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ALLER BESTE J8!C_
WAARDE· IN•WITTE Caliooes, speciale maaksels, tegen 9/6, 10/6 eni 11/- Stuk

. . ~n 36 yards. Horrockses & Crewdaoils Calicoes tegen ~ten
pnJ8. Linnen Damaste Tafelsewetten 5/6, 6/6,8/6,9/11 doz. Linnen
Tafe) damast, ongebleekt, 51 duim breed 1/-, 56 duim 1/3, 60 duim 2/11,
2j3. 'Witte Tafel Damast, 61 duim 2/4., 2/6; 68 duim 2/9; 72 duim 3/3.
Witte Linnen afgewerkte lakens voor enkele Bedden I/Ol. 1/2i, 1j6 j
voor dubbele Bedden 1/3, 1/8i, 2/3, 2/6. Witte Honey Comb Dekeaa
v~r enkele Bedden 2/11, 3/6, 4/6; voor dubbele Bedden. 5/9, 6/6, 6/11.
Wlt~_Honey Comb Handdoeken 4/9, b/6 doz. Witte Turksche .Band-
doeken, 6/G, 7/11, 9/G doz. 36 duim Blauwen Bruin GEruit 51d. yard;
40 duim 8Ad. yard. Dubbel breed Oretonnes 1/3, 1/41, 1/9, 2/- Chitz
voor het overtrekken van Kombaarzen 61d., 7ld. yard. Enkel breed
Bed~tijks 6d., 7ld. yard; dubbel breed 1/3,1/6, 1/9. Kanten Gordij-
nen, 4 yards lang 8/6. Guipure Kanten Gordijnen 31 yards lang, 15/6,
17 j11:, 21/6 j 4 yards lang 22/6.

MAXWELL & EARP, ~~;:~~;;: P.S.-Daar mevr. Loubeer niet wel
is, zullen er geeneverveschingen
gegeven worden.

,..__,..,"' ... < .Steams' Wijn van
IS~n ~kel bij de werking van
en voedi~ en helpt, daarbij in het
van een gezon~ "fest~l. Patienten hA~,nn,,,"",_ ter- I

wijl zij dit middel gebruiken, een . dieet te I
hebben, wegens het prikkelend uitwerk~l op de
eetlust. Behoorlijke rust, redelijke ~weging, I
veel slapen, baden en leven in de open l~cht zijn ,
machtige hulpmiddelen voor de weldaflige uit- I
werking dat men van dit 'kostbaar- preparset kan !
bekomen. " . I

VEEL 68.-No ts.513.1

~

PUBLIEKE VERKOOPING
E ondergeteekenden met instruc-
ties begunstigd door den Heer

ANDRIES P:-ll81~K van

RIEBEEK WEST,
die zich meer tot zijne handels-
bezigheid in plaats van de wijn-
boerderij wil bepalen zullen voor
zijne rekening op

WoenSdag den 10deu Monmber, e.k,
TE ~O CRE V.M.

publiek verkoopen, het volgende:
L Vastgoed.-Belltaande uit twee

Erven, met een suffisant Woon-
huis er op, Oil geheel beplant met
Wijng~u'd-stokken, heeft alsook
een extra standhoudend put water

II. 8 Erven aan elkander gran-
sende allen beplant met wijngaard
stokken die welig groeien, en in
volle dracht zijn.

III. Levende Have, als
1 p~u' Zwarte Karpaarden

(ruins)
iJ Trek Paarden (ruins)
1 Merrie met veulen
:! Ezels, gedresseerd
4 )lelk Koeien met kalvers
1 Jonge Vaars.

IV. Losse Goederen, alg
J Open Karren op Veeren
1 SChotse " " "
1 Bllggy " " "
1 Mol w age!l" "
4 paar Achter Tuigen
1 ,,!laast achter "
1 Span Voor Tuigen.
1 " Ploeg "
1 paar Swingels en Kettings
2 Ploegen
1 'Wijngaard Ploeg
1 Lot Zensen
}' "Steen Vormen
1 "Gravon, Pikken, Vorken
B "Hoender Korren.

V. Keldergereedschap :-
5 Stuk Vaten (-1- en s Leggers!
.4, Kajatenhouten Kuipcn(G JJ

3 " ,,(4 "
2 Een- en half Leggers Vaten
2 l-~gf\ers.

VI. Wljnen:-
12 Leggers Extra Wijn
1 " Brandewijn.

VII. Een Assortiment Nego-
tiewaren enz., enz. En wat
verder zal worden voorgebracht.

A. P. BRINK.

ADO ER lE Y STRA ATJ KAAP STA D.
•

PLAATS TE. KOOP.
AFDEELING MALMESBURY.

OE Welbekende Plaatsu HOORNBOSCH," ~legen te
Paarden berg, .A1deelingMulmcsbury, groot omtrent 1,200 Morgen,

18 uit de Hand te Koop.
Er is een Wijngaard beplant met 80,000 Stokken, ook is de Plaats

geschikt voor een Zaai Plaats. Voor verdere bijzonderheden doe men
aanzoek bij de heer M. M. DC TUIT, Brouwerskloof, Paarden berg, tot
15 N0VEMBER aanst.

Zaad-aarda ppelen.
TE ARRIVEEREN.

Zaad-aardappelen
TE ARRIVEEREN.

._------
DE volgende welbekende soorten, nameliik: - " Early Rose,"

II Puritan," "Snowdrop," " Roode Hebron,' "Witte Hebron," enz.
enz·, f. Early Bruce." .

,

Doe aanzoek vroegtijdig bij!

DOK-'VEG, KAAPSTAD.

J.W.lloorrees Jl'. & Co.,Afslagers P.S.-Aardappelen van onze Moeren gekweekt trokken allen eerste
prijzen op de Rosebank Tentoonstelling laatste jaar. >~

Vendu-kantoor,
Malcmsbury, 13 Oct. 18')7.

u QUAD..'i:l!ANT CYCLES.'"Publieke Verkooping
ZONDER RESERVE. Houden elf gouden ledlilles en hoogste toekeningen.

MEVR. de Wednwe J. Y.\S DER
BfL besloten hebbende haar

Huishouding opregeven heeft den
ondergeteekende gelast per Pu-
blieke Veiling teYerkoopen aan hare
woning, van der Riets Plein, op

Yrijdag, den Uden Ioumber te 9 r.a, precies
HAIU-: LOSSE GOEDEl{EX.

I. IIet Gewone Assortiment liuis-
raad, zooals Aanzet- Kleed-Wasch-
en andere Tafels met toebehoorende
Ledekanten, Katels, Mattrassen,
Stoelen, enz.

II. Kostbaar Zilyer- Platedwaar,
Glaa- en Porcelein waar. Keuken-
gerl'ed;,chap.

Ill. Vaatwork : .-) Stuk vaten, 4,
Kuipen, halfaamen, ankers, emmers
trechters, enz.

En nog vele andere Kostbare
Artikele» niet boven vermeld.

Vergeet niet den tijd: 9 uur v.m.
['.t U. [J. rUTER, .~riil.a'}er.

Verkregen Vertrouwend
in Aan-

Europa,
Azie,

bevolen

Afrika. door

en de

Ameriklt. Agenten.

Steenkool Handelaars en Commissie Agenten.

AGENTEN:

Gebroeders CROSSLEY. " Otto" Gas en Olie EngiDes.
"Somerset" West Strand.

Huis ...en Stoom Kool en Coke, geleverd in kwantiteiten
ten gerieve van huisgezinnen tegen laagste prijzen,

ALSOOK
rJUFV. BENFIELD 'Weneoht

het publiek bekend te maken
Jij een Eerste-k.lu Logiee Haia

'. OOYeDgQoemde plut. heeft
. do

DelnIIl4!!D die voornemens sijn W
te ~ken gelin_ ..III",.. of in ~ aao.oe~ le..... ,.a.. v\rtr Ho.e." rw..
•

Houtvvol en Vruchten'. Uitvoer
Kistj es enz.

PAARLSOHE TEN TOON8TEL LING, 7896.
SOMERSET STRAND.

EERSTE-KLA8

LOGIESHUIS,
PERSONEN die op de Inteekeningslijsten voor. bovengenoemde

Tentoonstelling geteekcnd hebben, of 'Vanvoornemen zijn te teek-
enen, . worden hierbij uitgenoodigd eene Vergadering van i118O~
bij te wonen op Maandag Morgen 8 dezer, ten 9 ure, in de S I.
ten einde Komite Leden te kiezen vOQrverdere werkzaamheden.

Collectanten die hunne lijsten nog niet ingeleverd hebben worden
verzoCht zulks voor dien tijd in te leveren bij den onde~de.

C. C. A. DBVIWD8, 8ecretaria.
~aarl, 1 November 1897.

G. BL.4.K.E1,
DE BESTE STANDPLAATS,

BILUJKE PRIJZEN

W ID lIDOUCOIIlDIDD.1

'.l'.&P"IPL- •• 1
Haven. Bestu

1. De alombekende plaats "Koelen-
hof," gelegen te Klapmuts, afdeeling
Stellenbosch, groot circa 679 mor-
gen. omtrent 30 minuten van het
Stellenbosch station.

