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DB ZOI

Stearns' Wijn van Lever-traan
gevonden.

" Onmiddelij kc "

I1J

ET i, de vereenigde
werkende vermoeend.
he.len van Levor-traan
opgelost In eC'1
smaakolijke
wijn.
l~lkeen weet nu dat Iwt ill
deze hoedanigheden
is waarin de echte WItH"I.·
van Lever-traan
:tl.~ f'en medicijn
bestaat
If, t
klinkt loch omnocelijv te u'gogen dat iemand dl'
volle waard- vali Lever-traan in een smakelijke
preparaat verkrijgt, maar het wordt nu erkend
een (Iel' zegeningen te zijn die het hedendaacsche
wetenschappelijk
onderzoek met zich brengt.

Ein dadeliJke, yoilige, en zekere remedie
'Ziekte, Zenuwe,
Galacbttge, en H,~tA:!I'Ui_.~·
Boofdpijlltfn.

Een positieve verlicb.tiog.
Lot op de handteek:eniilg ia

Neoralgia.
inkt over bot f.pschrift op elle doos. G~
il ec4t. Verkrijgbaar van uw Apothebr
la. SeL per doos.
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Bezoekers worden nitgenoodigd
om den grooten voorraad te
komen zien en iDSpekteeren.
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ADDERLEYSTRAAT,

RESERVE.

... JJ
... t
... T.

EYIL

dl' WedlllVe J. V.loS [lER
BH be..;.}oten hebbende haar
Huishouding
optegeven
heeft den
ondergeteekende
gelast
per Publieke Yeiling te Verkoopen Hall !.are
woning, van der Ric!., Plein, op

Steell kool Handelaars en Commissie Agenten.

Vrijdag, den 12den November te 9 v.m, precies

Gebroeders CROSSLEY, " Otto" Gas en Olie Engines,
Huis- en Stoom
ten

gerieve

IIout\vol

G.

SLA.E.E.

DE BEi;TE STANDPLAATS,
BILLIJKE

ru

PRIJZEN

iD lIDia R.ECOUUDEWI.

K-AAPSTA.D.

Vertrouwend

in
Europa,

Amerika.

MAXWELL & EARP,

\lruchten
I{i~tjes enz.
ell

Uitvoer

AFDEELING

"rENDERS
zullen worden ingewacht door deh Afdeelingsraad
van Aliwal Noord. voor reparatie
en onderhoud gedurende
een jaar
TE ARRIVEEREN.
TE ARRIVEEREN.
of meer. van de volgende wegen :I. Van Aliwal Noord
naar
Patnotsklip.
II. Van Boschjeslaagte naar K l.rn.
E volgende
welbekende
s~
namelijk: -"
Early
&oae,"
melkspruit.
" Puritan." "Snowdrop,"
" Roode Hebron," II Witte Hebron," enz.
Personen die hiervoor wenschen enz·, "Early
Bruce."
te tenderen
worden bijzonder geDoe aanzoek vroegtijdig bij
wezen op het feit dat zij verplicht
en .gehouden zijn om de WegeD van
waterkeeringen
te voorzien. en dat
hij, wiens tender aangenomen wordt.
mins~en eens per IDll,jI,nd dl'n weg
DOK-WEG,
KAAPSTAD •.
moet overgaan
0111 te zien dat die
P.S.-Aardappelen
van onze Moeren gekweekt trokken allen eerste
in goede order is. De we~llspeklaatste jaar.
WUI' zal, indien hij ten eomge
tijd prij~n op de Rosebank Tontoonstelling
slechte plekken vindt die naar zijue
mooning gevaarlijk zijn, na bellOorlijke kennisgeving aan den Contrakteur, gemachtigd zijn d:e voor rekening
van den contrakt()ur
te
herHtcllen.
nu aan Brandram'l3
Wereldberoemde
Bloem
De tendert! moeten ook blJyatten Wij bieden
du !lamell van twee personen die
van
Zwavel,
onovertretbaar
door eenig
ander
fabrikaat.
solied pn geneigd zijn om borg te
staan
voor du nakoming van het
Speolaal No.;2 H~oi Pres. Machinea
Kontrakt waarvan de vorm aan het
Kantoor van den Raad kao worden (Hand kracht), met kist 3t X 2! voeten, levers san beide ~ijden.
gezien.
.
I' --'
De Tenders moeten worden. ingeWalter Wood. Maái :Machin..
en
zonden vóór of tot 10 uur, op VrijZ.lf Bindera, met extra toebchooren.
dag, 3 December. \897, gericht aan
den liecretaris en gemerkt II Tenders
voor Paden."
Tegen de allerlaagste Markt- prijzen.

D

Plaats

"HOORNBOSCH/'

gelegen

IS

.

Secretaris.

te

.Paarden berg. Afdeeling Malmesbury, groot omtrent 1,200 Morgen,
lilt de Hand te Koop.
~r is een Wijn~d
beplant met 180,000 Stokken, ook is de plaats
geschIkt voor een Zaar PlsatR.
Voor verdere bijzonderheden
doe men
aanzoek bij de heer M. M. DU TOIT, Brou:werskloof, Paardenberg, tot
.

15 NOVE:&IBER aaD8t.

KAAPSCHE

TENDERS VOOR OLiEN.

T

EN DE RB wordeu
gevraasd
voor het leveren van
125,000 galla. Kutoor Olie. I,

21,000 do. Beuzel.
104,000 ,do. Paraffin Olie.
Vormen van Tender, V oonraarKontrakt
en a.l1e andere
kunnen
verkregen
worden aan de Spoorweg MagalijD
den

van

bijzonderheden

Kantoren, Kaapstad, Port Blisabeth
en Ooet Londen.
Verzegelde Tende1'8, geadreuemi
aan den Controleur
en AuditeurGeneraal, Kaapstad. van buiten pmerkt, cc Tenders voor Olien." ~
len ontvangen
worden tot DOND~

DERDAG
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MIDDAG,

S.V.P.
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18 NOV•

1897.
De ~te

'

of eenige Tender:niet
DOOdwenoig te .. orden aaDgeDOJi1eD.
W. SINOL.AIR,
Hoofd Spoorweg
Kantoor van den Hoo~ Spoorweg
Magazijnmeester,
Kaaplltad, f Sept. 1897.

~DIll"".

lupstadscbe Af4eeliDglrud
Beluting voor het dorpsbestuur van' , .
Durbailville, te WOl'den opgelegd.
,

H

.

op laat

O. UND,
Secretaris.

Mdeelingsraad
Kantoor,
'
St. George's Street,

26 October. 1897.

GEVRAA.GD

D

N. E. SMUTS,

E W clbekeudc

wonUm o~

HOD.~·
Bosjesman', Vlei,
Goudini Weg Statal.

Zaad-aardappelen

-------

MALMESBURY.

l~

I:lj:RBIJ geschiedtkenniage!iDB
dat op eene vergadering door
den
raad
te worden gehouden te
bevolen
dien Kantore,
Da het
Hof voor
objecties op Maandag, 29 NoveDtber,
door
8..8., er
voornemen
bestaat eene
de
belasting
van Id, per £ op de
waarde van alle onroerende
eigen-.
Agenten.
dommen op het dorp Dl,U'banviUe te
heffen, volgens Proclama.tie No.8]2;
Generale Kooplieden, 'Va.n 1897, ten dienste TBD geD08!Dd,
KAAPBTA.D
• bestuur
voor
de 12 lDpaudéu
eindigende 30 September, 1898.

Ann-

Azie,
Afrika

'I

GOUYBUIDBTS IPOORIBOI.

CYCLES."

Verkregen

....

in kwantiteiten
laagste
prijzen.

PLAATS TE KOOP.

STRAND.

LOGIESHUIS,

geleverd
tegen

------_._---,---~--._--

-f/~ll1:lel' .

EERSTE-KLAS
3

Kool
en Coke,
van huisgezinnen

ALSOOI<:

Vergeet niet dm tijd: 9 uur v.m.

SOMERSET

NOORD.

.

.

AGENTEN:

I. Het (;ewon(' ,\~sortirncnt BlIiiraad, woal" Aanzet· K leeJ· \\"asclIen andere TClifl'l~Inct toeh('hoorende
LeJekant.cn,
Kak!.;,
)lattra:;sen,
Stoelen, eIlZ.
II. Kostbaar Zilver- l'Jatedwdar,
Glas- en I'orce!elnlVa.ar.
Kt'lIkengeree<.bc iIap,
III. VaatIH·rk:
:, :-illlk\'akn,
.~
"uipcn, halfaallll'll, ankt·r ....
, emnH'rs
hters, enz.
En nog \'ele andcrl'
Ko~tbare
Icelen nid boven vermelJ.

Adres :-PO.

'----------------

C:::::o.

II»
...

KAAPSTAD.

M

PACT, Jl. ('UTf:Ir',

"QUADRANT

Zaad-aardappelen.
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BURGSTR.A..AT.

Afdee1ingsraad Kantoor,

3n~~
'II,

40.

en
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ZUID-AFRIKA:

LLOYDS EN COMPAGNIE,

AIdeelingsraad Kantoor,
Caledon, MNov., 18!17.

getel·ldc

ZONDER

:Jll'l.lfie

T

'

Publieke Verkooping

!.,

BBNIO&AoiNfiHVioR
ENDERS
voor het collecteeren
van Hondenbelasting
voor het
jaar 18!.JS, zullen worden ontvangen
door den ondergeteekende
tot 9 uur
v.m. op ZATERDAG,4 December,

FRIESLAND BUL, 3 jaar oud.
Doe ~poedig aanzoek bij

.;21

-+-_. _..........-

denbelasting.

ICO()P.

KL\P~{[T,":,

"rd

Tenden yoor lnIameling

,=,".';".

E:\"

',

cu.

··f~:r'/;~l
•

"'atol

£25

Domen,
boeken,
IOhoolgelQen"
'WBIIOhen en strijken ingMJoten.
.
Weekboardera
beta1eD £14 lOL.,
's jean wuachen en ItrijkeD _ ..
ingealoten.
De iuriohtiDg ...
onder toezioht van den hoofdonderwijzer, den heer F. O. GOO8D.
Onderwijs
wordt
gegev6n
in de
gewone achoolatandaarda
en kinderen voorbereid
voor 't Blem.ntair
exa.men.
Degelijke
behandeling en eeue
Christelijke
opvoeding
woMen
gewaarborgd.
T. C. BOTHA, ~

II

t.

CL.A.I..'!E.

.HEID.

per oost-

rTTE Calicoes, speciale maaksels, tegen DIG, 10,6 en 11/- Stuk
.
ván J6 yards.
Horrockses & Crewrlsons Calicoos tegen laagsten
puik condrt.ie I'ldJliek worden verprijs.
Linnen Damaste 'l'afelservietten
5/6, 6/6, 8/6, 9/11 doz. Linnen
kocht tt'
Tafel damast, ongebleekt, jl duim breed 1/-, j6 duim lig, 60 duim 2/l
KLAPMUTS
STATIE.
'
2;:3.
Witte Tafel Damast, 61 duim 2/4i, 2/(>; 68 duim 2,g; 72 duim 3/3. l8g7.
Opgebracht
door den heer J.u; Lakens
Linnen voor enkele Bedden I/O~. 1/2t, 1/6 pCI' yd.;
voor
'renders tegen een prijs -per Hond
F. HUkTIIAl\'.
dubbele Bedden 1/:3, I/tiL 2/;1, ~/Ij per yd.
Witto Honey Comb Dekens te worden uitgemaakt.
Oe laagste
.1. I!. Ii T~' vit. t.t f: Ti ,....' .j- I'".,
voor enkele Bedden 2,11, 3/G. ,tit); voor dubbele Bedden, j/g, G/G, 6/11. of eenige tender niet noodwendig
Witte Honey Comb Handdoeken
4,0, 51G doz. Witte T\lrksche
Hand- tIJ worden aangenomen.
Paar l, ~I ~ov., 1897.
doeken, {i/Ii, 7/11, 9/G doz. 36 duim Blauwen Bruin Gc ruit 5~d. yard;
Twee borgen
worden vereiselit
4-0 duim I)~d. yard.
Dubbol breed Crctonnes
1;:3,ln~, liG, 2" Chitz voor de behoorlijke vervulling van
voor het overtrekken
Van Kombaarzen
6!d., 7 td. yard.
Enkel breed het kontrakt.
'.\ .:S~~;,"I~'"
Beddetijks &l., 7 td. yard;
dubbel bred 1j:3, I, ti. l/D. Kanten GordijJOHN J. MOORE,
nen, 4 yards lang 8/ti.
Guipure Kanten Gordijnen 3t yards lang. 15/6.
Secretaris .
17/11,21/6;
4 yards lang 2~/6.
.....,:'.~

Wru~

Afdeeling Caledon

Donderdae, 78 November e, k. "r
Zal gemelde getal Schapen in

lo

MACHINE~

__

DE ALLER
BESTE
WAARDE
.1N

Schapen,

DE DEERING "PONY"

hiel'bovl'n afgebeeid heeft een 8nede van 6 vt .• (Onstaat op Rol· en
Baldragers,
dle
vool'~oJP.en,
U~tslijten
voorkomen
vrij
Reparatiekosten
uitsparen,
&'lD de Machines Duurzaamheid
Kracht
en Vlugheid
reven en ze- .til en zuinig in het werk m~ken.
EERW. L. NUTTALL,
De Deering II PONY" Bindmschine, met Rol- en Baldragers,
11 de
Secretaris. uitkomst van de onderritulinr .. arbeid van 20 jaren, en heeft reed.
._----------getoond de lf Koningin vu het ÓO,.t Veld" te zijn.
,..
..
EelJiS! der vootDaam.te trekken van, hare betere kwaliteit zIJn:1 RoI- en Bal4ractl'l,
die haar de lichta~ Bindmachine iD
de W ereld ~Un, ~.eetrokken
wordt.
Elevator
die
het einde open of gealotcn
HONDENBELASTING,
1898.
maakt. om er naar ....e~h
ng of KortGraan mee te behandel~n
3. Verbeterde
Garénwinder
en Snij AppartLat,
dat 10
IERMEDE geschiedt
kennis. staat stelt om dichter te .Dijden dan eenige andere machine, en
geving, dat op eene V ergadékort of neder a-Ias- graan op te pren, dat andere Binden
ring van den Caledon .A1deelingszouden vorliNen.
raad. gehouden op 6 November •
4. Bind Apparaat,
dat een. diohte ronde ~hoof van eetl~ge
eene belasting van 3/- gelegd wel d
yerlangde groo~ maakt., minder touw gebnnkende dan eentr
op alle honden binnen deze afdeecompeteerende lrlaohIne.
ling,
en dat dezelve
betaalbaar
6. Lage Stand _llet middelpunt .van zwaartekracht
wordt van af den Isten Januari,
dicht bij den groDCl, waardoor de machlD~ met goed gevolg ge1898.
bruikt kan worden op de Helling van Steile Heuvels,
De DEERING HA.llVESTE&
OOMP, gebruikt 8000 man in
JOHN J. MOORE,
hunne Werkplaatien,
61 akkers grond bealaa~, en \..n""rn, voor
Secretaris.
iedere minuut dat er gewerkt wordt,eene Oogat Machine leven; .... behalve
AfUeelingsraad Kantoor,
Caledon, MNov., 1897.
15,000 ton Bindgaren per jaar.
.. ..
.
.
~ch!';jf om geïllustreerde
Catalogus en Prijslijst, en z~ede Th't'nng
M<I~llill!'li\,die op &01- en Baldragera loopeu, alvorens eenige ~nd('t:c te
JaD HOD' Itnolópn. Tl","""",," ~
~
ook të '~l'&gion (.'0 Decnng ntnd[8ITI1, en te 'zorgen dat zij het krijgen.
_

DE Heer S. J. \'\~ r

Kaapsche

't

K.A.APSTAD.

••• ,l!fr.o,OOO

Co. Afslaters.

vette

't\\,,'

Groenemarktplet»,

~l.'nPLUs,· 31 December 18111,
rc erstc gl·lilk~tMn<ie
met over

Op Donderdag, 18 November 1897

1.1.50 Extra

~n

en

HOOFD .BIJBfl DEPOT,

......... ..1- ............

