel'lk gezorgd J ... 1

, 1 1 ...!I1!Ja! ht ...., holtM lan dt Kaap
I), n'gJvmt!ll!t:n \Our hd

'" inn pl.,'ttr"kktll nld
.. llIH!t:IJ \\ Hlilt.l r L

De Brandziekte Wet.

, ,
BH' lIr~t

,~It' , -.;J
lt .' II ! ~,h" "_'St

! I r';{t' 1 ':l..anrt
I'j jl)~ Alloprt

't! !". '1' I" :J'y r \:tol ........ Ip~

.ifln J"II Ed,t'!lr
!lfIJllhc~r- \ t rll;llli InIJ ce" "laat, Iii uw hlad

0\ er bet )'0,( hIlI \en \ illl den bl{'r Plenaur, ran
Bpallfort We,'t Ik 'II uile ""de'le "lump'
bOf' rl II ItlUI lulk( br lf \'"ln hIer III het 110ud.
"(>io!~Jl !lilt lflllfrllJk lud"f'Ztll '\al/llecr WIJ
Zlcn d, gl' l){'!t. n .. !.JIlZl'! rn('d(dalldJ{.~nouten
l('gpnl)\( f tJnz(> IJt..Z"lill'1l "·wi.r de wC't zoo-
wel (lliI1UOJ!g ul~ Ulllllt\UI rl, ......u h zal het tvch
u,t gP(,11 Z(~elJ \001 vn .. luud zIJn D(' rpg'l't'r.
mg moet lIC\1 I dt W( t perml ....lt f lIHtkt.'ll, of
haur ht'rrt}('pl n, loudl.lt elk Ngl~llual UlO
"eluoft d,tt de t'rl111dzlpkte van ee" S( haap
o.all'tt·kclrJk ,- het trekkt'll m'cr Zllne PIKen.
dom ...gronul'n ZOll kUllnl Jl IJ( PPl ken, zoodat
on \ er ..( hil 11~(,llnlpt dl' <0;( hut r( gIllar Ifm ku llnen
kClInl' makCIi \\ elk R,ootelf' l,e"I,,'rtlllng
hl"( ft dl ..dUi.lp1lvt.1 tnp(_'r 'Vali ll(Jode ol I Il d"1L1l

kost her /1(, tfL;'lt nIJl.{ !:P(,ll p('Jlrd" h('hu!\(_~dt'
",infl('er lIJ (IIl~ Ilr.ltl" dIp 'll~( Ilutt \\·el
nllJrll h{t rt II "IPldll li lalldgt lIPotefl-lk
"PI pek hH I IJJ( dellJdt.'11 /IC 1,IJcnde m(>t hl/lIUt rde
allllt 01('/1"( Iii Il III UIl" lu.Jld da. ~nI! hf't ..( hlu-'p
fTlflttc'JII'\t:JI )I,k t,)t\{I"!tdflllll!'dtJ(Jllrier~

Ilng'1 ll.\ll.lll]d !\\l ..t t' r\\t'ldluht dllltld ...
dou! dl Zt Ht' ZIJIl '\('!II(J1zftHkr I'll dil ll,I/('n
\OUr!,ltllt n ;t.1)·d.Hlg' ZI! \\(of l,Jljt! \'Ii! IlPt

Itlltlil¥~!f 1" dl! \\IJ of],.., ol1d,r dill "et
111111IJ lj I.!"fIJ, l_[I TI .Jl ... J,!' hl.IJlZ,I'11f IJIJdt Idall(f!

\ j \ rld~ Ik fi /lll)fl J'i \ll! (Il ,I til lLd, If'fl
\\ 1111 fH' rIJli.! J. Ill!.!' t II I .. d, Z( LlllldrhnJzt.
d'lrl~'II111l:1111't'tlk!)\II!( dl'll",II1!'Tllf't

hlr Lt\lj d, .. H \'(I! 'II I J:!!llilt!~

,1 (('11 1 d, I dlt /.1)'1 IJlI";)
Il 1111 lit f rJI 1111 kIlt t

I,
~l Ktrk had I' Il "ndl rl
~ I il lt lt \, .. ~ lIlt I II)&: I

,",lIJ' t { t

/, I. lak k I I

! d, 1"

11"''''
I
I ltl

]I .. IIlI
III d-It 1

I,

'I d Ir-' 4!uIJ, II
lIlt \\\l,! I, \, ,

r)~ lj 'r\ t

,~~
OFFICIEELE KE~XISGE\'INGr.;N

..... I J I \ I ~ If J l

RUNDERP EST.
(d IlI'L\IJ L\ ',~""LuTt.\

I"
I
I Rl prl'llama!!!..: III dt.' I, 1 ... 1 "urden dl.

t f r l"" i W't'!w:'l'Il 11l dl J.tdl"t"l!I~ "'odt IhltHt; Opt'll 't'r
1 t-t.:!llo{t bl'" t i \\t.:" i I kla.arJ \'tJtJr ..rlu""p1Ilt me! h<lOlll\t't'

• lt 1:\ I" i hile !lJt~n... j ti. I Oe \\ ~gt>!u JCl r~ afJct:Jn ~ «'Udl!"ihoorn door
I 1~' \ ODr dll.e la.ik II 11,d lit: )Iclrtngspoort UI lw.lrtbcrgp.l~ looWt1 al~

"1:HOUl h! met \ ~or le uc 'legt'1l IU Je aftit.:t.:J)n~ KIJ)!ina ll/n getlott>D
....rl:nlflltn W'u vUHUt summIil~ t~gen lll\oer lau !JUuTUY6t"
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"'Da: v.. Li..,...,·8i.oa.tad, _ dat 8IOGIi
.... ~n iD t.~ lIti daeIIt dat er
.... 't1IIl d. aak _ ko_n. Er wu ...
YnICIai op liet ..n.