De Plaats bevat een zeer aange-
name en treriefelijke woning onlangs
geheel menw gebouwd, voorzien
van alle gemakken, groote luchtige
kelder, buiten gebouwen, stallen,
wagenhuis enz., enz., allen onder
galv. ijzeren, daken. . De plaata
heeft zeer goeden grond voor wijn-
gaarden op eene groote schaal,
uitgestrekte zaai- landen; is bijzon-
der geschikt voor vrucht- boomen.
De Eigenaar heeft onlangs een
nieuw boomgaard van 1,300 uit-
gezochte vrucht- boomen geplant
(de meest gewilde soorten). De
plaats is goed voorzien van water,
heeft een " .Air Motor" Windmolen
die het water bij het huis levert,-
en is bij uitnemendheid geschikt
voor, eene melkerij. De plaats is
bezaaid met 116 mudden hIliver, 12
mudden koren, 3 mudden garst en
2 mudden rog; bev gezaaide is bij
uitstek goed. Kooplustigen zullen
weldoen het in oogenschouw te
komen nemen, te meer daar de
eigenaar reeds aan het maaien is.
II. Levende Have,-2 Spannen

eerste-klasse Ezels. 2 voor-paarden,
2 eerste-klasse Kar Paarden (ruins)
30 Melkkoeien en Vaarsen, 200 jonge
Merino Ooien, 20 extra vette Var-
kens.

2 Bokwagens, 1 kleine do., 1
Kap Kar, 1 Boggie, lopen do., 5
extra Ploegen, 2 Eggen, 2 Span
Tuigen, 3 Span Ploeg-tuigen, 2
paren Kar Tuigen, Boerdetij Ge-
reedschap, enz., enz. Stuikvaten,
kuipen, trap- en onderbalies, wijn-
pomp, keldergereedsohaJ?' enz.
III. Het gewone assortiment Huis-

raad, bestaande uit voor- .eet- en
slaapkamer meubelen, glas- aarde-
werk en keukengereedschap enz.,
en wat er meer tel' verkoop zal
worden aangeboden.

Verkooping te beginnen om 10
ure v.m,

87
PRACHTIGE STUKKEN GROND,

Begrensd door de EWendommen ;'vsn de heeren o. a, VAN ZUL,
S. M. CBBI8TlE, EBlc AiIILBOJf, W. ~mDJNGB, Moll'i'fwJlBst WALKI&,
P. G. WEGI, L.W.V., en ~deren, en IlJI&8thet woonhuis van: den heer
P. L. SUIUS, en "chatea« de Fres1ave. Jl I

Munioipale doorkruisen lietRioolen

Onovertroft'en Ligging, 'be"oonde .Gebuurte, Onovertro«en &hoon
uitzieht., Onovertrotren zee Voorstad, Ongeevenaarde iVerblijfplaataen.
Ruime}Doortochten. :

FlUNK. ROBB,
Secretaris. .

Kantoor van het Tafel Baai nH''''''''
Bestuur.

Kaapstad,
20 October 189'7.

__ N.B.-BUITENGBWONE TElt_BH,
.lli een' bewijs van het Vertrouwen in het I ~doJll,

Zullen .de gewone geijkte Voor'Waarden 'Worde~ geWijzigd, om
alken Kooper die niet contant verlangt te betalen, of de gewqne termen
niet verlangt te volgen, in staat te stellen,

HETZIJ TE VERKIEZEN •

un
.De J..trik.a&nache Zuidkust.

......__
EEN-DERDE binnen drie maanden te betalen, enlde rest op eerste KaapSt.BlaiseLiehthuis--llossel-.l

Verband tegen 5 per cent. te laten, of EEN-ZESDE tAt betalen tegen
Transport, en de rest op eel ste Verband tegen 6.per cent. te laten.

. Vierde Kennisgeving.
De Yerkooper" neemt op zich, zoo de Halfj~k8Che Interest

geregeld wordt betaald, om het Verband gedurende-tw. jaar, van af den
dag der Verkooping niet aan te raken, maar de Koopek- is vrij om te
allen tijde tt.rug te betalen. tegen kennisgeving van drie maanden.

Doe. bij een der Ondergeteekenden aansoek om exemplaren van
Voorwaseden. '

_J .
Nabijheid van Tram en Trein. Ver van wind en stof.

Laatste degelijke Verkooping. Geen Combinatie.
--------

Oprecht liberale Termen. Alle verkoopingen zijn inaal, niet provisioneel.

De Yerkooping begint precies te 3 n.m'i. op de rIek, op
ZATERDAG, 6 Noyember, 1897.

P. J. BOSMAN & ZOON,
Afslagers.

Stellenbosch, 23 Oct., 1897.
Plan en Exemplaren van Verkoop Voorwaarden verkri]·gbura

bij

L. P. Cauvin & CO" Afslagers.
C. CHRISTIAN SILBERBAUER.

SoJiciteur voor den Verkooper,
Bureauetraat, Kaapstad.

AFRIKA4N8CHE
CORPORATIE.

HO'fdKantoor Depof:_:-'
~'VAN'~:

St. GEOIGE111ATWUT
T~3Ë~m STIlTEI,

GEBO~l.. .,
LU.P8T .a.v,

KAAPSCHE

GOUVERHEIEIfTS SPOORIEGEIf.
Tenders voor Provisie. Mielies' ·lYIielies!_elles ~

rttENDERS worden gevraagd voor
1 het leveren van provisie nan
spoorweg employés bussehen Vry-
burg en Bblawayo, ingesloten,
gedurende het tijdperk van, 1Febru-
ari tot 31 December 1898.

MonsteI'8 van' de provisie benoo-
digd zijn te zien en vormen van
tender, voorwaarden van contract
en alle andere bijzonderheden mogen
verkregen morgen aan de spoorweg
magazijnen Kaapstad en Port
Elizabeth en ook aan Mafeking
Station .

Verzegelde tenders gericht aan
den Controleur en Auditeur-Gene-
raal, Kaapstad, buitenop gemerkt
I. Tender voor provisie " zullen ont-
van n worden tot 12 uur ep Don-
de , 11 November, 1897~

De te of eenige tender niet
noodwendi te worden ~no-

EENE PUBLIEKE VERKQOPING
VAN

.MTRE'T l),OOOZlKKiEN

Kleine Ronde Gele Tafel Mielies,.
ZAL WORDEN GEHOUDEN Van af £t8 tot £"25-

OIJden Namiddag van Vriid, au oden Nov' -ROVERS. TRlDIPIS,
. 'J , :. ' CLBVELAlns, :::::',::'

Aan den Winkel van den Heer 15HMEAD,: ----.-. ----...".0.+

Buitenkant-straal, tusschen Roeland en NAT A I ..
VERKOOPING TE BEGINNEN 'OX Pata
De MieHee kunuen altoos worden ~, '.,. _"," t.' IICbllm

:; n.m. op aan;wek bij de ~

Op ........
W.

9 'V.m.' enmen.
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IERBIJ geschi~dt ken isgevi ~ d teen t.ak v n B
SL O:\::;:;T D (K P Ko ome), geo nd 18 geworden.

L. L MICHELL,
Alge
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Vogel:;trlli~fun in,
OClou r 2~), lI:;~17,
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dr o KBETUIGING. JAVA:\' ZIJL,

Schutmeester.
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D,· lw,·r.J.;-; F H"ti,! "11 k in lcreu v.m
Pine (iro\t'. (i!'!! ·'j!'~'U1j'. \',I·:l~ch· r; m it.
uaz hUB h:u·.t .. !;jLl'q :I;l::k tt' lJt·rUlg.·1l

de t.uedJt~-IJ(·tl't!,": 'llU.:,'lj t'!J. yl: ...·

n.leu dit· dp()l' lt·I~Kf~UllHh·ll.Lr ieven
ah. r.oder4in~, }I'I'l jU.Jigl~ 8. uip.ub .e lt\,L-
bOO 1.1,)'1,,1 m-t b.':! in hun .. nherstel-
baar verlies I!oor deu doo.I van n IIC'1:

ht n te en t Iere moe' Ier '
Hoe swaa tilt v rlips 01J~ ook Dloge

vallen, zuil n "iij ,tlf'n Heere zw ij~'C1l eli
ijn, ie gt'.'zegd heeft: .. Wat i' nn
weet oU n et, I .. gij zult het Illl

en v rstaan."

KI"··Jl.l!-.",l.
:!:I, t)C{IJbl)r J ,"~)7.

Divisional Council of Barkly
East.

