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Grootste .dat de Wereld heeft opgeleverd.
Lees wat dil heer TROS. P, THERON,
den At'rilmner Boud schrIJft :-

L,W.V.

voor Rlohmond,

HN:fI'D

f"l~nLA~Dl::a
HR()~.,

en Secretarie
NO"ember

van

11, I ~1I6.

VC Aar.

!1IJ~O: Hr.t:HII.:!f.-lIet dfll.'.(mij het grootste

.l!Pll'~(':I·ll
lill:r.I.HJr
mijur-n rhUlk te iJeluigco,~ct
voor
voor iu wendtgc llo-:kl"'l
j'J
"'lIa;"---'11 en hokken,
WAArvan
u mil gaf om
~('h3.J~·n"''I'f t't"II:,~ illWCIltl~f'
J...w,l:d
Wfl.arn.au ,,~j mO~1l
I,ijdcn,
Ik lid. zulk ... ;.!,·da.an. cn hr'), 11I't hcprocl'd. en h .. l, ,I" __
"·,,.,t ..f_(, 'T1JmoL"tII~hcld het a..~.n ce~~g
.. eeboer
nan t c l e vclt-n. .uu.Ia t ik. verzekerd
ben. wann""r /, J 1/"1 <""IH1,\:1I
np dt: rechte en behoorlijke
9'tïJz.e hebben
lA. jlrnt."fd. zij ll'kef zor zen zullen nooit zonder
ln r luid,i. i r,· \\"\·7...·11.
.
lk ht,f, her L-~prOo...·{d met
"Ik-en "1' -V-hI\J,j'll e-n 1,.,!~:..,·[I. 1ll:U\r ook
op paarde Il, en kan
eemg
een
eanrwten
he-t I)nk te d,,,,-'n. en hij l.A1 e-r ,:':''''1[ "I';JI Villi ;11,1.:11'''.
..
Ik ....«r t rouw aliecu
dat hel (;'III~·,'rll·:m~lIr
111 I,,'bfl,.!
\',1.11 .j,. welvaart
Tan
de veeboerderij
een "'eg
m/to" vru.lcn "Ill het middel
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' ,:,ot .. I),.:,,,,,1' tlJ".:·:lljh..
j:\ k:~l1 lid zijn ,IHl\lia. over hUItJIC "pOIJrwCIl"1I Le
\·,'r~'I)t_'n'fl,
,laar dnn il,lt.'r nfi!,·j "':":1 ~"''f ,'1' ~'!'I"u,d" \',W .; Il! kuunerr makou. en lid laud eli vooral de
\ ... ·)JI ...:nJ.-nj
c r het \"I<')rdl, ... l LW 1..1111I'1'!"·lJ.
.
Ik lu-bln-t
IlCprt)dd ".'
"11·1" ""h'lI ,I~I_' "I.'cr \':"rlll'I~',;rl waren, op !i'Chapell: met .(hkkcel.
Toor,
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J..,-,odra lHltold .. t • \'''''1 lt n twurm.
vn hanrwortn.
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Niet-Yel'git'tig!!
Gemakkelijk
, Bijzonderheden

GOUVEBNEIENTS
toe te dienen!

!!

Te verkrijgen bij alle Winkeliers:
tf) bekomen bij

GEBHOEDERS I"RIEDLAN DER, De Aar.

Jf£..

ilL.

,PUBLIEKE

VERKOOPING.

Donderdag, den 18den November, e.k.,

ADDERLEYSTRAAT

.

J

DE

Rippingille

RippiDgille

Para1llne
Stove,

Para1llne

"PAARLSGHE

SPOORWEGEN,

" P'loorlne,"

Ranitaire Vloervemi8,

in verscheidene

kleuren verkrijgbaar.

" TapiJt Z.. p " rebigt tapijten, matten, en mg! s~dig.
Agenten voor den

'I '4,000 Balko

ol

Handy"

Molensteen,
Htoyes en Ledikanten
verscheidenheid.

in grooto

KOOH en DIXIE, Kaapstad.

41,000 ZolderplukeD
39,000 Yloerplwo
128,000 Imperiale foeteD grelDboat

plweD

Zaad-aardappelen.

760 PUcb Pile blokbD
19000reu-bolt blokken.

Zaad-aardappelen

Vormen van tender, condities van
TE ARRIVEEREN.
TE ARRIVEEREN.
contract,
en alle abdere bijzonderheden te bekomen aan de Spoorwegmagazijn kantoren, Kaapstad,
Port
Elizabeth en Oost Londen.
E volgende
welbekende
soorten,
namelijk: -."
Early
.Rose,"
Verzegelde
tenders gerich taan
II Puritan,"
"Snowdrop,""
Roode
Hebron,"
"Witte
Hebron,"
enz.
den C9ntroleur en Auditeur-generaal
enz', II Early Brocc."
Kaapstad, b~iten op gemerkt "Tender voor Hout"
zullen ontvangen
Doe aan7"ook vroegtijdig bij
<
worden tot om 12 uur op Donderdag, 13 Jan. 189B .
De laagste of eenige tender zal niet
noodwendig worden alLn~enomen.
DOK-WEG,
KAAPSTAD.
W. ::;INCLAIR,
Hoofd Spoorweg ~IlLgazijn.mee8ter.
P.S.-Aardappelen
vnn onze Moeren gekweekt trokken allen ecnte
Hoofd Spoo!'weg
prijzen op de Rosebank Tentoonstelling
laatste jaar.
Magazijn-meester KlI.utoor,

---------------------

D

" Qt7AD~~A:r~JT CYCLES."

RETI EF,

K:-=j~NISGEVING.

r

Steenkool Handelaars

TENTOONSTELLING

7898

JIIIm

DD ~

W

MAXWELL & EARP,

.1. \ v.

NA.TION'ALB·

IJ hebben juist een verdere. bezending van opgemelde ontvangen.
Wij bieden
ook aan B .....
l.ke TulnplJpen en " Pl~~IJ1Jf."
L1Wll- Sprinkle""
Lawnmowers, Table llangJt'8, WlI8Chmacbille&, Wringen, I>rud
VleeschSaftl8.
.

.

D

CREDIET.

Van af £16 tot. £25;

DE

Kaapsche Afd~lingsraad.

RUIM

ROYAL
TALsOT
CYCLE

KA'APSTAD.

D

\'-1"'"
'.1.1..'.' ~;, !'\'I

•

KAAPST.AU.

stJlappU

1ENDERS
worden
gevraagd
voor het leveren van

F. J.

..'

ODderliD.ge
JAle_

BOKWA(;E:\~,
IIieliII', md
TEN () URE V.M.
.;.J
rl.'gel~, gf'!'!chikt 1'00Jr Hooi;
abwk
l'ell el'r.,!t--kla.~ t '\L'('plaat,;
,'los Kapkar,
ook "l'n llchtl' opell
Scaykar, ('lt l'L'lI llchtc Bak-kar op
L VASTGOED. - Zijndil het halvc aandeel ill de Plaate
Ye(·r"lJ.
Waterboer.-;kraal
g('lcgen nabij Hopefield in dezc afdeeling, 6rroot 1'::;27
Kaapstad, I October, 189i.
Doe 'LáDZOl'k bij
morgcn en bekend als CCll Ecrste Kln.'! V l'e en Zaai Plaats, met suffisant
Woonhuis, Buitengebouwen
on Ruimc Stalling voor, 20 Paarden, g~
DA \"ID K£:\:\EDY,
voorzien van water llit t WCL'stan1lhoudenlle
pIltten, loder put voorzien
Malme"bmy.
van
nie\lwe
"
wennen"
en
nog
0011 extra
Pomp,
alles in Eerste Klasse
M_rk'tpleln, Paarl,
:\1 de hon·lIg(·meld., njtlligl'II zijn
BODden elf gODdenMedailles en boogsta toekeIlDIngen.
reparatie.
,
'
van zijn l...~te hOllt gemaakt.
E groote prij8winner voor Lichte
Met de voorgcstelde
:-ipoorweg verleng-rng van MalmesburJ
zal Je
Rijtuigen, heeft eene ondervinVe I'k regen
reMronwend
lijn door l'en gedeelte van de plaats loopcn waardoor de waarde aanding van ruim 25 jaren in de rij"I 'Q
'-I
I
1
in
.'1'(.
rnerkel i ik zal vermecrderd wordt'Tl.
tuig ~zigheid
opgedaan, en zijne
Aan,Europa,
II. LEVENDE HAVE, ALS:~
rijtuigen zijn wegens hunne goede
OO"olen
lUO lIaml'ls eli G \IS Schapen.
. hoedanigheid
alom bekend
over
Azir,
UIl) Aanteel Ooien,
geheel Zuid Afrika.
door
E 10r,'I'I111 \'alllatil', ,",-,orZlt'll III
Afrika
:JII Bokkcn, Slacht l'll .\antl'l'l.
Alles
ha.ndwerk
(en
va.n
goed
droog
.I'Jor ;-;I'ctll' .: ~.-I 01('1'afuf'\'lillgsd,~
lij OssL'n en Koeion.
en
Hout) en gewa.&rborgd goed te zijn.
raad ,\kl<' \(), ~II \':1'1 I"\."~I,\'an
1\1 hl'! vee zal tegen dielJ tijd ;'I'ek v~·t zijn, zijnde nn alreeds beZIIikL' l'1.'i"IJJIJIJllfll·11.JIl' \\'('t!'gL'latcn braam yoor she h ting.
Prijslijsten en PortretteQ, gratis op
Amerika .
Agent~n.
zIJn \lIt Ik laaL.;te l'Jjfjaarlijk~chl'
aanvraag.
III. 500 BOSSEN DEKSTROO,
Ya Iua t iL' rul, uf I 'lldtTVl'l'Ill"eld, VlTLet op het adres: F. J,"RETIEF,
En eindelijk de te yeld staamIe Oo!:,,",,t,zijnde J,~ ophrongst van 1
Generale Kooplieden,
Marktplein.
b\,terd of allder<zl!I', III Ol' Ka:IjI~L'he
I
m\ld
ell
~
bU:llwls
Hog.
~AA.PSTAD.
A fd"('llflg', --\"l)ltoOl<l zij nde.
Tel. adres:
Retief, Markt, Paarl.
(;L'schi('dt hierll1edL' kl'llnl.~g(,1 illg,
elat ('l'llt' Llj,:t daan'an hlt'r teIl Kantore \"tJOr ilJ"l'l'ct II' d,Jor r: Igenaa!'"
Termen voor Vastgoed zijn zeer aannemeljjk.
HlIlI!'dur- .'11 Bt'\\UlIlT~ \';111af h",]'_'11
AN het gecerd Publiek van de
J. C. RUST.
opt'~ ligt, l'll dat dl: ILia,] ,·ell hof
\
l
Paarl
en omliggende
Dis(lP .MaHntlag ~'.I \,wl'IJlbl'r
:L.
~.
:?\ (JO R I.{ ,.; , I ,Jr. &. Co, A fsla,~('''s
trikten
wordt
hiermede
bekend
geOIl1 I IJ IIllr houJt'1l z;t!, tcn ellldl' alle
maakt door de onderg'(1teekenden,
obj,'ctlps, per!'ollnliJk of p'schrrftl'V..nd\l Kantoor, l\Ialml'~I)t!rï,
dat wij in staat gesteld zijn om
lijk daartu(' aanl.!'estl'ld, lt' hoon'Il,
~:; October, Ib97.
alle timmer- ep bouwwerk aan ons
ell ,'enig .~I'lllJl.'mtl \'alllati,' Il' Il{'n'~_
AGENTEN:
toevertrouwd,
met allen spoed
en
stiptheid uit te :voeren; zoodoende
tigt'll
ot
tt' \"l'r1l!ld"fl'1l.
Ol'j,'cteerd(\rs lllodcn bekend ZIJII
/1
/,
,
•
zullen wij de ondersteuning
van het
Illet elt- \" aillatie ..;der Ei;:elllloll1ll1en
Publiek van de Paarl en omstreken
wa;~rl"g('n z~j :\,':TJ~L'h('~.I~ ohj~'~- 1,)ERSO~E~
dil' op de
Illt('ekcni~gslijsten
voor bove~genoemde
zeer op prijs stellen.
De bezigheid
._~---~~-tecll'll,
daIl! .L.IUI Intol m.ltJe zal
,
'l'entoonstdling
gekckend hebben, of van voornemen zIJn te teek- zal voortgezet
worden onder den
Huis- en Stoom Kool en Coke, geleverd in kwantiteiten
worden versch:d t kn\ IJI ]J, ot IIof ellen, wOl'lll'n bi(\rbij uitgenoodigd
ecne Vergadering
van inschrijven!
stijl
LIttllIg hOlldt,
, .
bij te WOIll'n op )(nalltlag ~Ol'gell Il tIezer, ten 9 ure, in de Stadzaal,
ten gerieve van huisgezinnen tegen laagste prijzen,
.Op l,.,,,t
. .
ten einde Komite Leden te kIezen voor verdere werkzaamheden.
DU' TOIT, SlIrUT EN CO.,
ALSOOK
(, LL\_I),.
Collectanten die hunne lijsten nog niet ingeleverd bebben worden
.
~l'cretaJ'IS~ vorzocht zulks voor dien tijd in te leveren bij den ondergeteekende.
Bouwmeesters en Contl'akteurs,
.Afdl'dlD~~mlad Kalltoor,
.
..
.
43 St. George's-struat,.
C. C. A.. DE VIL1JEB8,
Secret.aris.
Adres. ,{ P.O- "WINDIOLL,"
26 Octobtlr, 18\;17.
Paarl, 1 November 1897.
.
Aohter PlaJ'l.

PUBLIEK VERKOOPEN

T~~~~l..

DE

TENDD.S VOOR HOUT.

J!r

n

STnTEI

Tak Depot:

Afdeel1ngsraad

KAAPSCHE

1', TIiEROI\',

!

HOEK VAN

St. GEODGE
l1V 11 .....
A
DD
1~1'

ROVERS, TRIUIPBS,
CLEYEWD8, YIIIIGs.-

PRIJZEN.

RBIJ geschiedt kennisgeving
iat op eene vergadering door
den mld te worden gehouden te
dien Kantore,
na het Hof voor
objecties op Maandag, 29 November,
a.s., er voornemen
be8taat
eene
belasting
van Id. per £ op de
waarde van alle onroerende
eigendommen op het dorp Durbanville te
heffen, volgens Proclamatie No. 312
van 1897, ten dienste van genoemd
bestuur
voor
de 12 maanden
eindigende 30 September, 1898.
Op last
C. LIND,
Secretaris.
AfdeoliIigsraad Kantoor,
St, George's Street.
26 October. 1897.

Ile l'we.

-op-

?

doeken, 6/6, 7/11, 9/6 doz. 36 duim Blauwen Bruin GEruit std. yard;
40 duim Bjd. yard. Dubbel breed Cretonnes 1/3, 1/46, 1/9, 2/- Chitz
voor het overtrekken
van Kombaarzen
6ld., 7td. yard.
Enkel breed
Beddetijks 6d .• 7id. yard;
dubbel breed 1/3, 1/6, 1/9. Kanten GordiJnen, 4 yards lang 8/6. Guipure Kanten Gordijnen 3i yards lang, 15/6,
17/11. 21/6; 4 yards lang 22/6.

.M I j lie Heeren.

WATERBOERSKRAAL,

lï t de Hand te I\:oop,

1!f..fI!lii/k

,,,.;

Het Z~d Afrikaansche Leyende Have Geneesmiddel, HIE.~

D

MALMESBURY.

-;

Belasting voor het dorpsbestuur vu
Durb&itville, te worden opgelegd.

E Ondergcteekende'
Ilwt instructies
begunstigd
door :d(1n Heer
18.\.\1 CORSEL!S Run,
diu zijne Doerdmrij :wil verkleinen,
zullen
voor zijne rekening te

.•. KM!,.