'~eruaakr I
-t Je wen dan
Je (:.,,,- Tim~.

ID

Van verBChlllende Grooll&c, Drut en lJand

ZAKEN.

( .. 2:1,000.00)),

l'''Ll,~llO{'J)En~

T vto wou nie'

ELANGHEBBBNDBN
geIi8.
ven kennis te Demen cid"
bovengenoemde
kostin.richting, plegen zoowat 5 minuten rijdena ftD
de Dl88te 'poonreg Halt, nog pluta
heeft voor ~
koetleerlinPn,'
die

B

xdersoh.

1:I,p~m9

18~17.

wj"'cba kruielI
I r indt
men nil

Engelsch

Holland8ch,

Ef( WESTHUIZEN,
van Witvlei, Carnarvon, van plan
zijnJe zijn boerderij te verminderen. wii de volgende twee uitmuntende plaatsen vprhun'n:1. "OOMl'JESKRAAL"
gelegen in de afdeeling van Carnarvon.
anue x " Uienfontein " Pil "Melkboschdam,"
groot li.OOO morgen.
Het
veld
is
goed
voor
groot
en
klein
vee.
Onder
andere
zijn
de
volgende
10 Extra
Ruin
Paarden,
verbeteringen
op dl' plaats:
Een groot Woonhui:; :. een buiten-huis;
5 do. Merries.
evn grout windam die water houdt voor ten minste 12 maan.den; ~uchtbare landen ommuur-d voor 15 mudden zaad; een prachtige
tuin met
j
j
100 keurige vruchten boom-n : een drooge land omringd met draad voor
Zullen
publiek
worden verkocht
li mudden zaad.
te
~. "V A~ ECK~WEHV EN" alias "DE KALK" gelegen in de afdeelKLAPMUTS STATIE.
ing Victoria West, groot .'-1,000morgen.
Het veld is beter dan die van
Zij zijn allen gedres:;eenJ, en in " Uompjeskraal " indien 7.00 iets morrelijk is.
goed;) conditio, ,an.j en t) jaren
De verbeteringen
zijn, onder nndercn ; Twee woonhuis;
een sterke
put met Bakjespomp : een land omringd met draad voor twee mudden
oud, geschikt voor dadelijk gebruik.
zaad, cnz., enz.
L. A STOFBERG.
Termijn van huil!' te zijn voor twee of drie jaren.
Doe aanzoek
&:
verdere voor bijzonderheden
bij den eigenaar of bij
Paarl, D Nov., 1897.
CAREL J. VAN ZIJL,
----_._-~,_._._---Procureur en AWager.
Ssten November, 18(J7.
Carnarvon, -:

A. B. De VILLIERS

Publieke

SCHRIFTEN IN HEr
£3,116.611

EN-

Wagenboom's Rivier, '

en OOGST MACHINES.

·DB DBERING .BIlfDERS

PrijuD IOldll'Iijk goedioopru het
DRIE-

'\.13. Geen a.angelmlchte Paarde!!
zullen verkocht
wordeu
tenzij
in
tijd- gt·adv('rteerd.

:ewet.

;.

Testam_ WJOIUo,

ZAItE~.

>

A. B. De Villiers & Co., Afslagers.
Puarl, li November

36 AdditioneeIe lJaten Bijbels

1873 TOT 1896:

al~t Dec-ember. t~!1()
3) st l eceru ber. 1~~hj

HET

'

BIJBEL GENOOTSCHAP,

lJ ed rng.
£2.864

Hp-n'EL

I'Y."

BEPERKT.

~lEUWK

Z

" dr,

DER MAATSCHAPPIJ,

Ilarum.
31., Maan. 1,0;;
Jl.'
l'""rl, 1"110
:illir li l\.'\Tt , 11\}'I.)

lTLLEN gemelde get~1 Paarden
Publiek
worden
\ erkocht te
KlapmlltH Stat iOI)' IJL· Puarden zijn
meest allen gedre",,(·erd onder I\lig
en zadel, afkomstig ya Il gOt'de 1·a.S,
in goede conditie,
gl'.~clllk I voor
dadelijk gebruik,
waarouder
verscheidene egale parelI zijn.
~0 van
de Paarden zijn I,j hand hoog, zij
wordeu
opzebracht
door
dell
hoor J \1'1 H.\.\linl\:>
wiens naam
genoeg bekend is.

, '

HEEFT PAS

VORUITGANG

DEZER

'

BRITSCHB EH BUlTIBWDSCBB

Kanéoren,

do, Merries,

OP DONDERIHG.

MAATSCHAPPIJ.

lEVENS

-ir

1

1'ENE GouveJ!Dante'en
:..J hulp, Afrikaansch bij

Moeder& ;.:;

voorJceur.

van middelb&ren leeftijd en ~

..

.. '..

t&ntacbe geloofsbelijdenis. Voór:·
~et ~even van,. onderwiJs en 1eaeD,', ~ 'y.ln plano, munek en ~werkeli.,
Verder een weinig behuJp.:aam
te zijn in moederlijke plichtea.
In•
formatie
te bekomen, en getuig.'
schriften
en salaris gevraagd in te
dienen bij

,.,

D. J. PU PREEZ,
Zoutpansbcrg.

Commandant.
~.

Z A.R.,

KEN N ISGEVI NG.
\ AN het geeerd ~'c.YaD
~'
.
'-\
Paarl eD omJiggeade'
trikten wordt hiermedi 'bebad gemaakt door de o~Dden'
:..
dat wij in ltaat PiteId lija ens: ,..,.
alle timmer- en bou1fW'erk: 1811 ou

nu.. '

~ert:rou~

~

aIJeD

.,.,.a',

ea

.tlptbeid mt te. voeren; ,~
..
zullen wij de ~
ná: .....
Publiek TIOD de Paarl 811 0IUInJreD. , '
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en ;/i I, d "
WIlIon tegt-uwoordll: Ue heer lf Sh~l'l'3r t ""
CRIMINEELE
ZAKt:N.
8lelleabol!Cb, woou<le ,I" vergadt'nng ook I lf
Notulen der von.;e v,,'sadenng gele'.n u,
Steph.nus
dD TOIt k .. am .. ..der Toor omda~
bU goedenD T&IIPaarl statIO. geredoa had IDD- soedgekeurd
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.. :et Y8I'IilOOrd, __
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TF.~TOOSi'TF.LLtSo
\ A~ Gl.IJI{O()(,flE 'Ill ( ij'} ~
deulr.ea, cHt IU Diet lanew dan 3 derDe!ioentJe..
Volg~... kenDl"lenng
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beer Perold, die yoor betlchnldlgde yer·
(tot eie ,olpad.
&)'nod,,) ua de woad ba acbee .., Jeade ..oor al d. bijllOndere yerwekeu
un de orde.
Veraaderiapa
wordea ~Id,
die
De beer F Malan vroeg of er <erleden jaar
YUI btpMteIlen.
au 't perle_t nllea word.D ..oorplelfi_
JUet beaIotea .... dat er In de toeko_1 .lhler
B1J werd met 3d. beboet (Boete beiaald )
0_. wordt aiei herroepen, _
&jj
eeue
teDtovDltellmg IDU worden gebouden ?
Jolwmee
Smit., _ gekleDrde BaoehUll-aao
wUa1lUlPn oDdtqUII.
~
De MJCZ'eI.arII aotwoordde "an Ja
bulder, ~toDd beec:huldlll'i 1'&11 droDkenschap le
De beer P. J Cilhe C sn "prak over IC!H ••
Klapmata.
HIJ .. _t
k beialeD of lueea 7
lr.iDpD te makeD voor goQvernemellt.bl~"ie"
dagen "'IJ Josriea.
Adn..
E"-teen
.. u ook dronun In de pu. re ]JIlJIIJ81d.
De heer J Fred Pent. gaf un de h&lld flcb
blleke .trait.
CIa. of 7 dagen atraat ~.
H.'Rlfde
lot ben ..1 Dirk J08epba dM le Lldy rechlet.reeks tot den aecreta.r .... oor landbou Wte
EEXIOE belangrjjlre ICbat-adyertenti.
Ter'
.. enden.
dronkelI wu
oebjjnea la ODII8 UI"'..... TaD bedea Uit bet Gre" braJ("t&tIe
De beer J D le RoUI vr- oeg op .. eiken <""I
VeltJII "lonee .toad beec:baldird DMt op &lJn
diatrih Barki" Ooet.
tijd ID den 41_t
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hl \ EUoUiD met de baltenlaDdoeb. &eDdiaa liet bleek dat bU ~ld bi, den beer W &hl bad temeDt .tond
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oogeWD. Hem 1'Iel ter Ioou £1 of een mund
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nm&ll
la TOOfZllter der oomrm .. ue, en Dil IJ< '" D
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1I,wo .... tt &ljn 13deu ....rjaardag ~rierd.
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nomen &la _
OOIII~
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badden gedaall, maar woaJa de zakeo (1t&Il be
DE Oorr-LosDUKHJ:
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wordt SIch andermaal kandidaaL te
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... n Hrlaten &onder onderboud
Uur hIJ \OWlI
gers lhe h"lIChnhhgd
ltaan lIan '1 ro<'hll·ten
..-raagt om lenden
voor bet re~ren
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gIlIg
omtl'"nt
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arbeid,
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2 Jaar elk. GIl1Jshwe wat! reeda voor den
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oDt~naeD ea die wU <laarom 110uden eD d. 8 J du TOIt werd algemeen geko.eo op
heglnsel
overtlllgd,
uat er gouukwarl8
Ue beer Pent. ""I dat luik. Ju .. t 18...at hll
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"IlD kandld.ten voor bet Tergadenag om eeUllj'e wenken aau hel comltA' p ~n, P Cilhe G so, GRetlef,
d II het omhggend
veld V.IT! Bulawayo on- Simon ...tad daarheen nltgenoochgd door den hOOlf"rbol" te worden gebooden op Woewag
le R"ux en me\J'Ouw Ca\rncrosa werden I
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kandid.ten vragen te doen.
ga"en het aaotal stokJeII op, dIt aeuoen
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gaarue van ue hanu Willen zetten, hebben,
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WlJze. waarop de .t-et<Jeo 'UND
af, doonteekt, en doorboort aloof bet boter wa getnlgde ".D de w~lverdlende popul.ntelt
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bouwen op een aangenaam te makeD Van bier (Ing de an een ten E. Krauae, publieke ver"o
kamer
kontrakten
de
konuuleuro
gemengd.
en boole ICbare, want "ele extru
burg, en A. F. Kock IUD de
datea. Het Dlteea.
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over oD,I .. rwijll-lIIIkeD
in de """011e .. 11:..m. ...... 1.. "",d",,!.t bebben getrokk€'n,
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Melot".. eo 000'-, Tall lIIloord
'-cbuldiad
kwam heden bil d. enmioeele
_e
\'OOr De......
P_,
.inkelier
bjl
G&majlOft,
Terklaarde dat ep 1-2 Kei pa
trouill., oocler Kemtjee, met Ooou.e ala __ te
lult.DaDI, DUI' lIJD .iDMl kwam, op '"I DUI'
de Gamapn
lokatie 0lIl op beTel Tall bpitem
Fuller .. l:er ,_~
eo bát&eo aldaar te Ter
nMIeo Pearoe "aaneltawde
dea....-ut
eier
patlo.ilI.
dat d .. InboorliDpa LOmaII warea.
Memt,..
.. I lW! .. tlUp d.t biJ. order W alle
mboorhng.n m bet open Teld te ~
Later
vernam rtulI8
dat d. patrouille .. nll8 dier
mboorlinpn
had ~tea
Kapl&eiaa Faller,
JohnIOn en Lum JeicleoptaipD
.. afomtr.t
bevelen .. n de patrouille ,..Ten
Deae beTatten geen m.trnctl811 van inboorlmpn
lo bet
veld te schieten
KapltelD Fuller Terklaude
dat bO aan die mboorhlJl8n t. U.aap'. Terlof
bad Terleend OlD bun oopt aldaar m te aam.lu
m.. r de lijd d.. rvoor toepataan "U verloopen
en de patroUille ww ull,"lIOnden om bet ..
zaaide te TerDleien daar de rebellea In den
Laniberg
hun ToedAel vaoclaar anuden kunnen
bekomen
JloOOb een ulboorhOl bediende ver
kl.. rde dat hU de pntrouille op GamaIOTa UI
aanrukken
en de mannen naderhand aag TUren
..n verscheidene mboorbngen &al vallen
D.
IDboorhnp"
VI nrden nImmer op de patrouille
MarthlDnaKarel verklaarde onder de loboorhngea
behoord te bebben "aarop lenurd
"I" en met
J.n Zulu en Champagne t" .. leden van bet m
boorhngconhngent
togende rebellen Tecbtend.
toen all met een Witte vi., nad.rden waarop d.
patroUille g""n acht pf.
ferwlIl b.t Turen
voort~mg werden hIJ en Jan Zulu ~.lICh Jten
Ond"r de mboorlllJgf'n die ,,_hoten
".rden
waren \ rftll wen eon melAj6 en ecu kind
JJet hof verd ....,<Ie tot morgen ochtend

KIlUlf.I<I • \ 9 S,\ -( R_ Ir)
Het ver
hoor der &a,k Tan de (.eluk burger!! werd heden
I I de krlmmeele ..... ,e hervat De getuIgeDIl
van vencbeldene
mboorhngcn .temde OTereen
met die gl.te ....n afgelegd nIllOellIk dal op leden
I(,n het ,nboorhng
contingent
Jan :(;alu en
anderen
gevuurd WIUI locn ZlI met een Witte
'''11 In de hand de bnrgen DlIderden en dat Jan
Zulu Ol' ... "Dlge )ard. af.tand van de Lllrgera
c""hot~n werd nadat hll Uitgeroepen had dat de
hurgen
ze Diet moettten ""bleIen "maat 'lJ In
d,en.t Yan het gouventcment waren (.et.'gen
VOOI
le verdedigIDg verklaard.n dllt :MemtJe. op
len tJld dat bet ochleten begon met bn de pa
trou"le
.. a. maar met drie anderen wu Uit
K<--gaan om
pauwen te ""hleten
hetgeen
t I J(eZlcn hRdden Verscheidene getu'llen \ pr
klaarden dat twee ochoten wIlren gevallen blllk
\ oor zoover 7.11nit het gelUid konden op
!lu •• dJ 'p baar
<an de rlCbtlDg der butteu Ya' de In
ha II eslJUrg maken
boor hngen
ZJI "II aren er zeker van dat geen
"Ille vliligen waren opgeatoken of vriendschap
peilike aanwuzlDgen door de mboorhngen .. are u
gedaan
Coetzee gaf bevel tot het schieten
DIet
lIIe r tJe. n"""buldlgden It~den getuIgenL' voor
.. eh ..f MelDt)"1 zelde dal Pearoo !rem DIet gezegd
haJ d lt er I ,yale inboorlingen te (,amagovo
war'
1.1 har vier of Yllf rehellen waren met
IC)Uver cm"n!. ge ...eren Jlil d~n ti d daL het
.cl eL r begon .. "" :\Iell t)e. achter I"'""en
aall • n hIJ hoor le drie schot..,n del Inkbaar Uit
de ,I t, 'g dor hutten k",amen II I voerd~ geen
U.
I I
le hutten
HlI had nocb a.n I'earoo
.h<~HI ng Vrou".n [lezegrl dat hl I""t
",1J')<,rl noen ,he hl.n het open ,eld
do<.len MellltJ .... I>oye.tlgde tulb De
• l~.de lat bJl u.,\ cl had gegeven te
'ur
la Iwee '" h()ten geh >ord te bebben
e z en le dat Melnt)e. met IJln hoed Da&r
hem .. !lfde
HJI gaf he'el bet kopJe te be
m te .,.n wat er aan den andere
l
Ic,
" ,cl liet Wall tlln Imenlng DIet dat
nau'" happen zou len schieten ten." daar
t e '("n JO(I.nakt II I had geen .,tte vlaggen
, le b"nden van "'Ooorhngen lIeZlen of na
der! LOd op b tten .. en waaien
"ad3t
le vervolger de Jury had toe!:""pro
ken ve...hag<le h~t hof tot mor ~en
(~alt.b .. o eu andere tnboorhr !len komen he
len voor den re"denl magl.trut
• anner er
kei le (,ah~bwe en t .. ee andere t,.,schuld'gden
.1. zIln I Iaat. bezocbt te hel hen op 17 • ebruan
met 1.1 gewapende volgehngen Galt.hwe reed
[ e~' gouvernementa paard met Cape m 'UO
ted nlle. ulel
en bad een gouvernement..
karul 111 De rebellen b",lden al het vee van
getuige ge.tolen en hU bracht het er nauwelllu
met het I"ven af vervolgd door Toto!! lll&D
nen

'* "n....
I11III

.n

'poor".

mak."

a..~

SIK

L4lWHA)I

DALI

n..