NUTICE.
POUND SALE,

•
TO he sold It ,,[ Uie pound t

,Ir. ai, (jil '!7 Xoveruber 1.::i~7,
previou ly rel u;:!t'tl:-

1 Ra ,ri ear (In re in front, loft var
quare behind, 1 Ewe, 1 Lam, roken
marks, letter 1 Il. 1 Ewe, I
" ',,11, ·t oil, alf moon [rout,

ieltN 1 1', K. 1 'WIJ

ru irks. 1.'([1",0,1 it

;. ,
I,

ST LL O~CH.
t
~' . 300 Extra Vet e Hamels

(u~t he Dist. va n 'WELB .~~)
worden gt:l randeerd go te zIJn.

Op VRIJ DAG,5 N vember a.s.
Zullen i,(lYl'ngcr ,I,lde ILllnl:!~ \''\[1'::

et u.t .le _r::1'11 bij ., ILH:es Stand "
alhier 1'1t!:1iek verkocht worden.
• De ~ch.'l -n zullc.: zekt· present
zijn.

Yi',:r;'''':'l'\I, (,\f ] IJ. I r{~v.»,

~ ,:t!lowt 'il had lllflU1, r'O H, Ti ht ear
tjll. re beh in.I lettereu l", 1 .io:wp, left
car ~cl'!dl''' behiud il I, 1Il00l) flout.

J . A. V.\S ZYL,
I'oun m; 'ter, Iou

'..\ .. 1. BO:-;\!A\',

P.•T. Bo ...num Pil Z'jOI!. .\f~1 g-I'I·~.
3 ertbosch.

.':o\'fmt!wr, 1S~);-.

~rol.tjdJ Id, _
:2:1, ()ct"I"r 1,'.:1,.

MARKTPRIJZEN.

Een

ellenbosch Afd lings a d
I'l£CWf. .>liKT,

TEN ERS worden h'prd"or
g"'\Tu'lgd VI)n!' hd \'1: huren

der Tolleo te :-;ir L,)\\ n '~ P ,; (a:J
der voet van den Pa, ), en Somf'r~l't
Strand, voor het ',tUI' J.':~j,~. Er bn
vo l'Pll (If \'''<11' hl'ld,' tullen '.vorden
etenderd. rn.uir t"IHkl',l.l:''; n.oet.-n

het beurag VU(I[' «l k :,)1 t •.' w ordcn
bctaald , afzlIll'Il'l'lijk gl'Vl'n, ell Jen
on l'g'duch'I:' Il' rf den \")UI7;tt('

\'001' of up dl'u ~fdt,t! .\0\'t:iIJhl'r, u.s.
to•.''tPJlIl 'no

a Nl,reml 1 1.
/I. .. d.

Boter 0 I 2 0 1
K'lvl .. , 0 0 , 0 i
I!:·~ndcn .. ' 0 S 6 0
F: rl'Jl 0 6 0 IS
Hoenders ." 0 1 0 4
O:anz"l1 .., U a 1 0 4 i
OH:l'il' .. , u 2 3 0 5 11
Z,n.;-! f!(*,n~n 0 5 0 1
eIen 0 I'; 5 0- I i 2.., u ,; ~ 0 I;! Il

:l 0 0 ~ 6
ij 5 i 0
'I 3 Jl) 0 lj

IJ I) "I - 0., 1 r) - J

T LLE

T NDERS! TENDERS!!

.: 1 r : )

J .. ,)o:nt ::
'I IJ 7 _
CJ l:! :J _

iL»: U' '1;'/ lf C·'-1 roll'l' '. l ll,lJT' !l,. IC';.;).;, gal _

UIY" ~',' (I, .'1'·,: I~:J7.)

...

I)l' g-L':--.la.t:: lt' Tt'll'I_'I'a,tr z.t.l l'en WI:. r<. -

1 ~hOqrjlJk ~:nrlt'~akt lIlrlt'r{,~l l1J!.:(ctllll ~':l:':I'1

met Ut'll olfd:.'.,I~n~-":I:\lI, (':1 zal zirh II·", ".'r",l. ..

van bo;~C'n TIlOl'tptl \ t ';'Zil'Il voor de 'f~,;~lf"':'

hoorlijkr- YU;hl"'1l1T1n!; van Zijn

kontrakt tot sat isf.u-r ic van den
Raad.

De laa "te of ecnigL' tender niet
n dzakelijkerwijze angcllu leo.

P. CL D. CLCVEI{,
Se 'l'e 'HIS.

I'"(f pee 1,,,,.1 '"
r 'wr p.·r 1 l.M) bn 1I~.. ,
Ilr)('p,f.:.'r~
E('n,lt!l

H .J ti
11 J'j I}

II C IJ

II 1 7
I) Il 0
I I) r)

1) .1 I[

ti "' tio ,j I;

i .
is." ,.;;. ,;

I) ~,
\I IIi .;

C III.JI[ I" I)
'J ~ 0
II I i I,
~ 1& I)
1.1 :l ti ._
I[ [> 3
IJ ;) I)
li IJ ti
0 17 0
I) IK .1
I) 17 ti
I) ~ 0
I [> 0
o III I)
I [) t)

I 5 I)
BENOODIGD.

Eene l~ssistente.

li 7 I[

Il lij IJ
li e-: ~"(j lij ~[

[) 8 IJ
I I ti
II I~ 0
f) U o
o 18 G

I'UBT 'LIZ.UIl:; 'II.

DOK~Bl i{U, Z.~\.R.

APPL1CAT I 8S vergezeld v n
de noodi e g'd i, sch rif ten
bekwaamheid, l:!'"l' t zedelijk

IC rag en ltrlrmlcttscll.lp ccner ! ra.
tes nt." e ",., k , li[il,'n d(I", lien
onderv -tc '~(,!l·I·' I,,,t', :llI_~"lI worden
tot op .lr-u 11;,!c:: \, ',',1",,1'. l.'" 7,

.C;lIl1l' rl:'t P:J 111·" "'1: o\'tTIl'g4'l'n
minst il l'en II I kL~sl' onderwijzers
oertific ut der Z,A.I!" of ij g'eureke
d r 811, zid! \',' Li:.uen binnen

eJijkoll ['.I" l'l'O uanvul'in s-
e. ameli ai te l.:g en, .

Ken i, vnn Tonic Sol.fa eerie
sterke. ubevclinz.

Sal is '.~i) per an r.:i rn.
W rkzaauih ..de te beginnen n

d. December-Januari 'I" cantis. 1 Th Dar
P. MITH, B.A. ,IJl J II

H • er Gouvte, Soh. t4~-ir',,:,_. u...
Poet Bu 27, Oer ,J

~bbW'i, Z.A.. beI-. J. ~

(
HAN

laai' (
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"",rd te kU!1nen .preke .., die kracht kon al,"n ladiea bil de ~kleHo kóid.ntlrlaila.D
•.,., God konren. Het ....oord ...u van ~~. - bjj fIIIPII, lut _d.orclon..-a. .....
WW'l' omdat b"t "iet maar eene Yerkoadlglng rOePeII. JI.. r dat- - _Il !liet ftII'fUttPn;
...-Jl' "",n Ild woor-d. oe "p""'tel predikte <'A!:ri.tuw Di. men -- ook d. aIIChamar"
ell rli~n ·,ekn".igd (;",1 geopenbaard 111het ....".k ..I1I l'fl8Dicln .. D .11 all4 uJrell? ZIm
vlee ....h. het ""M,rd dit' vleesch geworden \T..... men,1 de •• rI"aamlJe.ien .tabu I Bet e 1l
dal Wil' wat uien verkondiil~n moest. Leer en . nn oeolg '-hait soa ~.ba&en. 8pr '""
foit-,n knn men varataan. lUur .. n penoon te dat de onion_tie ook_,_n_llilbaIl. Dii
p.....!ik,'" WH' roch 'ut and ers, MeD predik~ ;ordoonaoae'IfUnie&aIa_JuOJ?delull\,o"
ee n bood."b,,1' 1II",r I!I moest teraelfd~r tIjd ,maar ...erd door de ~rk geTn*ld Dm - jak te
ee.ne !!""ui~ell'" weaeu _:'tl~n moest den ~In .an ... rwjjdereD. De ordoaaaatie wall MD be.ei)i·
ehn.tn" h.-I.!, -n . De neeot all ....n kon Iemand ging der Ned. Gerf. kerk. zr..reef' de kerk den
met q,ie I.,"J ....-hap bekend makeD. God ge- .tempel ala de ware Ned. Geref. kerk. De kerk
br uikt deu mensch als "UDgeUllt om door deD werd in reobteD alleen bacboowd ala een bloot
II (;"".t:tf ~",or,,',erd sjin boodeebap den DIeD· . 'lTjjwillig geuo<>Ucbap. De kek etoa4 ".iD aHooe'
selren te n.rkondi~n en "oor bem te getuigen. af in verbaac1 ermede en meD lIlO8IR in
Er was ",'11 wond..rlijke veracbeidenheid en deoe verboudiatr bljiyen. Of men onder de
toch WIL' de IJoodlOCbapanders. Moge de Ne· ordonoaatie Wal of met, de rechtbank lOU aItOOB
d"rdnit.d,p t ;ereforml'erde kerk de boodschap. intTeden om te bMliDeo of de kerk lid> un
lw' \\'oor,l. altoos voorop otell"n en prediken. bare wetten bield. In oommigt' geTallen .... nle
lle boodsdlal' moest o"ergebracbt ...orden met 'lTjjbeid der kerk door de OrdODDUa. unban·
hd OOI! up bijlondere behoeften, bijzonde .... 100· den g"I~, IDUJ' dat ... niet TOOl. Spreker
cI"ll. Al. men ill zulk een veel be ....ogen tijd ....008 er op dat een predikant bij ajjn eed pbon.
le~ft als ... li rhan s, wan noor men een plutoenitie den ..... de leer der kerk ptrou ......, Terkoodi·
z ivt Jr~ige,;. dan hooft de prediker een buaondere gên: de ordonnantie bond bem niet. Eeu be-
roeplll~. Men dient ziju vers tand te gebruiken, Iwaar ~n berroeping ..... dat men niet k>t
maar bet ,·"""tand kon men niet alleen gebrui- eelUltemDUgbeid <00 geraken. De regeerinlJ .ou
hu }lell moe-s t een 'u het gebed geheiligde niet de ordonnantie kunnen berroepen tensii
l-oodschap hebben. Men mor-st volharden m men eenparig wall. Ook lOU er indien er niet.
het ~ebed en 'Il de bed,enmg des woorda, eenstemmigheid wa moeilijkheid komen met
[eli gezang"." werJ nu .~z'''l!ler,. kerk goederen. Er mogeD pmeenten wezen die
Ds. Roome, KWlpetad, bad een boodschap weigeren de vtijwillige oYereenkolDlt aan te