De oaderliq ...... Talbap qj dat _
alt_ YnICIat ha ~tGQ; _n liIOeri bei
"OUId y.rk<lDlfWen tot _. ptaipniA.

Da. Du.. I, Beidelbeq, .. i dat er w.1 vnlCht
.... op het wark.

Dla. 8teytler, ~ lei ~t _.he& werk
niet _t opf.YeIl omdat er met dadelijk >TUCht
op..... Al bad men iD uyen jaar ,.... _ be·
keerd, _t DOg Nm bew4Mn --* ..ordea,
_t mea iD he& oog hoadea dat eie beer
Spencer Waltoa Diet .-.- bebaiif WI!'I
lIIet eie HoUaádlcbe ..... Er WY ~ DOOit
uuhoadead en yolhard.1id ooder de X._·
danen gearbeid. De halye lDaIUl _ -*
wijlrea YOOr de IOn d.r ,.rechtiaheid. Hii
hoopte dat het YOOn"IaJrU-1i .ou .. orden

UlI~y, Wellingtoa, ui dat het Kohame-
daniame _ieijjk .. beke.ren..... Ala men de
aak wilde uuvatteD _ IIWI meer met 'POl.
hardins en unhoodeDd moeteo bidden.
H.hoontel werd ~
Da. 80_; Albanie, had een yoorlri4l10f:D'

treat _ bliDd. broedar iD d. ~te Albuie,
die lO8de kemn. Y&II d. Kluift en de. '"' had.
Hij wilde dat men in dit re1'&l éen ~iboadering
&ou mak.n in htrl elWllioeerea yan dien broeder.
Bij lteld. mor dat in dit ge'VII diape_tia lOa
woNm gereven. '
Beeloten de aak in banden Yin den riJII ...an

Albanie te laten.
Da, Xeeder diende een motie Y&II dank in aan

de beide zendi.ngcommiuiN in, die algemeen
aangenomen werd.

EEN DEPt'TATIE

Y&II leeraren der Pre.byteriaall8Cbe kerk d~
bare opwacbting nu bij de lynode en .erd UD
de vergadering voorgesteld door ds. C. Mill.
Ier.

Ds, J. M. BUIII!el,St. Andrews kerk, la. toen
een adze. aan de synode voor, nameUl de aJ,re.
mec.ie vergadering van de Presbyteriaanscbe
kerk, de ¥roete dier kerk &all de synode over-
breJ1ieDde.

D.. MoClure aPraIt: daaroa de vergadering toe
in gepMte bewoordingen. Hij gewaagde VaD. het
evangelisatie .erk der N. G. kerk en getwgde
van de ~eerte van ;rijn kerk om de vriend.
schap der N. G. kerk lW! te kweeken. Men ge.
voelde de behoefte &aD ..e:-eenJgiog om tegen
de wereld en den booze te strijden. Hij boopte dat
men zou geraken tot een beid zoodat er één .uge.
meene vergadering zou zijn. HU was yerhlijd
de galegcnheid gehad te hebben de vergadenog
t-e mogen toespreken.

Ds. W. Roos, Glasgow, "pmlr ook eeDige
woorden en drong vooral aan op de noodzake-
lijkheid van organiaatie in de kerk teneindfLhaar
in staat te stelleo haar groot werk te doen.

Ve ~lIe!IIIOr,da, Moon-aeA, antwoordde nameUl
de synodo en betuigde den dank der vergadering
voor de toenadering en t-oegenegenheid door de
prcobrteriaan8Che kerken betoond. Er wasgespro.
Iren van nauwere vereeniging. Deze ....ak was reeds
in vroegere jaren bU versebeidene synodes be.
.proken maar men kwam tot geen resultaat. De
Nod, Ger. kerk .had altoos een open oor "oor
"oonHellen tot nllUll'erc rCl'o!elllglDg, en een
opeu hart om de vertegenwoordigeN! nit andere
pre.byteriaa.nsche kerken te ont rangen. Ten
slottc daolcte "preker de deputatie en zei dat
men gevoelde dat het ,.olk van Zuid,Afrika
allee u door gerechtigheid kon Il'orden rer.
boogd.

Prof. 1IIIlI'ais deed daarna het gebed . .De de.
putatie (Ciogbeeu.

DaanlJl verdaagde de "ergadering.