,::::-

Hoofd Konlo~ 1J8~1 ~.

d.bboIo Bedden
2{6 per yd. Wi"" Honey Comb '~'eD1rele
Btddea .... ,-~/6; voor dubbele Bedden, "/9, 6/6, 6111.
Witte HODey Comb anddoeken 4/9, 5i6 doz. . Witte Turksche Baad-

..."' ...

aan al

lupstadscbe

"

De

Kantoor van deu Ci,'ielell
Cl)mmis~al'i"
Kaapstad ~O September I.,~,~.

r

EN

Britstown,

C. M. ~TEVENS,
CiYiel~

,Fr

DE OSBORNE ZELFBINDERS,
zijn licht en sterk, balanceeren
zoor licht, Snijden cn Binden kort zoowel als lang graan meteven groot sukses.
Wij waarborgen
dat onze Machines alle satisfactie geven, en laten ze door onzen Amerikaall8chen
E.xpert
opzetten in werkende orde.
Als gij een juweel wilt bezitten, bekomt de Osborne Zelf-Binders
en
Maai-Machine~.

HET

N gevolgt, Kennisgeving
No, 7:l,
gedat~rJ
2 September 1807,
Tan den Landmeter-Generaal,
wordt
hiermede
tot Algemeen
naricht
kennis gegevcn dat in termen van
Sectie IT, Wd ~o. I.j van 1897,
zooals zesmendeerd
door Sectie 1 V,
V en V I van ". d -tIJ van 18~I,'), dl'
vogende
Perecelen
Kroofilanden,
gelegen in de Kaapscho Afdeeling,
te koop zullen worden aangeboden in
front van het Kantoor
van den
Civielen ('ommis,:aris te Kaapstad,
om 111 IIllr v,m., op :\laandag,
8 :\ovemher 1."'~17, onderhevig a.lll
de voorwaarden
('n bepalingen
ill
bovengenoemde
Wet, eli in de
Al"'emeenp Koop-conditie"
neergale,;J
,., , ('Il Y('['dcl' aan zood all i,.,"'eVoorwaardl'n 11 Is op dell dag Jer Verkouping
zllliell
bekenJ
gesteld
\I·orden.
De Teekellingell en Voorwaarden
van \' el'kooping liggen Jer inzage
teil Kantore van den Civil'len Commi.;,;ari,; te Kaapstad, waar eopijen
van Kl'nnisgeving
ï:l eveneens
H'l'krijgbaar zijn.
\raarrwUlcnde

'.

-

Afslagers.
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(I'"" de ilO/I n, /Jnll d: Co )
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4 \'o'emher J8!lï
worden 01lLCOLXla
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Ifl
~t'cn('n
dode een l'oed('nde dn.IJk
..Een (;ecll.lrtl'l de lU:lat..;ch.JJlI'IJgaal III
~rlttl"\lr"lI"
(lure
markt
".1" deT.e
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ntOl e V,1ll r1t'n
UCtiwlt. gueue hoed"nlghcd"1l
hetZIJ "I t:ngel
WCf" k zpj'r
h,lRn&dl \ UOrz.Wll
.')()~ JlJM haalden
gcheof \ roemde .oorten. 'Worden I:e..muord door een hmd OlD I'r mt te hal..n"at ZIJkMI!
Con trolleur en .A
eur Genera.a.l, £f~ ~,1'1 Prll~/.!1l W,Ut'lI \ l~t tC1l('o onverallderdeo
Een dln'kte
Bl'lt8Cbe l'ro-Con"ulaat k, II
stuf..,l ~n ,ulker waardoor IUdlgest.e be.orderd
Kaapstad, tot op de
middR~ vali prll~. " ,Ihlt! !llle AOOIten vrll ",ned In 'rL'lg
Idocht.! 1'(>11 tekort krijgelI, De GedUll'terd,'
wordt.
lJr
Tdl/'/"
rf I)",,,, a. oon voedame
Itm~r
'Ollr de wock 1414Ibs, gewaardeerd
drank, bevattende \lor I..
<~n.kracht hentellel'1l
maatschapp:j
heeft uog geen Jn'ldend
D'XSDAG,
16 Novem 1',1807, voor op I£2ï:l()
cocoa,
!rola, bo~
cu mouI, Het Deemt d~ doch zij heeft goederen (1lMet..) ,he et."
het ver!l..~mreeren VII. bet Blok voor
'V'J nutf"CreJJ MTllte pwats
In al. £en .pler ..opboower . £en behoorliJke regeering niet kOIl aaul'Iikt Il,
Witte ordlnalro prIma£8 O.od tot £D lO. od ; allllbrenjJer \Itn levellllkrncht,'D
Adillll1l,tratll',
van he NlCllwe Asyl.
't kort !..oe"t ze al
d.w.z" ZIJheett de kall8 "i1U tleu toekom.
ecl'fll.e
£,; O. od tot 1.7 O. \Jd twecd~ £4 lie Od
de Le.lllnddu.len die ""II kracbtlgo gewndbeid
Valkenberg,
Mowhrn
lot n U~ Od. <.lorde £:10. od tot £3 1iia od ; Uitmaken,
Een ët'regelde
Dur dft een drank IS met HD stige "boow" gekocht.
IIl~t tota.t! beJrll
tt! worden Jrdenlluro tot hard £1 I[}. od tot £:.1 15,od . aangename
kan zoou.ls Canllda (niel de
lIeUT, gCMt
ze voldoeullIg
DaD het rcgeering
wiJfjes \I<1,t", eerMe !.Qt ~upeneure
£, 150Odtot
beeft, et'n &ware pach:
_t
keunve iebelDelte,
ZiJn actieve vermo .. Tl'llnlvaal)gl'toond
vel'llssllI'€l'rd
zal £2 ,OUI) niet te CJ f~.Od, twoode n l.~.()d!.ot £410s0djderde
tot beco5Cheldmg
!;te[t kracht aan de (royalty) op gou~uen
houb~n, dO' 11
boven gaan, Wf\arvan
10,400 op de £2!lJ. \'d tot£~ IOr<Od, Il1foneurtot .Jeebte £1 pn
mailt(, en bevordert deo \ loeI vali bet maagsap,
een vacbt brengt geen geld, voordat h~\
lO. od lot £2 IJ" I)rl, donker £3 ~ od tot E'D hoe onverteerbaar
I gebou \\ ell zal worden eplaatst en £4
het
gOl!oten Toedeel bil goud
feitelijk is uitgehaakI, WIllIneer tit
I:,.
Od, fancy IJ) ock.
£~ 0. od tot
""Dllie IIla:lI ook moge zIJn, zewerkt Ale een \'Taag hoe de ~minl.tratie
I £1)00 op Lle Stoom tels en het £5 O.Od, .tII:ui lO I tte il III. Odtot .£ I 14A 0<1, opl08l'end
Voort le Il('tten
en
assllDllatle!
middel.
.\1 de Toor ..
,1""kor £t o. IJn
revde opgelOlt ill. Doch de Bri~che Zaldktukengel'eedschap,
in den hchtc £1 IOc 0,1 t"t £11:r.<(),J
IIn~w.te me,hube )OIJrnalen oor ..lec dr TllJblea
tot£li~.I~1.
""'RIL lange £4 1\I.IIJ tot £', O,Od:
AfnkaaollChe Mua.tll~harpiJ, door dee hl't ..
Yl oocoa un, eli dr G H. HUJam acbrllft :_
Kl'"kenv~r>ugel van lie gebtlllW.
I"~g tot mhldelmattg
£4I", Odtot £4 lO.Od, m.d. ..Het
doet
mil '-eel genoegen getUigenis af te reu HHODES' patente ,jt) pel"Ctllt c1aullul, ,
Geen 'It>nder bevat
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matIg £U li. ti I I"t i I lO. Od. \al~ hUIg ilel van moot, hops, Irola ..., caracu_
al,., de " .A '''era.go Clan le" hekenJ
pekWerdel'l! en RI'eIiulateur.... a.11l alle
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,,:aarde die het geldl>t:leggend )'uhlu'k V.('I
staat,
zal in aanmer
\\ orden matig £:1 1'). orl tot £3 2. ti I. middel .. extmet, Ik l""",bouw
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h ..bben
"IJ het gr -otste getal WeU"l ge
hooI ten III den nacht des onspoeds
\ eleu In de svnode vooral zij die in
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wools
hans
samengesteld
18, dat gedu
rende het rpces het eeu langeu tlj<i neemt
een aut\\oonl
te ontv lUl?en wa'Jueer eene
z ,ak
II I haar
0 ldeel
wordt
ouder
lJ< li \\ J le,en III lag'li
\V1a'ln O( k
k I kp I J ~e ",ken
met <it u we -teu "POt-tl
III tt
I \\
I' I n
g~ I, il
II t III lilt ~e
I I )k
tt Il
I a,
III Il I
I
t"OUI I
I

"orden
de
IfsUlnd van

GEMENGD NIEUWS.
OsnEU'" I 'Z[HS un RA'Gil Voor
A bool te Jacbt> dlei CIMn..llham

,

r

de armen

Da J du Pie""
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FRIElILA"D Btel -De
heer D Cloetie .. n
Klapmotl
b edt eeD gned .. Le~lde Frie&land bol
DJt de band te koop UIl
Ivooa, - De D1hoer "an I"oor olt DOltlCb
O ... t Afrika gedorende de 1:1 maandea a-em
digd 31 Murt 11197 bedroea 241 087 Iba
PKOrEf!IlOH HOfMEYR .. mooi aan t beteren
en aal ndr 1rJJ met bliJchchap ".memen weldra
weder IJl Ataat 'IJn zIJn werk te .. onarden
D.. Il US K"pt lt.'lIlD te Vereeniging 7. A B
lA z-lf'm -ord ~n
een ongeluklnge loefde
""buut daarte, de aanleidJJlg gew ......t te SIJD
DE !IF-EH Lw WF.I!iTI'AL, n"08!fer edlte.r
no de Pretoria P, rAS en Durb.n S/<lr wordt ge"'fd
88n betrek!ring ID de Trana, .. Llche tbe·
aaune v.rkregen te hebben
BISliAKI K HtI~U)lENl' -Het lMlhema om bet
eerste monument In BerIlJD ter eere nIl pnn.
Bl1!ma'ck op te richten lAzoo ..er door dat men
professor Remhold Bagu.. gekosen beeft om het
.tandbeeld te maken
GE.,! Rt ~I E do maand October 18'17 werdeu
200 geboorten te Kaap .....d ge .. glKlreerd nl 37
blanke Jongens 19 blanke mel")es ! gekleurde
Jongeu. en c,! gekleurde me"'Je.
, an dit getal
waren 2"1 oDeebr.e !rinderen
O"DERWIJZr.IIS otl RAAG., - T ....J'e rond
gaande ouderwu.eT1l "oor de gouvernementa
achooi te VlakfoutelD WIJk nn ZIJI.prUlt f ..u
r""mlth
0 V R en ..oor de ochooi te Leeu ...
fontoln w Jk Mldden"pld dlat Bo.hol
nHA ~ I I lt r - EAU trellrr.g ongeluk
.0nd.1
<Lar ,elled"n .. ook plaat.
I' en kleurhng UI" III
eon w.gen klipren reed Vlei vali Utt ro rhllg
met het ~cv I. lit Ud I\"lel"" over 'n" nek gill
gen eli hiJ I IDIIldll k lood w.... -H rl'
Op DIIl,d.g
_ "ove",b"
I., K IlpmutA Stalle
41) paarden
uitgezocht d 'r
Itc I li l,h ".
()p Lhu.dag
," lve nber
ee)e Il '" celhel I Kapater bokken ~n _I"cbtoo
I gelu • ht I,,<)r PJ Kn I te Klal nut.

Speeohes van den heer Ohamberlain
BEGRAFENIS

DER HERTOGIN
TECK

VAN

LoNDEN
4 Nov - (Reu/er.) De '-r
Chamberlain wIjdde lun rektoriul !Idre- te G Ju.
110waanbet
ooderwerp "aderlandaliefde
Hj!
_rdeelde
den vertegenwoonl"'r
Tan onl
venoeele phllantroph..
die elke beaehokf',lng
van trou .. eloosheid en .. reedheid I4Dg ......p tegen
ben die bon leven en naam In olUen dIenat
waagdeo
DU ,elde o.ertoigd te llin dat on,.
natie bet pracbtlg geboDw onHr grootheid ..
beel en .1100 opbouden
In den loop .. n een .peecb ne qJn IDncheoD
speech bU de GlugoWlCbe unl.eraltelt, zei de
heer Ch"mberlalo dut oDllltaodlliheden dIe aena
het land III moeililkbeld 100 niet ID ge"aar
brachten
geheel en &Ivetanderd "aren en dAt
de betreklung met ZUid Afnka DO "an meer
roldoendeu aard w .. dail .ooerllU18
De be~enl8
drr bertoglO vaD Tllek "ond
met kvnmkluken lu .. ter pJaa~ al de "Teemde
bonn waren .,,,rteR8n.oordiid

Britsoh grondgebied.
, ERKIEZING
LoNIJE'ol
5 "inv - (Reuttr)
- Het lekt
UIt d"t toen de gouvernenr van LagOlTernalJl
dat de Fuu. ben Sakkl haddp" be... t w.lSe
"laaie IlrJl.t<cb grondgebied IS bil er eeu ma~ht
h, en.ond wa trol' de FI.nschen terugtrokken
MaJO'1r o.ho.;. ,n a I lert' ffie,e",,, en oudtr
offiCieren
lUlands n:lJlr de Kaapkn.t go
tokken
loone"leu
wperglllo"ze .. nnOid~ hebben
10 <Ien l)oetourpkllOhen relchtsratb
weder plaat!,
gevoudpn d" Jlenr.ellgovolg. waarllCblJullJk zal
VIlT I.agd
lV rden
BJ ue ,erkle.lUg voor de 'r Id cton af 10011113'
'an L Inca.hlre III pi lat. "UI ueu beer ~ le der
coneon 4tICf oH"ledflu
"crd de hoor DlI~k
w>rtb ue hl..,ral~ kandidnat ,,<ko.cil met :>~64
~temmen
tt gen ~ 64 door d(,11 C )n~f\ alleyeD
kUil hdaat u~n heer Mlt heli b.hadd
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getrokken
Veel IClwle .. door den .... ten b8?1J8n
donn aan den Sbeb. en andere wegen pdaua.

DYNAllIBT
4 Nov
- (&tml',)
Het lI"..oelen over de besl ... lnl omtrent cle dy
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P K r J I I Z \I Ir II I !Ii \
U, I",) - ( ,edu
duor 11In~ellle regen g"terarol J ge'allun
en
oog dezen

I

mOl

oen

Id.I le

~ 1

Iu<:h

~a..ten
Mket'N"D
ougt de
Id kau
J~ zullen
l
kelheld
f~l U~
neI'l
I zIch

(' U

Franaohhoek
BLOEMENTF.NTOONSTELLING

)-

B,dcu
\UU

f I I ~ Il

deu

RHODESIA.

A"" d.<11£"I",,-r
11U' hce - Ik &lO In a >l'e ultp"
.... ~
d..~ag een wker scbru rer X tegen mjje ~
~n 0' er de ..ermeer.leMn, vu lte6 Dl_ r."
den _ttna
"0 de 1DlllDClpaliteit. DU •
lt
dun
err beperia te 111111 te ......
of de
__ ten. Dil kriirL Wel lIIjjIIIIeIr
ik ...
dat ik ala eeD der grOOtORe beluu, beWIn ...
reelIt dau&oe heb.· Welk
eIe __
1D",18
OlD bet
aJariII 'I'1UI dell ..........
biine .£50 te ..~n
,
DaD net bU "rier, ik pleit _
......
booging ... n bei aIaria .... cleD......,.10
.....
Ja en ik denk ik heb er ook _.,
t
wat moet dae &r1D8 nod. ID&II ..
.e1e duagen dM de Yonge opuell1er ... bMU
gedun
Ik denk die arme lD&Il doet _
dut te ...... ,
Dan seat bj, waarom ik nlet _t 18DII'neam .oor de
dag kOlll, daa bolooft Iajj lijf
volle Inlicbting te p.en
J. meneer x., Dr .....
o kan lIlJ HILI I I!lLll:IIT1!1G .... eo, WIIId ••
met de saak ""Ell bek.nd' Ik weei dat .........
beter bekend lA naet bet ..JariII ea ch ct-....
ua den opaieh ter dan lij
Dan zegt u dal ik lned weet, dat de _
reed. pobhek 0Ple.elld aun Ja, mijnlMer x., ik
weet tw. 1 &II..... maar wat .... ~
ao- _
OPl""ei)d
werden' Toen wu er bij .....
W
,,_
HIJ III loU ...wJd lewordea, a.t _
to.
H oP8'e.eiJd
werd"
\'OOr eea &ader erf £16
wiJde bebbea doch DJemaod wiJde bet _
...
prlJA nem.o No kan men .£100 er ..oor krUlen wd bel DIet verknopen Du &Iet a lDjjDJlW
dat ik olet ongelnk blOb
Wat mu opr&lleDd 18, 18 dat X atet _ aitJeIr
geeft. terwIJl hU locb legt dai hu tea
(ii
geloof ~m) bekend ta met de -t.andic ......
Waarom wordt &Ilea dat lO de-mwuetpali_t.
"oo"alt DIet gepubhceerd'
Ik denk boe """'er "1J ooder de _we &ete
komen boe beter
Oan u.l an"" .k.,.. niet _
ond .... een dekmantel geacbl~dcn
Pobliek "..
Sr.eUenbotlCh .. eet 1181 1111 ... JUl' doet bij ft
electie
KI.,.I mwneD die met zoo lIIllIII' W
Mla". 'all een am btenaar meI< £bO YeTbocJrt..
maar die weet waar bet &1I'Ul' 'l'8rdiende ....
van do "edu wo en wee. rlUldaau komt.

x.,

recbi""

an. ....