N .. thllnr
Rtellenboecb, 181 dat bil vernomen b.d dat elr Langham Dale ODlflIIteJd
wnA B Jl lOU vooratellen een commu" ..e .. n te
Ilollen om naar <lln wrhtantl te vnKen en bem
van onze boore achtlIlg L- yer&e!leren
Da Moorr_
Paarl objecteenle blertegen al.
oDI_treden
mo'le
HU I~U nu,q de redenen
noemen wlUll"OmlUI bel.Waar lDuirte want da'
IIOUuniflidIDi ~'~II tot dtaCUlIIie.
De motte verviel toen
tKIIIEln~l'
I fl ZI Sf.>I~
Aaa de orde bet rolgen,l. ""oehrJlTmg.punt
Bil het proponenl. ~xam~n worde als addlhr~
neel vak opgenomen de (8IICbledenta der cbr ...
telll ce zendIDg
Da Pienaar
Ultenhllf(c hchtte bet punt toe
en zeI dat bet DoodLakeiIJker w.. de geacble
deDlI der IeDdlOl te leereD dan de gellClllede
nlA vali eeolg .nder deel der wereld
Da Rabie ondel'lteonde
VII werd aangenomen
THHJI ()(lI~lIf
Ht "' XTr:S
Aan de orde bMcb'1JTlug.pont 41 De nDg ye..-kt
de., node bU h.. r .. not
vergadenng
(I) de ~k
... n bolpbehoefte
vali theol studenten
in ernstIge OT.r"f>(Ing te
nemen en (t) een .. centrale oomm ... le te be
noemen die met behulp eener ClOmmlAAle
door
elkeD nni benoemd d. gelden "UI elke gemeen
te tot dIt doel ontTan .. n uaar de beboefte toe
deelt
De .ynodale COmmlMle deed de volrnde aan
beTehng Eene centrale OOIDmlllllle"orde ung.teld
die de toedeehng der bjjdragen voor bulpbe
boeTende Jon .. hngen zal beharttgen ID verband
met de comm .....l08 d04tr df) venchillende nn
ien met de I<Jrg voor deze collecte !..eIlUIt
(Art 4' J)
De ..enlagen, an de nngen ..an hetgeen door
hen ID de zaak "an hulpbehoevende Itudenten
gedaan I. werden g.le .. n Van il nngen "a
ren ve",l&flen ontvangen
V. Ual"e JIIalme8I"'T) .telde voor de aan
Damo van de aanbevchlfi •• u do ") norlale com

N .uuDDAGZITTING
De Yer~" hmng bervatte om dne uur
In verband met het tbeol ..,mlnarlum WIIIIer
eell vool'ltel OlDde "',utle
van de regehng , 1llI
het propooanu~xamen
!laar een oommillOle te
ver.uaen
DI' werd aa.genomen
DB OKDONSAIITlF.

De COmmtaAleover de ordonnantie diende het
volgende ,eralag III
1 Met het oog Ol !'e"taande omstandigheden
"ooral het gebrek &3n eeltatemml~h",d omtrent
deZ4Jzaak zou bet voor ..18n"l DIet raadzaam zun
oyer te "aan tot eene .Igemeene herroeplDg der
ordonnantIe
:l De lyn04e
Terzoekt de wetgeTlng d..
landa de ordonnantIe alzoo te wlJzllJen
, dat In bet venolg alle dubbelzmntgbeid
aal nrmeden
worden omtrent de vraag of de
Ned Geref lorlr In ZUid Alrika neh oltetrek
ken bn bu,ten de grl'nun der KoloDle
/, d.t ID peragt"&af ,; de onvollr.ltge oppve
der fortDnheren nn eenliheld "orde verbeterd
c dat paragraaf 7 die de .. meJlAtellmg der
algemeen.. kerkTergadennr
Ta.tat.lt "orde ie
lUk g8llteld met de regl.menten ID de ""hedule
dat II onderworpen aan zoodantge WllzlgtDgen
alM de .ynOlle daann van tud tot tiJd ru., wen
achen aan te bre .... n
~ De Toorg.. telde verandermgen lIJn Uit een
recbtekund'll oogpunt ult ..oerbaar echter I. het
Tan het altent ge"lcht dat de kerk walllleer III
de ordonnantie Toor de aandacbt der wetr.nng
breDfl n&ll8DOeV eenateDlDlli zll ID dele ge
"'Icbtlge &aak. Met het OOi hierop eD ten emde
allea te vermIJden dat tot onnoodlge dlSCOlIIle
'oeren kan heeft u .. " comm .... le d.. gronden
DIet g"noemd die hMr bewogeu hubben Toor te
.tellen dat er DIet meer of Dlel mwder worde
ge,raag<!
(I,et)
A M ~ RII!:!:I
• J MniEII
C M, RRAY
,V l' I , VI LI II:ne } mct voor
J J K HZ!
hehoud
ml.le
I),. Moorrec.
Paarl die het rapport I.. zei
D. A L Hofmeyr (Wl)uberg) ondeTMleunde
dat de oomml"'18 OIet vooMltelde de ordonuautle
bet voor.tel
te herroepen maar wel te wllzlgen
Da Moorre"" Purl
Terklaarde wal de be
D. A Murra)
WelllOlf"<>n .telde voor de
doehng der aanbevehng w ..e
DI nouu"au
Alba.llc hotreurde dat deze aanoome van de aanbevehngen der commlMle
HU meende dat Illlen daarmede zouden kunnen
taaie n .et beter dO<Jrdo Imgen behartlll:d werd
De voorl(e8telde "IJZIglngen waren
Hli hoopte dat de L'8nt".le commwne de tr&lfe aamengaan
ulter.t noodtakeink
nngen lOU opwekken t ,t :rrootor bedrllrlgheid
Ouderhng
Dam (roencpunt
kon li lt Ilct
D. Faure :;tocken~trom
Itelde als Ilmende
veretluIgeIl met het rapport der c:>mmlJl.le In
ment ,oor dat de centrale comml.'le de rmgs
dien men niet de ordonnanhe hernep zou er
commtulon met advle. &al bedH'lnell
t
Da :Murray Grutl nemel lel het lOU niet nooit een eu:de aan d~"""k komeD De ordon
baten warme aanspraken te maken als men DIet naDtl~ WILl! een I[I"OOt struikelblok III den weg
:Mon had hem
een IIJ0t bad van de D&OIender gemeenten die van den voorultaang der kerk
nleUt aan de zaak gedaan haddeD
De nD.. n nog DIet overtu'lId dat men e~nlg voordeel bad
vau de ordonnantIe
HU meende men mOMt
moeaten er op aandnngen dat Iedere gemeente
bet den JOllie studeuten In do kwee"""hoollD
to t dOl&aak aal bijdragen
I
preDten
boe
nuttelOOI!
de
ordonnantlll wu z0<>De predikant TaQ !{umanedorp meende ook
dat er "eel verlUIIn "U en dacbt dat de aaD dat lIIen I.ngs dten weg mettertIJd eeD ayoode
lOU bebbeD die eenatemmtg rou ZUDvoor herroe
.telhni
Tan een centnle comlDlMl8 noodlg wu
Het "U een biJna on
Da Scboltz Coleaberg &eldat de OOmmlMlM pmg der ordonnanhe
"IF r SCUl LDI<,
niet eeDI allen vrnlag "'"lden gf'daan
H II lIOn mogelIJke auk om meneciMn die bo ..en de 3IJ
Jaren waren te overtuIgen.
VolieD' aommlll'&D
Toor de amendatle ..an den predlbnL van "toe
Knil" Hl. Tl)
Sov - (II la) - De zaak ken.trom Itemmen
lOU het iell&nren
moeten Illiden
Houdt
d
ordonnaDhe
de
kerk ID .tand
'all de l,elukburgera .. erd beden ten elllde «e
De acnb.
d. !IIuller on:lerateunde de aan
bnocbt
Arlvokaat Burton
<le v"rdedlger Tan benhog der SJ nodal~ comm .... le Er m<'88t een
ZOO m., de hel vru woeden (ieJanh)
Ten .Iotte atelde .preker voor dat de ordon
verweerdera
hield een ochlttt'rende toe.pruk
centrale commls.le wezen om de ultdeehng Tan
nantle herroepen worde
tot de Jur) die ongevCflr twee ureo dourde
lelden te bestieren
Er lag tbans veel reld ren
Ooderllng Huge SlmonllAtad dacbt dat men
De prealdeorende rechter maakte eene laDge teloos waarmede men behoehlge studenten die
opeommlng "aann
hU op de wreede lDiadaad nn DIet "eten
waar aanz?8k te doen belp"n klaar was met deze zaak voor deze synode en
hIJ bad gemeend dat de cornmlllelO lOU rapport
we... die gepleegd ..... en _D oehande wu "oor kOD
een ~haafd
land
Do !'.te) tier Kaapeted
rou WilleD Tragen doen «*I dat meD dan kans lOU hebben naar b Uta
te gaan om de zaak aan de gemeen ten voor te
S. de getuige",. ten volle door te Zlln gegaan
waar wu het geld?
leggen
Al. men deze zaak doordreef zou er
Itet h I het aan de JUry OTer of de misdaad het
D. Hofmeyr W nnberg bIJ de COntmlA.,e'
grooter !!Chellnug komen ID de gemeenten
n.~tuurlllk gevolg .. "" .. n de orde", gegeTen
Da 8teytler
lel deu ...a. een zeer treunge
door een der bescboldljlden
MelntJ"" of I.oeatand rao aak.n
De nngen wl.ten nIet groote ICbeurmg dan de gemoeute ouder bet
HU dmOl aan op ulutel der
Coet.ee
waar bet geld te betlteden.n daarom "U d. kruIS (gelanb)
De JUry hield ziea ongeveer een uur en 4ne un.tellmg
Tan een centrale comIDIUIe nood&&- zaak
Da PIenaar Vryburg Atelde voor deze zaak
kwartier lDet de ulupraak bez., die "U DIet kelUk Zlllk een rommlMle rou beter m .teat
ochuld'll op al de teven beecituldlglllieu
'nn bet geld heh""rlJlk te boeteden
Hn hoopte blllve overstaan tot de volgende IJ node
Ooderllng H ugo IIf>OOndeerde
De gevangenen werden toen op True voeten dat de aanbev.hn, der .ynodale comm .. le rou
Da Moorr_
Paarl &el dat de commwle
getiteld
worden aangenomen
getracbt
bad uItenten te TermIJden
Zu Wilde
D. C Murra) I malI Remet stelde "oor"dat
belde partIJen bevredlieD
Wat rou bet de
het bescbrUVlng.pnnt
'"n de. tlDg nn Kaap
genen baten die Toor beboud der ordonnantie
otad aangellomen ...onle
AI. men lIIet eenpang WIU anu men J.. r
De predikant van Slrlldenburg dacbt dat het tlln
AA'" DE'" HEER J sCHOEMAN'
LAKTE
na Jaar denzelfden .trtJd ...oeren
Als men nu
toeb DIet recht zou "ln lis eeu nDi een F.t.
~I'LAATs
OU OTsHOORN
IIOm collect ..erde en de centrale oomlD.. le kon door toegeVlDg .. n belde Z!)deD tot eeopangheld
kwam lOU men veeleer tot een be ..redtgf'nde
I adllmlth Buffelviel 4 Nov 11197 bet nur Willekeur beot.edenz en gemeeDten dle
oploulug komen
nleta wiJlen of kunnen doen helpt
Mllnhéer-[)aar
Ik en 'ehtn met mllhet
DL PlenaRr VrUburg Uil dat bet rapport
Da A Murray Welhngtotl daA!bt men kon nil
voorrecht DIet hadden om u"e ..ergaderm .. n o"erg .. n tot de ltemmmg Het Tenchil "", Diet bem en velen met hem teleurgesteld had
In
bll te wonen zoo wenscb Ik als kiezer van den
ifoot Men moest bet slecbu recht Ter.taan HIJ dien de commwle Iwart op "It dnidelIJke "'IJ
Z W Cirkel u eeDlge vragen te .t..U"n le
""
voor decentralllIIItJ.
Het bebeer van bet Ilgtngen vooratelde zou men bebb6t konnen
weten
atemmen maar nn wu men ~
lIIet bereid
geld moeat ID de Jaaute IDstantle bIJ de nlll'
1 W at denkt u nn de pelttlek van den heer
De tweede ouderltng Tan Kaapetad etelde
COmmIMle maten
Rhode. In baar (leheel genomen tot op het
D. N eethlml
Stellenbooocb &el dat bU de voor als motte nn orde bet rapport te laten
oogenl hk
aanspraak van dA M"tlrray moeat afkeuren Een drukken en oDder de leden te dlAtnbneeren en
2 Zuli gii Rhod .. onderateunen of lult gII
Oflntnle COmmlAllle"a~ nood'll om ID beraad met VrIJdag d. zaak weder In beballdelinl te neuwe krachten
"'.pannen om hem zlln pohtleke
den rutg het geld JrOed te bebeeren In IIOmmlge men
macht te ontnemen of te verz .. akken
De oud~rhng van Carnan on II800ndeerde
rmgen Wla meer geld dan men nood'll had In an
1 lo het teg\nwoordll(e
kabinet het ver
De motte werd verworpeD
deren ta mID De comm_le lOU dan 10 staat &lJn
tr uwen van het volk waardig ,f DIet'
Da Steytl.r Kaapotad. zeI bIJ w... er voor de
de &aken beter te "'Beien
4 W at denk t u Yall de belofte YI.n den
!Urlelnk te herroepen
Hl) wilde
Da Faure Rtoekenetr m Uil dat de fOU'~1 ordonnantie
premier om een pantaenchip bIl te dragen tot de flnlen laa dat deUi auk DIet beter behart
"eten
nn de commlll8le of de rech",eleerde
de F ngaLoche vloot?
werd Ab de zaak beboorllJk beharltgd werd U bepaald gezegd had dat men eeDlltemm'll mOMt
"u munheer J olgen. rapport In de Z Il
zUD
4e nngen &ouden de bijdrapD il'OQter "lIn
f / werden dele vragen (of oommtge er van)
Da :Moorr_ lel men beboefde DIet een.tem
De predikant van Phlhpstown 'IfU ten gun.te
aan u ge. te Id op de RI vendalacbe
Tergadenng
mil te I. In
Tan bet vooratel Tan d. lIIurray Graaff RelDet
l we antwoorden
waren afwIJkend ( ..olgena
Dot
~ytler
Kaapotad
zei verder men lOU
Er moe.t eeR aljcemeene centrale ku wezen
ra}'p' rt) uf slecht.. mei Ja eo neen beantwoord
Een balf el WU beter
wani somm'18 geDMenten badden het ield maar Dleta WlOnen bIl ulutel
\\ at Ik en anderen wenschen I. :lilt gn als kan
geene bulpbehoeTende
studenten eu anderen dan een leege dop. Een «eTur waarop DleOl&nd
d,d ... t en eerlllk mao on. breedvoen,
n".
badden
behOf'ftl«e
ItudenteD
maar ieen alsnog le"Neten hRd W&ll dat tA de .ynode mor
p')IIlIck op bovenotaande vragen lult blootleg
geD besloot mei meerderbeid Yan Item men dat
fOlld .. n
gen
W snueer gII zulks doet kan er later geen
De predikant
Tan l'>toeken.trom
lrok "un Engelecb de kerklaaI m06llt I'un lOU men Dleu
ml. ven tand ontataan tUllllChen kiezer en hd
kunneo doen van weg. de ordonnantie
HU
amendement terug
leder menoch IS bau over zune pohtl.ke opmle
boopte men zou bet npport der comm .... ,e aan
Het Tooratel van den predikant nn :Malm..
zou u .. e pohtlok ID .trnd ...ezeu met bet ",,,oe
nemen
.. ant dan zou men veel nader aan het
bury "erd ternnetrokken
len van de meerderbeId der klezeri en zu be
gewellAChte doel gekoOl.n 'liD
Het amendement van d. Scboltz Col .. berg
z rgen U nogtb&Dl! een zetel ID bel bUI. dan
DI
Muller
(de ocrlba) zei hn tIli hever de
werd aangenomen
heeft ZII het aan 'lChzelve te danken al. uw
ordonnantie
herroepeo
maar al. men "I'%Iglng
Aan de orde bet Tolgende
pohtlek lo otrlid II m~t de hnnne eD wederom
Terkreeg van de genoemde artikelen kou men
punt zenden de kle.era u DIet dan ben Ik verzekerd
.ooreerat te ..redeu z ID Beide partIJen konden
Opdat un. taande studenten aan het theolo
Jat I1n al. eorlllk man ben niet er In lult ver
Toor de unbevehng der commilllle .temmen
gtodi ... nnui.
meer tlld hebben om Ilcb be
denken omd.t IU gestemd bebben volgenl hun
V. De Boer (rroenepunt
&el det men .prak
hoorlIJk ,oor le bereiden lo die ..akken voor I et
oerl IlLeoptnle
van ge\"1l8r III do herroepIDg der ordonnanhe
adm"'le examen dlo III de UDlve"lteIO~u
Om dez" red.nen
:nllnhoer verwaebt Ik dst
maar,men bad nog nooit aangel()ond "&arln bet
g I mn en al de klesera (door middel un oen mina DIet oogrepen l"U "orde bepaald - dat i8' anr lag Laat meu tocb eenlD.. 1 beslUIten de
voortaan het .tudtel.ar
.. n bet 118mlnarle 10
nleu".blad)
In delen Cirkel uwe pobllek op
ordonnanhe
te herroepen en niel "eder de zaak
J anDari 11:&1
beginnen .n ilentengevolie
ID art
bovenltaande Tragen BUlt blootleggen
ult.t<lllen tot "en • oll{~lDde.ynode
l~ (2) de "oo:-deD 1>ep.tember en October
In goede ver .. achtlDg
D. R088 Lad) Gre)
Wal evcll .terk .Ia
veranderd ID December en Januari
'erbilif Ik
altoo. voor berroepmg der ordonnantie
Na be
De comm le van revuIle beval blerop un
l we dlenltw dIen IIr
De CO'"I&
18 beToelt aan dat de s, Dode raad WaA hIJ tot bet beoIlult gekomen om .oor
de aanbeHlmg der oomml •• le te atemmen (hoor
pogtltgen aanweDde om betrelfen4. deu. veran
G J W 'II All>
boor)
MeD IIOU daardoor t<Jt he' pracltacbe
denlli
tot eene veratandbouding
te geraken
kom"n Men mOMt de Itrulkelblokken
In de or
t:E'1
b !kanl JngeloorIhk nrhaal doet dr
met de ptofeaMlren en curatoren van het theol
ner I e In do LJ /1 Gh ,,/
HII vertdt dat semlDanum
Wordt bet voontelllangenomen
donllJnlte zoo .poedlg morink
verWijderen
Er werd nu geroepen om te .Iemmeu maar er
Amerikaan .. he d >ct<JrengebrUik Jtemaakl heh
dan moeten artt 1~I en II, I daarmede III o'.r
hen van ongen8Cllellike krank'ln",gen om rlur p eenstemmmg .. ord~n gebracht
atonden nog velen op om te 'preken
ns Louw Ladismith zei dat Ill. mEInart 7
proeven te ,nemen omtrellt de werking \ all eon
De voor. teller d. HofIOe) r SOmeraet OOIt
veranderde aoU mcn de de nr weder openwtten
"Izondor
ver(llf op het menscheilIk organlAme
hel tie het lIe..,hruvtngi!puDt toe
In het Jl
I , van het Jobn Hopklns b08pltaal
Da De Deer l.menepunt
zei dat men de voor het m.lellen van een .ynodus contracta
te Baltimore ""hrllft volgena den beer Berdoe
opeDlnR v.n de.) node ook zou moeten verzet
HU kon daarom lII.t met de aanbeveilOgen der
dr Berkle)
het volgend. over deze proefne
ten
all dit belcb'1JYtnVPUot .. nll'enomen commWI8 aamellgaao
mlDg
Het OOrtltedeel Tan bet onde~k
"erd
De predibDt 'an SteyDsburr &el dat men nog
"erd
gedaan ol' aellt verpleesden
UIt be' dedel!)k
Da Rna. I..&dyGrey meende de verandenng
DIet TerDomen bad dat de kerkegoederen lo ge
kranklmn'llfm!lestlcht
die met ultaonderlng ..an rou moeilIJkheid geven
.... r &ouden lrolDen ala de ordonnantie berroe
een bet tlldsverloop "aar bmnen men n?J op
Bealoten "trd dat er 4 maanden Taoantle zon pen werd
de geneZing mag hoP"fl reed. lang of JUISt zJln nl Tan lo Oet tot I ~ J an ~ "eken bij
D. Moorreea zei dat er w81 d.elOk gevur
voorbil waren
Deze "erTenden of oOfen ...
Puaecben en 2 "eken In den wlnter
......
Er &ouden moeilIJkheden onutaan
Het
luke patlenIen werd het "'rail toepdiend, tot
Aan de orde lr"am bet voorstel Tan da. "U nl.t wIJt .D T8l'1tandlg aan te driugen op
dat vermmd"nDg nn ge'lfleht, Ten"aldrinl
Tan Nfethhng.
8tellen'-:ll
OlD aU. I....
op d.n lebeele herroeping der ordonDUltle
den hartalag en koorta bIJ mev dan de belft .tadent drukkende op te beffen De TCM)Rteller
n.,. )(UIT8'f Graaft Remet, 1ICI1ala men bet
honner mtnden
Twee bUDDer begonnen te MI dat het Tel.n der Itudenten ,wur Tlel al d. Tenlas der comm_
aannam 100 _n d. Toor
UMlnen Tan de
tierf er MD Toordat eie pl'Ilr ,.ldeD te betalen
doelen der ordonnantie beboadea ea eie pateu
keling Toorbij
:au~d_ paiJlpMlrende
De predlbnt \'UI Cradock oudentead. bet TaD JIIdeel ftII"lIIIl81l
De ~
kwa.n.
iIItI CIOea om ~kalmte mulri dr BerkJY dan nl~ daae JII'08"D \'OOratel. 0. Imk __
ridderlu& .et ban.
YOGI' ..
d. rTOictnkkiaa
dat eie behucI.Jiq _. bei
l&IIdea
te m..u Mea .....
.,.,
de ViJIien, cuunou, ;.. ;MD ....
beprOlJ!fclt ..
llaiei ....
..tie
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lOll bO bare aanbe."li,.....
onder
•
vudttr .... JtIaraia (KaapMad) ...dde 'lfUl"l!Cho
"en
Ken kon ... rder n
het JBrlement gUll
en om pbeele berrOf>pln~
~n dan "U'Jglog
te T,.,en
Men gtng sieh ID de hunder >an
jodea en jodengenoo&lln en on~"II()\ I~ D .101
len die OU8 n~ mer r zoud <II Itllld II ll\n rn II
than. gebonden .RB Wat voor kw""d I..~ er in
de ordoDDantte dat men h..ar 'liet geweld w l le
••
hebben
HIJ re!CKlfde DIet dat de ordun
lWItte de \'OOrw&pDa der kerk .tremde Ala
men naar bet parlement gtngstelde men &lch m
,eTaU
Tan _t
tteenen P"OrpeD te worden
Xen IIOQ den TijaDden der kerk kana geven haar
aan te TalJeO.
De t.lD8IIdementen _rdea Ter"orpen
V oor bei YOOI'Itel.temder; h!4 te(en 28
De TOIgende predikanteb en .oderhngen Ter
JOChten unteebDllll
dat zO In de minderbeid
,_temd hadden de predibDten v.n Vryburg
TuJbaih,
Stockelllltroom
BteytlervIU,,'
I..r le
predikUIt van Kaapotad en de oud ..rhngen van
Tnlbagb
MurTayaburg
Swollendam twee ou
derhng...
Tan
Kaapotad
de ouderliogen van
Priaa Albert, Rlcbmoud
Victoria"
"Kt, Car
DarTon SIDlOJlAIItadLaduUluth en Pct. uorille
Bealoten "erd de aanatoJlliug "an eeD com
m banden ..au den moderator te laten
De moderator benoemde de ..olgende hOtlren
al. leden der comml88&le dl A D Luelc'~olf A
Murray A 1>IOOITeeII J J Kotze (; • J TIIulk>F
De vraag k .. am nu ter .prake wanneer mODIlU
LOOverdagen De 28 dagen bU de vonge,) node
bepaald waren pteren veratreken
D. A Murray meende dat men lan~r Iron
zitten 1I.Ul' dan IOnder beteJmg J.>e "et be
IIII&ltaaldde
det alleen ..oor 2R dagen lOU worden