. \

dM all eie KOIOIt __ bJii..
&je _Zjaren_ z _ .......
lOIIl Iroa ~ De _ant.
....... .-.w -- MrYi .....1& de PJaat.ea __ er .. rYitDat mopa

O~ ~ dat .. ,.._;ng I(eell NCIa,
bad in dae uU; SU behoonhi bij bet parlemallt

&II... 'dat~.!:".o.~~~. Dié
buwar.o __ niet .00 JI'OOi. Ilea.,. nl
~all de 1411'YÏtDtenoutalarn worden. HH koa
b.uaen wat ge. werd ,)lDtreat eie 't1'Deh$-
burbeid YU deu pood. Hij dacht, men kon
_r:;te - bloeiende kolonie .tichieD. De
'01 mi..... den eerw. ScbrOder _ veel
daD ....I_IIIUdigd.oor _* hij lD d_ pdaan
had. H~ lOU "II het .iDde 'I'OOnieIJea dat de .
Yel'pdenDl baren danIt: aan den eerw. beer
ScbrOd.r bétnice.

Op Yl"Ipn Mi de ~ ScbrOder ~t .het ~
.... dat de pnd in buit der oomm_e bijj ...e,

Dla. De Vaal, I(ilDberley, meeade dat meu Diet
J1too. een markt &00 hebben mor de pro-
dUkten. be

De beer 8chrOder Ri dat lIIen t groote
Namakwaland ala markt had.
0.. Pienaar, U'~ _ode d.t.men nil

JI8I1Ge1 VVDOlllen ··had. - De ...~ .....
de CODlllliuie en deu bee,. Sc:Iu-OOeryeeT danIt:
...enchaldigd l'OOl' hn.n goed .erk, Hij .telda
_ motie ..... daok ...oor.

De heer Schroder wilde dat meD .taande de
yerpderina £1000 bijeen _t breopn,
OuderliDf B.cIeohonot &ei, mea had nu genoeg

geboord, meu moest nn het PM vindes. Hen
mOMt niet alleen spreken mur ook doen. ElIt:
lid der vergadoriDf moeit "jjn £2b Ireven, hU
zou zijn £26 geY'en_{boor, hoor). •

Da Pienaar Uitenhage, zei dat de "orige
Ipreker een ,;.00.. zak en W&mlhart had. Hij
BOU bij hem aankloppen om onderateumng ''lUI
de .arme blanlteo sehocl te Uitenhajre.

Op een ynag Yan den moderator zei de beer
SchrOOIl1' dat men thaUl niet het werk kon be-
gin.nen. Juli ... de besie maand om eea &aD.
rang te maken, .

De motie Yan danIt: .erd met eeDpoII'I8e stem.
men ungeoome.n.

De moderator bracllt den dank der vergade,
ring o..er &all d.n broeder Behrilder.

De heer Schriider ging onder toejuiching
zitten,

Da, Maeder. Victoria W88t. stelde "oor de
commissie te machtigen een kolonie te .tichten
op de pIaat.aen Zoetap en ~amas, en IMt bet
in baar handen de noodige stappen te nemen
tot uit90ering rlUl baar opdracht.
. 0.. Pienaar, Vrjjbnrg, dacht Kuruman een
betere plaate voor het .tichten van een kolonie.

Het vooratel werd ter stemming gebracht. en
.ugemeeD aangenomen.

Sa het leeen der kladnotnlen werd de verga.
nering met gebed gesloten.

DE ilYXODE TER ZEE.

De synode v~" om kwart o~er 4 en de
leden wendden eiob naar het oude remde ran de
Adderley.traat waar de ''Cutle ..·maat<ICh.PP!J
een specialeJi trein gereed had om hen DlW' bet
dok te vervoeren ten einde ha.u- vr:achttg zee.
paleis, de Dunolk,r Gmi/" te gaan beZIChtigen en
wat vervenchiDj(eII te geDleten.
De trein liep tot op de kaai langs de hoot zoo,

dat men van den trein a!stappende II'l"n I.'>yard;
behoefde te loopen om op de boot te ..ijn.

Aan boord werd bet groot ({etal gasten. waar,
onder .ich ook dr, Te Wat-er en de ed. heer
J. B. Hofmeyr bevonden, doord~n heer Stévens,
de plaataelijken ve:te_gen woordiger der maat.
.chap_pV, en den kapiteID, den heer Hamsoo. en
de ol,ficl.ren oDtYangen.

De eel'llte kllUldioé....uon was spoedig ge"uld
en toen stroomden de gasten DUr het tweede
won dat ook goed ge1"uld wu. Nadat meo de
ververechingtsfela recht had laten ...eden-aren
dankte de heer J, H. Hofmeyr, de moderatoOr,
in gepute bewoordingen,. den heer Stel'eDA,
upileUl IIarrBon en de offimeren voor huo pt.
vrijheid en wel18Cbte de lDlI&~pu alle .ncee.
toe en den kapitein en de offiCieren een voor.
spoe<lij!e en "eilige reis. . -

De heer SteveUl beant"oordde namens de
maatschappij en den It:apittin eD officieren .

Men ging toen op dek waar het IlCheepsmu'
ziekkorpe zijne atreelende toonel'. het hooren
terwijl men bet reoaachttg eD fnIai vermeu wd
rlULJ'ttuRbekeek en een aigaartje rookte.