Tone

f \I f ,

Bc,le \e"U IOciII g I mej Kilt! dc 'Ilhu ~ _
)on J I, tI) Klld
Blo Ic Hrlamehn~
r<ztn
mo)
ti Knel
2
Jong) MIllIle Hu" J I ... r" Ua lelt
Be.te lien IO'clJ (dclf'lf le ;ou I) I mc) Knel
dc'
her. 2 meJ (, K II I
11. '~rlZPI
('en<cl Ilenu) I) IJJJ ~"mle
IIu"n)
gel lj "hnl
I IlHJ ti KlJ I
rOlen (uczclfde "oort) I Jong) Le
Pie lf U~O
Jor PJ KatJe Jj li) lelt
Ue-tc • "rOle
(,e",cbillend)
I Jong) Mlm.e
Hu"o 2 me; \UII ePepler
I.e·,e eukelt roo. 1 J Il~) lhmle Ilugo •
m"l J lhuman
B~ Ic 'ena I C lig ~ nch •• c
'Illier< 2 Ille; t. Knd
Il slo ver<am~1 uI,( l' 1111"0' 1 ; I ~CJ Martha
le Houx 2 )on°t) I" nic Hu~,
B ste ver 3 nel ~ 'erl,..{
I JOllge; n.tn
Roux 'JongC).Al I Ic P~pl r
Ile.te Hrz"rnohng
PdtroOi lum, I JongcJ S
H,\Uman 2 mCJ (, Knd ~ me) l' le Roux
Ue.te verzamehng (."mlllum.
I )ongeJ Be.
sie de \ Jlhers :! me) E le Roux
lk"te verzameling anJeliereu 1 Jon!;e; S Hau
mnn 2 JongeJ H"'1Iter de 'Ilhe ...
B ste verzamehng
Leh.
I Jonge) J de
Klerk _ mCJ E le Roux
Beste ven:am<ll ;; Phlox 1 )JIlgC) Mar;; :\Ia
ra,. i Jon~c; \. "walt
B sle lerL:undIIIg
Bell. I )onge;uff I enlO

JOB

KERK EN SCHOOL
PREEKBEURTEN.
ZO:>lDAG

7 NOVEMBER,

18W7

B~ FORMATIE
FEEST
Groote Kerk - • Morgens (Holland8c:h), ct..
(, an Slekerk
Middelburg
8 namtddap
t.n
1>11 ~" ,
4'"
- (R 1 ) - fell pn
l lO een ,ere<nlgde kmd<;rdlenat en "'I'ODda
~alc st" I,crk • r In~ 'Iel gl.teren tI)(Jr maar
(EngeJ..eh) ds D PIC",UIr 'rubnrg
bet Jl II 'ICk Ofer hct algemeen Lid '"~ geen
Ztlepunt - "'forgen .. geen dleost
'p l' 'al
la lf het ,erlulls;de d ,t b, t geil III
Pai>"udorp - .Morae1l8 geen dIenet ."onds,
b. na fide 1111"lnc zou wo den belegd Lotcl ulln
CL.
De Beer
III _tand. eli 'erbete.de
eigendommen te dub
IlauoveT1llraat
Kapel - • MOI1C!118, sbeien
dlen.1
• a voud. d. RCI neke Cradock
Da beer Marks ,an l ...wls en MarkA die Iller
Roggeb,,'n - 8 A vond", d. W S E Roriob,
""dert ~cn til gelede n wa. IS eemg,zlII8 terug
Samak .....I..n I
houuend met ZIII ,mooning te zC:;jJcn maar men
!Ii II - ~I""ndel ,"""he
blcL.tood MUD ...
gel ft .I~cmccll dat Z II filma geld en ,eel
a .. und ten
lO IU de conAlOtonekamer
geltlook II Rhodc". belcot
Nieuwe Kerk Breeslraat.-sMorgeaa
9-30,
I. ,\ II Daneel Deidelberg en .... onda, 7 nar.
dA F <:1 pk€n. Fr:l8etborg
'i B --(;ollecte
ten beboeve ..... b.t lCboolIIueo
f,,"d'
I(
)
B .te ".flamdll
g Rluder'pour
mCJ Kllcl <le
"ed
Geref
Kerk
BOI!enll:3ntstraal..u'Jil e 1l
n nbol.cbe d "".ten) • ~Ior",cll. 10 3(1 ea
JI,er
J~lIlu
• ,. nd. 7 uur d. J F Botba {;nlondale
II'
nw) I e h Ul.
" li-Biduur
D ,"Jenl~gMvond.
om 74:>
U,l
\( r"mel! I{ L<eoa bek)"
I Jon6.J
lt n lol>o>ch - .1I10rg.,," lO iIO ds Boabol
ild Il lt u~ _ III J K ti de , Ibcr ..
(" ) .cur.)
cn u\oDd.
7 uor, da. Beyen
Jl t<! lê
U I g \[ gnlOnetlos I Jong") He
(" Illo..-m re)
Icn. I Hou,
ISt "'lephe ~ - sl\lorg"u.
'I 30
CL. W V
Jl ,e \ rL n I 0 'W;;C1 hotuJ"" I Jonge)
Bo, h Nllmlk"aland
en .avond&, 7 Dar ek
Il I ua c\nn ~ 1 II I
J \. Bucbner Tulba.h
lj
e ,~r"'lIIell ~ ~~dea mCJ E le Roux l
(,roenep Int - :14:> v ID
HoilaodllCh dl..
)on~cJ Jallle J) b rt
L"polrlt
II I;), m En~el ch,da. E d.
Jld.t~
, rt Im h I; POppl S 1 )ung_) :\Iartha
J n III hloemendlen.
7 Aavonda, da. E de
lo li Ul: 2 )Cll0'J B'l'
Klld
Beer
~!a..1ndag 7 sa vondA. bldolU
B 'le 'eflamel U. ColurnlJlI c 1 )on~e)::;
E'all~
Lutb
hork
f!o\trandlltmat.-aUorH.II"
gens tu ure (II ollandocb) d. PienlAr, V'1I'
Jj "le '~r .. n ..1 n~ UI01dlOlu' I mO) le Roux
I ur!;
en • 1\ olld.
7 uur (Engelacb),
da.
2 ) ng'; ~ Ifaunl I
&:h ol! z Colt .berg
Zond~ .... chool ten a lire,
Jj .le \Cr !UDclwo Ca.nul) Tuft
)oo~<) Le ile en Luthetl! lIChool;;ebouw woodstock ~
111(.
school Icn ~ II)
I te verzamel n", Da"'l.
Jung ) \.nna
};bencrer Ztlndon.!;kerk Ro.eIIlraat -r a Morge"" 'I 30 en • a' ooJ. ti 31) eerw Dreyer
W Illoorg, -. Murgeo.
10 ure (Dollandaeb),
d.
A
Moorrees,
Paar'
ber1'o~1
onvoud. 6 4~ Engoladl
d.
D J 'PIet.ar"
C IteLhage bonormlDpf_t
speciale It.__
gon
:Sl<Donlllllad - • YorgeUll (Uolland.eb)
til
u\ond.
(Iugel""h)
dr .Faore 8t.ockC!l18t.room·
Kalkbaai - s MO'l:ena
10 30 d, Betlef,
1I00~'''urg
, rllc Pr< telllant..che
Kerk
Hootatrut.Morgendwn.t
(f n6cl. b) te II ure
kinderdlenot onderw<rp
LlLtle Soow WhIte "cl
I mor;en
.. ' ooddlenAt (Engehlcb)
te 7 v.,
I rUld.lloclIIUI
1 JOlige) 011 lerwerp
:sbould we Idealise Cbl'lllt? .....
It halmfor! h
o trez .. I J I geJ lIdena le
Op lE' .-gen lullen de dienAten In de Zaider
Paarl $1cme~ntc wordon ...aargenomen door dr
I... u.. Phd ,"''''". n d~'8 • morgens eo door dl..
A 1Jofmev
HaDo,er dea a,onds

Stand verkooping

Transvaalsche Volksraden.

I \\ JoS

et l'e u

18'7

Z.,\KJ::N

ROO1e Morreea
&o>npkleurde
dame, .tond
beecbllldip bel~
Yalie&enLioaJ-.be
pbeaiad te bebben
- De beer Perold _'-D
Yoor t-baJdiade.
De aak werd TUl de bud PW"18Il
Charlie ,tood be.ebaldigd 8n1letaan Kobam
mej aanrerand te hebben door hem een .1l1li IJl
bet unguicht
toege<bend te hebbttA
Een boete ..an 6d. word opgal8(ld
Adam Ratua kwam voor OlD ,traf te ont .....
,en
HU kreeg 12 maanden buden arbeid

f"

g

4",

'Ill

" NO\' IUIBF.R

(RrnI:i~ELE

WooMOl~ 3 November vond de bIoomelIten
JOKANNt:IIBURG
4 Nov
- (Rtu1er) - Dot toonAtellmg plilAlJite F ranllCbboek aooaJs aanp
kondlgd
Vele bezoekera W.I'I'D ..an de Purl en
opmaken van Ateutmon voor de DIet betwiste
TU elders overgekomen
IIletl.ejfelUl&aode bet
WIJken voor rertegeawoordr.glD'ID
den nleowcn
Bet ongunst"
wcda dat de
AWlarud "ood beden plaats In wIJk 1 W&reI; slecbte weder
voor de kntoonaterhDg
"Ier kandidaten en de beer J de V nes werd laalstie pur dagen
al. bOl'Jer gekozen OD de beer G R Grey nu beeracblo beeft dan ook de bloemen &eer unge
daa" DeaOlettegenat.aaode
kan men de .eriooala burger
De beer G van Deea, de nrtegen
nlDg al. wLent be ..redr.gend beaoeboDwen eo In
woordlger der WIJkbil de gelOndbeid,-oommlMle
..ele
le
..allen
w..
de
vert.oonlDg
betier dan bet
",el Uit ..oor wllk drie werden de twee aftre"ong Jaar
AUei m allee genomen kan d. ten
deDde -.erlol!enwoord.gera
de beer en A Huu
tooll8telhnll ala een soeca beIochouwd .. orden
bara eD G KoeDlgwberg berkozeD
VeneracblDlfen waren o ..ervloedr.g eD ook werd
er 10 eep n"bu gel ..gen gebouw een ungeDame
Ói3voelens over de dynámiet
dlOer vt'rlCbaft
kwestie
De opening vODd plaalJi omAtreeka Il uur
door deo eec.etar ... daar de wed heer Piers die
B \I lit'
""
"vv
(Re", )-De men
'oor lit d",,1 gevraagd WlUl mct kou 0\ erkomeo
ochen le Il I berton ge' elell &. h _oor t"I, urMe we..ene beZl..h~ld
.leld 0\ er dcn u t..lag 'an de .. emlnlD~ Hl den
Raad o~er de d vnaollct kwetlhe
l'H1J"1 IJS I

GALISHWE
KI\tnllif)
-(11,/
)-Gah,h
011 an lero opperhoofden
"ar~n Leden ....,lcr

DO~ UEBD H.

De s;;adsraad.

KAAPKOLONIE

wc
vuor

JWN1CIP ALE UXD

neet ..

I I rt lt A I
:,>,
(l Ir)
8(:hc.ru\ OIO wder '00I hal~~d,r'tlk
i Ol Plfdn
n."
het u " tegen £ ~I "~I kO.I~u te 'ervoe
ren I. nu In handcn Etn tel dcr van £~ ~H'''l(r
het IeggeIl en ~o gen' li I IIIJCil 'our e e dl.
ta tie >an v lf III I'"n werd door ue mUnlclpal!
lelt 0l de 1"8tsl~ verg..dcrmg aange, Olllen De
heer n Mallocl< B,con \( CO '.nJohnne
burg
'U" ue ge. laagde r.ellderoll1l1!

er.

'ur lt
I, (p

NATAL.
Onvoorzichtig schijfschioten
'i \T \.L K [

In de Soorder P ....rl aemeente .. lop margen dA A Ilof neyr den ocbtenddienat eD dr.
Louw den namiddagdienAt waarnemen.
Ds P Il J ::;tofberg Tan Bokabarg,
:'>ulAtroom Z A B beroepen

I te
ram
I mc; E le Roux

leu

_

( Ilau u,

'an
II
en
kl~

va'
I

Ol

Len e nu"
I ",tc Hl zampl ::; ,h I • I m J I le U, ux
B.'lc
, lLameli ...." II ,,0 " IJ n,,'J AI Die
I'q I r
lie-le'" 1l.IU' I !; ( .1 c n3" I Jong<J lIe

I" I Il

Il Hl A
:'\
( I
Ir)
Oe gezond
held. COl'llml.8le "pp rt cr le lw,l. nnaml Idag
dat een ge, al 'an nil" k >ort. be"l .. urhaar ..."'.
aan een besmette t wk ... t r door d m en die Ol
I et dak van een hu, toe dlten "erde
liet
Ilev"",r III ric I Ufl1t JM 1:'"0 t er le ra.~ I hooft Je
pohtiC gel ....t alle du" en ,he III de \\ IJk ,hell'en
te lICh,elen
De tram"~g kwe.t c W lO hpden "ede. fOor
den raad en met Alpcht. I .temmen cr teg"n
werd be.loten een rcsum~ "an po"ltm van de
corporatie van de w I~' tramweg c, mpag",e te
le~gell \" >or len raAd er '0 r U1tneOl~lld ...etle
like lIuthorJ!elt lIJ F ngeland
Het punt, an
VCl'l!Cbil " of de corporatie recbt beefl In I 1:.1
de tramwegen over te n..meu walilleer de huur
der con'pagnoe om • al. een loopeode beZighelu
of legen den oor.proilkellllcen prU'
To. de"
werd"n he len aangeno,nen ,,()()r het
bouwen 'ftn een nieuw centraal pohtlo .tallon
tegen .£iI h7
De bIT" Al>er)~tw tb CA.tJe dl. 104 lagen
werd (>~eho",len
TOo rnlvrel"k
tenie, )I~e d~r
ak ho to.en den I aplteln dQQr de Lemannl, li
vdllrok heJeQ1uorlJ>n

A I I 1 Sov - (R" Ifr)- Dr Kelbe, di4
e",n kanduia.at lO ,-oor Vlctona Oost bir de 'fOl.
<I,c le "O~J bet la;:erboUl, .prak patera' 'u ,le klele,.. toe
HU waa ten f(llnate ....
de Inlll. drank bill "ed.ongen
ond_llI_
i;rw Ic conlrum>
en WP.H of' de noodakel~~
hl J '"" bet oo.tun 'an den JIDgobond
III
1 JoogC) B lklhe. b.
'IT,,"
le en de baLdelwIlu der "'IeerJDglll ....
.. hoek.,
uer Langbel'J
rebellen ea DOe.CIe
I JO Ige) Hd na Ic [Jol .1""",1
HII il!wugde Tan~1lII ,
en anOLl'6 zaken Len r8l101uu. werd
~ de beer D IDIICl1lm I Il mot zuue p'Jhtiell.
U4.lul."nde

.wiDfta

1 mtJ I H~u

;onae)

Z -A REPUBLIEK
A\~vy.R.Oln;!'f
'SOY

,,-11

1

~t

ware

la.,

,\"

181~

"u.