AAN DE NOlUlllLSCHOOL

BEZOEK

Dat de ,vl>ole DIet naar blllll koa pul aonder
b. t norm-' 001161(" een dar "oorwtalIl.~ 1n
nch!,,;ót'n I vul ... , I m t,j~ N"ed G Nt K6tk,
Hen t.. 7~",k le t. -e' ~en .pr ... kt ala van"clf
Lu
h, j .I~!I .. " elMwrll"mldiag ~sacb'lD 2 en 5
uur I g" e...enbeid Lwrt""
Om ' uur """le, d~ 10<1< n der synode door
d n rector
!~ be r J R Whlltnn ontv"" t'a
en naar het 1>_ voltooide Illboratonum .... bcu.
selei<!, dat door den moderator &011 worden
geopeorh
De m~l'Itor
zei ID ZlJnl!openinfrat'ede dat
deze tuet de eerate Iteer "as dat men daar bjjeea
......
Iedere maal dat de .yoocle te K.UPeW
Terpderde
bad meo voor hear een TernIUIII
aan de normar.lacbool Uetdoel "aarom metI &baal
daar bu""n " ..... 'IfU om betDlenw laboraaori_
te openen Spreker Terklaarde toen bet doel \'UI
het ~houw
en "8e!I er op hoe noodtg bet .u
J. wondi,,,, studie der rhY&l8Che wetenaehapp"n In verband met hel gebou .. WlLII er ook een
bibhorheek en 'p" ker spoorde de .tudenten_
d .. r goed gehrulk
van le maken Ten doite
.pralr h I de hoop Uit dat de tnnchtlng IlOO
mocht bloeien en floroeren dat 'If&Ilnoer de
synode wed.,r Tergaderde men met eeD anciens
"ern ....nng Toor den dill{ zou komen en .eIlD~
oon
wm.t \Rn £11.1'.' of £:.!OOO doo, de
school gemaakt om voor andere DDUi~ doel
einden te .orde" I_teed
"Swt de beer \\ hiLt 'II lrortellJk. bedanlrt had
glng men naar he' Iweml..d waar de Jonge ..
een "uIOpehlle hadden Deze werd met "eel beIangwtelhng g:tdeg""lragen Later bezocht JDeII
het handwerk dt'partcwent
waar oen Irtbettg WIUI atlerIel hout ....erk te "e ...... rd~n,
bei
Letl
kllldergar1<ln
departement
waar de kinderen
D. Scboltz ~el dOlt men Zich aan de wet bez.1I(
....8f ..n DIPt oefemngen
en gutgen
moest bouden
daarna
het
"DQ'"n en hchaam_fen1D¥en
De predikant
van Burgendorp sttld" voor In
h, t
,omnMlum
hooren
en
zien
opheffing' an de wet
AI... wat men t.c zrun en te booren kreeg IC
J.>e ollderling vau I'ilmorlA8tad zei meu O1OC>lttUllfde van de degellJlcbeld ..an de "Op' oedmr
tI~
aan de wet h >uden H U rou ,00l"8tollell welke de leerlmg"n .an deze geUlllende mrteb
dat mon morgen ui .Iulte •
ling g..Dlot .." en het I. uker dllt
velen een
Ds Ste) tier Kaap"tad
.kld., vo,r dat 01"11 .1. ,"de 1JI!langhtelllllg ...erd ....akl.or gllllChud
volgendeu Woenodag zal .IUIWII on lat daggel
T)" tllrl d,e men te liner he8chlkking had om
den tot op dien datum betaald .ull"n .. "nivn
alle. &li ",,, wa. ze r korl maar het uurtJe " ....
~a beel wat dUleu'Mle gmg men t t .temmln~
n",ttemlD cen gC'nr>eg1Ik
0' er en .. erd het \ oontel om ,V ,.,l1edag a •
"'adat m"" WIt vcrve"""III":;len had glOfloten
verdagen
aangeno_n
met IH >oor en "
"erd de t.crugtncht n:u.r ric Mvuodale vcrgnde
tegen
nng begonnen en glnl( men .. eh weder aan de
Het v'",lag van de oommtalll' o ..er de bear
vele werlua&mheden "ljden
beid mg van leden Dozer kerk lang. de 'poor
wegen werd geleten en ID bebandehng genom ..n
:Men wa, nog blermnde bezIg toen de vergade
rutg om half 6 uur verdaagde
,rim EI~,r
M'lnbeer
-Ik
hel met belangstelling
pieCORREKTIF.
-In
onze uitgave van 6 S v
"erd dH H )1 ulier van Borgendorp
fou Icf .en .. at In de lynode door onze predilcanten
en
ouderhngen
geZf>KdII
vooral
met
betrek
ierapporteerd
gezogd te bebben dat hll voor de
en de
If ... ltlDl{ van d. J P JOOIIte w...
1I1I ... king tot bet Hugenolen ledenkteeken
ten gun.te van de aannewIng van da J OOIIt . te 'lIchten arbe,d.k .. loDlc
De meeate leden der ~) node naar bel mu
bedanking die volgen. zlIne beocbouwlilg geene
!oe!IChlillt weten I let ...ot gedaan moet worden
abetting wu
om de ontbrekende
fondAen bn elkaar te kru
gen
Blina "Ike gemeellte I ..eft het hare bllied .....
te
gen om een tweede ,,,,Ilecte te gaan boudeD
gut niet '" enmlll alAom eene boofdeluke beBF ZOEK AAN DE PIJ H f IU ( I
lutmg op te leggeD
Wat dan gedaan
Eén' an de predikanten
[ I an <J';("1I ra!,!"" lp Ir l
h... ft al. Ik 1011 Ulet ,erg"
bel recbte plan
aan de hand gegeven
IIet III namelIJk OOI
Do syDnde heeft bet tot nog toe nl~t ontl ro
bet heuoodlgde geld Uit de .ynodale ku to ne
ken aan Dltnoodtgtngen om de &len8waardlj;hu
mp"
den van Killlpstad en om..trekell In oogen", bouw
Het I) nodale fond. hehoort III mlln nedcnge
te nemen Dlned&i weer voldeed ZII &;1 • de l10ed opllue o,k VOOrandere doele lOden gebruikt te
gU"'"tlge Ult• .oolgUlg \f\n admlfnal "r liaan
worden dan 'oor het lj"Ot!dmaken van de dag
Rawson om i'ilmonob'ULI<eD I.... oek te IJTellg~. en re,.ku.len 'lf de pred1kanten en ouderlIDIJen
CDhet manne .taLIon en Jl Il , I
( een
die de .ynnde b I.. onen
der OIellwote oorlogwlJOOten 'an de Bill'" hr
Meer dan cell die hel rUI \",rt .-an don zaak
vloot te hezlell
ten gan..,he dag werd a lf dit I(dW!t gde un.er kerk 'cl..., 1(;oell IU de Auk
ul!.8tapjc ge .. Id en "II geloo\ en ddt. ICna d I , \ u. ~ i'icptcmb(.,. II gelezeo het ft b""ft
be .. eren zal dat hct n.et de !DOOIlowaar I ... '
veri aasd l!""taan tOen !rU moe5t VentemeD 4at
Alleen de tremrel. door d" schoone 'oorate len de "' node van Il< 4 a.~n de kork gekost boeft
met rle dive",.. ochllderaebUge natuurt.<~>neol~1I J !IOID ""
i I ~ ,~
Duo I lna .1.41100
waren voor hen die het noJ.(",et gel en haddull
I: n Ic., nO\lc van 1>1 tal zekcr niet mIDder
een .treelend !Ienol en >elf. 'II dir reed. meu
k""lcr
Wa3.TMChlinl
Ik ook Circa .1.4()t)I)
malen dllt re"'Jc hadden afgelegd gewelden O(
~IIIlhcer -Ik
kSI tllet hell>eu om te denken
DlCUWhUllne bewollderlDg opge"ek!
dit en groot GC lecIte 'an deze oom kon be
fr waren dan ook .Iech ... "Cl jge lerlen rler .paard • I
., node die nlCt gubrulk maak...,,, \an j~le u t
vo na.'Kt loe
Duor de .) nodale .-crgade
noodlg,"!! om het SapeL. ",n Z lid \frtka
eli nn,en alom de 'IC Jarcn woal. Hoeger te
bewek te brengen
"cl pred.kallteu en o. Ier Lou lel II I la...l \ In om de dne J:J.rcli
hngen waren ook TergCl,eld valt hunne eeblge
lIedt
[Itt de • 'g 'an Booufort Weat den
nootcn
moderatu ur 1:"1\d .. ""nl om 'aD dit Jur goen
De bezoek.,. werden I' r .pectalen trein' er • J nod" t.c h uJeu
II ,d men dten raad ge.
voerd en te ISI!IIon!llltadaangekome n werden Z II volgd en ecrot ID 1fI. .yn<>de gehouden dan
door den plaat ... llJk*, predikant d. VKn I 1111lep zou men In dat Jaar cene goede ronde lOm o ..er
eu onderhn(l Hugo vntvangen
Á.!lll het lok
gtlhaJ hebben om te ,oogen hll bet foud. voor
gekomen werdan de lede" der moderatuur 84n het Hugenoten gedeukteeken
"pltem
Bruoe en majoor Hen ... mann ..oorge
Dat hpt DIet dringend noodaakellik WlUldat
steld " .. rna Zll de g!IBten onder bun r.org n.
de .ynode van dit Jaar ree«L. moest bJleelikomen
men en over het dok ~eleldden
Het ~rof gc blllkt daaruit dat er goone braudende k ..... t_
ochot en de machlOerie lD den werk Winkel wek
voor de vergadenng
te behandelen .. aren dat
ten heel .. at bewoudert"i
Voor ..eien " ... het de mOOllte ToontelleD clie wwgonomen "erden,
eene openbaring
te "Ien boe men tOrhet liter IUlnoovehngen waren VUl de .ynodale 00ID1D1lI
hanteerde
IJ wren .taven vaD een b"lf dUim oiO die kort vvor de .) node ID de Kupetad
dikte en meer werdf'n met even voel gemak naar ver"aden! ..... en dat de ledtD dor .)node
eemge 1enrte «eeneden alo men kau zou .nlJden ruim tijd cn gelegenheid hebben gevonden om
of tabak ker...en
van de ultnooJlglngen
VIln den gonverneur,
Nadat mon al het Zlen.w ....rdige Iller aan
dlln genet:aal deD admiraal de ..toombootrnaat
oebouwd bad gIngen 80mmlgen de.1ad beZien schaP£>!l den kerkeraad van WUnl"'J"g eD ande
terwnl and.,~n
op andere wll'e den tlld om
....n om naar "Sewland het kuteel 8lmoDllltad,
maakten
totdat bet uur wa. aangebroken 'oor
bet dok Wnnherg en audere plaataon to PaD,
bet lUDcheon waaraao met de eelln.1 door de gehrulk te maken
venebe en vel fru'lICheude .. elucL t geocherpt
Lut de .ynode bet snoeImes dor be"ulDlilDl
volkomen recbt gedaan werd
ter hand n~men laat 7.11 f be.lulten alom de
Het weder W&JIbeerlpk
Eerst rlrelgde regen
vUf Jaar te h,rgadcren
f de .YDodal" oom
maar later bralc de wu door de wolken en mWle af.telui,ffen Die lutat" COtuml""" .. niet
IICbeen met "erfrlNChende kracbl hoewel niet nood 19 ilia ite ")node toeh een.oudJi b.. ft
te warm
ioed te kenren wat de commlll81e doet
Gednrende
den morgen hepen de .toom
ED zoo zal er 'eel geld UItgeapaard "orden,
bootjel gedung tUll8Chen het strand en riG oor
en de gemeenten lullen met meer lUBt eD op
logwboot, om d" tillen vao bewe ken van helDde geweklbeld bUdrugeo
en Yer le vervoeren
Onder de beaoeken ID
WELGE)lEE!'ID
den morgen "aron sir (,ordon "pngg dr Te
Water en de ed boer P H Faure
I'll" {.orOOn
nam " .. nehlJnluk
zlln twee mede mllll'~
mee om ben een denkbeeld te geven van d.8n
aard Tan aun presentje aan de Bntsche vloot
Cl \ IELE ZAKE::';
boewel onze Engelacbe tijdgenoot beweert oJ>
WIeDIIgezag weten 11'11
niet dat'lT Gordon nooI t
fir
Ilfr .rJ
1/ (u 11I~r.
III
bedoeld had zujJc een mOOIIter der zee aan de (I ><r In"
,,;lIer.
II "lO lu l' tII!S lo II)
vloot .. deau te 'aoen
Onze tudpnoet ICbllDt
Uit bet OOI verloren te hebben dat dit nog maar
WOEN~'mAU IU SOYEliBER
een derde klu8e boot 18 en bil air Gordon be
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DE SYNODE.