Te kwart voor 6._t men ".,der per trem
naar de.!.ad yertnlkken maar het 'IJ&II hvna6 uur
voor de locomotief. opdaagde eo toen wao de
machine nog niet in staat de met 1lC~P'!ver.
snaperingen yerzwaanle nacht te trekken, zoo.
dat zij de trein een eind in twee deelen m._t
trekkeu 'II'Uordoor heelwat oponthoud, toOtver.
maak vaD sommigea en .toring van anderen ver.
oorzaakt werd. .Andera&ine werd het bezoek
zeker door iedereen hoog gewaardeerd.
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De .yuocle hervalte OIU half tien Dur __ '
het .inllen YIn Pa. lJ9. betd'AtYendo .,era.
0.. lleGt-e!ror, &o1"'rt80n,opdllde met rebed.
De ICriba JM de .."tulen die goedgekeDrd en

,et,e.,kend werden -,
DE ZESOllCGZMK.

Deee kwestie .... eder lUI de orde.
0., Van der Merwe, Brilllto.a,ltelde yoor

dat de Iyoode het .. enachelijk acht da, de
'oudere zendiD«·gemeenteo nltr! langer onder.
.•teund lullen worden uit de synodale leD.
dinaku.

1)'s. Van der }lerwe, Beaufort Weet,_.
deerde.

D•. Pienaar, Uitenb.,e, wilde dat dit vool'lltel
moest o"entaan. Waarom Wat! het niet all
beschrijvingspuut ingezonden?
0.. Van der Merwe, Britstown, zei dac het

ni ..t 'recbtvaudig .U dat de oudere zeuding.
gemeenten die zelfatandig konden zUn door de
ztondingIra.o ondel'lltetlnd zouden "orden. De
kleinere gemeenten moeiten de grootere onder.
steunen. Dit wu niet reent. Als de, uak
&00 .oortging, zouden de kleinere gemeeuten
lijden.

Ds. Van' Heerden, Richmond, zei dat er reed.
neegcr een dergelijk besluit geoomen 11'&11.

:Men ~tapté toen V~ dit punt af.
Aan dl' orde bet voorste] van ouderhng Hugo,

Himor.... tad, dat eer algemeene IItlCretaria 1UIlI.

gesteld .orde om de zcndingzaak te bever-
deren. Spreker lichtte zijII vOQl"Iiteltoe. nij
dacht dat de rin!l"wndingcommu.aiea nie, het
werk goed konden doen. Men moeat een
rondreieenden seeretaris hebben om in de ge.
meenteu .te ~'OIJ"ctoorell voor de zendingzaa..k.
Een vreemdeling kon beter in een gemeente
collecteeren dan den eigen predikant. oe zaak
zon veel beter behartigd worden.

0,.. Murray, WorCC8ter.• eeoodeerde.
In. Louw, Ladismith, dacht zulk "eo be.!mbt-e

niet ncodig. Er wa. reed. vroeger een zen.
din~8·inspecteur on het werd be ronden niet te
beantwoorden.

De predikant "an Dordrecbt zou bet voor-
stel rau harte onUeNiteullen. De zaken lOU.
neil veel beter gedaan worden. Er moest een
mail vezen die de zaak tot ziin bepaald werk
mankte. Ve .ccretartssell der ringocommi ... ies
k('r,,~ell niet alt ..o. het werk naar behooren be-
hartigen.

0,.. De Beer. Li roenepuur .• telde voordat deze
zaak tot de v01gend" synode bl,j\'e o"el'!!taan.

Ds. De v ilhers, Car,nan'on, .<."CO"deerde.
Ds. Murray, Graaff·Reinet, ondef~teunde het

voorsrel van ouderling Huge. H!i zei dat de zaak
vroeger mislukt wa.' crudat men met rijp waft

"our de zaak ell d~ "erkeerde mail aangesteld
werd. De tIJd wa. nu gekoruen om een inspecteur
aan te stellen. Het WAA dringend nt>odzakelljk
zulk eell man te I,e"befl. E:eu bezwaar wa. dat
hl; niet wist waar Inen tlen hekwamo man zou
V;nd~ll. H!l zou' gaarne het begm",,1 aangenomen
zien

IJ" ouderlin!;' "'lil Ladismith zou tegen het
VO''''1<tel ,temmen. H II zttg "eel bezwnar in de
ult\·Ut:ring.

D•. Noetbhn)(. ~tellc·"'x,.d,. dacbt de zaak
onmogelijk. Er WRren reed. :1<j.I"~1 ~ielen zonder
let:raren. en lOU meu nog een leeraar "oor dat
werk gaan nemen: .\1. iL-dereen ziill plicht deed
bad men krachten g~IlO('gom zond ..r oen inopec,
teur Hiar te kum,,". I)e macbillerie in de kerk be,
stan",l.. wao <ulducllde "oor de behoeften rUn
den tegenwoordigen tpd.