3-f1.n
a-po

r

naat' bUo

.. I t;"
V~"TR

'ILBI:'>G

I

I II

u>t

Mpwtnut

a

v.n

NU

1Jl

I

on

RKkN

I RH

"ny'~a.

n<LorGuam

JOIIAx~J:Hnt IHl ! :'>IiII - (R ..ttl) - Lerw
5-l bl 1111&1 ( ~I til.
Darra\!h d){lt In ..erband met de !;Ioetvaard.g
"_P",,,dur naar KA'V Croos
&-Clan L ndiA" I ... r MOL~lba&l
leIds u.. O<.:lali" der kerk pogmlf"n t,t oprlcb
.,_Arlo naar Owun
11111(Tnn een ....rbIJlf ,-oor 8""ullen vroowen
LONDE::S
'\ IiIboDdeN pond door h"t dynaml.~ bnlpver
~
Nil.
-(Per
lelepaaf)-De
Tlltll,ll't!!CUl Ic I.
I.ellend cllm lt, Erin ...oor dit doel op ilU lezet, OD
1lo1l.1erd4t( IDI'rl&;{te }'lymoQlh aAlJgekomeu
De
DOlldlll&eDd .. orden \'erellCbt.
..""Nen CalJtk i. \\ oclU.'aëDllDiddaa
ont 8 aUf
le,..n op den rand hielden een .. ervadenaa eD H
.,.n M.d.,Jra 1'CI1.nI1i ken
,ollDdllQ eeu IIOIIlltllOlD hei jail ada, '411tp11e
6 ~ 0"'
per tekgratIl)- De .FotIt II lI«ICIl te
Uk " 1!tNcaiq,
, 'oil la Ii!Illt_ptoA ~

\I, ~

Ál!

1 JC!lg~j AI

DI

Hr hner
die erop'" st dat het
.... r kostbaar
gemaakt
"ordt omtlat de werklieden 100 lang.aam 'fier
hn
heeft aan belde zIJden ran net pap,er ge
.rhrt' en en daArom k,n Z III bnef niel III Z III
~~he, I ~rl •• ,.t ...orden Il I h!lalt ~pec Hal 'An
het g(J~.1 to DIehoek .tallun "'ur ""n ïu mRn
rcOOA on:;He~r 6 maanden BADren Ij'll"k .tuk
pad
Dlltl lans aan .Grken IS Ilet blilkt d:<t
men ieen blanke oplichter boeft en 'I'Olieo. den
ver
III.hru
\Yerdt er lIIet bard_jew.rln.
r. dit DIet
v.npllhDi "lIliW11~1l ~ AaA
100 blUvtII?

KANDIDAAT

ge~dc

INBRAKEN

li U'trnempn""'Olk

"etcheD.

EE~ A"iDER

VRI.JSTAAT.

Gevallen vrouwen

n. T 'r Lou. eli • Ine )eugdlge ecbqe.
no te lO erden bl bUline a&llkorru.t le Pretona
r.>chI harlel Ik ver .. elkomd
Ben adrCII "nd
h n I amen. den kerl<eraad aangeboden on_
twc.. Ic namen. oe gemeente op hel dorp ..er,
geleld ,an eene beu ... vall .£51 ter.'JI ook .....
le on ierw lze,," en van de kmderen d.r Zon.
da'.i"""Uod twee k()!;tLare eD nulllge
ken "erdell ont. a&gen

ELEKTIE8.

1 JOlige) Annl.

ORANJE

te

D. J H vali WIJk van Murray.burg
die lil
het begm "an "erleden ...eek met 'line ~
Il 'Ote ~an }ouropa I- "earn'ea ...1 t.ermdt ách
th II' In de K,a~t:lJ
H I denkt tegen bet
emde dtr we, ko",,.
"'lellenboloeb naar eIe !(""n om aid ..", eenr~en ~"db) &une familie"" rekk ugen UOJr te Lrengen
fegen het be~ n an DecemlJCr hoopt hij naar ,une pme nie tern~ te koeren
HII acblInt ..eel _,
gHrooJen te bebl..,n LJI z'lne "" .. en de gen_
kundige behandel ng lil t:uropa.

Maagkoorts
DI IR\'!\\H

I

II

-<

00\1 DA.L'\TJE

YEiO&J)IGD.

.~

r"j .~
1,

4

"

~=;~::!~tD.
J
SAACS
&
SCHUTrERKOOPING.

T

DE KAAPSTADSCHE LEVERANC' ..............
, VAN MEUBELEN,

E worden verkocht,
nit het Schut te
Kromdraai,
op 27 Nov~her
1~7,
indien niet vroeger g~IO!!t:':
1 Ham, l't'Cht~ro(1r WiulcC'lhsak vlln voo~.
inkeroor
winkelhaak
van achter,
1 OOI,
1 Lam 8tukbnde
merken.
gt'lett:enl
n.
lOoi,
'linkeroor
zwaveJIJlaart,
haJf-maan
van Voor winkelhaak
vali achter, gelet
terd PK'
1 Ooi Lam, "tukkende
merken,
geletterd'
R R. I Ooi Lam, l't'Cbteroor
I!Chnil)!! van voor, winkelhaak
van achter
linkeroor
zwavelBtaart
h~lf.mllan
ran
lIChter.
I Ooi Lam, rechteroor
stomp,
linkeroor
winkel b, ak hal f -!lIllltn van voor
en achter.
lOoi,
stukende
.merken,
geleu('rJ
000.
1 HIUllt.'I, llllkeroor
winkelhllllk
van acbter.
halfmaan
"OO!'.
1 Ooi, link!'ro<lr
winkelhaak
ran Voor,
rechteroor
schuinR vaa acheer, Iaalf.m:lftn
van lIohter,
I Ham!'!,
rochtt,roor
half.
maan van achtflr, liukli'roor
lwavell'ta~ll.t,
half·maan van voor.
lOoi,
8tllkhnde
mf'rlcan,
geljjt(.{>rd J.C.
lOoi
Luw,
stokkende
lIlerk"ll,
g"lcuenl
R.
I
Schaap, linkeroor
,"omp. rl'chteroor
hal~.
maan achter.
1 Schaap, ,"",<:hteroor halJ.
maan achter linlcer<)ur zwavelBtaart
half.
lJlaan
voor.' gf'IHrerd,
A
2 Ooien,
lil1k~~r
zWlJvel~taart,
halLmaan
V09r.
I'PChtl'rnor \vinkt'lhaak
acht"r,
g3leuerd
PK, lOoi.
liuk"l'IJi'f, II iuh'lha.k
achter,

Het JJameson' Slaapkamer Set
(ONS EIGEN MAAKsEL).

IN GOED GEDROOGD SOLIED £88CH£NHOur;
KOMPLBaT.

£-8 1Ss. .£S 1Ss.
O
o

E oodergeteekende
wenscht zijoe
vele klanten te danken' voor
de ondersteuning hem gedurende de
laat.ste 3 jaren gegeven en wenscht
huo eo het al~een
publiek: te
JOeldeo dat hij nu een ruimer plek
heeft betrokken en Vf>rtrouwt hun
guoat ala in h~t verledene
te
erlangen.

BEVATlENDE 8 ART/KELEN AL81!/ERONDER:

v

.J, .\, VAS

ZIJL,

f

JAC.

J,~~17,

East.

SALE

T

O he eold "lit "~ rh,' I'(JIIIIII.'~
draai, Oil 'l7 ~"V"1)j}.'r 1,',)"
prin-iollsly r<'lf'IJI<e.!:_
,

I

Kr,>!".
If

1 ltlm, rigbt "ar ~'j!lar,' III fr"1JI. )t'f! "ar
~qQare behind.
I Ell". I ,I.am. !~ruken
lllarks,
left"N'.!
li
I 1'.1\''', I'" I ear
H""all,,\\ rail, IJ:d!'
""'''11
fn'1H. "'jlht.n'
[",hind
lt'ttt'n'd
I' 1\,
1 Ewe 1..',p!J.
!'rok"o
wark-. !1,U"f"J
H, H.
I
I....
Lauib, right "'''1', ,"ChIliilS ill fro nt, "l'lan.
behind
lefr ear "'all"wrai!,
half mOOD
b"hiud,
I EI\~ I.and,. rig-hr "ar ';11(01)'.
lt'fl ...ar "'PIU,." halr WO"II ffUllI awl b"hilld,
I )-;wr, brukt'll
111
:rk... krl"rd
1)110.
1
f1dllJ,I, l~ft ",II'. ''I'',IIV
h,'hilld, half 1"""11
fr"JIt.
1 Ewe. It'ft "'Jr r:-'Jll;tr(' ill fr11nt.
rillht
"'If ""'iJ"il'~ l"'hilld,
h,df ILU 'II
b..h;"d,
I ILiIIl\·I, ligiiI 1'''1'. J'illf lll<kJrl
behind, l.. ft l'ar ,"lltllvlI'lail,
Ir:df !J1'Jon ill
frone.
lEw .. , l,rok"1I [Ililrk, !I'ICPr\,t! .1,1',
1 }:we uw!I,. br .. k,,1t ll",l'k." l"!lt'rf'd H. I
t'he,,}', "'I'I ..at· ''(tim», l'i.:111 I'ar half woon
t."hiud.
I ,>';h..,'ï" I'idlt ,'ar halt !1l0()!l
h"hind, 1,'I't ";Jr ,-\\':rlk,,, laiJ klif W(!(JII
frollt.
leU"r,'d
,\, \', :! Ewe,. I,'ft va r
tln-nJ1ow(
til klif IlJ')'!l1
front. ng-llt ~ftr
81jllal'e
behind
lt'tt~'rptl PK.
1 Ewe. left,
ear ~'l""rc bt'hiod llalf nioou front.

J. A. LtS ZYL,
l'oundculII<tpl',

.

en andere plaatse" fn de Transvaal.
Dag'elljkache personendienst van Lourenco
MarqU88 (De!aa-obaai) In 24 uren naar JOhanneaburl'
en 2' Uur naar Pretoria.

r.w

IS:>i'.

TANDENr--TANDEN!'
TANDEN!!I

"

"Pret.ria

..,.ft

M IL "__"

WALKER,

Hoofdonderwijzer Benoodigd

v-

'fA.N nKr

DIREKTECR

LONDENSCHE TANDEN INSTITUUT

Jl..._ Top W A80HT"'1L met Tiohe. B1Il[. _
lOein Latj.
en een Kapstok aan elke Zijde.
~
.14 ..

' benedezz,

Ulster Kamers, Gron/ep/ein,

lIEEfT

de eer aan het pubJ~ek
in de Buitcndistnkten
te
bericLteCi dat hij eeo HEEL STEL
TAJ.'DE~
in EEN
DAG
kan
leveren
tegen
minder
dan dt
Een wa:U'borg VOor vijf jaar wordt
met elk stel gegeven.

-

i

.r

•\ppliCfltit'~
rijn

Ill;·t

!.','r, "..:dJleid

~a'd'Ji

·.'rIj":1

i11';l',

,r:;'('htigsdJl'ift.en
hedl'a~ Van

adJ!

1\",1',)('))

tot

"IJ ,:'I,t"11 n"Ct IIII>,,!,, J."'~I;, duor dell
un,L'I,:<.,t ,f., ""'/",
dl"I1,it to Ill'gill
lleli
na di' jO! r' .. r- \",t(';!lJI )(',
(.l.

t;.) i. l;,

v \.\ A. \ II!)r,
\\'::1,1 \,

''ét'l'i'/'lllt,
X')i)/'d.

,\:tl\:d

BENOODIGD.

A

--

l'l'l.Ti',\TIE:-i

wijze/'

kmg
ill

Vlln

----.~

do

\'>('('

..\','I<I'lIt

dt' 1'lddi,'k"

I'l"tl'ek_

(I/uer_
:-;dlo,)l tr

Kru£;"'I":';('r",
%,A.n.
,\1.'11 zelld€,
il€' nood I..:,' "tlikke"
;r;jll
d"lI O))<]L'r.
gt>tepkt'ndt',
1',;,;1'
1 S /1 )"('t'mb'T
rBfl7.
\\','r~laa1)l1lf:der
{I'ordt'rl
aan I'Il:!rd fliI,fl' DP('('fl !' vacantie.
AppljC':\lltt'1l
in b~'l.i Van alJt{'n

vtl'

!:
!

Il
,,~i
"}-

Buite1J!and ..;dle
('el"
ibl('n znl]rn
zich moet"lt "-('l'''i ('n lid hip!, tt'
Jaotle l'f!r'fji~
l' :lilIlVlillinZ""\;lllI"n
del' ~1d., kl;l.i."(' :11 te l"_:;gt'fl.

Jcwaandwid

(llll

genm z.,,} ('('r.e
8.aJj(rj6
£lSO
~

Z<lllr,"{"lderll

auube\·t')iu!(

ij~

ztiIJ.

pt'r annUlll,

.JNO. I-iMEER,
St'Cr·. der Sch. Com.

Kruger~orpl 22 Oct., 1897.

Hl"
tl'

STRANDSTRAAT, KAAPSTAD,

J

r<>.IT JU.um,"'L

7..

,

voo,.,ien van Mn Spi"ll"lglao 18 duim bii 14 duim
patente

wieletjes.

~2

op

Bo.engenOemde is aanmerkelijk be.oden in prijs dan de inferieur. in ..
'oenle ertik;,l
.. on daar w'j &!echt. hout gebruiken dat Bood ~
..
lUe
in de lrolo
""neh Koop." het voord .. 1 hebben ... 0... ......-borgd u
_'"1I'Ciblen deShitte Van het klimaat zullen staan.

B. G. LENNON & Co. (BKT.)

D.ISAACS&CO
aIO.-K!B.rJmAB1UlK.

J

BOO){

!

BARRACK.

STRAAT

- ~\'T R A AT,

I

f omuset

E~

PLEIN

KAAPSTAD.
WC2t Strand.

P. A.. C. RAATH,
Richmond.

15 october 1897.

Secretaris.

BUKK'_-

TE VER8CHEP8N.

lIIIiI

......

-..

_~ .....

B. CJ. UIJrlfO. ell 00.
b f •• , JU.l'lIJIitV ell 00.
J. D. OA:B'l'lVlUOllT eo 00.
B. LA W'llXNOZ ell 00,
8TZPHA..B J(opliERso. ell 00.
ell bij andere Pakhn1zeiL.

Zuid Afrikaansche Vertegenwoordiger :_

CHAS. W. HOLMES,
TImber Straat. Pietermaritzbure.

R:EN'NISG-EVI.N"'G.

D
E
•
. ,,?::;._

.b:OJoDlQ

'Het

te.:

'n,le ;, S"recd·om oM,':; to ""' ra ngou v..... d.
Je ': ;'["r ken" . v~n. de be~te .~ ~rar~rino" immer in deze
wb"'!Vo..'!'I., vcn,ur,lJgd
Jn de f abnekl'u van
0",)",:,

Assistent voor de E~~te
f.rERSTE
:J Klas JongeDs
en
MeIsJes

School te Richmond, K.K. Onderwijs to gev<>n in ~tandaarden
VI t;I
VII. Hollandsch vel'cischt. Salans
£150 p.a.., Werk begmt. 1 f'ebMJari
1898. Doe aam:oek
voor hIJen
December bij

DE AANYlIAAG GJlOO1' IS.

SIaO,ooo

Seer, Sch. Com.

BENOODIGD.

.Aanbevolen.

Bemoedigd dool" de enol"Dle
V8l"koOpingen, maken de Fa ..
b1"1kanten zich gereed om

R. P. UECKEB.MA...~N.
Heidelberg, Z.A,R.
P.O. Bus 37

Voorraad

------KAAP ..">l'AD.