De Synode

Sunonsstad

HOOGGEREOHTSHOF.

loft.. wao er sprake nn
een eerate kl ....
paDtaenchlp
Maar Wil '!ln een'llAlm8 afiedwaald
Na het
loneboen "endde
bel manel.pan
zicb ...eder
nur bet dok en "erden toen overgebracb t naar
de P ,rerflll dl. zoo".t dne k"art 10111UI de
baal aan hare ankera lag Eenlien der be..oekera
'If1lden .I cb DIet op bet blau"e w.ter "agen
boe"el de zee rusttg eD kalm wao en "erge
nQ8iden Zich door van I,rr I /lnru het reu.
achl'lle vaartu'll dat dur kalm ~n ru.ttg .Ia een
groote slapende lenathan
op den boezem vaD
den OOfIUDlat{ I(ade te .laan
In de baal lagen nOl de booten SI (" rIt
M narch en
pt
die er al. dwergen Uit
r.&IJenbll het macht'll vaartuig dat bel doel un
het bezoek .u

1',,,,'

AA~I.OKD"AS

Ti!(1111

F erat bil de boot gekomen be~fte men ten
volle barer reuaacbttge ifootle
Haar ocbltte
rend wapen tu 'li I()ont dat &~ ZIch goed zal laten
.. Iden waar het tot Tilandelllkheden komt
Wil moeten w.gem gct.relr aan rUImte on.
beperken tot lieD korte opMImlDlng van de .oor
nUDtate feiten
De
bemanDIng 'an de boot telt
maDachappen en officIOren S lettellemtaand~
dit feit en de houdenlen beweke,.,. aan 1"">rlJ
"Bl! er alle kan. om all"" wnt Zlenowaard'g " ...
behoorIlIk te aan'" hou wen He "fficleren Icll'len
de grootale bereid" Ihghold aan don dag urn Je
'eie weet.glengen alle verlang le mhchtlnr te
geven
De Pu uf.! 18 een der Dleuw.t" bookn
werd oe,.,.t dit Jaar te water gelateIl
ZII hceft
een draagkracht van 14 200 ton en" ge\Yal'.!nd
met twee I:.! en 12 ... dUim kAn nllen hch.i ••
klelDere "apentuLgen en Aneh uraud 11""<1ut
De ~ twee-dUIm kallOlmen tlJn rOIlNlCt.tlge wal",n
tutgeD
Ht't maken vali uun zulker kan Ilnen
ver"'lICht 'I maanden
Zil .. ordOCI m~ lw
gr,)Uute gemak gehanteerd en kun non elke ml
nuut een ""hot 'f' den vlland I"., n A I de
wapentuIgen aan eeno z!lde "an het ",,1111' lcge
lliir a'gevuurd
outl ... ten 1 3;;0 lb. gewlcbt aaD
metaal
De l' ,rerfru UI gebou wd met het oog op _nel
hUid SierlIJk heid otaat geheel op dr~ achter
grond ZIJ I. DI"t zoo ... aar ge"apend al. andore
klemere Icbepen omdat meer rUimte TerelACbt
.. ordt Toor baar ontr.agluk groote macbinene
die de ver~nde
kracbt van 2" (JOO rearden
beeft
Zu kan ook oen eDorme hoeTeelheid
.teenkool
Illnemen
wodat zll lang ter zoe !tan
bljjven, zondflr haTen. aan te doen om .teenkool
In te DelDen Daardoor I. "IJ In staat ID t,jd Tan
oorlog de _onte.
beter open le bouden en de
oommemeele
belangen TaQ bet Blitecbe rUk te
beeebermen, betceeo elgUlUk bur hoofddoel IS
Nedat men all .. leuen en de moderat<Jr na
lIIeDI
d. ~lrera
eien kapitem .n linne OIIi~
reD bedmlrt bad be!rou de terugtecbt .eder
ÁAIl "al ~
"du. dameI ten blllllCl\'UI

..._

dia adaairIal door meYl' :Boe oaibaald. De be......
benIea OmaVWb ti IIDr per lpeculen

bWIa .,.,
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""mIIlAT!:I
K "()~tALE

PIUIlJNU

JUN

ES

N

REGI:EIU1!iG

Deze
wu
een taak wll&rln de klatlera
£ ~ q Ilo Gd van de regeermg elacbten voor .... 1.
recbt",n onder prol<'st betaald op doeurneat.eD
die DIet zoodaDlge betahng verelSCbten.
Adv..u.at
Mlomon
QI
(met .dTowt
Sehremcr
QC)
voor klagera ad"oka&t ISbeil
voor de "'Beenng
llt~praak
werd lI'egeven ...oor ltla(Jent mei
kmten
Daarna verdaagde het hof

Een gemakkelijke manier
om brieven te sohrijven.
Velen vlOden bet een moeleioke ualr om
bneven te ocbruven ZII zetten ueb ten Tolle
"""loten de taak IU wet.ruge mlDnten te ...oleia
den maar Zll onldekken aJadan dat &IJ &alfa niet
weten hoe te begmnen De ualr .. eor.t te be.h_n
waarover men zal achrtITen, te bedenkea
wat men verlangt te 'eggen en dan auJ1en eie
woorden wnder moeite Dit lomallds peil Tloeten
Bet ,olgond
voorbeeld \'JU] een bnef Tan _
dalll" '" goed daar do achrIJflIter de fOlteD ter
neder heeft gCllOChreven10 welnlJf> goed ,.lr_
woodeD
op dUideliJke overt.lllgende .V" I _
MoolplaatA
Le ~ouveDlr
0 V 8 Waarde
beeren
Ik beb bet genoeg811 n te
l>erlcLten
dal
tk
Dr
WIlliam II PlOk
l'''la h~b gebruikt
voor zwakte boofdPlJn.ll
rbeumattame
en heb zo Lovonden een vollllllak&
gcneeomuidel le llJn voor al de k...aI,m De a .....
procbt.cl jk (lDevrouw) J Kr,nauw
Delteeda
toenem~lIdo popumntolt van dr William I Pink
1'.11. tur l'al~ 1'001'10 I..,wuot hUIten t"ufel dat
Ze .1lCJ!• III wat van h..... g... orderd "ordt
Niel
alleen bet ben I I,hllwnden geTallen van rbeu.ma..
tl.mc
IkUttca lumbago en neuralgia genezen,
maar groote lIetallcn Troegere lljd"ns aan Terlamm",,,! St Vlhud:w. t~rlllg of vera •• lrlrtn,"
cbrontoebe
slechte.p
I"' erteermg
en dy__
p"p,ua
hoofd PUD
'otrzwakk'ng
klierg.zwc"~n
"n
mOll
r.egenen
bauo
num
dRar .e do. r haar gebruik bon .. zoudbeid
volkOlllt!n b"bllen berkrCien.
WoMen
>erkocht door handulaan
ID bet algemeen, of
(postYrIl) toeJ;ewndcn door dr WilltalD. atediclluen co
Kaapstad
zee botteia .oor 17• ., of
een bottel Yoor 3. 3d Het eenag Aker .. oe.middel tegcn ongerogeldhecien 8IIaePUa U
kwalen der vrou"ellJke aekee.-AdT
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FAlIILIEBERICHTEN.
GEDOOPT
In do Nl\lu .. e Ned Geref Iteri
d&IJ lO :SoYeDlber dOOI' da..A.
D
MDe docbter Tan den beer Claade

Coc..,Gii-berta

Jaoobt.
de heer Petru

JI&DIe Maria

Iell-'~"_'JI

lIllA 'DIIIM ..

_

•

"