van prof'. H ofrue yr aan de vergadering. Hij las gun. ~~rzouden preoht.taken komen ov~r kerk-
die. ,.I. ""I~, luidendc eigendom. Wu bet onder .de omatandlgbeden

- \\'il 1("\Oli ,1"1] geheder. Iln~t iu onze "01- Iniet gevaarlijk 100 maar te besluiten tot herroe-
",.nJe· Ull~aH·.---R[P ~ piug d..r ordonnantie? Hij vreeade dat men be-
~ (Je IUt"leratnr da uk te .te hoogeerw. prof ......o roering in de kerk sou brengen en daarem
re n nouu-ns .le .ynt.Jc "oor hun overeenkomst hoopt.., bjj dat men bet .oontel van den predi-
en tOt"I',,,,k"n t'd ,Je 0",)(><1" !(cricllL De ~ed. ~ant van Wellington zou l&IlII.men.
t iervf . r.'r. had redeueu trotach te ljlll op .ulk~ (Wordt rervol:Jd.)
mannen. Hi: Jankte beu III naam der kerk
voor hunne groote diensten aan die kerk w-
welen. 1'.'11 slotte bad hil bell Gods rjjksten
legen toe.

Daarna nehste tie moderator een hartelijk
woord tut de studenten. hen Willende op hunne
1(1'00"" voorrochten. ell ben daarmede geluk-
wenJo&d1t:mdc. en hen &ansp()o~nde tot getrouw-
herd eru ...l cu iiver Hil wees hen op hunne
h. 'I ,~,~ rueplIlg Z\i .Imoe~ten ten zegen voor
kerk .-n land liin. Zji' hadder: hecrl~ike vooruit-
z ich rcu. Ee-Ilma.al rouden zii hunne plaatsen iu
d~ S\ïl()\i ..: lUfH'llltm t311Jt~g~It:lg'6nhêid bebbt:n
111 ~l-'trl)nWhcHi UIt te mnntt~n. ,
LI ,,-.an·1l tie hoop J,'r kerk. Z[i wuden de

IJIa.at"t'n mN'ten in[}~nnm \>al\ ht'D die haast dOD
wq;: \"ao alll' df~t"1'Och zouden moeten gaan. Hij
Wt'e~ I.:r\lp dat lf! ~n got"d voorbeeld mOOl'tteo
zd kIl. Zij ml)C~Hcn ~Horlic~tig z!in in hun gedrag
1"""1: wandel t:"11 lil wt.·lkeu tnvh:~ Z!j ultoefellen.

1', 11,k,Ul' bad bil h~D dol>!H""ren .egcn t<>e.
D,,_ .\. A. I.uuw. Paarl. kwam nu de vergllrie-

rw:.; Ilinnen t'n werd duor dtn moderator ...el
k,IL;) IlI._.ht..~t~1i

r h: \-L·r.;alh"rin~ loOIl!.! nu het laatMte ve"" t"au
p.. l.~". w'Ulm3. d~.De \ïlll~f'!i', Carnarvon. in

Ile I",d "toorging
r,~ 1.l':\ill\I;KERK.

[k mVdtr:.ltnr ht~t'tw Illl de vertegenwoor·
dl~1 r .. '\t"r zcndingkcrk wt.llkum in de \'erg~e-
rIli:..' \":1 \'II)C~ lit.'1l de \~ergaderil1g tOt te gpreki:n,

~>rw Pau w nam het eerst het ",.oord , eu be·
tlll~dt' "·t.)k t't_'[] \'t)ot"lrrecht htt bem was de
\'I.'r!!aden!lll I lit.· te "4preken en de groet-e der
lt:!ldl!;..:ktrk (J\"t:r le breUKen. De zeodingk~rk:
bad tIld.gr'","e "r"ugJc de uitbreiding der :lied.
(,,·rd. Kerk ~3tb:t'.lag"n. Haar bede WII8 dat de
H,·er ,kr :\,.._1. I ;~r"f. Kerk kl'llcht 'nl.ebt ge\'en
z.lch ""nlt:r UIt k hreiden. Ol). op Od sending-
kerk had j ~\ld~ Zt:"g-ell geru&t. Dit} k"rk was ook
uit~l.·hrt:"lll. In l."\~~t wtU'cn er 7 geme-ent.en. tban~
~,·Ide ,je zellrtltlgker~ 2"2 gemeenten. me't 2 rin
~tlL lJi~ hrk ,-ertegenwoordigde :.11,t)I~) ZIelen.
Ht::! gt.'tal der gemeenten kou grL'()!-er ziin
·d. de gemeenten d,e 'lIP w..u-voor lijn
\·,.lg~ll" kerkwet, georganiseerd worden.
:--,prekt:r gcwa..a.gdc vali de diensten loan eerw.
T c8kt: IQ ht-'t ~ticht~n Vall ~~n gemeente te

J ~\héLllIiCrihur\,!. Hl! melde wet l5enoogen vall de
.Ileh Ilng der zelltlingkerk_ Er werd thans beter
I(cwrgd. de kerk w ... het"r gef)rgani_rd. :'tI"..
wa.. tIl',t ,j,. moederkerk in levend ·:.rbaud. De
do.:hkr boopte nuch Jl!llg aan bet hart van de
moeder k ru.ten. De opleiding-scbool te Wel-
hngtt'l(J wa." voor de lendingkerk wat bet semi-
narium wor de kerk w,... De .tudenten badden
heil' ."noc"t Je < .. node te danke!! voor ie
liefJe en bdan~"'tell;ng 111 d" opleidingacbooi
btI'uon,1. AI" eie kerk hare rooping wilde vervuI-
len wut'.t Z!I bet zenJmgwerk niet verzuimen,
en tllUlrtOtl "'aren arbeide ... noodig. Een ~egen
wao Jat al de kweekelingen Afrikanen ...aren,
loneIl Jer kerk. Hil v·reeade dat er in verge lij·
lung met de mach t der ~ ed. Geref. kerk niet
llaar e"~lIl'edigheid aan bet. undlll(!'werk gedaan
werd. De '<'erhouding WllA niet £Uiver,' Hji wÏ.'Jt
niet of bet zendingwerk toegenomen Wall naar
mate de uitltreidlllg eier kerk.

De eerw. heer Blake. van de ~ yassa leuding,
eprak nu de ,<,er!(adering toe. Spreker kWlLm
hedenochtend uit Jell "rtl.taat. Bl! bad 6 we-
ken ln den "'li"taat rondger.u.d, en zune be-
nndinl( WIL' dat WlUlrde liefde Gods W8JI, de
hefd, -"oor de zendingzaak beerschte. Hij wilde
.Iocb" etn woun:! tot d~ vide ... der kerk bier
rlehren. en dat WM . kom over en help ons In
K, ",,,,laud. :'tIen wa. daar te midden' van
3<. '!' k I heIdenen. Er w,"" een open 'deur, boe-
lallll Zl upen lOU b1iivt'1l wist hij niet. Rande·
I""r< en &ud{'reDgingen het land biunen en be-
'<'(.rderden dronkengehap en onredelijkbeid. Er
wa.. WO""" I ...erk tUtt J~ .endelingeu die dMr
wart.:: Il 11l~t allt:-- k.onden dO~II. Er waren groote
kringelt ...aar nOl( geell zending'i\'erk gedaan
Wtrd. :\[eu OlO('>:it meer arbeid~r"8 en oRder-
steUn!ll!:? lenden. lJ et rllpport \V..lM een ht.-er-
I!lk wHk, 1Il'llll' <le Heer baJ r"...i. cn .ou nog
Zil"e .1....btotTer< ell,eheD. Help on. met arbei-
deN, IDt:'t geld en met uwt: gt;b ....den.