ENE Assistente aan de gesubsidieerde school te Heidelberg
Z.A.R. Salaris £130 stg. per jaar.
Alsook: een" Onde"!ilzer
voo!
eeu buiteIi school te RietfouteiD,
dist. Heidelberg,
wijk: HoogeveJd.
Salaris £120 per jaar met vrije logies
(ongehuwd
persoon
gewellBCht) .
Dames k:unnen ook applicatie maken.
Applicaties met de nodige certificaten Van bekwaamheid
en goed
zedelijk gedrag, alsook 'Van lidmaat- '
schap ooner Prote8tansche
Kerk,
zuIlen door den ondergeteekende
ingowacht worden tat 2.'1 Decem.
bel', e.k.

- STRAAT.

een Grooten

•8P£CIMLJH!~E£RO VOOR ZUID· AFRIKA.

Werk:zaamheden
te beginnen ruilt
het Januari kwartaal.
Applicanten
met Kolonia.le en
Vrijstaa~che
certificaten
moeten
gewillig 'ziju het aallvullingsexamen
af te leggen.

wordt

lJ

ga&rne

.A..A.N DE

WelEerw. Heeren der Ned.
Geref. Kerk Synode.

-

V

OOR dat gij uit Kaapstad
trekt, vergeet ahlublieft

ver.
niet
te komen

mUZiek-

andere

£20, en

instru.

Liederen
tegen

BYRNE

eli

TREPPh'NCE

& CO.,

G~""''''k&Plelb..
N.a.-Wij staan een cl1eoonto van
10 P8l'08nt
at B'8d1U'8Dde de
Z1tt1Dgder SnOde.
ALGZXUNB

RUNDERPEST
f
- ---.---._ .. _----

E

('lt

&; CO.

ADDERLEYSTIlAAT,

Robertson.

OlJJe!'llijztll'
of oll<llTwij_
zel'e,~ op een I'l<iélts VI(T
ur\'1l Van Ali wal 1\ ÓOI'U, Om 11i of
11 kinderen ondol'\\'ij:; tu geven in
Eng-d,~cL, lIoJJanclsch en \'i(>]' (~) in
mllr.iek
(Alle
deze
onderwerpen
"'ordo!! \'(Tei,.:;cht),

R_ M_ ROSS

VROEGE AABZOBl IS 1100DIG, Dill

'--------BENOODIGD.

-

E EX

bijzoDd.rhdea.-Bestt lOU11 1'.d-'WJtutOl Gd. per lb.

Zooa1s door Experten

Secr. Sch. Com.
If De Hoop,"

BENOODDIG.

eli

Spuiten Voor Inenting en Glycerine,

E. J. BRUWER,

teheel Graa,

1411,Consultatiel

SchrIJn om prijzen

Hebben juist Ontvangen

perSOOn zal de

rijken

VaD

J. C. JUTA & CO.•
Adderley. 8traat

Muziek
Stukken
per .tuk.

voor deze be.
vergezeld van ge.
certificeerde
capyen van de ver.
eiachte getuigschriften
van
be.
hraamheid
en goed zedelijk gedrag,
van de, ,laatste schoolcommissie of
Predikant waar applicant werkzaam
was. alsmede
van
lidmaatschap
eenel' Prote.stantsche
Kerk. zullen
door den ondergeteekende
ingewacht worden tot 17 November,
1897.

Een ongehuwd
voorkeur hebben.

..

inspectie

menten.

trekking

thaDs

ka D.8Che Orgels, ~n

derde- kIllS &'JJOoI,
iobertsoB.

Werkzaamheden
te beginnen on.
rniddelijk na de Kerstmis vacantie.
Salaris £90 per jaar benevens
vrije logies.

HELFT van den ge{l'ooen prijs.

Een

veraooht.

alle

TE

De Hoop,"

Bijbels, Psalm.

hunnen
voorraad
en Gezang·book:en
aard is.

Wij hebben onze bezigheid
(vroeger in Adderley Straat)
n u op
het Groenemarkt-plein,en
vertoonen
RannOni1lD18, tegen £12.
Pian9&, tegen £40, Amen.
8

-~--~._---

;,

TE&WfJL

onze muziek. instrumenten
bezichtigen.

Postkantoor A.dres : PA.ARL.

PPLICATIES

De Heer

aan de Kaap ge.
durende de zitting der SWUOde.
worden
hie r m ede
beJ(efdelijlc
herinnerd
dat de H~q ,1. C.
JUTA en Co.• ÁdderleY8t~
thana
een fraaie 80rteering HoUlndsche
Boeken.
Teksten,
SchooIPrijten,
ene., ens., ter verkoop hebben,

ft

Telegrafisch A.dres: "HEINIMA.NN."

A

P BEZOEK

IfL-e Ja 111

bouw. en timmerwerk
de firma toevertrouwd
zal met alle
spoed uitgevoerd
worden.
Goed
work gewaarborgd.
Verandas en
balkons een specialiteit.
Wel18Chen de aandacht
Van 8'J'B,anOOeren te bepalen
'
bij het telt dat de
. De firma heeft altoos het Vol.
gende gereed Voor dadelijk gebruik::
.ar.rASSEJVHAaaze
Z8LP_ :aXNDEJa
Venaterramen,
Delll'en (&1Iegrootte)
NOG HET VOORTOUW NEEMT.
ena., enz. Bou W Dl ate r i a a 1
wordt ook verschaft.
~e is de meCl't populair'e en :noost ~olied ge~uwde
machine in Zuid.
Bestellingen
voor graniE't VOOr
Afrika en 18 alleszlD8 bevredigend.
bouwdoeleinden worden genomen.

'1

O

D".If/ksche personendienst van Durban (Natal)
Paarl. naar JOhannesburg. Pretoria en andere plaatsen In
aan d. Transvaal en Oranje Vriiataat.

Alle

v

•

-I ..

N
re
0<1

ha
!te
in

I..n

Rb
lie
gin
"el

,

rw ._

ft

La4Y Grey Striat

U"W';UST. 3 voet 4 Duim "'vd OD 6 ee t 9 Duim hoog. met Bpiegolglao
48 Duim bij 14D.im.
~
aB.

-------------------------

8POORWEGMAAT80AHPPU.·

HmDlUN, JmLn cl; Co.,
Bouwmeesters en Contract8tll'8,

r.

K rOUldraai,

r

N verband
met
boveD8taande
advertentie
weDSCht J. Heine.
mann het publiek te informeeren
dat de zaak in variola- gedreven zal
worden onder den stijl of firma,

lwt

alo
or

Hooren Predikanren,
Ouderlingen, en
J<ortatêen Goedkoopste Route voor Refzla-ersen
Diakenen.
Oe.deren van de Zee naar JOhannesburg, Pretoria

KENNISGEVING.

NOTICE.
POUND

llEINE.If.ANN.

-

DivisiOnal Council of Barkly

t

NederIandsche Zuid-A1rikaansche

&hutmlteBtec',

KrnOldrdai,
:!!l, Octoher

:!~, October

Il

h

ZUlD-AJl'RIICAAN8CHB

-

KONINKLIJKE

JUTLDIBN8T

ach
d~

eenHeer) BenOedfCl
ements SfJIeOI te
,t RCllUiDe.
'" voor bovenge.
It kkmg vergeseld
\ t rt 1~('htC getuig.

baamheld,
Rued
t ~te School-COlD.

applicazat

nt "aar

ltdma'\~
che Kerk, ZUl1eU
!:;t t('('kendo
~
Il

P 1 December.
J

op

tc beginnen

1

" 18

,

gCoLaa.fd door
l rgoed
worden.,

laagde

apphcant
een onder-

'an

I

fJoorweg certift.
! r IJ" te reisen,
l PLESSIS,

Sch. COlD.

\ 001 Z

IWl7

r

ten,
I!.!cn, en
DIakenen.
kllfl

Kaap ge.

le

I 1

Synode,

~ L]ltr

c

j

beleefdelijk

1 C.

ti teren
Ic \ ,traat

thana

.: Hollandsche
"'l hoolpMJzen,
I hebben,
Il J hels, Psalm.
lhalls,an
rlJk811
gaarne

ordt

'i\

I L I :\ & CO,
\ II rllY' straat
DE

Itnder~edl
"\ Ilode
t-.: I I pstad
ti llidt

ver.
DIet
1 ten te komen

( IJ

nn op

vertoonen

I.: 12

Amen-

/._ JJ
t

,

'lIl

lek

£20, en

lnstru-

ecleren
I /

J

en

1 f '~lCE

& CO.,

Lrktpleln.

van
de

disconto
ged urende

Q.

ode
\E

J

f HLlHEN8T
Maatschappij
vertrekkeu
London om. deu
CUl nm
DaM'
" > tHelena
8Il
de bepaalde ilUl
IL. IUn!lOli

"'I t

rIa
•

ILlY

Las Palmu
L

"

~ \"1)\'

! :';\IH :\IlH R

" \ xn nu \(

I.t 111\'

De leden 'an den rmg ..an S...ellendam Ter
heten de ..ergadenn¥
De recht.acommllBle rapporteerde
Beroep nn H P Steyn op de synode ..an
"'ese de handelinl"n dea nnge van Swellendam
lo zake
.une klacht tellen den kerkerucl 'ao
RI ..endale
Daar deze &aak reedl voor de eynoie nn
1894 heelt pdlend
en het na nit de stukken
voor ona gelegd blUkt dat de rmg van S...ellen
dam ZIch beelt gedragen ov.reenkomatJi
bet
toen genomen besluit der .Jnode (ue Acta p
tnoest w.: Jen
,,~) zoo meent awe 001010 ... 1. te kunnen ..ol
1>. ~f -orrevs I aar} l u gaarne r;ellcll beb
.taall mot eenvoudig te ad .._ren
dat het appt\1
hen lat ole .aak raar den rlllg van Alimllle ver
vao de hand lewezen worde Doch uogezleo de
wcr.en werd lOl r ders ~k le doen naar de oor
hd onzer kerk ...11 be
EII1ik lor
h unng
DIL wilde de rIng ecbter beer Steyn zicb nog
acboowd b..hloen bevelen ...u un dat eeue oom
ne t
II
" le, g.n.t .. rnn de sanbeveling
ml"le
UIt
den
ring
van
Swellendam
bem en de
De r n~ k
Ian ds J )O.te dag' aardea en all
an.lere betrokkene perLuen lUllontmoeten teo
I IJ n ol k .. em hern afzotten
p. >it.\lltr
Kaap.tad le U:.lIdA JOOIIte de einde het gesebil UIt de ...ereld te malten eo
~r I c nle verfalen ha I mder vu rwurde d... bU alsoo den weg te openen ..oor ~lJne weder opna
me UI onse kerk
• h
1"1 II.
de g~meente '{seLe.1l zou he
Deze aanbevelmg werd aangenomen
Il cl ~
..l.I. lae 1 hem
nu gmg aheUon kon
Aan de orde
fil
I '"
set reroeh tat e llet
Klacht van deo hoor I' E de Kock tegen den
1)1
I n... r \ r I",rll ae dal de gemeeote
rlog van Hwelle.ndpm omdat deze geweIgerd
r'H \h I aan reed. 1 ~
ersnipperd
WIUI dat h
beeft
eeue zaak m verband mei lekere beschul
or eëd e J.t ¥r • e" valicruebt
zou komen ilU
... ,.
r tr~.,
litt luzc zaak op du lan~e baan dllflOgeo tegen den kerkerud VIlOBredaedorp
l
~ell<IJ vea w nl.
))e prodikanten die UIL lo behandelin J te nemen
06 syncdale oomrut .. le beval ann
le kork lr"(aA
"arun
moeeten afgezeL war
Daar dit beroep op de synodale comrmeste
le .. ant.~
lf' II"" r ... l .1. leden oneer kerk
kumt met voorbiJgaan van den rmi W bet olet
~n rl ,lu 1 nel kWllAd HN otelde ,oor de nak
ungenomen
...orden op grond vao .rtt 214
UA \f
den r n~ ft ..erw lien um nn.ar bcnn.J van
268 on volgende eo Dloet klager naar den nni
fAk
te hal dele,
nn
Swellendam
wordeo verweIleo die de zaak
Il
A :li rraY Weil ngton Hoeg boeveel
bebandelen :;al 'olgen~ artt 218 en ,olllende
IloI u t I. ""rucollIe li'ell"'Ul "aran
&onder lnacbtnemwg ..... artl ~(j:l en 270 I-wat
IJe prli<i kan t un Mac Lean zeI :,100
I). á ~ rra, Wel! nglon .el dat h ) meende olan ook aanbevoleo wordt
De recht. commlMle rapporteerde
I t lo zaak 'Ill,.elf l I rechtkemen
'eien
Klacht van Jl ~ de Kock tegen den ring ..an
ft un
re" I.
de 1(''''11 ",nte tert'lu;ekeord
liIJ
" I I I d z U , Id008 le "' n I. J )O.te af te Hw.llendam
l lt le .tukken
bluKt het (1) dat op den
,!I1.ten MeI I M lt <'(lnklacht door den hdmaat P
Io: le Kock tegen den kerkenuad ..an Bred ..
d rp I ) den, )OrZIUer de. ring. werd IDgedlend
(t)
!:'It de rl01I" commlIUIle Dltopraak heeft le
daau den kerkeraad gel ....t<lnde aan het verwek
'ar klager te 'old >en en volgeDI art L"M te
balliclen- de hetrukkP.ne paHlJen met getuIgen
te ..erbo reil Il) dar bluken. de notulen der
ring. vergaderl " 'an Oet 1~~6 het veMllag der
r1flgM commJM.1C 18aangenomen
L we comm1S
• c I" u hter 'an gev ,eien dat dIt be.lult d"l
r ngs ecnlg"Z1n. dUIdei )kor kon worden ultli'e
Irukt
~al ge1.I"1 de kerkeraad nItt naar art 25il bad
g han,lell
moe.t le rIng l In ult.praak (deo
heer le K""k cun.ureerende) hebbeo ..ernletIgd
eli 1111 III ",.t le zaak /- I
beg nneo "UOge
W niu Il door
lell k"rkeraad met lDuchtoemmg
hebben om hem te atralfen
De nog bad nOl
met gelegen beid de laak .erder te oodenoeken
en ou "Ilde de .yoode den man liaan usetteo
D. Rouseeau Albame ondenot<lsode de motie
van ds Paure
Hu meeode dat ..eel kwud ge
daan sou worden indien men de bedankmg Dle~
aannam waot ds Joo.le lOU seggen dat hIJ nos
predikant der S ed Geref kerk ...wo
D.
De Beur Kaapstad zou voorstellen dat
aan d. J )()!!Ie geantwoord wordt dat de rIog
bet he,oe"d
I ohaam
w.. ...aarheen bU .Iob

Ds. W de Villten &el 414* de ledeo dilnrU"
IIlet hUil attatateo
medebl!acbteo l1li dan OD$stonden er later lDoelelUkheden Er ..... penbe
gmeel lo deae k.... tle betrokken en daarom "'Y
hij er Toor bet verroek toe te etaan
Besloten .. erd de zuk te laten &OOaIa ze ...y
De ...et bleef dUBon ..el'1llld.nl
RIIIOVEKOADERlliG!N
Aan de orde bacbrll"lDfPpunt
Tan nDil "an
Burgendorp
dat de nnllen ook III NOTember
konden ..ergaderen aDO,"1 .la ln October
Da Gle stelde dit voor
OW Botha zeI dat de nng ''&n Burgeredorp
dit verkootl Zune om.tandigbeden ...aren zUó
dat de ouderhngen moeduk 10 October - lam
tijd en regen tud - konden ... n bUIl IUD
Dit ...erd toege.taan
De kladnotulen werden gelesen en de ..e!'iD
denng ..erdaagde tot morgen 9 :10 uur

De werking van het gepredikte
Woord
(Ee" lCoorcl door Profeuor AT J. Ho("'t.rr
fJoorgtle:rtti 'II tic S"lOde Op 3 ]I or
HS9~)

m

bet hart van den medehJdenden Heer en
Zahgmaker.
Het hoogste dat Paulus V&ll
de werkzaambeid
van den verbeerhJkten
Chnstutl voor de ZIjnen ~n
1.011 WY
" dat HIJ ook voor ODS bidt." GIJ berinnert Il de Ilndfl'e verklanng
der schnlt
"dat
HIJ altlJ.1 leeft om voor 0118 te

De heer F. C. Gooeen en
anderen VB. ds. Louis P.