4
ODdeJ'ICheidhet seaYOaClir preminm t. hOOIr af
aijD, clan Iraa de .-k,ooll: DG( op e;eu ~
Wii" ..... poIIIt worden. Eeu ..... jUrIjjbOIIe
'nil de (l()IIlIIliIBie &angellteld om te rapporteeren
b~
(aeae .£10 of .£16 word.
_.
over een aIgemeea _tentatie
fonda, te worden
kolllSttg dit oatwerp door elll:e ...-"
tea
iDaediend bij d. negeDtieDd. ..erpd.~
der behoeve van di foada pat.ort.. Niet _
Iev_
ala ~r
de ~,
boot eerw. .;mode, littiDg boudende te Kaap- wordeII du YeI'Ul~
toereikend.uI &lJn om ~. JUr'
,tall op d.. Uden October 1897 en volgeode aid UIl l'erbgea,
lijbche premiu_
te betalen.
Wordt bet le ..en vaa al de predibatea ODMI'
dateD.
Uw. commiaaie beeft de eer bet Tolgende, kerk met het oor.p di* fooda lie( tegen £~
&aD awe hOOi oer...
.ergadenog
te rappor- Yen.uureerd, dan .UI daaordoor (o~~_t1f
dl berekeaiai dat er omttoat dne ~teD
dit fonda jurlilb met om·
indt dal, overeenkom.tig uwe opdracht, ëlk j..ar afatene.)
trent .£ 1500 worden veraterkt.
N semt Dien
d. :un .. n, waaroo:er baar ondersoek gaaD ~""~:
echter £1000 In plaats vaa £500, dan me*
-- . 1 DI W!)I"-IlJr:I.IJ"HKJn
en IJ. DE r rr
Varl
Illn. . .HEID
"an het lot stand breagen VaD £3()()0 elk jaar.
YOA~
~
X"lll
Ihn4elt DIeDo..~komaftg
I18nig een deser
we4aaic
fouda. (\ •.Id. Act. "yu.
,
p.. p
..oorstellen dan un bet wel geachieden, dat na
Il, 4<1.)
1.
verloop' ..~ een aantal jareD, de winai op .~et
Ionda aóó groot aal IIjjn, dat de gemeeatelQke
Om .....nt de wa~81 HI:LIJ"UEW van het .lácbten
bjidragen uDmerkelijk
zullen ..w0t:OOn..e;"Dln·
... n een r.oodnDig fonds kunaen o. I. er blilta"S
derd en de premiums gedeeJlelijk wt de W'lDIIten
n ~wee meenin!f8" beataan.
Ue' beatek van
wo~en
betaald. Dit &al echter bet meUe &aD.
rapport gedoogt ~el echter nauw.luko over
groeiea ..an bet fonds seer ..ertragen.
dit pUlK oit te wetden. DIt Uil beter knnnqn
la men ecat.er yan meen ing dat d. geede zaak
reeehiMeD, wanDeer bU het bespreken der mak
aoor de 8yllode bet een of ander lid uwer oom- door geen deser voorwtelJ.n ..eel aal gebaat wo~·
missie dit punt mo,.Jeltng. voordraagt en ver- den omdat men neeat dat van de _llI'&Dile
m~t8chapl'i.ieD niets meer (mï-:hiea
~er)
der toelich t.
. . . . I t
verkregtln w worden dan men &aD J»'!mulDil
En toch wil uwe commtsare III t ..or 80111·
II
II
•
ft
mige ....a de voornaamste
punten
opgeven uitbetaalt, dan antwoordt uwe oomDllMle .daar.
dat bet onmogeljjk is hiero ..er te beeliasen,
.. urop
&u bare meening grondt, w"nneer ZIJ op,
eer
men
al
de
verellCbte
gepTeD8 m IIe baad
nadruk legt op de weDllCb"ljikheld. van het
daa ... teUen T1Kl een llIgemeen IWltentalle·fond •. ..an een of ander der maatachappijen gesteld
beeft en men da" haar uitspraak, op I[l'ODdvan
"
Zij beroert
sich ten eerate op bet 11"'''' di. g~geve';", vernomoo heeft. Wordt eYeDwel ftMI'
fo"';'eerd .telM.
Volifens di.t stelsel bestaan
bovengenoemd ben.aar gegrond bevonden, dan
de vencbill"Dd. gemeen ten niet op IIcbzehen
alleen, lII&aI' rcreeuigeu .icb tot één kerk. En geeft u.." commiseie ten vierde het voJr811de
I"
behcort dit begimei van eenbeid zich ook aan de hand:
<I) 81ke gemeente betaalt jaarlïlDl eene gelU'
aiet in lI,ltultjl" ...1.:01, die h.... t voor elke ICeke
som.
t:it
de
som
aldus
verkregoo
wonteD
de
meente 100 .... 1 beteekenen, te doen lrelJen? ED
boe kan di I beter geflChieden dan door bet premiuDlll op het leven allee~ van die diend·
.tichten
,.an een alge neen fouds. waartoe doende pnJ<likanten betaald, die beneden d. 30
of :J5 jaren ,un en een med_A ondersoek dooral de gemeenten .. btidr&gen, en waaruit tj}
staan kunnen, en dan ..erd er Tan alle t~kom.
dan ook weer il"ldellJke ondersteunlug arlangenl
Op de se wUre helpen de sterkere gemeenten de .tige predikanten, die aan dezelfde Terel8Chte~
VEREENKOMSTIG
sectie 207
•wakkeren, en .. ordt be' gevoel van eenbeid beant .. oorden. Op deze wijze sullen d. ~elDl .
ums Ilatuurlijli: veel worden .verlaaad .. Blijft er
YenterKt.
subseotie 2, deel I. van akte
vali
00 jaarlijkaobe oonributiea Dog lel8 o':_8r,
b. Tea andere wil uwe eommiMie ,,(,zen op
dit natuurlijk op eene andere Wil" 40 van 1889.de g.. !&dig., docb <ek... e verbrokkelmg Tau dan un
.
groote gemeenten en op bet st ichten van kiel' wordon belegd.
Geschiedt lUermede kerlDisgeTing.
Besluit de srllode ecbter óf om finanCliele 61
nere waardoor be~ voor de verschillende ge·
mee~ten al moeil!Jker wordt de onkosten ....n om moreeie redeaen, dat uit dit ontwerp ..an dat het voornemen van den Malmeeeen Algemen
Susteutatie
Fond. de factoor
baar beetaan verbooden. te bestrjjden ,
mesburj' Afdeelingsraad,
met toegebeel ,.....wiiderd moet
r, En dan .. il ZIJ, ten derde. aantoonen, dat van Levensassurantie
stemming
van
Z.
Exc.
den
Gouverworden,
dan
behoeft
de
gansche
zaak
om
die
rejuiat door .en eoedanig fond. bet srichteu van
hlljid8D. ~La.w. bet neur, is, eene gedeelte der Kalabasnieuw. gemeenten en de zoo teer ge w ensch te den nog niet schipbreuk
vsrd ee lin8 van groote gemeenten, vergema.ldle· st iebten van een Algemeen Snsteotatie Fond.
uitspanning
waarover
het
behoeft nog lang niet te staan of te vallen met kraal
liikt zn llen worden.
of verwerpen ..an deu Le,..na
beheer heeft, te verhuren, de grootte
rI. Dan fD()g.n '8rtler niet UIt bet oog vcr· be' aannemeu
Verwer!,1 de synode dIl
IO~D women ~ !!,,,"tadige verarmmg der laade· AMurantie factoor.
van één Morgen met eene beperkte
Ilike beTolking en de .tel ... lmat-ige onterving van laat8hl, dan geelt owe commlMie ala een "Ulde
recht tot grazen over het overige
den Afri_ner
vu "!)II Ifrond. IOOwel al. al de alternatief bet volgende aan de baod:
f.
0.. .ynode bepale dat het jaarlijI.che
andere oDl8tandigheden. di. mede .. erken om
niet te boven gaande, oBderworpen
van 't Hulp1:J<!hoe..ende GemeeDte
den laadwan "an zlln invlooJ en kracb, Itl be· ovencbot
voor het in orde
Fond. (indien bel er i.o) zal worden gebruIkt ala aan conditiën
roeven,
de!" gebouwen tot aooomot.
WiJ i.mand al. een argllment te~en dit een nucleUII van een AIlI'lmeen SU8tentatie houden
allee Inbnongen de I<ollecte die alle jar('n of al Fond •.
lJit ru daa worden venterkt door ooJJecten, datie van reizigers, voor het in orde
om ba. ander jaar ..oor laolpbebo,,,·endegemeen·
houden der
Dammen, voor het
ten ingezameld wordt, dan kan uwe commiMie ""'zaan, vriie gif teil, lega ten, enz.
De .ynode be81uite dan, dat elke gemeente
Iliet nalal<ln op bet ontoereikende daanan te
ui&roeien van klits-kruid of schadeIfedurende
den
loep
van
de
8(>rstvolgende
~wee
WII•• D. Niet all.. bulpbeboeveude geme&ntan
IIIJIlDea daardoor hevoordeeld worden, terwill of drie jaren eene bijdraie levere tot dil fond. lijke planteD of anderzina op goedtelh diegenell .ien dat geluk teD deele nit. wel en Inte het aan elke gemeente over op welke keuring van Z. Exc. den Gouverneur,
eenl~Z1n. geholpen, d""b lIug gL"6u8Zi". uit de "'ji.e -ii dat l>ooroll{\'Imlen zal. t: we commiMie voor
eeu tijdperk
van .) jaren,
kan hierl>ji wIlzen op bet bellChrjjvingKpnnt vaD
moeill!kb81d ger"" worden.
dateerende van af den 9 den dag van
f. 'Om a.J de.ft redenen kan uwe C'omm18.'4ie een rini Tan Burgersdorp, No. 4.1.
-'[aar verklaart men zich ten eenenlllllie erop
Di~t nal"ten aan te driall'en op het daal'lltellen
1898.
tegell om de gemeonten met eenige nieuwe uit· Januari
nn
zoodanig fond., ala ietoJniet all ..en 'oar
!!"vell
te
bezwaren
(hetwelk
ecbter
zeer
te
be·
Alle
objecties
tegen bovengewemcbel~,," maar "elfe noodrakelijk.o. Z!I er·
tent dat die noodz ...kcltj~beid voor ""t tegeD· treuren zal Ijin), dan Ilog behoeft het plan OlD noemde
handelwijze
moeten
den
het Algemeen Su.tentatie
Fonds te .tich~en,
woonhge m.. "ehi~n nog niet ahsolullt u.. dud,
onderget.eekende
wor.en
toege"1 .eht het uu dell tliol om VUJTZWlIlDg
voor de Diet gebeel opgegeven te worden.
k.ekomst te _ken,
die wellicht minder rOOM· Dan l>esluit da .ynod.· ten zesde:
zonden op of vóór den 14den dag
f. Slocbts in b.'gill""! tot het oprieht.en Tan
tleurig ia. wat deze .aak betreft, dan men denkt.
van November 1897.
.';odaDig
fonds.
cn
late
bet
verder
aan
rlie
I.den
'" ordt !lee" zoodanige ..oonlenlDg, ,00RI. hiér
..oorJ!".teW, gem,".kt. dan vreest uwe COmmlll!llC der kerk, die delnood.takeljikheid daarvan in·
Op last,
dat het wel mogelilk i... dat de dail komen kau. zien over, om genoemd )i'ond. door nije gitten
d.t w,i ook bier het .chaM ....1 te a&IlAChou..-en of legateu ali .."" te verriihn.
BUna alle deze raadgeving'lD &ronden zich op
A. L. BRODZIAK,
lullen hebben, hel.j«'en geen ongell'oon iets in
anden! landen is, riat de pr",likanten onzer kerk de bOlIp dat het beginacl van ...ooani« 100dA
Secretaris.
alllemeene
Lllyal
vinden
aal
en
met
algemeene,
met.,ban doorgaans t.llqlke famIlic. "ullun m..e·
Malmesbury,
ten toe .. "n om In het leven te hl!II'.n Diet een of met eene groote meerderbeid van stemmen
door de .ynode zal worden aangenomen, zood.t
UO of £ 100 de. Jun.
13 October 1897.
aan het fonw. deelnemen.
net i. mogelIJk dat de tijd komen kan, dal al de gemeenten
oelfs de grootere en r,flacre gemeenten mur te Verklaart eene sterke minderheid zicll ecbter
en vr_t
men dat .,ele gemQenteQ
bl!ld. lollen "in om ondel1lteuning Yall buiten daartegen,
.. ontvangen um T.ete htlpcn hare "nkostcn le niet tot bet fond. zullen willen toetreden, daD
zou
n
we
commissie
aan
dd band ge ..en, cl"t het
beotrj,den. Derhalve. zoowel In han eigen be·
!a1lC', al. voorn&m.lu" ter WIlle van de k_l...nere deelumen 'er aan p"m""rf W word~Q Ife·
máakt. €Venal. met bet predikanten pensioen.
en lw&kllt~re tUl!oten. koestert
uwe COmrrll~~lC de
boop dal d. urtegenwoordll!el'll ook "l1n ,I;, .tl'r· fond. het ge •• 1 i.o.
Maar dan i. daar nog een ander punt, waarop
kere gemeeDteD hUDne .tern m.t Ifroote g.wlliig.
heid
"litTen Eullen
Toor
het !\tJChlt:ll \':lll e"3n A 1- uw. commiuie n3druk leggen wil, namelijk dat
gemeeD Sn8t.,ntatie Fon,l" 'oor do Xcd. (;or. er niet dan na verloop van een aantal (zellle
10) jaren uit da fond. getrokken al worden
kerk 'an de K aaplrdlonre.
1.Oodllt het intllMCben de gel •• nbeid bebben
HOEK VAN
Il
kan cent goed sterk te worden, eer m.n er
Docb ten tw ..ede is het u Wd commWlf 0Pi&- gebruik TIUIIDaa&.. Vwe commiBeie.lo~ aaarne
later DIl dit fondt
dragen te rlp~teeren
over,. I M')(;~LI.lKHt:llJ zien da, de ondersteunmIl, aard
TIln bel opnchten vau een loodanlg f'lnds.
getrokken. wel der moei .. w
moet zUn,
Doch hi.r 1&1bet lIli.. dllen lllet unpa.. '!In ID
(_·.. e
colW.mi""i. lean niet nalaten, eer ~iibe· Tu Depot :
THEA TER
ft
... n paar .. oorden te meiden. waarop de g..n!ICbe .Iuit, nog IICne te wjiten op het nut en de wen·
......k ~lgenl\l" neerk,¥",t.
Uel hoofdpunt IMdat IICb.IJikbeid Taneen Algeme.n Sustentati. Fonw.,
G~~HD.
.Ike gemeente j&arl!iUcb een ,.kere som, door .oorul met bet oeg op de toekomst, en zU kOM·
de .mode te bepalen. blidrll8gt tot een te "Ich.
tert bet vertrouwen, dKt de zitting der boolf'
ten I on<l•. genaam d ,. H et, \1gem""n ....~ u.teDt&he. e~n.. .yaode dit Jaarf' niet ten einde dloopen
b w,
b
Foud, der :Sed. «er. Kerk." :'ia verloop .an zender dat roodanig o,!-d. IS tot.tan
ge rue t
~en I\8nl....1 jaren outv~ngt eik. gemeente die geworden.
daartoe bUgedrag. n h""ft, Jaarink. ondenteu.
I1lorm..ne meent aw. commi .. i. de haaropge·
ning uit genoemd fnnd..
Wat echter !<lt het drageH t .... k naar h.t IteMtTall haar vermogen
oI",..,n rau dIt ontwerp vul.trekt noodll&kelilk i.. "ulbradH te hel,hell, en nocrut zich met hoolf'

'D, SAAOS & C0.,

RAPPORT

Neder..........
-

.

8POORWEGMAAT8QAttpPu.'

!STELLn

Koriste en Qo8dkoo'Pate 'Route voor RelZlpnJ en
aGed.ren
de %ee n.. r Johann .. bt,arl', Pretoria
en an.re plaateel" In de Tramvul.
Daa~lIjk8che - peraOnendlenat van Lourenco
Marq.M! (Delqobaal) In 24 ur.n naar Johanneabur,
en 21 uur n~ Pretoria.

~be ..

£:

filii .. _..

II'" ."-tI .a

_ J.)?

Jl

\,

,

,.

KENNISGEVING.

O

AFRlKA4NSCHE CYCLE

~

(ONS EIGEN MA A KSEL),

IN .GOED GEDROOGD SOLIED ESSCHENHOUT.
KO_PL

ifs

••

T.

£6 .19..
£$ ieL
8

Dqeltjk8che peraonendienat van Durban (Natal)
Johann •• bura, Pretoria en andere pl."'n
In
d. Tran.vaar en Oranje Vrlj8taat.

Malmesbury _._-_
MdeellngsrwL

TOON JIUlf L.Ui'8TI

NU TO

Het lJámeson' Slaapkamer set

PnItdI

,

. PSTADSCHE LEVERANCIERS
VAN MEUBELEN,

BEVATTENDE

ARTIKELEN ALB HIERONDER:

SCHUTBERICHTEN.
PGBSLOTKK in het Schut te Ln-ee. klooi. aldeeI.Dag Hope Towa, Ol'er
_ ~
djd t'D te worden yerkoch&
aWUr op LroD4O,
90 lfoYeillber, 1897.
om 10 UIII' '. YOOI"IIliddar indien niet te.
__
.. _,
he~ yolpad.
Vee:-l
Bl'1IÏII
Manie, ~t,
oapbrAnd, OIDtreat 9
Ju- eud; 1 Brain )I.m., kol, cmg.m~
PbranCI P .Jl. recht.. boat, o.treut 8
j6no oacl mei 1 braÏD meftie "olea, 1

O

.....

oud.

(Get). IUBL RIEL,
Schat.wee.ter
het Schat te Vrou'll'.
Bope T01nl pYW den
djd en t. "ont. yer:bcht
op ZATERDAG, ~en ~
NOY~ber.

O pu, afdeeliDg
OOrIOO6Iea

PGBSLOTEN-in

_oren10

189'1,

om

'IInr

i.ndiea

s YOOI"DIl~,

Diet
poet, het yolgende V III .
1 Hooi 0.. 8 jaar, schilder
lieat, en onder
pees schildar, linkeroor stomp en halfm&&t!
na voor, rechteroor balf:maaD 'RA acbl4lr,
Iiomp ataari; 1 Rooi 0., 8 jaar, wit pella,
bak hooreDs, 2 winkeJhaabn
van
.tcxDp kwut ; 1 Rooi 0., 8 jaar, kol,
bak hoorena,

wi$ 'f'OeieIl,

oor b.JfmMD

ach_,

vó

2 .lippeD,
link ...
aiomp lnrut.

(G1tt). J, C. ROOS.
8chDimeester,

BENOODDIG.