D•. Roome. Kallp.tau. za!! niet in dat bet all.

mogelUk Was de zaak uit te "ocren. De I",zwaren
waren niet onorerk"mellik. Het salaris mn den
in'l",kteur zou deel. d';" hemtelrcn ge"onden
wOluen door opwek"inlo( tot meerdere "ildrageo
voor de zendinl/zank. HJI achtte bet zeer Dood.
zllkel!lk OUl zulk "t:n IOspecteur lUlll te .tellen.
Men. kon niet zeg,?en dat het eene onmogel!)k.
beit.! was zoo mell maar geloof had . .Men moe.t
zich fIll't bekommerell om bel geldelijke. (Tori zou
daarvoor &orgeu zoo wli op H~m betrouwen. De
tj,d zou ko~en wanneer een inspekteur zou
moeten worden aaogesteld. IIlen moost den
Heere biddeo den ...eg aan te Il,;zell.

D.. Rou,,"eau. Albanie. zei oat de macbinerie
ID de kerk Illet gved werkte en 00 aanstelling
van eeD inspecteur wa_ jnist daarom noodzakc,
IJik. De ringszeuulIlgcornmissles konden nibt
Daar behooren bet werk doen. De tjld W!IJI

gekomen om het werk aan een mali 011te
drag ..n. die '!In geheele aandacht UD de zaak
kOll wijdeo. De Heer zou de middelen en den
rechten man aanWIJzen. Door de Wln.telling van
zulk een man zou men de tendillgzaak zeer be,
..orderen.

D., Pienaar. VrIJburg. k'Jfl het voorstel.Hugo
Tan harte onder.ttuntn. AI, men geld kon
winden voor eeu nieuw gezanglx>ek rou men bet
.el ook rinden om een in'pekte'ur te llalarieerell
0... Neethling had gezegd dat er 31.1.000 zielen
wnder leeraar war"". mallr er stonden rele be,
kwame ieeraren op d. markt ledig. die geeD
gerueenté badden. H" meellde dat men wel een
ge.cuikte man zou kunnen ~ipden oodanko de
kleingeloovigbeid \"an Jen predIkant van Graaff,
Bemet.

D•. Moorrees, Paarl. zei dat deze zaak al. een
be8cbrVvingspuot ingezonden gewllCt!t moest
ZIJII. HJj, neesde dat men t(Jt een orerbaastlg
beslult ..ala komen. Het "ool'!!tel 'IV""cell van
hel al .... roo~t gewicht. Als er werkeliik zlllk
een dringende beboefte wa,- a.~nzulk een ~n
.aarom waren de beide zendlflg.commlSlllPn
niet met haar voor den dttg gekomen' Hij
dachi dat zulk een voorstel uit haar gekomen
moe.t g" ....eest zlin. H,i zou bet amendemeot.
ds. De Beer ondersteunen want dan bad men
tiJd tot de rolgendA synode om de zuk goed te
o'verwegen en met goede plannen rOOFden dag
te komen. Men had niet den tild gehad be,
daard over de zaak na te denken. Bji beval het
amendemeot aao.

Ds, lIlaeder, Victoria We.t. tei dat de ge,
IIChiedenis der kerk getoond had dat een in.
81*'teur een mislukking wa... De riogs zen.
ding,commi .. ies waren de beste methode. Men
had vt'oepr inspectéuro in iederen ring en de
zoak ·bea~twoo.~ ,.lIJGt. Als iedereen zijn
plicht deed zoil het pi~t noodlg wezeil om een
lD8pecteur aan te .t~lIen om vuur onder beo te
makeo.

D•. Pienaar. Citeoltttge, kODtbaD!! niet voor
het rool1!tel stemmen: hij was voor nitstel.
AI. luIk een in.pecteur aang$teld .erd zouden
de rings·commissie. hOlwraire commissi~8 wor.
deo. Bij stelde "oor "dat de velgadenng het
.enochelUk ach t eeR inspecteur aan te stellen,
maar bCtlCbnuwt het n<>Odi4!'de zaak tQt de 1'01.
gende .ynode uit te stell~n.

Ouderling Marais, Kaapstad. wa.. ten gumte
van het vool'lltel "au den ouderling van Simons.
.tad. De in.pecteur wu ID d~ gemeenten rond
gaau en de belang.telhng van g~meent<oleden
op", ...kken. lIIen zou wel de ~z~'areo kunnen
overkomen en een "cschikte m:lD Vinden. Vroe.
Ier had men bezwaar tegen eeu zaakgel ....tigde,
nu kon men niet Zlen h"e men zonder bem zou
killllr komen.

D•. lil urra)'. Wellington, l"i dat het \'(JOrstel
hem eene verrassing wa,. 'Vat bet bt:zwaar ....n
ds. Moorrees betrof, woest men in bet 00fI
houden dat deze zaak reeds vroeger Voor de
synode WIlS. De .ynode had tlid orer de zaak
te denken; zii was niet nieu" voor dil 8ynode.
Er wu gesproken over bel kond .orden, nadat
Oleo de aynode verlaten had. De behoefte
"ordt gevoeld dat er iemand mOeIt liJn die voor
de zaak leeft. Het &ou voor on. werk tot groo.
teo zegen wezen zulk eeD man te hebben. Onze
predikanten hadden te veel .erk in bunne
gemeenten om de zeodingzaak naar behooren te
bemrderen, Hjj stelde ~oor dat de vergadering
de zaak aan de twee zelldi..'lg·commil!llies op.
drage voor rapport. [(IuderIing De Wet, Dean.
fort Weat, .econdeerd ....