Vorster.
.da" Mn Ed.I,ur
MIJnheer -MIJ
mil toegeaonden

...erd t.eu daide~
door _
bn ..oepel tot "de ZWel Afri·
.... reenigd met Oil. /Awl" tU. 23 8ePL U
Geliefde BR,
predikanten
en onderlin- kaan
Ik hen u dankbaar
dat IPJ mIJ vergunt
te kenn.n gep ..en dat da. Vonter ea de ..,..
gen, de Hcere helpe 01\8 om t-e vel"8taan, dit
om beden morgoen
tie mIJ tot'brctlachte
attar der dUlpUtabe geboudeu te 8~
"IJ om krachtlJ:C medearbeidera met Chri .. op II) Aug. ["!Jil en ...el oTer"bet oataUlaD"
'preekbeurt
III
J;'CI'Chnrte te vervullen
IUH te ZIJn,
volhardende
medebidders met Oeref Kerk ID ZUId Afrika niet &tIoeelijk iD
Hoe gaarne was Ik III persoon In UIV mld
Door ZIJn ge. den roop die!' Tergadenng warea, aJtbula, da.
den
Het vooruitzu ht hiervan \\&8 mIJ Christue moeten worden
Vorster beeft zich yolcell. den Mr 0ea
nade
worde
almeer
elk
woord
'Ion onder.
dagen
lang eene oorzaak
van vreugde
anderen
olet 'g.ntlemanly
led...,..
Wilt lit
richting of vermamng, dat WIJ tot anderen
alo u beli e ft de goedheid bebbea, om, uapáea
Maar de Heere beeft bet anders gewlW
moeten neh ten doortrokken
van den geest
de boor Goosen h" "'J'" (0". Lo.HIlall medulla
Hij heeft mIJ echter ouder de bestaande
Dsart. e worde het aenumen bebhende) be~ publiek te
VRIJDAG
',NOV.E1\lBER
omstandigheden gezegend
ZIJn naam ZIJ der voorbidding
Na ter ab
medelIjden
van Christue zooals nooit te bad ook It" JA')ut te publ.-reD?
er voor geloofd
Ik zal u Diet lang bezIg
1\len .. tegen genoemde dom~né ebn* emir
MuRG E:SZIT'fIN 0
voren lo onze harten ultgcst<>rt
lelten
die door .un eerw op
YOIId 28
houden
God zegene u en mIJ o:et dezen zegen
Apnl en later 10 de blerop ..olpad.
pa_tie,
Het ouderwerp waarover Ik te 'preken
ZEVE~ 1IE~ DE DAG
10 be~ lICht rebncbt zIJn geworden Tw reeltibad IB AMEN I
vurdJglni
un da. L P Vont4lr.D mlJlel ....
De vergadering hervatte om balf hen uur met
" Jh: 1tJerJ."1ILfJvan Itrt !/t'prtd'kte moor t "
geeft scbl'lJYer het "olgeode
bet zingen van bet laatate ven. van Oe. til
Terwijl Ik op mIJn krankbed
hier over
Op :li! Apnl hield da. Vonter eeD tostnak
De moderator kondigde aan dat de treunge
oyer
bet ontatun
der Geref :Kerk in &id.
nadacht werden mrjne gedachten
zeer vertfJdmg ...u ontvangen da~ bet kIndje van dell
Afnka
Nu het volgt Tan &elf UIt deu aard ftII
DIt bracht
mIJ eenlgt'predikant "1\11 Prieeka o ..erleden wu Ook ...y mell1g\ uldigd
bet onderwerp
dat .un eer... Itn IIWI",_, ('-'
zms m verle .."tmbeld
Ik zal u tlaarom
de verhludende ~Udmg ont ..angeo dat 10 Nama
liu () een nrbaal gedeelteilIk op de .. er octataaD der 01lref Kerk de ponten III ..eraehil d.
k...llland goede regen. waren lI'e,.IIen
slechts enkele van deze gedachten,
en dat
redeoeo der .fBcheidlllll) mOllA YntoonlJl Hier·
kelukheld gegrond door dr 8 J Krlge
De predIkant
vao Alex.udna
opende met !Jl het kort mededeeien
In beeft de gemeen te (Sterkatroom ) ook J:,rehOetW,
gebed
Rlcbmond
t ItgeTeno To ...u.end Tay
en nOl meer do Vonoter deed IIdb niet aoDder
V ooraE een enkel woord
Het zou miJ
De scnba lu de notu)Qn die lleattateerd
groote oorzaak Hur ondanka de ...e~
lor en SaaahaJl
P" J1l 2.
hinderen als de geh(..fde broederS
ouder.
...erden
beid en helde ... n da. VonIer met bet behan·
De IChrjjyer ..an deu roman In tEnIIelach II delen 'an ,un onderwerp Tiel bet ona n18t In dea
D. Moorrees Paarl .. " dat de oomml .. le Yoor lmgerl meenden dat mlJIl woord alleen voor
bet 10"'lnnen un rOBht.Agooleerdeofllnle 10 zake de prethkanten
bestemd 18 Al wat Ik ga een soon ... n den lil le\"cn algemeen geachten
emaak 8chrll ..er ...u op 28 April tepaWOOl'liil
beer Jacob Knge van Mtellenboecb die In
"'U&lglOl{van de ordonMlltle nog Diet klUl' ......
en een Tan de verdedigen lIe...-',
en du beD
zeggen IS, wat het wezen der zaak aangaat,
DUItacbland .It dokter geatudeerd beeft
lo
met BUI' rapport ZIJ 'r ,eg verd.r oltrltel en lOU
Ik OleL de toedracht van zakeD rebeel
ZIJII met de dit boek ...ordt een karaktencbet.
van oen Jon
IOdlen mOlleljjk vroeg In d~ yolgeode ...eek ook op ben WepallschJk
Hct Is Diet de eente maal dat mn en da. Vonter
rapport doen
leo AlriwolCben
.tudent gage ..ell
broeders
ouderimgen
geroepen,
bIJ name
onrecht aangedaan ...ordt Waarom da Vorat.er
WIJ hebhen IIirage rebad van een roman
Met ~temmlng
..an de yergadennl' ...erd voor het bUIsgezIn wt een 7.t>gCn te zIJn
DleLant ...oordL ... nta Ik niet lo Sept 1896 Terv.... de pen un dr. 8 J Knge nn Richmond
d. De Vlihel'll Carnarvon
toege ..oegd tot de
ICheen er een dergehlke bnef ....n den beer
door wat ZIJ door woonl en wandel \ an de
Htl')deoburgocbe comm","le
getiteld
11UlO
...aann een karaktencheta
O",*,n
III de
) .!hl""/,, ter ...ul ..encbeid_
waarheId welen te getuIgen?
wordt ..... , en ..an eeo Afnkaaoacben Jonge
\\ t r)'4\ t:n \SntlllSf
EN
derge Uke brieven ID de I Il.hntb
n den beer
}. r ,~ vr'" III ril' ,rCI J,Il!/ r lil !Id !/I'pre·
beer die zlcb eel'llt volgenl hegeerte ..an 'un
De predIkant v.n Steyn.hurg atelde voor e
o A 111artm (8terk.troom) Toork alDUl Ja,
vader en andere farmhebetr.kkmgen
Toor heL
..eranderIng vao bet woord macht In art [>Il 10 dlÁ le wo~rd ti ti "oor 01111 eenr verlJorge.;'",tl
...It. een boekje ...erd door lutstge_mde
~
ambt no predIkant der Se:ierdwtach (,erefor
hchaam
Het woord macht gaf aaoleldmg tot bI'lun lUll (,od woont III de donkerheId,
gesch ......eo Men &al nllw"
de
meerde kerk ..oorbenridde
docb later op een dA 'onter
vCl1ICbl1'an gevoelen
.. Tool'lltelllllllcn dier IICbrpvmpn, tIK
n. 1'16n",.. U Itenbage ~telde ..oor dat deze \Vaar geen menMChellJk oog, met eene on- DuJtache unlvenltelt III de medlcun !pog lW ..erkeerd
verk ... rde gevolgtrekklngen en lIIOIIeljjk ..ooroarD1eQw8l,rJerlghelu
Hem J..etoplooen deeren
)let dien Joogeman ...ordt eem keon ..
w Illg n~ ID III de artIk.len ,omaakt &ou worden buhge
deel gehracbL ....orden
lJoe kan men DU JUD
do< r de onllrU"~le Y3D rlVhue
gemaakt toeo bl) wo...ant :liJ Jur oud en JUllt
kan ) r IS een helhgdom
ID het helhgdom
,ertellen
oC hner ID 0,.. IAJtd rUIl acbrV ..... z
bezlII wna zicb voor ztl0e adlD... le examen tot
DIt ft r I aangenomen nadat bet Dente voor
der waarheId
\\aann God geen schepsel
dat d. 'onter
toen IItlDeerw op Zondaca'rODCl
ltel w"rd teruggetrokken
bet t"eol~lIICb semlllarie gereOO te maken
:.!il A pril eeoe tOellpraak bleld tenelDde de pretoelaat,
en dat "IJ DIet ander8 dan met
Aan de urde
Daar bU Sich lo zlJfle keuze ..oor dIt ge"lcbtJg
COl
m
eerde
begi1llllllen
en bet ontataan der Geref.
locn plekt
g<,laat durven
naderen
\\ le .mbt TOOral door deo ...eDlCb un 'IJne betrek
Dr ') ood" ge' C eene verklArIng vali het onder
Kerk ID ZUId Afrika duideJijk te JDakeD]van die
I\Cbeld tU8IChen bepahngen
w!lanan Mprake II H rklaart bet ons \\ aarom ons woord so mB klugen had laten IDfluenceeren begoo bil nu gelegenbeId gebruik maakte om de Ned Geref
dat he~ examen op haodeo ......, Z1cbulYen de
ol' hlz I der kerkeluke wetten en bepahngeo
Jaren lang neem l eer het hIJ dl n eenen
Kerk ze", "I,r ",tla/uit eD ""bn,.JHMrl'f/ aan te
\ lO at'"
vraag te .tellen of bU ...el SICh daartoe geroepen
dle ..oorkomen op pag 14 1 en volgende la er boordel
dool"1'lcrkt
terWIjl het bl] den
(4) dat do kei keraad ~ dele m.tructIe I:e geen ondeMlcheld dlLn w "den laatstgeooemden
geYoelde eo toen het bem dUldeluk ...erd dat hU ..allen 60 ..erklaarde haar DIet "DI:Y8I't. aun ua
bet emde ..... r ... n SIJOeerw toen UlUfI ieamIrI
<U19 I ouft gegp<en door op _ I \ugustos de par
anderen hoorder terstond weerklank
~mdt,
eemrzlIIl
YruuDDllle denk*lden
lo zake de
ge' "'gd onder ",1/,
I /JPI" ! 9"
Jl I klnq /_ om het tegenoyergntelde
Tall -* hij
t cC met gctlllg~n
v or Zich te roepen en later
tbeolOllle "'118 l.oeIJedaan beeloot hIJ elDd..luk na
M ut het oog op ,oodallll(e yerandermg ...orde en alB de kracbt Gods ter 7.ahghetd werkt?
gezegd bad te be ...tll<8l1' Dat da Vorater'"
le mallnd ~epteml er Uitspraak te doen
het aatl de com mlwe van re V1M1e
opgedrajren
W le verklaart
het on8, wR6rom soms de 'l)P heraad hever In d~ medlCun te gaan .tu
exprea gebouden beeft OlD de Ned
(
dat klager zl II '...zwaard ge ..oelt o'er de hét wetboek nauwkeUrig na te ZIen en vu r de
Oemakkeluk "Iel het hem ecblor llIet I.oeoIpraak
werklll~
des \I (){Irds door IllterhJ ke ver· deeren
W1l7..,waarop de laak d)(Jr den kerkeraad werd ..olgende vergaderlog dcr") node 10 beter geredl
s\lo beelult .an &Ilnouden vroomen ..ader dleo Gerei Kerk onbroederluk en oabarmbartijr ua
t~
..alleo
II
olet &00 D. domi.n# beeft ook Diet
schlJnselen
WIn
allen
Zichtbaar
wordt,
behar Il II d JOrdlen n uir ziJne be .. enng zilne geenlen vorm ter harer goedkeurlDg ..oor te
bU Inlllg beminde
bekend te makeo docb dit
V)(Jr
aam.te getuIge nIet III verhoor I. lIeno
terwIJl ID een ander geval het woord diep
mOllat gedaan ...orden eo bet Ilelukte bem eID na '}1n toapraak tte1lJg .. """a DltceduId" OlD
loggen
meI en geell dadelike
lIltspraak 1.8 fl'edaan
dellJk dien. toeetemmlnll
te ""rsekeren naar he~ t<rgcndeel te he"'IJzen maar hU heeft 'I'O~
En Ulet het oog op deze .,erheterde redactie m het hart IS lI~gegaan, en een grondIgen
waarop I I lleh tu~ de ") nodale oomml .. le heeft zoowel alo op de noodzakelllkh.nd van beanlDl
Earopa te guo met bo ..enpnoemd doel
Op alllemeene ge ...ooote III die TIIJ1I8(l.rlIIli (die ik
omhocr
heeft
gt
werkt,
wnder
dat
zelfs
de
bU...oonde) reTJ'Uld ol er iemand ....
gewer d
kon.. doch aandoeoluke
...uae ...ord t het af- dlk"'nlt
!png he.lulte de .ynode om dit Jaar geene "cr
dIe oyer het behandelde ouderwerp WiJde ~
naaste
bdrekklDg
cr lets van beeft be· ICbeid nemeo Tan slin onden vader bachreyeo
,
ICl kort~ \11 "
m I van Jen loop der llIeuwde uItgave t<l doen drukken
mur de
k..n Eli toen w... bet dat de hMr 0.. ik
Ik
• I I d lIdul~"k lit de I el..-Ilnrde llCh llIet
speurd?
" Ic 7AI hel ()n8 verklaren waar·
&book d.t nn een Jonge dame een a1l_'1m
w tien dIe gemaakt worden al. bulage verkrog
"erlol vroegen alboe ....el ...1J nIet tot da Von .....
I Irákl , t t Ud I;"".to zaak llCroepcn heeft haar te .te!l""
...aardlg un godIToezend melsJu met ...Ie hll ur
0111 het \\ 00 d geen IlItwerkll!J
heeft "aar
kerk
beb
'Oren
om
ook
te
.p,..un
Da
Vorat.eI'
I le.
$><1de co u I Klc mc t vourh )gaan '~n
De permalJlCnte eOmmllll'le ..an rln.le benl
\I IJ meenen
dat Uod den hoorder er we loold "'ILI! en Ier begeerte het ...u eenmaal alt gaf verlof eo "'IJ vcrdechgden toen onse kerk
I nr"
" eKIal c • Il "l po I .. III de hand un
predikantlITrou
voor haren Heer t<larbeIden
had
voorl..
reld
terWIjl elders waar allt'll cr
m et " mell ge" le
I !frond van artt
14
Op de. DUlwhe
uniVerIIItelt duurde bet Diet tegeo eeDige puoten door "liD eerw oppaoemd
AangelIelI de IfIllt,tc he 'leDlog der rerkeluke
tegen schijnt tl' zIJn het IV ord zl]n kracht
)
t'I un 1'1 I I ~ 1 h
r" r dUll ring \ an Swellendam
lang ol Hogo verzaakt. den godsdlentL zuner DIt gaf aAoleidmg tot de dl&putatie.....,.....
wettell 1'1 I HB heeft plaat. gehad komt het
weldmg maaltt op ZatenhcI e le lik
b.lhandelen ml volgen. den onderl(eteekenden zeer wenl!CbellJk voor dat aller'heerhJkst
~Iden dod?