(lp \'t'rlOt'k r-an den moderat(Jr aotwoordde
d,· ",·ril.a, .I, _\Iuller, op tit' t'''_''praken der
deputanlcu. en l,etuigde de bl!jdscbap der Aa" ,I... Ed'uur.
kt_-rk 0\ er tlt-n bIt ...., vall het z.enulngwerk. De
kr·rk ~'" 'xlde hare \'crplichtill,! jegens hen
,d .. .It· :\rh-t~idt:~ Jtlt)r W\f-I} zij haar werk ver+
fh'ht ;t' ~pn:.'kcr w":::IJy,hte h~l; (~od~ zegen toe
tip hl t wt:rk. CII \'ertrnuwJt' dat de dochter
l'(_:rla!llo' lO I ~ti'rk LoU wordt:ll naast Je k.erk t~
..t,'l:w !ll }l(,t ll'fldllll.{Wcrk. rcrder },~tuigde
-11f,·kL·[ ,lE! db.l/!t·llllJl;.!' Jer "erraJcrlug iD het
\',·rl,,_·:-! '~')ur dt: l)Ult(:1lluud!ol(;~c zcuding gcle-
dt"";, d("" Jt:'11 .!o"d yall J.rbe1dt:'r~. Ten .lotte
riL h", ..preker t'cr! wuord \"an aanmOtdl!flog
{rtt ,j ... I Jdt'lIttij del vplt.>'dlng~chool te \-Vel
11l:....t":l

f} ... ~t't·thIJll':. :--:'t:~lI~fll1'.)~'h. de~1 i-!'eht._-o,d.
I )a:tl"! I \·t:!da~,:;d., d ... \·t.:rlo{adE'nn~ tut half-dric

!lU!

[lt,_' \t·: 'l1dl'n:ig b. rïatlt: "til klif.~ Ullr

J Ir "K [II I:-"'"\' _.\ '\ ! J.~
\i .. l-U ......}t· ,"\,'1' ,J, I.,' I:uk wt:rd \·~Irtgcl('t.

IJ" Ol' ,J"r-a-"r ;'\' '! :tafL ,{:I.t mL'1l dl:: dl&t'Us-.;;ie

Il,· !,~tl!;k:Lr: \;1), I~.,[\l"t:dl[ wdJt_. weten (,f
,I,.' ...\::",! "! 11t-~~ :.!"':"l'I:!h~ \'ldgtns tJetilUllzuU
\'r:·,I.:\l.,'l'''
III' Iw.dl·nt,,: le! IIlt'll lOU het tt:~ell )Iaandag

\lit tell.

Pr"f ~,lar:\J." l.ctl.· dt! rlH~('u.>4.~it'\'tlOrt ~n l.pi

o!:\' lj' Idi _t;\I[j!Ootp \. i:: dt::' af:-..f:hartin~ der union-
:Iï:'!h' wa:-- (hl,t,r. hd"r.) ')!Il n._.délJt'n re(~l!<l door
,I,: i'f"l·,hk:l;,r \ ,lt) (':\l"llarv(,n J,(t'noemd, Hll
nJeeIlJt.· Ll; :d,.. \~I f\r\I"nl)J,1.ti~ h.~rrlJt":pt·n werd
men lOU liin net waar 1U('[l w;l.--. [)l~ ordonnantie
"all de ~!i~t I,,~d~ de kerk aan I",aden. De bestaan-
dt' ,)rdI_Hln3ntl~ W~ eene g-roote verbt.ltenng updt
(Jude. De af~rharl1ni._{ der ordoanautie zou de
hrk n,jk,)m~n 'Tl)heid geverl. :lIen WtlS de
\jr,l, Innantit:' (lilt \,~ial!l:;t.>ll. Geen ~taat kon
d,· kerk bdetten har~ leer te be
hartll;"". Il.. tucht der kerk kon ook
wprdt'fl t~-.egc-pa~t under de ordonnantie
t'n tit.' ...t-a.t kun het niet ~It:'tten. [)it moest men
>lUlde/pk male"Jl "'~Il degenen die tegen de 01'-

donn;lnll' ZI;tl. AI had men geen ordonnantie.
II dl,hm zc:kl.',re l~'r"onen toch \"I_)()rtga&n om \~er·
rlt:llklO~ III d., 'a(t'rnecnten te za...,ieu. Onder een
t'"('r~r,.)4~ti('l.a~llell-l!l het k'l{'adc en t"erkleinen het
gu~ll' 4 ~e~teldt' m~n liet Ot' ordonnautle \'s.teJ1

;ouden de afge..::beid~ll~n terugkeeren? Hil
rptclHIt' f:t.n n.t.·t'n. '[ell lOU hen niet bewegen.
Z" n<,emdell lleb de kerk ond.-r het kruis. Hoe
"i' "n,kr het kru" kwamen wiKt bil niet. Spre·
k,·, h~. Uit bet m:lIllfe.t der afgl'!lCbeidenen om
aI\u te t"'lllen dat Iq IOt"'nen dtlt onze kerk &00
dpor t~n dr)or 11(,dor"Nl wa..'i dat bet hQPolOO8 WIUI

f·f£ tr:lf'htd1l tt.' ht'n·nrnH.'11. litt \-cntandigst w'M

té r!o,>nwat dt' pr.·dik'l'>I '-an Wellington aan de
band gaf.

I).. p., \ïllier,. ("il "an·on .• telde .oor dat.
dl'tar h,--.t wt'll'"-4.·h\.·I!lk i.. \ an dt~ onlounn.ntie on~-
)4hl~('11 tt' r:d'en t~~ltllr deze vl.'r-~dering daartoe
e.. tIraAg! btlt aan d" .ynodale oommi ... ie op. de
noodi]re stap!"'n te nemtln om de reebten der
'kerk te verzekeren .,11 hd besluit uit te voere!!.
• 0,.. :l{ct;regor. R"harlO"n. IIOOOndeerde.

08 Moorree5. Paarl, lei dat men nor niet had
a&nlIetoond wat de bezwaren waren wurom
men de ordonnantie niet ken herroepen. Het
bacbrjj.ialN'unt wy i~oadeD niet omdal
men teg4in de ordonnantie wy, maar .ere-
.. kere ,ebenrten;-n. Jm durom _ lIij
hereid Ter le pen om beD &efemoet te komeo.

pU". __ ..'h. .. ja' iDIIicllDp -."inl omit·r
_ .... ~p!!ft bil ~ daide .... r.oJ.F •
cl. Toil .. _1IfaIICIer ..... Ik·bnadiiekte
ftt; WMl' kriiIé- .... het TUl daan? J(ur Ikc:,:-u:.- DD ToU ál ~.ielf er voer te

Ilea diIII ba ik den pJeerdea editeur MIl'
pr!, dM hij ~ ent -Do MUI UI kijkeD ala
lijA clrie paete~ Herold, FQurie en Kool-
.. op de DOIIIÏDIltie plaat. moeien makeo voor
ViIjQeIi, Xtahn ea OU roil. Ik UI hem eell
.D.awe Iioecl weddeu dal ik 2 nil de li recht
.~ Du' -iln er DOl Tencbeideoe oDD&IIW'
'-rIl'heden in bet rapport, o. L de e4. beer
VaD deo 1I... "er ildoor geeD liiatrictabMtuur in
deD middllll CrirkeI i8flomineerd, lIlI&I' wel door
.. nip iakJreIa. De beer Gou". ia genomineerd
~oor dell OOIWlijlwt cirkel.
Bieronder goof ik II den l'6cbt.ell uite.laa der

nominatiea, TOlpna aanteekeningen door mij
pboaden. Bier en ~r!UI wel een fout "'0-
sen, maar iil..meen dat tiet vei!l lui verder ja das
die Tan de Jf'olOfti.l of zal ik !OfIIlWl Rhod~ .