Da. de Villien, Carnarvon, meetlde dat men
geen tiJd gen"'Cg beeft gehad ow eeD zaak van
.",,"veel ge.icbt te "v~'rwegen; bn had daarom
bet voor.tel geseoon~d om de zaak tot de
volgende .ynode u# t" otellel!.

8eAloten werd bet V(JOl'!!tel-d •. Murra\' all!
een motie van orde te 1,."c1lOawen. .

D•. MoorreelJ (Paarli. wa. hepsa.ld voor uit,
stel der zaak lot ae v"lt.jende .ynod~. Hli wilde
niet dat de laak deze ",'f1'.J~ weder Zuu "oor.
komen. .

nc motie \"'aa orde werd 'rerworpeo.
Oud. H ago. ~Im( n.bind. rephceerde.
Het amendement-·d.. PWfl:"r. 1·ltefJoage.

werd met Oll·erdt.>J·ht'ld ':ar. -1€'Illllltn oange-
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:s ,uUpDAGZITTING.

De .Ynode hervatre om 2 uur.
ARHElllSKOLO'<It-S.

Ds. Marchand, Rondebosch, voorlitt~r van de
commi .. ie over arbeid.-kolont;;o, diende het rap.
port der commissie iD. (Rapport in onze vorige
uitgare gepubliceerd) .

Over het venlag .prekende, .ei da. Marcband
dat de :Sed. Oeref. kerk altOOI!een ~()lkskerk WI8
geweest. Hoewel men onzeker wu oDltrent de
toekomst van Bhod88ia, zond de kerk baar geld
en dienaren daarheen omdat hare leden daar,
been gingen. De kerk maakte ook geen cnder,
och"id tU88Chen rijken en armen. De anne
blanken·kweltie WIlII een der m_t ge'IVichtvolle
"oor onze kerk. Boe de men8Cben loOtzulk
een toestand van rerv.u kwamen lateo wjj in
het midden. Wij vragen nn niet om de oor.
zaken. Om is het te doen om di .. men8Chen te
redden. De arme blanken waren in ellende en
men moest heo er uit belpen. De inricbting
roor arme blanken un de stad had getoond dal
de arme blanken-lnveat>ie niet onoplosbaar .....
Die inrichting had goede vruchten afgeworpen.
Som. werd gevraagd waarom olUe menachen
verarmd w&ren. Eenigen achrnen het toe aan
bniten,lt:antieDen. Dit was niet de eenige oor.
zaak. Een groote oorzaak van hun armoede
WIl8 dat er niet een kans wa voor den kiemen
man. De oploesing was dat men moest zien
aan elkeen een lt:Jein .tuk grond te geven en
bern te leereD uit een lt:Jein stuk grond aijn be-
• taan te krijgen. Men had de r.aak goed door.
dacht en bet reenltaat wu bet voorgelegde
tapport. Door mik een árbeidakolooie &oumen
een geleIachap van arme meIUlChen bijelkaar
krijgen en daar kon een amhacbtll8cbool en dag.
school gesticht worden om de kinderen te
leeren. Meer dorpen waren noodia-. OnH
mellllCben WooDdeD te ver van ellrana.r. Dit
wu ook een reden van hun acbterllitgang. De
commiasie stelde ...oor dat de kolonies te Zoetop
en Kakamu o{l het .telael &&I zijn dat de be.
bouwer niet eigenaar .ordt 1'tO.D deo grond,
daar in dat ge'VII de grond verkocht en zulk een
kolonie opgehroken werd. In Kenhardt was de
nood zeer hOOI en moest mm dadelijk .tappen
nemen om de arme mell8Chen aldaar te hulp te
komen. Men had £100 verlr:re!reD n.n het
noodtond. voor Namainr&Iand. lIJJ hoopte dat
deze zaait: in el'l1ltige overweglng"'zon worden
genomen, Ten Ilotie w_ .preker op de wijzen
waarop men de koloDi.. kon in stand honden
zooala in bet rapport uiteen ruet.
Op een vraag YIn da. Murray, Oraa1f.Beinet,

zei da. Marcband dat de voornoemd. plaataeu
iangs de Orootrivier ~Iegen tijn, tUJJllChende
HartsriYier en Grootnvier. Water kon op de
plaataen gebracht word.n. Kabmu werd ge.
ochikt be.clt.>nwd yoor .. n dorp. De plaataen
waren te_n 14,200 morreD lroot. De waar.
de der pleataen, i.naet prjja, wu lIOO_t £1,600.

Da. Murray, Worcester, nOOI of men Diet bet
yoorrecht lOU hebben eerw. Schrooer, die bet
land kende, oyer dese zaait: te booren. Die
broeder sou veel licbt op deze zaait: kunnen
werpen. .