E

EN

Onderwijzer
of onderwijop een plaats
Tier
uren van Aliwal Noord. om 10 of
1l kinderen onderwijs te ~ven in
Engelsch, HoUandsch en VIer (41 in
musiek
(Alle deze onderwerpen
worden vereischt).
.Applicati<'8 met getuigschriften
van bevoegdhoid
en bedrag van
salaris zullen ingewacht worden tot
op 30sten December, 1897, door den
ondergetekeende,
dienst te beginnen
na de )rerst- vacantie.
leres

~

(J. G.) F. G. VAN A.ARDT~

B

RANDEWIJN
KETELS;
alle grootten
voorraad gehouden en volgens

Wind '\"ogelspruit,
Aliwal Noonl.

gemaakt.

BENOODIGD.

S. J. DYKMAN,

A

PPLICATIES
voor de betrekking van Assistent
Onderwijzer in de Publieke
School te
Krugersdorp,
Z~R.
Men zende
de noodige stukken aan den ondergeteekende,
vóór
18 December
1897.
Werkzaamheden
te worden
aanvaard na de December vacantie.
Applicanten
in bezit van alleen
Buitenlandacbe
Certifikaten
zullen
zich moetAln verbinden
het hier te
lande vereischte aanvullingsexamen
der Bde klasse af te leggen.
Bekwaamheid
om za.ng;underwijs
te
gevén zal eene aanbeveling zijn.
Salaris £180 per annum.

7, HANOVER- STRAAT,

KA A P 8 TA D.

lluGJU.IT, 3 voet 4 Duim wijd en 6 Voet 9 Duim hoog, met 8piegelglu

lISa a ••

48 Duim bij 14 Duim.

M

AKER

un

de

lJ,'merude

1\":uni ..1t

.. lNXE.:i··.,1t
CIHGI1TOX';"'llela
belte1li over lie gt'lu."'lc KolouÏf'.
7~)l.I,
order gom .. 1ct. YIln t::\ ell UltI8r. 0...1.
M

DieDw

""ru

JNO. SMEER,
Secr. der Bch. Com.
Krugersdorp,22

1

~.

opgemfl4l4t
.,.tront'ln

VILli

of ....lenur. olll!!"'"'_a
rl.. kJ.u.telL

TUJ:GEN
Ket d. nieu ...e :3.)~;l.(S!.r·Ug,
ecba ...eD ~ T'''''J!·k''''.rll.
Vn.&j!: OlD p,..j.:i;RtMn

Oct., 1897.

CORPORATIE.

•••

DARL.I.:"IlG~
KAA,·.:){

Aw.

r~~~AT

HOvfd Kantoor Depot:

St. GEORGEEN WATERllHT

Kenni&geJingaan allen lien

het mage. Aangaan,

STR'TRvn,

KAAPSTAD•

(tn

uwe

l'Ornmlssie

kan

tUf'!rop uiet genoeg

na.

ll'hllOg

J

druk 1"!1:,,,,n)IS dat .lIe z~lhuebt ter zUd~ zal
wordeu gelegd. en I""ere gemeeDte niet alleen
M
.oornamelUk ,.al lellen op het!!,eM tot haAr
elg~n <oord.., I dIent. maar wel np hetge.n tot
.. el/.lJn nn d. g.heel. kerk '~l1Itrekken tal.
Wat het beglD.,,1 ervan h..t,..,ft, ia deze z_a..k
dll~ eenvoudig geDof'i, duch uwe eommi ....,.1e er
trcwt, flat
wat de verdere
ull1'o..ng
erV3.U I~_
tr~ft, rti vl)()rt~ker niet vnj \-an aJl~ belwaren
I~.
M.MT ~&ar het (lordeel u.. ~r commLUle z,)n deze

W'l')rden.
meeDing (]Wer C'ornmwie

ukon

in de Kolonie

doen.

W"aro'u"

Aa.n tien dezer

)LutorhapPl)en
heeft uwe .omm""". circulair""
'ueg6zondon, .., uitnoodlgende met v()()Mltelien
n~'r dell dag te "omen volgen. welke regel. lI)
g~... ":i;.: .onden 'iin bet le"eD van de predikaD.
teil onzer ker" met bet 001l op een A.lifemeeu
Su.tentatie
Fond. te •• ..,.....ur"eren. Sommige
TIUl de antwoorden daarop ontvangen .. aron
gllD.tig, anderen mmd ..r !.''Un.tig. AI. een bilna
,'oI.lrekte
.oorwaade
aan d. maat""happ""n
heeft OW" commiMie gesteld dal. IOnder betrek·
kmg tot den ouderdom der predilunten, een
",,,'orn"9 premium op bet leTen vau een leder
hunner .. I worden. vIIStgeatald. M&ar jUtst dil
bleek het groote struikelblok te 'nn. Sommigen
vu <le maatacl .. pp~en bebben durop "eant·
woold dat een loodanig .cbema Dauwel!)k. in
o,'enveging kon wordeD genomen. Nur luid
vali het IlIltwoord \'IlO lOmmjg. andfll'eo weer.
oenc,," dil g""ne onmogellikheiol te 'tin. Konden
1.!1ti,·" oudenlom van nlle prffiikantcn te weten
knrlJ~n, teaamen met dt!o uit..~lagvan bet medi~wb
ouJcll.oek
eru.. dan kon een 10Qdanig een\'or-

geROmell. W."t

Z"K

l,.,. Let premium op

eer",
vergadering
,ic..-h du!'! UU!t C("t.1 u\'r:.,:cl!.k
plan daD is de r.uk Iliet """ 8loeid,ik. AI wat
m dit geval nootlig Uti "!In. i. tie "cn"""hte data
van ouJurdom tUU. nn led,'r predik. lit te va·
krjjgen, en dan me\ d .. eene or ..ndcre vertrou'"
bare UlUt.IICMppn ID onderhandeling te tNd.n.
eo te "O:'Deom,," hoo groot h.et ct"o\orml;': pr\!'mi. ol' het leven ""n al de prediluntcn nl
aiin ,enx. Dnn bda.!"n do gemeenten na~uurliik
d8 premium,,- eu b!l bet overlude. 'au dCll pre·
dikaill worrt\ de IIODI waarvoor 'iin leveD T"ru.~rd
.... iD de kas nn het AI~meeoe Sta_I,.tie
F.onds geetort. Het .preekt "'Ulzelf rh,
laet •• ronderateJd wordt dat alle J1~m~~lItt'n .oor
~gjeliikellOlD ."n";." ....er~D z"llen. ':erllllhnK.r·
din«: nn
h~~ ~~en.
van de J31.r1Uk!Chcpro·
1Ii~
.-hiedt
bij de nogen. .
") 'tiet. .. 1 heuel!de Ir&tl echt .... ook of' eene
ande~, co wel op deu ....lIze gescb,ootln: De ge·
hee:': aJorini!ltraue \'lUI dil f"lids ~t
bij bet
L~
kantoor. Aan d"D.... akgeJaa¥e
W'Ordea
... ,."
door de k lt
lI.ft ~" d" jrurlijkllChe Iai,l.d~
~ e·
~
opgeaond8D,
'"'""!Jl lI!) •daD de preauQIJUl
....taalt. en al b<tt nnodige ",""eU.
c)
IDt'U echter dal, bij bet ~
,. .... lae.
YU al de prtcIikuW .....

1\'..-, lo,.
,

JI["J'KLI..

d.

ecne nonwaanvallig

..n de

gejIIf. ;:., Pen'J\'al,
P01ilkantoor,
Burgh, Ichrjift:
"Ik
&,f-'Inof Illt<t dat (.~~{1i;;e anJcrc l'oort met de
n~-l'
:!. L;k ~:.,;,t.
:\ljlO vadc.'f ht~f'ft Jc IolCWOIIC
CO{"o':\ '..!. ~;'I:·l.r. d,)cAt i~ mee:l Jd dr, T,I.,Glt'8 \'i("O(·\'.t
),._!: r j .... ik z:11 "Unt:'
\'Iit.~lld~1l '"an UWe \"iN)"O;l
\ torldl'-II'·.
){~j, K inl:', Lin~en ('otbg~.

WIIIII':~"'_'1111111,!'1l'TH,

"'brilft:

"Ik denk dal

\'\ l"'(_-v:t :t~'l11;';(':1:I'~
i!.. ~n allC'A illt
\'::I:\,," W:ll d.q;o!Iltr,
III \;''2zt':~d is", :\ff'j. Uudden,
I:I'.L,lwa:·dHl;·.
B.)~iIl7~~.O,1I,:h. ~l}~jift:
".f"k t~~n

I!r.

1.!;:,'(..;

!f'~;tll\lUh.':1

m~t ur,

.IJJ ,'"

\;-l.U(·o~.

houd er

,.:\:\ dl nJ ,1;., g'f·',_.·· li! '·er~·,,!'..("\':Ul f)Jd gebrlJi
k,:;,
\"t..:rd:,'II"tt'"
Tt
"('l:,b::l;oi!('
nl!'~,-'n, is wat
"'!I H'dr dr. Tl;,hi, ... \1·(.\)(~).1. l'i_...f.jlcn, P.:Il\'jj 1'."n
~':-I i taan
£,. :Iig:--n p<~r~()nn die
(-"" /.,,,u/ll')~mt,
~.'II kl'lIri~
IeI.:;~lt..I;·likjl'
\~an u., Tibbfc!II Yi~
Co~'na ::!"ratis. t'n po ...:l"r:r ~:t)~h· .·~:1den.
Er i8
g'rt..~n tItO\"l~r!l 1~1 J.t a.IJc..".
HeL 1:5etoil e"r1iik.
o~)lth
~rtig 1\a.~L(1'!.
I1i..'i i~ om d~ vt'r.tieu8teu

<an h.'.,,,,,,, III I~,"'r hui.gezin bekend te siel.
Icn. Ilr. T,I,bles Yi·Co,;"a al. een g"".'oncentreer.
dc Torm van ~ocd_rullbeid en luensloncht i.
onw""mocrlk"Ulr;. n""u, meer dali. dit; wanl v()()r
allen dIe .tcb III dCJ)loveu!l8trud met grootere
volha.rdini'skra.ht

e.

meerdere

energie

wen ..

J

De

Tiohel
Zijde.

.an&. .~

.ua

A

PPLICATIES
voor deze betrekking zullen, door den onder·
get.eekende
worden ingewacht
tot
den l2den December, 1~7.
AJ?plicanten
moeten overleggen
bewIjzen 'Jan 1, goed zedelijk gedrag;
2, lidmaatschap cener Protestantsche
Kerk; 3" bekwaamheid om onder.
wijs te geven
in teeken(Jl
en
vrouwelijke
handwerk;
4, van afgelegd examens.
Bekwaamheid om
"Calisthenics,"
te onderwijzen
zal
eene aanbeveling wezen.
Applicatien
meeten eigenhandig
in heb Hollandsch zoowel als Engelsch ~eschre,en zijn.
Salaris, £la:) pér jaar.
Billijke re:sko~tell zullell ycrgoed
worckn.
Werkzaamheden
te beginnen op
den 12den .Timnnri, 1808,
N.H.-De
~c~laagtlo Applicante
1ll0l'~ zich \"oorzien v"n een ollderII'IJZl'r";
spoorweg
certificaat
om
tegl'1l half prijs te reizen.
G. 1'. S.

Benoodigd

Blllteapluts.

:Aan~~k

LeeuwéldontU..

eer..

Liju Yerirekbl
.Loaclft om de

te , 'IIV D..JIL, _
Madeira en PJrmouih, tot 8i.ai Helena _
A.oeuion MDlegeDde op d. bepMlcie ,.

aoheadjden.
Nu... "-B08LIN

C48TLI, Kapt. GSUGHK
8-BA.WABD£N CA.8TLB, Kapt. RIGBY
" D-TANTALLON
CABTLK~t.
Dncil
Jan. I>-OUNOTfAB OAJITLJl,
B...1I&l!OI
" l!1-NOJLHJ.1I CAST1&, ~
BDD4J.L
l)e(-.

December

N verband
met
bovenstaande
advertentie
wenscht J. Heinemann het publiek te informeeren
dat de zaak in vervolg gedreven zal
wordeu onder den. stijl of firma,

AVONDALX C"'STLJi., Kapt. BIlO......, omtrellt
December
lU.GLA.."
CABTLB, KaPt, Bay..... omtrent
December

22

leenrar VD
tige geme
maken mo
De ond
te lange PI
bij afwet~
korte boei
De mod
tiebgeken
Na bet

Z.I

Voor Vi'aeht of pauage vervoege met
,ich bij de A8entA!n van de CASTLE
:MAILBOOT MAATSCHAPPIJ,
(Bpltt).

HJIJDUJJ, mLn &; Co.,
Bouwmeesters en Contraoteurs,
Lady Grey Straat
T"Ifen"

Pwl.
Alle bouw- en timmerwerk
aan
de firma toevertrouwd
zal met alle
spoed uitgevoel-d
wórden.
Goed
werk gewaarbor~d.
Verandas en I Ton i.J.mmnL TOOrzien van een Spiegelglu 18 duim bij 14 duim op
patente
wieletjea.
.Sli 7..
balkons een speCIaliteit.
De firma heeft altoos het volgende gereed voor dadelijk gebl'Oik:
oemde is lUlJlll1erblijk beneden in prijs dan de in~
Vensterramen,
Deuren (aHe SJ:OOtte)
Iftiblen
en daar wij a1echts hO,Jltgebruiken dat goed ~
..
enz., enz. Bou w m ate rt a a 1
iJ ;J:t=i.lUllen Koopers het veordeeI hebben ya oue ~
..
wordt ook verschaft.
it •
hitte Tall het klimaat zulicm Itaa.
"- - ...
, Bestellingen
voor graniet voor
bou"Vdoeleinden worden genomen.

mp.

UKI:OK Ll:J_
KONINKLUKB HA lLDIINST

UIIOI8!'OOJOOOftll!áaPU
aaw-aKTI.

"oorlitter

bet bern
trent
d"
menll<'hen
Rabie w.
woordil(e:
ondenral
De be,

bii

'ter

den B<>nd
dateD .'"
word.", '
lijken cir
Toen

ct.

Telegr&fisch Adres: " HEINElUD'."
Postkantoor Adres : Pil.RL.

[) ISAACS&CO
~.W1IJDJ.umr

.m.a.OJ[.STRAAT
------------

Onderwij zeres

Kaa..w -.._

DOUl>fE CASTLE, Jtapt. 8Un8TI1DT, omtreDt
J. NOT_be
HA.BLBCH CAJITLE, Kapt. CLI.OCK, OIIItrenl 17
NOvember
OARTH CA8TLE, Kapt. W.uwE_, omtrent 8

HEYNINGEN,
Sec. Dist. School Com.
189i.

lLULDIENST

CASTLE MAIL " Maat8chapplj

D

KI~NNISGEVING.

VAN

Bethlllie,
2 November,

II

B 8toom'boot.eD
Klein K:utjtl
na
~4 ••
a.Ildera Woeudag,

I

a.v.s.

EETHULIE,

Prlnte School op

.

D

wenscht zijne
vele klanten te danken v061'
de ondersteuning hem gedurende de
laatste 3 jarcn gogeven Cll wcnscht ~ Tem lrIooa .. Top WA80B'l'UBL met
hun en het algemeen publiek te
beDeden, en een Kapstok aan elke
melden dat hij nu oen ruimer plek
heeft betrokken en vertrouwt
hun
gunst als III het
verledene
te
erlangen.

Assistente Benoodigd

""ben te begeven. i~ die hep ... ld onmisbMr. Ur.
Tihbl"" YI Cocoa .. tC' verkrijgen b!i alle ap.l_'tbe.
VOOR
kers, kl ulticDle"", cn pakhUIZen, <1f bU dr.
Tibbl""
VI·COCOa. l~perkt,. 21, Kaateelstraat.
eel
KUI"tad.
SchrIIf eio e~ grati.o monster.(.~,!\.)
Salaris,
£40,
met
vrije kost en in.
Applikanten
moet.en in
DI': ILl.\I>(:!' IS," \'.\,."1 Ef:)I'''Ilt'l··C)IIAl(.-De. G, "'oning.
H. Keet, Pnxlikllnt der :'i. (~. Kerk, Wep<lD"r, bezit
zijn van het Qnderwijzers
"hritrt.
d.~., :l8 Augustus:
.!'rIet gen<JeCfsD
n·r1rdlUll' ik dat 1<><0"
ik onlangs mel pun in de certifikaat, en ook instaat zijn olJderm.....g gekweld ,....i, ik CllruoberJain'. au~,
wijs. te geven in HolIandsch en
Ch,.kra en Boikloop Geooeamiddel ~
Muziek;
werkmamheden
te .beg~
op aanbeyeli~
"an oo" nabuor, en ill \'OIld hei
zeer afdoeDd." Een ieder die ChamberlaiD'.
Den
na
de
Kerstfeest,
vacatie.
.
Boik-pijn, C~Je ... ft1l Buikloop GflII~
gebruikt Jeet. deRWe .,erklarinc al. DH .11:-.
te worden gemaakt per
bur mediciia il t. koop bij aU. 'lriUtJMn. brief bIJ den heer P. '1'~Conou)J"

[~l

KONINKLIJKE

It

E ondergeteekende

JAC. HEINEMANN.