Aberdeen (IM ,temmen) Ilemld, Du Toit.
Beaufort W .. t ~Oll) Berold,Du Toit, Foon..
BritAtowa .(160 . Herold, VUjoen, Du PI ....
Oaraarvon (l!8) erold, Knhn, Moolman.
Fruerb~ (1&) Viljoen, Kubn, Badenl:ont.
Graaff Reinet (200) Herold, Du Toit.
Hopetown {m) V!.ljoen, :Moolman, Baden-

bont.
Haaover (63) Herold, V!.ljoen, Du PI.m.
Mnrrayshurg (101) Berold, Du Toit.
Prielilra t84) Rerold, Viljoen, Du PljlRis,
Prins Albert No. 1 (249) Viljoen, Kuhn, pu

Toit.
P. Albert No. 2(70) Moolman, s.aenhont, Vaa

der WIIIItbai&ea.
Riebmood (168) Viljoen, Ve der Merwe.
Bhenoeterberg (109) Viljoen, Berold, Du

PI_is.
8utberlaDd (omtrent 3a) onbekend.
Viek>ria W8IIt (161) ViljoeD, Kuhn, Do Toi"
Williston (106) lloolmau,
Willowmore (1860) Herold, Fourie.
Kenhardt (beeft omtrent 60). Onbekend.
Totaal bondeatemmen 2480, waarvan de vol-

strekte meerderheid .moet 'lFesen 1241.
En uu ....at is de .tewming soover ?
Viljoen. 1380, gerold, 1240, Du Toit 967,

Kubn 663, Badenbont 4621 Moolman 491, Du
Pleaai. 410, Fourie 288, Van lier Merwe 168, Van
der Westbuiten 70.

Maar men Torgete niel dat hoewel een kandj.
d..at wover 'de volstrekt.., meerderbeid beeft, is
'ijne Terkie.ing nog niet zoo beel veilig, want er
il &00 iets al. tweetal, ....ant meer dan 3 kandida·
ten kunnen de volstrekte meerderheid bebben, en
wannoer bet op abtemmen komt, zal bet blijken
wie i. !?ewogen, eu wie oon .trijd met de "00;'
k,cIl.t beeft, of wi~ kleurmannetje .gtlIIpeeld
heeft met de brandziektcwet. Voor ditmaal ge·

ii
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ELEOTIES.
REGISTRATIE TE KIMBERLEY.

KDl8EIlLI:\', :'I Nov - (&u1 .... ) - Bij het
hof van regi;'tratie well1 heden objectie ingele-
verd tegen bet op de l!i.t van parlementaire
ki-zers plaatsen van dell num van den beer
Wm. Diebel. een w!iksrnadlid en vice voorzit ter
van Jen plaat""I!lkeu tak van den bond, op
grOllJ Jat hij g""n gellaturáliaeerd onderdaan
W!LII.

De b""r Diebel zei tla t hij io Engeland Wall
geboren. waar ',In oud",... toen wt)()nacbtig
waren. en bU bad nimmer e~n andere nationali-
teit g";'iocbt dau die "an Britscb ond"n!aan. HU
Will! .roert 1881 lip de ki",,'nJjjst vao Kimber·
ley gew"""t. De objectie Wtln:!teruggetrokken,
ell de beeren Diebele naam op de Ili.t ¥epla~t.t.

Du heer Crf)nwril(bt Scbreiner deed aanzoek
ow ziju naam op de lUst te plaat8en. HU Wllll

vroe~er op tie IU.t, maar ging iD Januari op be-
W<lk naar Engeland, van waar bij in September
terugl<oerde. 0.. ....gi.treerende beambte, den-
kende dat de beer &breiner Kimberley voor
go"..:! "erlaten bad, bad zjin naam niet op de
D1"u...e liist go.teld. De hCtlr &bntiner bad ziin
eigendom niet "an de baDd gelet, maar bad het
onder iemand. bewariDg !('>laten.

[)., voor.iU,mde beambte wi dat bjj de zaak
nu nit!t in o\·~rwe~ng kon neweD, en de naam
van dell heer Scbrelner werd niet op de lust ge-
.teld.

noeg.
De uwe

KU;ZEK MIDDL. crUEL.

GOCRITZRIVIER BRUU.
Riversdal, 24 October 1897.

..ta" ti .... Edite! .. ·.
Mijnheer,- Vergun mjj een paar regels in uw

geëerd blad .. Daar ik ZIe iu uw uitgaaf \"an 14
dezer dat de beer D. J. '<'RnWiik, L,W.V., toe·
g~.temd beeft zich te lateu nomineeren al. kau·
dldaat voor bet boogerhuis, hopeD ...ji dat de
beer Van Wiik met een groote meerderbeid
zal gekozen worden, daar deze beer goed bekend
i. co ook omdat "'ii nauwkeurig .jib politieke
loopbaan gade geslagen bebbben. En omdat tie
heer Van Wijk nog altoo..· .ijn uite ... te best ge·
daan' beeft on. land te be ....aren van een nood·
lottige toekom.t en de belangen van one land en
volk op bet hart dNagt.

Daarom mede Afrikane ... , wee.t wakker, en
let op den bedrukten Weotand van znken die op
008 volk eu land ruot. Zorg '<'oor mannen die de
welvaart van land en volk lief bebben; nu is de
tijd gekomen, daarom ...aakt, wsnt ah! onze tegen·

r.artji nu onderla"lf krijgt dan moete~ wij
eidende partij blijven; want de t~gea partij is
.terk en listig.

ZOO ver ik weet berust de beer Van Wijk op
eene groote ondortlteunil'lg. Daarom kiezen van
den Zuidwestelijken cirkol, doet uw best om de
beeren Van Eeden en Van Wijk te behouden,
...ant deze z!in twee zekere 'en beproefde man·
nen. ?tiet de andere kandidateD ben ik onbe·
kendo Paat op voor Rbodee- J1l&I1nenin bet par·
lement.

Ik ben ala kiezer,
•Gebe ..l de uwe,

J. T. PU;SUR.

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

GRIKWALAND WEST ELEKTIE.

DE HEER ~IARAIS TREKT TEReG.

UPES lIKlEF
aan miine vele vrienden. "undsmannen en
anderen. woonachtii{ i~ Grilcwalaud
West.

Mdne beeren.-Daar bet Dl!j m""iJijk valt om
eell ,eder afzonderlilk te antwoorden maak ik
gebruik van de nieuw!ibladen otU u bekend te
.tellen met mijn be.luit aangaande de a&08t&an-

de elektie '<'oor bet buogerbui.. Gaarne &ouik
voldaan nebben aan uwe vele rriendelijke en
d~ingende verzoeken um mij yerkieshaar te
.tellen, daar ik bet beste van m!in leeftijd onder
en met. u heb gesleten en mIjne belangen ook
uwe belangen zijn; maar bet 'P!it mij van barte
om u te moeten zeggen, boe ik o.,k al met mij·
<alven gestreden heb, dat ik om v"lIICbillende
onoverkomeljjke redenen mjj lIedronpn pvool
om mij niet tot kandidaat te .tell~lII.

Het is velen uwer bekeDd dat ik nog niet in
bet geheel van mijn laat08te ernsllge oogeeteld·
h'lid geneun ben en bet valt mij moeiljik, zoo-
al. bet nu met mijn gezondbeid gellteld is. om
mijne eigene wen te bebal1igeu naar behooroD;
buitendien La mijn gen~undig adTi.. dat ik
mij nie~ alleen vau publi"ke zaken moet ont·
bouden maar zelt. mij woveel mogeliik van
mijne eigene beslommeringen oultrekken.

On.e vriend, de beer J. J. Micbau, en ik beb·
ben een onderhoud Ilehad met den beer W.
ROM, 008 tegenwoordig lid. en bet blijkt dat er
maar weinig verschil is in de algemeene .taat-
kunde van ono land, tuoocben zijne poliiieke
gevoelens en de onze.

Waarde beeren. ik dll.llk u bartelijk '<'oorde
eer mji aangedaan en bet vertrouwen dat gjj in'
mij g""teld be ot. Ik geef u de ~en:ekering dat
ik in bet vervolg miln best doen ,.al in bet pri-
"aat of waar ook om onze AfriklllUlllCbe belan·
gen te bevorderen, en u all"n al bet beste toe-
wenschcnde hen ik

De landbouw in Natal en de
Kaapkolonie vergeleken.
HandelII· en iewone r.Ï%iien die hun oogen

geopend hebtM!n en die onze &uatoorkolonie beb-
ben bezocht, kunnea niet anden dan de twee
koloniëu met elkander te '<'ergeIjjken, en de
Kaap .teekt af, Wanneer bij-Natal vergeleken.

Een reiziger merkt I'oorur.t de goede, .elfa
prachtige wegen op, door de gebeeIe kolonie
Xatal aaltgelegd, en de Kaap kan IOlfa voor
gaen oogeno!ik vergeleken worden, ,"OOf zoover
wegen betrelt, met 01UO nsterkolonie. Over de
meeste .troomen en rivieren Tan Natal lijU brug.
geil, terwuI een groot aantal in de Kaapkolonie
na .... are regens onpauabel aUD.