D•. Murray, Welli!tgton, zei ala men wÏlt wat
de commiMi. beparde VIllI d ergadering IOn
men de zaait: beter lmnneu tten. De lfOOie
zaak ..... hoe zou men het geld uit :te oademe.
miDjf Icriiren.

Da. Murray, Worcester, zei dat de commiuie
gleebts rapport Y&II haar werk k.am doen. De
commiuie kon niet foodse,! van de lynode ko,
men vra~n.

De onderling van Carnarvon dacht de plaata4m
zeer gescbilt:t ...oor h.t «ioel. De grond was &eer
vruchtbaar.

Den eerw. BehrWer w.rd gevnaagd de verga .
dering toe te spreken.

De eenr. SchrOder zei dat hij .utooe liefde 1"oor
dil armeD had en een liefhebberij yoor d. boer.
derij. Hij had oDd.r de Korannu en Butaanla
gearbeid. In Gordoaia had IIIelI be.proeiïnp-
werken aangelegd ooder toezicht VI.II .preker.
Men maakte een lloot 16 mUien lang. Veer,
tig tot vijftig meDlOben w.rkten aan de sloot
20 maanden lang. Hij &af kane het werk op de
plaat. de NelJl ook een .uceee te makeD.
Het .erk IOU ongneer £1,000 kOtJten.
De .Ioot zou niet 100 moeiJiik
te maken WHeD. De Mnire moeiljjll:beid w.lI£e
hil &ag ... dat sommige grond braJi zou worden.
De grond .. n de o.,.en der ri ...ier ... rd Diet
bralt:. Hij wilde niet ziin .erk in Upingtonia op-
ge.ven, maar IIOU alle mogelijke ~ulp verleeneD.
HIJ meende men moest een der Jonge predibD.
ten hebben om de !l'emeent~ te beáïbëideD. Hij
zou £25 1'OOr 2 jaren geven SOlIder rente. Op
die wijze kon men uog heden £2000 bijeen
b....ngen. Hij 1I'U bereid YTagen te beanc"oor.
den. (Jp venchillende nagen ui .preker dat er
ongeveer 2000 morren onder betproeiÏDg zonden
komen. Hij meel)de dat men 7 morgen aan
iederen bebouwer moeat ge ..en. Te Upington
werden de eM'en voor IIOOwat£400 Ituk "'er.
kocht. Er wu een aroede markt, beter dan mea
hit'r te Kaapo!tad had. Het .eiyeld n.n de Yoor.
noemde plllAlaen Wal niet IlOOgoed ala te '["ping.
ton. De plaataen waren gOUYemements rr'Ona.
m. Maeder gaf eene _hrijYing "lUI boe

men het _ter uit de Grootrivier hulde 'POOr
besproeiIng, Hij dacht dat de ubeid,koloui.
d:l&l'zeer goed wuden beaDtwoorden.

I))' ..enlere 'l'Tafen &ei de eerw. bller Schriider
dat lOO familia op die plaats een heenkomen
zonden kUDDen Yinden. Om de zaait: a&II dea
pag te zetten &ou men £1000 noodir hebben.

Ouderling Groenepunt, Mi dat lDeD
\'OOI'Zichtli lIIOetIt OIIdar ".Ike "'oor.
wurdan IIIR da fl'OIId nam. Bjl' wilde ....

WOENSDAG, 'n OCTOBER 1897.

MOBOENZITTING.

TIENDE DAG.

De synode ~tte om half tien uur met het
zingen Y&II het tweede Yel'll van Gezaog ~jI .
oe moderator kondigde aan dat een telelfr&ID

oDtvangen wu Y&II di. PeroId, Fran.ebhoek en
Warrenton, dat hun moeder de eeuwige rust
wu i.ttgegaan. De voorbu:ldmg WII.8 oot ~e.
vraaad ...oor de drooge noord .... teJjjlt:e diatnk.
ten die awaar door droogte geteiaterd waren.
Hjj liOU de. lt.rige, Caledon, vragep m~ g~
ie opeDen ea daarna ko_n nog t.ee broedeMl
voorgaan in het gebed.
De scriba Ju de notulen der YOrige Eitt ing,

dia goedaekeard lijnde geteekend werden.
DI.. Mtiller, Nieu"elt:erk, noodirde de echtIle.

nooten der af&eYMrdigden nit un ziin pa. torie
op heden namiddae,

BBO&DEItLIJK ONDEIlHOl"D.
De vel'lllafJen van den ltaat ... n godsdienst

YIn de rittgen Y&II ToJbegb, Swellendam en
Graaff·Reinet werden opgeYr&agd.

RING VAN TULBAGH.