TrOOme ..oor ..aderen
ook gaf hll zlcb weldno de heer O~o
a ..ond 10 Aug IS"" tusacben da Vonter ea _
S I I
zor dCI nl htnemmg Vllnartt
leveOt"lIze over
In dese
Intnsschen,
h()('zeer ooit Iller de cene aan een loehandlie
de vergaderInj{ eene eomml""le henoeme tpn em
pr! 'fUt hd der Ned herel Kerk. (Dit
o~r~tc para!"'lra.aJ
de
he.tluIl'lde wetten zooyeel mogeluk met el
ZI! 11 na de andeIe vert<>ont, periode vao zIJn leveDAgetMlhleden.. bad een lid ...... D1eDlaod aoden dan de bNr
he cl I g der lechts comwl""lo werd kander I I overeenMtemmlllg te brengen ...at verborgenheid
voornl
plaats d.t al. een .warte hladzlJde kon
zelf) Hiervan zegt d~ beer h_n
IDanllbrief
waarmetle WIJ al" prt'\ltkeno, mets te maken
I ooemd worden
namelIJk aun verhefd raken
0' ertolhg
I' to verWilderen wallr het kan ge
op deze ..ergadellnr lIedroeg lIiCh da. Vonter
hebben
0
hl
I!JI
IOr!lI/I<III~
le
",kl
'9
I ~ \ tIC".
op
een
.nder
mell]e,
met
llAlDe
BlAn""
ter
1<C!:I(>dende ...etsbepaiingen te vereeo' oudlgen
.lIeahehah e gentlemaoly
en toonde tendaide..an 'uo ...aardlge
A I I l< orde memorIe' ~n een R61l11peno
rl'J~ het I 01)"/8 WIlle VAn wIe bU t-Joot
en te ver I II lelllken
en In vorlll t ,"l en .t II le. IrLUf(I~ lliet u I t P'
die bU nog
ór z[Jn ..ert rekt Uit de I"kot.. ann dat hll zicb met &00 geheel op liJn
.er rtt et lorI' lleau f rt \\ eftt he om zekere verbetermgl n ""n te I rengen
ri,t duur (J(){/8 (",.1 l~or"I !/efOrllld, feil Mana
Kaapkolollle
eea"'Jidureode
trou w had Il" gemak gevoelde ...ant bil Vlei d.n apreker 1Nl
rtMlenen
\ erzoeken
fn
te "chCllen
Tan de
(Z II,U
/ [
r
R-roiA
I)
vier of, IJf malen 10 de rede, enkel omdai die de
"",,"'sIe rail/eli
Denkt aan hct "oord van z...oren af te "en
( er~f rolOer le kerk an Beaufort We.t
HU bu ...de ook later met
Aan de or le uct ,olger l~ I e""hr I' 10".pullt
aan de ve1'Jlllfl-ial
Paulus
aan 'IlmothenH
I Hebt
acht op deu nleu ...e hefde
doch daar deze maar ....n and"re zaak oobe"'lmpeld
De ",)no ll1le comm ,.oe be'al aan Daar er bl)
J'OlO r Jg vc z k de I u geer,
H) n ode
mededeelde
Ik ...y op die ..erxaderinJ( (dilpa.
ell Ol de leer
volhan.! daalln,
een zwak g8lltel "'Y, "'118 bun bu ...elflk... reugde
ken. doze .tukken 0 I vredcnheld beotaat met dat do "Jil'''' le I elf ngen hlinumo de ..,er en uzclven
tatJe)
Toor~ltter
en
DOlIal
door
ao h..rG_.
len kerkeraad Tan Buaufort We.t wordt aan
want dat docnJe
Jult gIJ en uzelvcn
Le .. n .lecbt.A korten dnor en moeat HUllO '[Jn zelf daartoe lIeYl'aajld. En hoe ... e1 da. VorMer«
lo ,he p<"" \ V" lek
III rllat \OOr de gemf~1l
Jeugdigen
echtJrenoote
m
den
vreemde
begra~en
be, len met dele mem! nc te handelen volgen.
teil dlO let'! hul heli aan het {und~ 'oor hulpbe
houden
en dIe II hooren"
(1 Tlm.j.
16)
bez W&reDtegeo maaltte liet &Itneerw Dcla mu"
Op aandoeoltike wuze ...orden de laatate daren
artIkel "" en voll1'ellde dat I. le zaak III hili
hoeven..t~ gemec I, vermllleienl .. rdcn
UD8tellml
.It "OOl'&ltter .... lgenJJea Na .....
Denkt lf aan dat Paulus
niet geschroomd
Tan hun Mmen'lIn bacbreven
BI&Ilc&I laatste ...onder
dell van <li:D ru g 'UI B~ufort le laten
De perm .. Icr to t;Oillm S~h! \: a J re\ I'" eOeval
Ik mIJ ,..urom
de heeren 0_
heeft dIt profetisch
woord op hemzehen
...oordeo
lIeboreo alt een vut "ertrou ...eo lo
De rech1ll"con ml.. le rapport,,~rde
Bnef van ....n
maakten een diepen IOdrnk op Martm dan toch &00 .. erhetd lII)Il op de _.ekeren P J Bosman vao Beaufort W ....t be
toe te pa88Cn I Ik baren 'erlouer
lj ...
e comm .. le Ireeft geen \ r Imoedlgheld wat ell ZIJIl medepredlkcr8
dA Vonter heeft fJCb nlet "pnu.-Jy"
haren ecbtgenoot
soodat hll ultnep
ik zal u den
gel~IJcnde 2 memone. van denzelfdcn mboud hIer vcr lan ad wordt aan te bevelen maar u heJ.. Il g'Pfi1t Id t Jt ren lIcht .JH HeIdenen,
gedrageo
want dit ,. ruet &00 dan &ou ik da.
...eder ontmoeten
mlJo BlanC&, mlln bruid
C I
nderteekelld
[0< r il }Jersonen (wan.r~an
' 'Oln gevoelen eilt I' u n Rn lere" I.e In de h.
oT><lat go I z mil ZIIII tot z II ~h(I I tot aan Wanr lOl gaat &8llk ook komen
0 ... hemel II Vonler tot de orde moeten lIeroe~n hebbel! ell
"~er bUllne n line I I cll",n
t.ru>getr kkC! ) } )Cft{"f) vnn gen )cmde gc nee t n 'oorll I Jno
Ik
had
durtoe
nooit CCOJg6.. ol1lloiln~ De heer
lId Il I'
Il r .,LI I
(" lId 13 1,) milD hemel en uw God III mIJn God WIJ
ver ekellde 0 II te • I le I 'an de ( eref r muet wonlen gcm ulkt
(,oosen nocb de heer Martin boelt 001~ OTer de
zullen
ellulnder
\\
"dor
ontmoe&.n
Haar
le
Hel
III
~t
liS
IlId
cell
dIepe
IlllIHnllJ
mL..,rJe kerk 'an Beauful t "e~t
Illaar ondur
De !IlIrI ell 19 .. er.l aangenomen
ven.t.w
wa. afl(edalln en 'U ...u bet middel orde dier vergaderIng geklaagd Maar ...eI beeft
dezelfde ")'II xlc
\enullell
zoo ,aak
\II] er lan d~llkell
Eeu .3I1t.1 !'cschr I\lng"punlen I.etleffende
lOU toen ,..u alt bet PbOInr
om dIe afgedwaalde
ZIel terug te hrentlen tot laatatgenoemde
, wc C III '" e • \ a I oordeel dat Indleo de ...et~veran lelIIllelI WCI len dUllla beha Ideld
hU(!zeer dt tlclkln~
l,s \lOOI-US nan onze
lIelnk gewellllCbt o"er de orde .... die
bet geloof van z Jil vroomen vader
Dit 1.8 de kwamen
llak I e.chouwd Wordt al. peo g"""hIl tU8ICbeA
Op een lJc""hr I\lng.punt van d. n ,.. om een elgen~ )l('rsc)(JIIIIJkbeld
vergaderIng
0. YOl'llter ..... TOJsena du heer
I" ,astgeknoopt
korte mhoud vao bovengenoemd werk
de" kerkernad eli led n der gemooDt<l Beaufort
ma;(Imum te ,1<>1 en I I Oe beffIng 'an leg.. (nt
sIJn eerw lel Jail,
De eeMlte aanmerklog
dlo "'11 weoachen te Goo.en een .toorder ge ..._t
\\ Cgt daarIn ede lIl""t gehandeld ...orden vol stond I cel wa l;c '.te waaruIt hleek dat In Tot wat cen zegen IS Paulu8 eli IS Tlmo
nel m I ...el 'Ier of vUf malen ID de red. DIl.
lI'en. artt 2 lo en • I IlodIen
• I echter he sommIge gemeenten
JtCn ze,;ell sehrlJ' cn WIJ maken lO dat dIt boek DIet bescbou ...d kan 'onter
tot 14 gevraagd ...erd al. the1l8 geil eest
bad mu een en andermaal ..en.ocbi _
• hou wd wordt als een "erzoek om de .hcb
trouwgelden
II I (us ROtIII).telde yoor dat de toe aan de genade Jes Hcerell
maar was ...orden al. acbet.Aende de leven.loop vao allen beer 000880 tot de orde te roepen, wat ik ook
of zelfs de meeaten der Afrlkaanscbe .todenten
tlng e.ner afzonderl ke gemcente dan ol et vergaderlnl(' hare afkeUrIng Ultrlpreke over lnlke
het-Ik
spreek
op menschehJke
WIJZeID Eoropa
De m_te Jonge Afrik.nen toonen .. eed omdat bIJ ..an het punt afge_keD ...... ea
daarme le geh"ndell
"ordeo volgens artt 4" I uIten. polIge h, fT "!.en co dragen het aan de
aan Gods genadc DIet gelukt om \011 ben ZICh t~r bunne eere 'IJ bet gezegd Teel ~terker te lang uobleld tot bIJna IDIdderucb~ De heer
en
[n berde gevallen nl worden .fnemon I nnlfeo op hlCl I een" Ikend oog te houden
GOO88n noemt ..erder ID Slin hnef -* da. Vor.
lI.ten 'erwezen
Daar deu rlIlg Tan Beaufort
te maken
\Vat van hem geil orden IS, hoe tegenover de TerleidIOgen van Europa dan de
HlertefTen praken ,.rscbeldene leden
)leo
%wakke Hngo
De tweede opmerking u dat .ter kogen de Ned Geref Kerk been, d_1IJ1l
We.t
moe t I za Ik Iin d~ kt rkeraden laten om 'oor armoedIg,
hoe ,!ebl'tkklg
ZOll
de vrucht
ook de punten ...aaro,.er de dlApatatie PbCNdeD
de IIChets .... t acbraai II ultge ..aIIeo BU..oor
om.tandlgheder
te I andeleo
Het rou een van hun arbeId zIJn geweest
GelIjk
het beeld 10 t begin ..an bet boek ...ordt ge~
dat ...erd Met betreklring tot de IUII..erbeid_
•Iechten Il'Idrnk m.ken d, men "prak \An bUI
vocht den bIjsmaak aanncp.mt van het ut
Hugo
sterke nationale mdrukken ontvlug o. kerk en tot de Illformatie van deD beer V cl. 'W•
tcn,ponge
le,,"
~ om .l'e geme ten hadden
kan Ik het vollende mededeeIen Ik heb ud.rt
waarm
hd bellaard
II )n.!t
zoo laat bet de Traonaalacbe
vrubeidaoorlos ... n 1880-1
veel .chuld en 10 este n hooge heff ngeu maken
PaIl_
docb wat ".0 die Indrukken ...ordt 10 zIJn later de diAputatJ. Teel IlItpTon"o
liet v IQ!'tel ds H, .. wenlaangenomeo
\\ oon.! <ler predlkmg'
bhJken
van hoedale ..en ...ordt nooit 10 t mmst aangeto01Id
Om van Tel'l!Chll SIJn door mu lloed aappan.. De
Daarr.a v.rd 1,;'£ le le vergaderIng tot ~wart mgcn persoon het mtvloClt
Ik denk, 0 a.
zaken
zuo
...aarliJk
IIlet
..-la
SIJ
door
onse
....
kort te gaall men nnd ~ In dit boek slach ta een
aall dne eigenschappen
dtC on~, predlkel"8,
ontwikkeling
van de hefd.yoor ..allen ...ant dJicanten dlk"'Ula ...orden TOO5!
_ feit clat
al ml.~r zullen kcnmerken
naarmate
WIJ )loe ...el bet bier en daar alt.komt dat Hago op kerk nIet .al ..er Htut II ongel
S \\[11>11 \1 ZI rI [\1
811 Ook ...
god.(ben.tlg
gebied tot andere mZlcbten ...u Ultl Gods ...oord be ...ezen kan ...
ous overgc\ en aan de wcrkmg
dt'll H
Ilekomen worden ook dIe Inllcbten nergens he Ik hneven ID mIJn bait, aan mu, 11& die dil,cr" ,I r • I eHlltte 0 n k" Irt oor 2 GcestCi!
eli ons llaar ZIJn ZID tot ZI]n
IICbreveo ol ootwikkeld
De ICh"lver toont In l'utatle door predikanten der NeeL Geref. Ka
werktUigen
lawn vormen
Ik denk ,oor
meer dan een oplicht taleot docb hehoort zlCb (0. nl do Du TOit DI) s-cbreTeD en
eerst traan
hoc on C }Jrcd/~tI'!/ at tiller de heyer un Zlud· Afrika te ...tJden ala bn ...eder men ID die bneTen - Da NeeL Geref Kerk
beeft eeue bervormlng van DOode Due brifla
v "de I ".Iroolll
g I'm eut alt'JlI verlcAe let. ...enscbt te IICb'll' en De Iwakbeld YIlO zal Ik later tot alpmeene Illformatie latea Jlllbli.
Hugo
kan
dienen
om
anderen
te
doeo
na
11181r" rnw!! lO, ell IIIUel
"IJ
he bben aan
Het ...ordt _r
IIIIT&aI'Jijk Diet _?
denken eo daarom kunoen "'u hel boek 'aD dr ceeren
I- I I I"
I
de g'cm(cnte te Hrkondlgen
met wat WIJ Knge aaobevelen
Gut
bet nu langer &00 .. oort, clan ZUJ~
\ an I
rJe D" .ynode oon >ellie eelle com
...el I.ter een hell'leger Tan "Goliat'"
oos ~ll cht als \laarheld
hennnercn
of md
miK." t!
III
V )Orl >Ol g ma.atr.,gclen
te nemen
Meo II eel'Mt te Cradock me~ de alt.Jdaiial
hd
verstand
al8 waarheid h~bben gevat
tell 61 de U6
Ildenoch.ldollO Gereformeerde
be!rooneo eo toen knpn ...u een wtdaIriaR ftI'.
Onz!
,cr.tandeIIJke
verklarmg'
,all de
Je urde t >ell men' cr
DA' ID 1\IALA'I een verbul UIt den grooten
kcrk",enoutllChapl'clI ltI ZUid Afnka te vereenI
de<l.iilDll"halve ..an <le .ndere stlde.1>e- ....
gen
waarhcld I~ z(ocr uoodlg
g'etlIIge
dit de
GOOAeo
moet do~ om een sw ..ere hiStOriIaIa.
trek door pArhes
uIlIleven Jacqu,,"
DIt punt wat<I",,"'t lo I de derde zlttlOg III be heilIge Sl hnft
toepaulDll te kriigen sergen of .preken vanclaa
\\ IJ hehben
toe te zIen
Du_u
&
Co
PrU.2.
9d
\ \\lUlO \( ZII 11\(
handelIng
grooten GollAtli van Cradock en den kIeiaeD
dat WIJ nooIt met verwarde,
met onlogJ.
De oudedlllg 'an Cradock Hoog of de pre
DIt lA bet eel'lJte werkje dat vel'lJchllot van de David van Burgeradorp
.che
begnppen
op
den
preekstoel
komen
De 'e I; ,d rIg
dlkant "Ill I adlSmlth (de vool1lteller) eenIg
ZUI-:lAlnwntche
HIlltorIe bibhotbeek
...aar
U Ed bij ..oorbaat dankende ben ik met alle
plan had om de toenndenng te bewerkeo HU De waarheId IS IOg'lsch, omdat ZIJ lilt den ".n bet t vnbte oommer II De.e gescbled.llI.
b.cb8ld.nlield
iJlcht het 'oonotel zou meer k"aad dao goed Logos IS