Vmk?" is de re~r y.rraat door de nette
boeren~oningen en bUIZenin Natal, die omgeven
'ijn door boomgaarden, tninen.n bo8IIcbaadjea
met oroementeele en vrucbtdragende boomen,
vandaar den naam var. "d" t"ink"loJlie". Groote
pri vate plantages, waar black·wattle en gom·
boomen door .,.,n ieder pplant zijn, 80mmigen
gewaardeerd op duir.enden polldllD stg. bekooren
bet oog overal. Bii de knst l(J'oeien thee,
stliker, koffie, bananaa, pewpa .... in groote hoe·
veelbeid, ..Il \'oor een IOker deel g!lheel en al iD
de Kaapkolonie onbekend. Er ZijDook eenige
natuurlijke boll8Cben die .ich me""tendeel.langa
de bergranden bevinden. Het Natalt«:b" gouTer·
aement, geljik dat van Nieuw Zedand,
beeft ,,'On ecbt praktisel:e wjju
om dingen te d.,.,n. Ziende dat 'boeren en
landeigena.~... zicb op groote ""haal b"bbeo
toegelegd op don aanle~ ,'"n tbee·I,lanta.
g"" beeft bet bo8cbdepa..-tement boscLWIlt:b·
teN als een ",eeldtl-artikcl. daar men Luiten
kiln, afgeschaft. Iedere boer is zijn ;eigen
bOtlCbbew;aarder en planter en in den uitslag
.telt hjj verre die der !Caap in d" scbaduw.
~aar de tlatuurlijk~ of inlandscbe woudeu ell
bo_bun wordt gellikelijk gezien door de ~Iltal-
sche bereden' politie. een fcr.n.lichsam, gelijk
aan dat du Kaaps"he politie. [}je patrouilleert
d~ plaat.8en, l0C3tieo en l.lOMC"en,"~l1gt schapen.
dieven. hontbakkers en allerl'ei kwn"dd.,.,nerll.
Terwijl de Kaapkulolli" jaarlijkl; "ver de £.'>1),001}
besteedt IUIn bo!I8Cb~Il, CIl plantages, J.,e.kden
d" Natalsche "elastin:,;ltetalelS hUil geld nan
spoorwegen en goede Wt~:.({lil. tnt lti!t \\'oJzi_jn van
dell boer, de f'ltg!J"ffl'''''' \'1\0 Itet l~n,1. Zoo de
Kaapkolonie plantagcM \'all l.,w l1fn "oor bont·
werk dodeinden wil, waarom "id te harHIelen
zooal. io -Yankeelalld. en contrakt"n aan arIDe
zulks verdienende boeren te geven, t.,~en roo-
""el per boom geplant. Yelen zoud~n fau de
~elegenbeid !(cbruik maken om VOOI' zicb een
.pan ezel. of psarden te vern.iencn, die ze in
.taat wu .tellen bltn plaatsen op .."IJoende
wii.e te bewerken. Nlltul he,·ft niet alleen
boofdspoorwegtTl, maar ook kll,t!ilnen, die "oor
het welzijn "all )Jlant"" en i, ,eren op de kust
zijn aangelcg<L /I""',["",j bn IIit..t 1.0l1dergo~de
wegen en..rnarkt~n yolUot·rd \\,.lrrl{'11 tn de be!te
wegen zijll fljll;un""Y"Il, in ht1t bijzonder nu..run-
derpest' dell ~c<!ul,ligên "" hijna uitlleroeid
beeft. en de "oe re I mo"tcf:' terng"aïlet! op
pa~rden eo ezels.
0... Kaapscbe bRIllIItingbetale... hebben nog

.-eel te leereD. en de Natal Yank""., .oollis ze
sp',1 tenderw[i. pnoemd worden, tmoer.:n ze den
mnn.J .. Terwiil de Kaapsche boer zeer lang.
zaam .. om lets ID bet reehte licht te beschoo·
...,'n, i. ~e broeder-boer dt.r ··tu;,,/rnl""'t" bij de
band, len'lndtg en bepaald p["ktiuh.

('ctoller 18\li. f'.i:RII'Tillt CAR('J.t;~.

l- W 'Tiend Cil dienaar.
P. J. MA lU.18.

Kimberley, I 1'10\'. 1i~!l7.

DE HEER J. J. }lICHAl' STAAT ~IET.

Aan den -=retari. '<'au de Afrikaner Bond·
Conferentie geboude Il te Scnml'ttsdrift,

op 2R Augu.tlls 1~:'7.

M!jnbeer,- Verguu OIij door li al de afge.-aar-
digdcn naar bo"engemelde conferentie, bartelijk
te danken voor de eer mii a.alll(edaan om mij te
kiez. n Ills l!eCundu. van den heer P. J. Marais
'<'oor de un.taande b(lo!{erhui. elektie en '-'lQr
bet vertrouwen door hen in mij gesteld. Zeer
g:uu-ne zou ik gezien bebben dat een bond.man
,icb verkiesbaar zou bebh.m ges&eld, <laar ik
meen. dat de boud.kandidaat een eehoon<l 1<8118

b"..,ft om gekoleu te worden. Hard bebbeo wij
bij <len beer Marai. aangedro.gen maar ,,!leo re
'·ergeei.. wjJ kond"11 ht'm niet bewegen boewel
hij het Itelang der ..... k g"lvoelde. Ook ik gevoel
bot Ilite",te helang el. clcn ermt daarvan, zoowel
voor on •• parI ij al. '''"'' (; ,;kwaland West. Der·
halvc i. bet Dauwelijb n"odig u de \'erzekerin~
te geven. dat wjj aan de geheele zaak de befit
mogelijke en dier",tc aandacht heb""1J be.tbcd
alvoren. Wij tot ,,~n besluit geraakten.

'Vat mllzelven b,·treft lie"e "rieoden en
I."'d.t..r"ct!c.... kan ik nwt belpen te gevoelen
,ht miin tIjd om naar het parlement te gMn.
\'1)4)[ het. huogerhuis idthaU8 nog niet gektlffieU
i.., buitendien. z(_J(_)a.ls,-eien uwer wett'tl bt:h ik
<,<,nzaak die miin penlOOn!iike tegeuwoordil(heid
verei""bt en ik ben daarvllI1 overtuigd, dat ik
buiten bet parlement ..eel meer ui kuollen doen
"oor on.e AfrikHallllChe zaak on bondsbelal)gen
in (;rikwaland West. Wij bebben den ed. beer
WHo"" getien en bem ge.e~d wat wjj Afri-
kane... van heID bebben wiUen tn \'erwacbten,
h!i hetlft ons .ek~re beloft.ea gedaan die hij later
pubh"k ... 1 makeo, en ik beb geene redenen te
gelo>owendat bii eenige daarvan zal breken.
lila vriendelijke groete,

l'wd .... dienaar en med,,-
boDdsman.

J. J. "III·IIAC.
Kimberley, 1 No~. 18\17.

DE MIDDELLANDSCHE IWO(;ERlIllS
ELI-:CTlE.

27 Octob",' lt!tl7.

Aa" d':1f Eclitf'Ur.
Mijnbeer.-Daar de firma \'an lId [J".1/,/"r[

ZêO goed.tluDstig de KJII',mAJ. zoo ik meen L!ra1i:'O.
door bet laud aan ieder adr ... rondzendt, kr~c~
ik die kleurmallnetje ook in handen eli za~ hoe
dat bij probeert om te misleiden lo" ja 1\')",,;,1
van den 238ten jl. onder bet hr.,fd Bond.loe·
noemingen voor 't hoogerbuis, moet dc ~,Jit..ur
een koolkop van een rekenmee.ter er up na·
houden. Daar geeft bij het tQtaal YaB '8 h~~r.'n.
Herold'8 getal bondstwnmen op als Uii en als
men ziin eigen eiife ... "I. boven gegeven optel'
dan krijgt men maar 1175, dos een "ernllll!"
ring ... n 30"2, hetwelk de h..er Herhnldt terug'
brengt elat bij nog geen meerderheid Yan Bond.·
stemawn heeft. Dan ...eder geeft hjl bet totaal
VaD den beer ViljoeD op al. JOii. en we<ler
'VolgeD' aijD eigen eijfen krijg ik 13:10. Ju. wed ,r
een "",r",IIN'd"'illg yan :.149.Dan ..-...i, r geeft hjj
den heer Fonrie 742, waar de drommel bji d,t
van dun baalt weet ik niet; door boTen aan op
te tellen krijgt men elecbta 488 (","ronder 200
YIID ~.Beiue.. die b.m nooit aenomineerd
1HIeft) d ... weder een ".nchil ten pnlte van
_ TUl .gn lieTe)jqen 1'1ID 254 Hemmen.
Du weder TOOr den beef' Kahn peft bij ook

166 '- .in.:Mar _t uI.ik yerder .... met
ifI-..d clie ol winn.. ~ ein. ~ .bf• __ pele~_1IaD mabll ?J)f" da
..6t.ar as .1be& liatate .bt Diet telooten.·