Da. Van Aarde, K.miaY&!.Jei, ocriba van deo
ring, lu bet veralag ~ yumeld werd <ht
het aad d. levIUlI DIet teYill8aen "al III tge,
ItTooid. In _ gemeentea Wal de hjjwoniIli
Y&II den opeobuen di_t,_ goed, iii 5 min .
der, wepm droogte eo andere olDltandigheden.
De hoiatrodadienat. .. erd o...er het algemeen (Ce'
regeld waarpnomen. In de bedeetonden wu
er Ye~. Qe jonge meaachen kregen niet
.uleen bu.n aandael Y&II b.rbeiding maar dat
deel van het werk droev heerlijke vruchten.
Wat de heiliaina l"UI den Zeudal betreft, die
..erd niet ....erál pooeg in ICht reoolDen. Bet
oDderwijl _t al meer m meer zijne recbte
plaats ID. In negen ",meenten waren jonge,
Iinp..ereeuiginpn. ZiJ waren niet zoo bloei.
end ala .el te weuachen.... De collecten
voor de undiD( warden P"'P1d gehouden. Bo,
vendien wordt in. de pmeenten Hndittgwerk
gedaan. Het Zon~l"erk wu gezepnd.
I>. wieriq "'&11 het beilig nODdma&) .. u niet
beYredipnd. In sollllllige gemeenten wu er ge.
brek &all g_telijk leven. Over bet ~meen
was de toon der yeralageo een YID bljjdaehap
lof "n dank,

KINO 'I'AS IWELLENDAM.

Ds. Dance!, Heidélberg, Ju het verllag, mei.
dende dat de aJg_e toon "an den vel'll"
bij den rin, ingediend bemoedirend ......
Twee rem-ten waren 'PIlteUIt,maar de Y!ICa.
tore. waren ..-la weder '1IaIIfWYU]d. De re-
meente 8_lJeDdam ... 110( ~t na herha&J.
de beroepen 'uitpbrachi ·te hebben. H.t laaute
beJOOeP, op da. Van Heerden, BicIuDoIMi, had
&preker ftmomen op hedenlDOqren ..... ook
YU de baad Je1Naen. De bjjwouittg Y&II de
openbaN pdadieDltoetea~ ..... &eer goed.Bn de jettgd ..... ar YWmim III de bjjwoniag van
godadiemtoeteninpn: De bWatonden werden,
YOOrai in de baiteawjjken, oYer het algemeen
goed bijae .. ooad. Het s-teliik le ...en Wlll!

echter niet _t bei lIIoe1t SUil. De Z8ndinggee.t
was over het algemeen niet yenwaJrt, boewel de
btjdragen wat mind.r WlU'ell wegenl de droogte.T'" 'broed_ Dit den ring werkten in het leO'

dinrel4 en werdeD door de gemeenten onder,
steund. De lUk YlUl ZondaplCbolen werd beter
behartigd • .Br wven 74 Zondap.cbolen ID deo
ri!tg met 8,800 lrincleren. De zaait: der ChrÏltelllke
~gel.-nicfng werd niet naar behooren
beIJartiSd. Er waren ook andere cbristelijke I(e.
IIOOtachappeo in de gemeenten. Het bnÏag<>-j".
dien.ai .. erd OYer bet algemeen gereg.,1d "aar!,' ,
DOmeu, 'I .~Ollda maar uiet deo morgC[l.' Dron.
k.naehapen oaudeJjjkheid eiachten ..eie Ilacht •.
ol!era. De lazanm wa un het loen ..meH In ,j,.
g.meenten. Aan bijbelvef'1ipreidlllg wpr,] g<rogeld gedaan.

lUICG \'ÁX (i!lAu·r'kHSI:T.

Da. Murray, Grufl:·Beinet,lu bet \·e...b~ (ht
meJdi.n, maakte 1"ande bjjwoning van d" ';lwlI.
bare godadieru.toefening in de ver.dJlJlclldc ~"
_ten. Het Ir.tal t...lt:eerden .ao gert ng. Jn "
pmMDten warden de bidAtondtn heter l'lIg~'
..oond. Met betreldring tot bet aYondm.aa1 ",.,d
alecbta. d~ 2 gemeenten ....ral., Jfl'(Iaan Er

lDilbruik yan "'rken dr.nk ÏJJ de !l'e,""en
$eD III nJe --1IODdu, die ,.pleegd .erden

P. J,l

8tellenbo
P.S.-Da

is, zu.
gegm

VERKO
K~

IN gev(
geda

van den I
hiermede
kennis !Je

" Sectie I,
zooaJs I{el
Ven VI
vogende
gelegen u
te koopzu
front val
Civielen I

om 10 1

8 Novelnl
de voorw
bovengenl
~eeD
legU, en v
waarden
kooping
worden.
De Teevan Verk

ten -Jfant<
miueris t
'ftIl Kei:
·wttrijgbl
;

WlU'Denlel'l

J[utoor YId
Jtup.t

"

nornen.
MOIlAM[rH~'f '\

" Uti. ~te~ tier. J-{aap"lhd. "'Telde Yl I',~ d1.t de
.yn()(i~ ho:t vp iJ.! kn' der lt·:!dlOg"(·' ,mllli~§.le
drukke om tf.' ZIN (If eo' lilt-·f ..... ~; ,,· .. tkZ:lamh'.Ald
kan wurd"T1 lwgOL'l"'fl Irl Yf" I, \'1(1 11\(:(dt .lloha-
medacen in de K»,II",ta'l, H~, ...a. niet novdig
dele. zaak te be.preken. daar ZIJ reed. veel
bei.proken WIUge....orden.

Da. Neetblinl{, :'!t.,llenbo~ob. 'p:llk ten, IDcate
YlUIhet voorstel.
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