Maar dat waarmede
hct ver· IM reed. 10 0,. Tui orh rift yeJ'1lCbeoen en vele"
U ... d ... dn
le
doon
er mede keonu ..... Ien m.keo of ze In
H P DE WET
stand Zleh bezIg houdt moet DIet het klOd sull.o
Ilc ~11 level 19 lilt ric lIlemonall,ten naar tien
D. Pienaar "\ rJJhurg WJ. tegen het v')()l'IItel
Groot
Vallei
260ct
18!J7
een geachlkter ..orm "'Illen bebbeo Het boekje
des \erstands
zIJn
Het moet lilt het hart
ru g 'an !leau f rt We'l verwe.en word. ...erd Een ulterllike eenbeid ...ru< RoomllCh
DlIt TarkutAd
1.8 netJ"
gedrukt, goed geïllu.treerd eo .terk
Het mod al~ eene font.-m
De oudcrhng ..an Steyn.burg dacbt de kerk zIJn geboren
logebonden 10 hnoenband
\tll A IIT\I\KISI
WlUl
op een goeden voet
HI! ...... tegen \"Cr onophondehJk
Uit het hart opwellen,
tn
De ZUId Afriwotcbe
ElAtorIe bibhotbeek
«olllmg
\an le o.oc
zal een twaalftal bnek)eIl bev.tteo allen door
wel UIt het
hart dat onophoudehJk
lo
De ouderlIng van PIlIlIpstown ZCI men moost levend verkeer l' met het hart van God
DArbas
eo zal 2. 9d per exemplaar of 3011
lIIet heL oog op de !IQgIngen aangewend { m
Stellenboecb
..oorZIcht g 'lin
De \ed Geref kerk .tood
onze :S ed (er kerk
, hure leden In verdcn
·08r de g~h ... le blhhotheek koet.. n Het doel
De
gemeente
moet
10
ons
\"
oord
Gods
29 October Im.
AI. Oleo In de
k lig te brengen
d. on.u" er In de leer en flf ooder "eie beschuldl!pngen
..an deze oodememlDg II om de kenou der ZUid
Aan den Ed,ltur
ver
kerk WIlde opgenomen worden moest men de hart kunnen vO<'len ZIJ mod daann
ge .. ekeo
II hare prakt
ken van de voonocbnf
A fnkUDscbe geacbledellle van een AfrlkaanllCb
deur open.ette I
ten der Dord"dle aderen (lIe be""lrullt~lIl'1en
oogpnnt geacbreTen
alllemeeo te "enpnnden
MIJnbeer - Vergun lOUeen plaa"lIl aw ...
nemen bt>t genllsch der le\ebde
walereu
De predIkant ..an Steyn.burg lel dat het hem en bet geklank der hemelsche akkoorden
'l'an den ....
ID ( 'I"
1f1 I lh
Ik ttgeo haar In~cI ra I!)
10 een
Torm die Olet zoo droot{ van aard u ala eerd blad OIU een beldendud
op de
nn der Merwe} T1'08Pr ...ooaaabtir ..
de ge ....one leerboeken Elk boekje &al C1rka 200 H_drilt
'preke de ') node ZI h Uit of er e, nl~e grond zeer .peet dat Jlt be8ch'1J' Ing.punt
MIJn
tweede
opmerlnn~
18 dal O1Ize PTt
SpitakOp
10 hrt
diAtrikt CaIVlJ1la, __
clie
agenda WII6
De predikant van I..adl8mltl "ao
'0< r loodalllge
uei!ClIulll)(InJ{~n be. ta "
bladzIjden druk. en dne platen beV.tteD In
tI,J "!/ d,. u,Mrttklr, '!/ ,In Olttv en a1'1"U IICbl'JIVerll knnaen bunne namen zeoden aan de thana ID Damlolaland ...oont, aan awe .....
HU dacbt eene Tereem
Bc~loten .. rd Il dell herde rI ken bne( te tUO Jarcn te noeg
glOg met de (ereformeerde
kerk WILl! eeue 00 • Ij I /II el
Let \\ el Ik bedoel eene er· ultge ..eno Pl"OtIp8ktUII8eO "Un verkrIJgbaar aan kend te malten
"""r",hu"en
te~en verdachtmaker
lI) scbeu
mogellike zaak ,olgen, een boogleeraar
lIer varIDg, dIe al ml'('r wordt wat ZIJ wezen
t kantoor der nltge, en
r "11' n do gemeenten
De heer Schalk \"aD der Merwe, ftII oalriaia,
kerk verklaarde
Il I hoopte men &ou af.t..p
ootVlOg deser dagen Bell briel ..... ~
De ti te Lo der boek.!U .tUli
moet
zoodat WIJ met alleen de eerstbe·
pen ..an dIt punt
1 De familIe ....0 deo Ilekeotl'OOllter Eeo beer 'II'UI'III bIJ acbl'lJft dU hiJ ordaap"
gmnenden
kunnen
helpen
maar ook en verhaal yan de I\&Dk.lDJltder Franscbe ..Iucbte
De predIkant van Burgert!dorp .tclde 'oor
t .. ee zoonljes naar bet veld lIliloDd OlDyee te
de ,ergaderIog
acb t de t I loog nIet g..komen ,ooral hen dIe er naar streven om tot den tingeo en de stlcbtlng ..an Stelleoboech
~.
door r.oeken toen negen bf .... op ~
'0< r de aan.telhng
'Ill
luIk een eómml"""
zu .taken de kDleen III d811w'iad, l1li de ~
vollen wasdom,
an hel gC('j;telIJk
le, en te Simoo ..an der Stel
Ds \ MUI'I1lJ Welllogton
hoopte I ct he
De hooldpenonen
ZIlO do Mankadan (de "'Ierp "nn loweer neer om SieJa van ..... n baIJUt
k, men
""hr IVIng'lpunt lOU teruggetrokken
" rder
Il6kentrooater)
dlenl vrou... eo docbl~r en te ootdoen
ten einde heter te karmen budlIt't
IHj( nl dal alzou
IS
ouL-taan
heeft
HII sahtte de t~ld VOJr eene commISSI" nog n et
eeUlge der ylachtehnllen
loopen toen een der btlerw bet .......
o~
groote
krac!Jt
,oor
de
hellbegeengc
zwl
gekomen
il I kon echt."r ",et fl&ml'ngulll met
2 De .tr Jd om recut He\'atteode ('IlO Terhaal en IIUO been afBchOOi. De JOngere brVed.r
al!es wat er ge~egd wa'
H I dacht met dit ZIJ wil weten
kwam ecbter vru en liep 100 bard bij kOIl _
f \\at II IJ prediken
onze van de beroenngen onder gouvernellr 'Vlllem
."recmgIng
uumogeltlk "a,
HII wa, ID begm
"ilO der Rte.I en ..oornameInk van het-,ree'1 In bUIl!, gal bet ztJn veder te kennen. eD beid_
elgent ollze da.gehJks< he onze toenemende
sci ,oor I et punt maar dacbt de tijd Oog' llIet
Stellenboscb
gescbledde
De
boofd!",,,,,,
~
l ,n
beol.egeo
bunne purden
en hinaen ~
waren
enarm,,\'
I~
ZIJ WIl tilt met zoo zeer
gekomen om KtaPl"'n t<l nemen
Adam Tu Hercules du Pree& Il llr
"tar
EU op de plaatA! waar bet gebeurde PIaaIiI ..
1\ cl, n op uns Ze<~g' n
als II el door onzen
liet bcschr \Ingspuot ....ud t~
;;etrokken
ren berg
toen bU tot SIJn verbumg en hari..-encbeanud
Het wao nil tud te Hr lagel
wandel, ZOOHr haar dIe bekend
18
De
3 Aao TafelbaaI"
strand (f t-.rwlI!l' Jareo leed nx-i DltTiaden dat de kaA'.... aun 1OOD&je
\~
~ \
D. Luckhoff Du rh", "I!e noodlgde de leden predlkmg
nIt bet le ..en ..an een Kapenaar van 17 Il I ~11 de keel half atw-eden
de mag ~
die alzoo door een geheilIgde
t 'an
I I kc k raad, an der "ynode u t or aan.taanden \\ oensdag tu.
4 Liefde en ['hcht FAlo blllton.ach ..erba I UIt en de l.IlgWwud"eo openphaald
badClen-:-811teeD
g-cclragen "ordt
zal den hmlbeI. aar le.\ nod le om
schen ! en 1 uur n llJ het ~ ormaal College t<l ervarmg
de JIlleo van 181,,-IAIG ellldlgeDdemet
Hlacb un eeD boom lu.dd.n opgebaagen.
ii;. ba
geertge moed ~I en om aan te gnJpen en t"rsnek
) te I ~pen~oercn
,an de
hezoeken
Zicb bet leyoel van den bedroefden Tader bjj
ema.l
t n mm te een J;lar 114111 In
S a het lezen der klad notulen werd le ~er
I ast "
h uJell
II at
haar
\lI kOl,,",.,.,]
5 Davlol M .t.." Een ..crbaal UIt den grooten
dIt ..:bOD ... spel goed Too,..,tellen, 811 hU h.IOO'
ete
II tef z In alvorel
I I als I 1 'Iln gadellllg met gehed Ife.loten
IIOn.!t
Trek
dadelijk bet bloed van zun olUlCbaldiJ Iriad "
le kerke u I br. ~ekolen ....onjen un de ord ..
HU klom "en'olgenl van Z(Jn PaanI,
'lijIl
laatstt!
opm~1 klllJ
I, dat
DUS
" 1u!ISCben herg en Zee Een verbaal lilt den wreken
]) pre,hk "tel 'al he' Kanp"cbe fl<:blereIiaod
en be ... 1 zon IOOn op bet and.,..
paard te
\\ uord almeer gednlgen
mO<'t '" orden door Itrrid der boeren 10 N.tal yan 1838-1842
he".
len tleze
erandennil met het oog or Je
blijTen
SItten
eo ilia bIJ zac dat bij TJeI ~
el~"naard ge ofll,tandlgheden I nllC I; n '" ten
7 Voor land eo 1'"OlkEen Terbul nit de Jaren
onze ,oorblddmg'
oor hen aan \lIe II IJ
bO naar habl Jagen en bet UIl sun moeder bood
Z hadJen nr t et I W I kei ze al kerkernad.
18H -184-'4 elDdlgende met den .lag ..an Boom
door het
woord
hebhen
te arbeiden
..mappen
maar zoo DIet, moest hU daar bljj ......
le len
n de,
wpal
hun een I ndor
plaata
OFFIOIEELE KENNISGEVING Ti:N \ oral In den laatsten tIJd lIlcid de waar
HU liep toen eeo paar honderd acbredIIII Ter
['a I
De boofdpenoon In dIt ..erhul II de dappere
toen hu op d. I Itden
aanlnram
ZO lie~
held mIJ "'......lung
bezIg
dat Gods keu.
II I lerllVl( II fn ~H ~ louwe Kerk merkte
kommandant Andnea W J Pretonn.
dadelIJk .tono
op hem, doch 'I'0OI' zij bil beat
aan dat r
I .. etttm maakte voor het alge
rIgste
zpgeDlIlgen
lang'!! den \I eg der
8 Zwart en "'It Een ... rhllAl UIt den Vru
...aren acboot bU 3 dood
De o"enge 6 pakiea
",..:n en nwt, oor le ult%ond....lDg HU ha.~lde
tot ons komen
Denkt
aan etaatachen
Buato-oorJog
elDdllleode met deu bem uo
llc vi en Ic h""r • Iocgcmico ru.. l;enOOllhcer voorblddmg
maar He~nk
Tan der lIe",e,
die
n een ge al .an waar een fout ..-erd begaan door
A
I y.c Koloo te I akt .....rcn Frc lcrlck Aug.
dood Tan Lou w Wepener op Thaba B..igo.
den
Heere
Jezus
HIJ
\erkondlgde
aan
reed. m CalVinIA berucht ..... om &{JDe lrOOIe
te ba....t g t<l z In li I nc....!,oonachhgheld
aan
llDC~lod Ic
9
Een
..ader
dell
..olke
Eeo
Terhaal
IUt
den
hchaamakracbt,
..n al. door bootrer I118dit ~
dat tie \ ader door Hem
il. lte" neke "Il le Inj{e..oegd Ilel beo dat de
De heer J~n ,\\ 0001 s loe;;clateo het l.erO<'p•• n ZIjne Jongeren,
Oranje VI'IJ.taat ..ao de Jaren 1A69-1872
..angen
stond ala eeD boom ell.loer.et
&jD
I' .,. )On l n attestaat m et rndlenen eli dan dne laDImeter
I I oelencu
aan hen den H Geest zou gel en, nadat HIJ
ge
...eer
alle
_
ter
neder liet een aaa StUIdaia
De
hoofdpcJ'1IOOD
ID
dIt
Terbaal
II
prelidl'nt
Il "'Ulden
n d1 !;emceote hek.rui t.w.n
bl] den Vader met alle macbt
zou zIJn h&- Brand
gehroken gc ...eer keerde bIJ teMll, 8Il ....
W
[),
Ua 'rrte.
'If"" ,.rwu Ilerd t"er le ...eI
"E~ A II "fKKY.\JJ ~en mooI 'oort-Id
Het hing derhahe
van zIJn bUI'
bekeod IUIOdEon Dnltac:hen pnerul, die, _.
.prekend»eld 0' cr dIt cern mdl .. onderwerp H I von de w 11<8...aarop meu te Jobanneaburg op kl",...!
10 AllICht eli recbt Een Terbaal nil den Tl'IlIIII
zll&k onderzocbt
te bebbeD, .... tso .....
tengewone
macht
af, of de \ ader door 'f&alacben vrubelliaoorlOll van 1880-1881
UlC41nde dat d~ },elr~kklllg 'an ouderhng en alle wIl"en tra< bt telle Hll'lloderlJlg In de aan
deed en hem een goede bet.reIdtiar pt, lIJ. ..
duur;80 te gewlcbtlll wao om &00 maar gekuzeo d .....lenmarkt te hreDjZeo .. ordt gemeld door de Hem den beloofden zegen scbenken zou
II Onder de vierkleur EeD yerbaaJ UI$den offiCier van een -:Ier J'eIlmenteD ......
te wordeo HU verwonderde zicb dahommllle oon SI, It/" rij D 9""" \ r r. waartn ge.
...erd
MUf een onemdlg diepere waarhetd dan ijjd van dezt J &meIIOnlOYal
•
Dur dit mu beriJJJaerl ua wd ik pboora
118f\'&tJeveo zoo met dit \ oonotel badden .. egge
dat er lt Zaterdag te Jobanneoburg het lIerucht deze was ZiJn betnlgtDg,
dat de Vader
12 MooI Aunle De boofdpenoon III dit Ter bel. van onze TOOrnd ..... 811dit oolr NIl ...
lOOpeD Ht I vree&de ..oor .... norde In de 'pmeen
..enpreid ...erd dat de. heer Rbodea _Ifmoord
hem
den
Geest
op
Zijn
voorbede
echeo
haaJ III BeIIlrlein ~
door Held WoJtelDade
zame gebeurt_III III, hoop ik dU Il W
ten alo men dit ..eon tel aannam Vool'2aenmg gepleegd bad ten lIeTolge ...aan.n de pr~ ... n
gered. ~U wordt door een brave
k ...alIJk aemen al voor de numte mp.o
•
De gave deR f'TeeRtes aan de van het ap
wa. .._i,. gemaakt door de kielDe ge_nten
Oechsnerde aandeeleo dadelUk een.,., lhillinp ken zou
wecla....
ala
Ilinil
laIIPDOIDelI
H.t
verbaal
be
U bi, voorbaat CiUbDde 'l'oor 0,..... --.
bet recbt te geTIlII naar de .~
COIIlIII*le daalde
Te Jolwm_bargacbijnt
men n_"
discl~
was de venulfuaK door dell
~
.. JeftD III de oude Kaap
VerbIjj1 ik, ....,
M kOlll8ll
0111
TflC'tD.
Vader _ een aldieper gnoelde bthoefte ..lCbriift
oat&MA om "1l1lODl&Ut " nnrekk.1I.
eier 1841 ...".
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