, -

SPOOR'\\' EÓONTV ANG8TK~
SpoorwegontvRn,lSten vonr de ~-;';'k
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~ De ViJtiera, '~:7~~f'r;5'[~:,·ri~llllli~~~~:~~~~§~~!~~~~~tea· ua .bet m.DmDt WP boc!r
ricllting WeN ,an 1'IIIl"8ri ....
ondel'llt.eDiId en toch 18~"
oog:£lt per j~r,betalen, ';
. DI,. Lacldtoir; Dui'llan.uJe;.,ude~ .. iariób-
tiDii opdragen aan de i!l1Deen&.m. . Due ....
eeo !hoogti »ut~ en 8~ iIiricIltiDf: Bo
hoop. d4! Pr..dikaut Y&II Wórcct8ter, dis ......
der 'i.Drichtinr, lOU' niet "ÏÏ8"b; ~de iIafteD,
w~ ..a.m _ deze pede.caaL Bit ,__ .
de laak m.t liefde en . ~. ,
&lIe1i biJUIeO, Er WU'eD '
Dlen'eli blinden iD b8é knd .
Tall .dese iarieht-ioJ .; .
en ood~ áioeMteD ..'

oe pNdfbnt "1tII. ,
owl~ingen eu r:dJibntea,. .
nog ! !I~: .-iell en, W_ter ua te
eo ~ IDrichtiug te be_ha. .: ,

Dit. lIarrayi'·.Worcater, &ei álI er een aak
wae .die harte iik In bet laud ÓDdeI'l~' werd
daD, wae bet deB. inriebtiog. Hii'" aUen
dank'-r voor de DDdel'lt.euniD&. Er waren DOj!
v.le kinderen die nur de iliriebtiD8' ~
komen. De kinderen wareu -Warm. 'Ken
mOO" de kinderen wo, jong mogelijk sendeu,
Daar bo"!,D de nen jaren. Als zij te oud. "aren
leerden zii niet veel. Er W'U nog vetol te doen.
Er WIUIDOg ruimte voor een aan·tal blinden en
doofstommen. Waar meu zulke kinderen vond
mOes! men ze Daar de inrichting t:eDden. Men
....... den VrjjMaat en TI'aJl89aa1 haTt. dank·
baor voor hunne milde ondersteuning. VOO.,"
lrilidel'tin uit die .taten weni goed gezorgd. De
inrichting ".rd niet alleen door leden der lmrk,
maar ook door anderen ondenteund.

Ds. De Villiera, Darling, &di .t.t de kt»ten
aan do, inrichting hoog waren omdat er niet
minder dan 26 leerlingen gratia ondenrjja 0.0.-
vangen. Hij wees op het ~t en goed werk
der. inricbting. Vijf·en-dertlg leerlinren waren
reeds oatsJagen al. bek ...aam. om voor noh·
zelven te zorgen. Hij hoopte men sou DM.
bui. gaan en voor deze zaak doen wat __un
band vond te doen.

De ouderling VaD Philipstown Hi dat men
de commisaie veel dank vencbuldigd W'U voor
h.&ar ,werk. De &aak dient dobbel BOOV"r. OD-
dersteund te word~n als thlJlll. Iedere pm~·
te moe.t de llidenden in haar midden naat de
inrichting seaden. >

Da. Daneel, Heidelberg, zei dat bil oen.der
eersten .....u di" voordeel bad bij die inricMjna.
HU zou het een misdaad achten al. hg niet
iets seide om de harten W&rt1Ite maken voor
die inl'icbtin~. Hij had een doofstommen zoon
di" aan de lDricbtitJg ...... oppleid. Bij kon
getuigen van de degelijke opvoeding welke de
kiaderen aan die inrichting genOten. Zon hart
Wal met dankbaarheid ,'erndd, en bii &ei meDw.-. heengaan en meer werken "oor dai in·
.tituu!. .

1>8. Scholtz, CoIe..berg, spoorde aan tot m"r
bijdrage. ter ondérsteuning van de iDrichtina.
Hope, Town kon hiervan nota nemen. HU
boopte meo sou de kiuderen en bDnne ouden
aanmOt',d,igen om de kinderen DUr de inriehting
te zeooen. Bij getuig;!e dat zijDe gem_toe
een open bart voor deze r.aak bad. Wanneer
er behoefte was m~i· de oommUaie maar
Ilecbte aankloppen.

Da. ~ ~r, ~roell.e.l'Qnt!. 8~lde voor dat
bet rappor£ m dailk aaD"glfuOOl'linwonie en dese
iaricb$mg aan de bel&ugal1llli.na'4.r plDeeJlten
aanbevolen worde.

Da. Pienaar, Uitenhage, meende dat me"
eeniJe der leerlinpn naar de ooateliilte pro-
vinCIe' moeel nemen om te toonen wat bun
geleerd wonit.nl. De Beer, Grbenepnnt, &ei dat meu ia
&On te..tament aan dele en andere inricbu-
lJell moest gedenken.

Ouderling Badenbol'llt. Hope TOWD,meende
dat i'lfler lid sijner gemeente voor d~Je aak
BOD ltjcIraaen. Hij wa. ..,ker de pmaente
BOu hare bijdrage zenden.

DI. .De 'Villiers, Carnarvon, on.de",teunde bet
voonliel Tan da. De Beer.

DIl, Van Nif!k8rk, Middelhurg, sei met de in-
ricbting ging bet ala met andere uiten, onbe-
kend maakt onbemind. Om lIji de ge_nten
in het cederveld belangstelling in dese Dak
te wekken moest de hoofdonderwjiser met
eenige leerlingen in de "acantie de gemeenten
besoeken. .

'Da. Lou .. , :.Ide predikant Tall Graaff-Rein.,
meende men ID!)88t van de leerlingen naar de
synode brengen om le toouea wat zij doen
kunnen.

Da, Steytlor, KU(Jlltad, WRII bet hiermede
eeD&.

Ds. Pienaar trok zijn voo ... tel terug.
Het, voorstel- ds. De Beer .. erd eenjM.;g

aangenomen.
DE STRYDE!\Dt'kG-KWEBTIF..

Aan de orde bet beschrjj vingspant : de synode
atelie ..en commissie aan om onderzoek te doen
lIlUU' de redenen van het ontstaan eener tweede
gemeente te St rydenburg, DIet bet doel, indien
mogelijk, alle beiw&!'en uit deu weg te rUimeD,
en .,eDe hereer iging' tot stand te'brengen.

De voorsteller, d•. De Villiel'll (CartJuvon),
zei dat bet mogelijk '-t WBII zoo min mogelij~
0"8r deze zaAk te zoggen. Bij meende dat er nog
een mogelijkheid was de gemeenten weder. te
hereenigen. Er mogen zijn die 'll'egena millver-
stand en verkeerde indrukken sicb vau de se-
meenie ge8cheiden hebben. lDdien er ieta ge.
dssn mv'est worden hoe eerder hoe beter.

De svuodnle commissie beval 4an :
De ~yuode handele thanl biet in de .... k,

maar d'rage un den ring waaronder StrydMl'
burg ""rteeren zal op. er een ...&kend oog op te
houden e-n wanneer wika noodig ill baI.delend

. up te t;eden. l-
Ds, De Beer lcl roenepunt) zei dat men in

desen ,.iet anders doen kon dll11de aanbe"eling
der 'Y""dllk commissie De zaak w_
meur thuis bj] den ring dan Bij
stelde foor aanname "al! de aalll>jo,c"IIInI~.

De predikant "an
moeilijk w... dit be.o",h,riwirul'BDlIDI
'f&Il dat Tall 8trydenblU'g te be~l&Il(lelelL
&aak naar. een commï.ie of . den
welfl'''erd, zou sii naar de 00"dini moeten oDderweken. n. riDg kCJll·Jii:eta
meer .doei! dan wat pdaan wa n.
lIlOIWt bandelend o.,treden. " ,

Da. Pienaar (Vl'Iiburwl MCOiIdeVde bet
.tel Tall da. De Beer. Er'_.ebre
waarvan men geen notitie ~ _.·)(u
moeat niet iu het vuur Saau ,lain en hei VeNet
vel'l ..... iden. '
~--predibnt VIUl PhiJi~WiI Mi dat hO

1riI1en weten of er waar.c ..~liikheid toi ~-

niginr W.BI al. door da. De illiera bewMrd.~~De~'J'S2~~~t~!~a~afiai:beideneu .. _ren eeu varieerden b:1i!'
gegaan.' Ala zii be&waar tegen. jle kerk
waarolD' niet eerst huane an-en UIl de
bekend plDMki P Bij .... tea pnate ....
iynodale aanbe..etiJIIr. : "

De ouderling van Stry_~' dat
deu ring nieta Iron uitvoeren in. aak.
Ot. Scbelt,. (Colesberg) lei aU ...

0111"1 voor d4!n "
De Ol,derlinl

~ de _II' niet at.ilawii&tlmdrocll'biiiAlIiL
, IIOU ,,«!Orwt.lle!! de uak
berg le "~iiJell, OlD oaéler:_k
lneht«>n de be,"'.n

Da. Neethliog, Steillelliboow'b,<hlderlltenlDde dit.
voors.L HU ....
_k .ou doeil aL< II~" ..... '11..
'f&Il Stryde»bnrr·
~len .~~ ~~ .. _m
dwalili,
Ds. .&..
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