ROVERS, TRIUMPHS, COLUMBIAS,
CLEVELANDS, VIKINGS.

wnder Uit zou z,i de beiderbeid barer oogen
verile!.en. olmlcde d. vol~eid harer wangen en
bare Inendlgheid.
«ewndheid brenIIi dit alle.
met zich. ",)Cb r,:ezondbeid bdeekent veel meer
dan de 0I('e81'emenochon denken. Indien bleak,
zcnD...achtt~ cu zwak, tJan olltbreekt bet aooda.
nlgl' HoUW ''''Il goed. gezondbmd. VroDweD die
bleek en "ernenst er uit zieu, behooren goon
toeTlueht te nemen tot uzer mediciinen en
t-oni"" teDiIi op aanrading VaDeen behoorlijk
gekwalificeerden dokter. Z[i moesten lief.t pre.
be.rell !t;LU l>18<ldte vent.erken en op te boa.
wen door het Icyen aanhrc"I(ende voedsel aan.
gebracht door dr. Tibbl",,' Yi,Cocoa. En op de.e
""Ize
kunnen roode wangen en aanvalhlfheid
verkregen
worden.
Verpleegoter
Tillot80n,
Alexander Hotel, St. Leonard·s·on·Sca IIChrijft:
"Ik heb dr. Tlbble. Vi·Cocoa beproefd en vind
ze !:"ed. lie, ml ""i. teer un!!,enaam tjjn del.e;'~ a:tl~ lll!)ne patienfe:l aan te bevc!.n". Jon-

i

('til

aeilere I'om '":ln d.'n l'Cnl:'1I pttnO\lIlI,,-l.::.."I.
('11 1'""11
een aIRier " ..or df'lt,lfdc
"IHl
~1". Jan lOll b ,t
gemiddelde
pN!~n.jl1:n ('p tlt:r J··'t.:11 ".1/1 dil' tW"f'
personau .t-eeh :",!.1 7.:~:L Ln "!';('('ltt' :l,·rg-t·!:~ke
eclukk:in~
In I;e ....!\l \all,twot:'
Pt'J".\"f:\·1I 11'"'':'"-'::;)''' I....
dan al 1.11toch ook \("01 in la·t ~(.:\·al Y::Il cc. 1(1()
.1 me-er p,r1'Oncn niet. g:tn ....ch OIl1"Ob~!:lk liTI:'
Ook hebb.m ~(lmt.1;:;e l~\Jtt"dl'4ppq~n
l.Ieh t.e·
",id f'orklMnJ
C.:11 aanmcrkt.-I!lk.:u
3f:dnl{ np hUil
~ .. ()()n tarief
np de prt'lfitlllll.:o'o te donn teil gun·
.te 'an •• n loo.ianlg {0nd'{. \'t.:ret.'ui,:;t uw hnog

J. (,' Fw III
A. A. WY.J('!I.

]I.

Van af .t16 tot £25.

allth:rL' n1d'~
lIet
l~ geen blootc
kw~tio
van
ouJcn!um,
~claat."trckken
of verstand vermogens.
lIot "'oc<l te bewunderclI cu un vallig ielJ! aan
eell vr"u.'
I. baru vrouwelijkheid.
Een ieder
ad IJl lTt'(.'rt c(:n vruuweljjk
vrouwspersoon.
Zij
"",ct
lIaluurl,ik, gctoodlleid
genieteD, want

lal dit

mig
premium
WoNen bepaald.
~atuurl"k
wa~
het. niet mogeJ!jk ·Y-..>r uwe rorumi!i..·ue om ze met
"Ud JlC yerei.8chte
gegevel114 te voortien,
Ook
kan
wwu (·ommi~"I. ~6beel 'lI~·t Inzien, wnarom
een d.r ;elllK pla:) nit...·t lnu Kunnen wonieu aan-

di(jUMt willige
dlt:::narc.,
('111:. ,J. T. MI:LI.l.R.
J. W LOl'''.
I' ,1. PI~.'AAH.
II .• J. LI: H. :llARI !lAXt).

zijn.

het Le.t kunnen g_.chieden door gebruik te
maken van de Leven. AMurnntle :lIaawhappIJen
die

l'".,.. h()ogL"onraartle

Waarom vrouwen aa.nvallig

be1.waron gelukkig ",et ono"erk"mellik.
]I. groote T~g,d,.
Zil te bUilt "oorden beeft
LIl:
If.", "f ,,.,Ik, .r~·",mo.t dit fODd. tot .tand
wordeu ge bracbt ' Illerop kan lIleer dan een ant·
woord "lt ge.en
Volgen.
de

ROYAL
TALBOT
CYCLES.

ZUII).AFRIKAAN8CH

BOOK·

BIJ J. H. DE BUSSY,
TE

:TRAAT.

I

1Jl!8'ULUDI&

LAHG~.,

PLEIN-~TRAAT,

KAAPSTAD.

,Somerset We~t Strand,

PP.ETORIA E~ AYS'URDHf,

J

'~

....n

',-bet

lIOtD>

SLA.GTERSMEK,

dat bDr
'Wli ook
deren te

&me hladzijde uit de Voorgeschiedenis
der Zuid AfrikaaD8Che Republiek

b,gen d
Kolonie

IS YBB8CB~"EN:

DOOR

Dr •• J. W. G. V!;' OOROT,
Pa-Q. G.hDa.a
_'!!*'bauicleó &ot. bove+-nden
de
~'~
Abib.

....

8jprijl bij
iD Zuid

.

Ook

De beer Hi -Ik.br! hier peD ..... ldll1.~ •
woord op .. yell, WIt 1101 aiet In het parlement
oud.r bta ea bn OYe, ben du peil oordeellil~
.preken.
De -mtte.r"..
met dit aunroord ni.e\ te·
.-reden. Zen kaudldut
yoor het hooprh.u.
behoorde ljin opinie oy.r de bnteau.de repe'
ring voor lijue lrieaen te
aitapreken.
De heer laak du Toit: Wat deqkt u van
de TraDlvaalache belutinr op koloniale tabak?
De beer Harria: DuraaD kan.ik ,uiet. doeu.
De TrulSvuJ
ia een Yreemda i'egeerm, en
maakt bare eigen .. etten. Hoor, hoor.
Duma
pene vrapn meer Bedaan wordnde,
nlde de voonitter
dat meD nD Hon VAnt .. _dinceD kODdoen.
.
Men kou den beer Haria bedanken yoor sijne
oyerkomat en niete meer, of men ~n eeD "otum
nn .,eftroawell uitepreken.
Een mott. 'laD
troawen
tteJde ben echter onde, peDe ver·
plichting &au een iC Jw.didut op .. elke
.,otom .... gepuaeerd. Zu ble.,en .,olkomen YI'U
in bet uitbrenpn
van bunne .temmen ten tijde
der .Iektie mOltJauaari a ...
Een motie 'IIn yeftrouwen in den heer Harria
.,oorgeeteJd door den beer Ph. de Brn:yn, CO·
aecondeerd ~r
den ~eer J. A. Goete, .. erd
eenparic aancenomen,
met uitzondering
n.n
t .... perlOnen.
De heer Harria, opetaande, bedankte de "".
gaderina
.,oor de belaug.teUing met lune o"er·
!i;omlt our hier betoond, niRt~_taaude
de
afwe&icbeid Yan lOOorelen, y0leden .,oor·
litter, die hier DOf baddeD kunnen aUn. Dit
bad bU, de beer Ham. ecbter &au lieblel! te
.-\.CHTER PIKETBERG
ZA~DYELD.
wjjten, daar sijn komen hierbeen plotseling en
zonder
,.oorafgunde
kenni'leYlng
¥-,bied
1 Sovember 18~17.
waa. Boreaal dankte hjj de "e!'(ladenog yoor
Un;, distrikt
doreert nu .. ader: de oogsten b"t .,otom 'laD nrtrouw.n
op bem ui~ebracbt.
znn alleu
veelbelovend, ver hoven Iutste jaar.
Hj] geYOelde zich aangenaam aangedaan met
\. roeg III hot seieoen W&8hier roe" in de rog, dit aun ~k,
want niet aJJeen ala kandidaat,
maar rut! de lutote "'l'en. i, ..Ue. nu weder maar 0011: al. vreemdeling werd hjj ..dert de
gezond eu ui genoeg gev~n per mud. Ook eerete lI:enniamairing met den .,oonitter met
heerscht
hier een koopkoorta onder de menondencheiding en beleefdheid ontvangen. Zijne
schen van slacht vee, maar jammer dat wjj .00
hoop wu hier geeterkt dat, mocht hjj al niet
~,'r van de markt z[jn. Nu 'Un "lJ wou ver- met "honoore"
pasaeeren, hjj dan toch iD de
plicht
Jen speculaten rs hUD ZIn te geven met "PU' li,t" mocbt vertegenwoordigd
worden.
die kleine pr!!zen die Iii geveD. Wel ....ii waren Eindeljjk. ofscboon hii niet verwacht vóór de
verblud
gewee.t te hooren dat wii een spoorelektie weer hier te "iin, verwachtte hjj toch,
t reui
gingen kru gen, dan konden wij toch ook door stemmen uit Stanford 80k l>egnn.tigd, in
competeeren
~Iaar tot ono lead ....ezen moeten te komen.
""!1 nu vernemen
das wiJ maar min genot van
Met een bedankje aan den rooraitter, wao de
dell trein sulten
hebben,
daar die slechts ge· vergadering &fgeloopen.
bou "'d zal worden tot gerief van de leden VaD
P.S. Staande de vergadering werd een brief
de warmbad maat se-bappji.
Het rs roch jammer
ontvangen van den heer W. Mortdn dut hli verdut ten van onze vertegeuwoordigen
ook er in hinderd waa op te komen.
hetrlJkk~lI is, daar hii tocb weet hOeYeel.l>e·
boef te ",I hier hl'bben un .poorweg en barde
wegen. Kunnen Wil hem nu nog .teunen" Onze
oUllt: wer~ld i.3 tlx·h \"'oJ draaien.
Ooudertlag. 2~ Oet. behben wij de eer gehad
omeu rlleu weu kaudidaat, den beer Rabie, van
Worce.ter.
op Under],laat> te ontmOO!ten. Hii
De boer Y. lIarr;", een der kandidaten voor
" eell mens.chheven c A frikaDer en "preekt
'!lU gév..,elell rechtUit over de lteboefte van OD. deu zuid· w6st"llIkeu cirkel, kwam haden mid·
dag alhier aan,' 001 de .temgerecht~den
dezer
Zand,·eld.
:\'u zull~n Wil toch nog oon un
Olllt
"udc r..m.cboenpart!l 'kriJgen. 'Vii beloven wijk toe te .prek~n.
De heer P. de Kock nam den voorzitte",·
bem on'e vuile onder1!teuning.
.toel in, en de beer John neil WIL!!
secretari •.
De beer Harn. werd door den heer De KoeK
bii het publiek geïntroduceerd.
De beer HaITi •• prak toen de vergadering
toe. Hjj zeide dat het hem opeet zulk eeo
DE HEER DE VILLIERS
HARRI"" \'A~
korte kenDisgering te bebben moeteo doen. H ii
W,)R':E5TJ::R.
OST)II)ET
ZlJ:\'E
w&8 in deze strekeD een vreemdelin~. eo h[j
KIEZER,.
had .Iecbt. op bet Iaatate oogenblik ontdekt,
dat hjj zoo dicht bii Napier ....as. HiJ wu
VIJTDI
rA:\' YERTR,,(."WE:\,
HE·
ecbter ,"erhljid te lien d.t de vergadering vrij·
PAS5EERD
.. el vertegenwoordigd
waa, eD bij hoopte dat
E'De welge~laagde publieke vergadering ,"ond zil die tegenwoordig waren alle mogeluke afwe·
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wa._ er ~olkf)men overtuigd van llat de I,jn nu
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ARME KINDERENNAAR
SCHOOL.
oud~
~omen
il, moet elk oDder of piulp
.Aan dm Red(f1.:kur.
ala \if UI lllibreire blijft, bet kiod UIl ~.......
om op d. be.t m0rJ"~
~ze
MiJnbeer,-lk
aie in n" inleidin,lIarilkel Tan ring opdnpn
l! dezer ie~ omtrept het onder"lJl UIl &UIle geleerd te worden. Voor diefeD811 die dit ~fl~"
doen is bet Jiliot mar. Wef ... ~.bn
utet alkinderen.
Wat bedoelt gij ermecie qt het 'ou.
gemaakt tot be~difÏDi
van elk·
Ternement £ l:l JHlI' jaar reeft?
Moeten de tooi "lmfea
ouders dan ook £ 12 per kind bijdragen?
Maar. een, maar wanneer men in de behoe~n der
de man die £1~ per jaar voor &~. kind bn ~_ armen .. iI voorzien, moet bet tot voldoeD1lllYUI
tale. is een middelman,
zei bij beeft 6 kin. elkeen strekken.
Boe dierbur
mijD k 'nd mij oo~ ajjn 1D&i, ale
deren, dan sou dit £60 F8" jur .... n. De
Taden verdienen bier e1echt. SOa. per maand, ik arm ben eD bij moet ver 'l'U hUla om geleerd~t
dus kunnen lij OUmogelijk £60 betalen.
[Voor beid op te doen uI ik .. williglijk ~tau,
de armen-scholen geeft de repering bijna all.; _t UI van bem .. orden ala ik daar met
_ben.
Daar gaat bet niet op bet .£ voor.£ atelaelHooggeachte
.. eliJerina
Toor etut 811 Urttl
lU:D.]
_Ik heb Tele arme· kinderen laten leeren, en De tijd il daar, om 0118....derlandUiefo. in ~
kwam .oma bii de ouders eu .. roeg ben "a&l'I>m ricb&iaa te toonen, door den .... IWI te "Ul.eu
zb tocb niet bnnne kinderen naar de ..lChool .. aardoor wij den Tooruitpq T&Il OOI nderland wiJlén bevorderen. Zij cf.. p,nplddeeJ'toe
zonden. De Tader ant .. oordde: .. Ach munheer,
ik moet a... per maand "oor elk kind hetalen hebbeD moeten pholpen worden, en di8pnen
en ..erdien sleehts 31)0. per maand en ik heb f cfu: bet oiet '!ril, .. orde daartoe ged1l'01IpII- 0118
moet 0111 tot
kinderen die geleerd moeten warden."
En 100 gebrekkige klUniI van zelfb.taan
d_D
.tap _pol"f'n.
Ik .. eet dat dit pec:hrijf
ble ..en de zaken. He kinderen gaan blootavoet
bard u ..oor diegene!] die in gebreke ajjn. 4oc~
en aleebt gekleed.
Neem bet volgende feit. E.en uur ~an Mon. wij stellen jnilt belang in deaullten, .. aarom "IJ
ook
dezulken van de noodzakeijjkheid ern.u
tagu i.. een plaats g~naamd Riet vaJle17me! een
aardig k lein schooltjs da t al over de 20 Jaren ww.echeu te o1"ertuigen.
Ik ben
bestaat.
In de nabijbeid ervaa r;jin rnim 70
kinderen die geleerd moeten .. orden en tocb
BEL.t.NGilTELLE!lDE.
sijn er .lecbt. van ~ tot 30 kinderen in de
!!Chool. Waar blijven de kinderen?
Vraag deu
inlIpekt~ur!
vraag clen ondenriizer!
Waar
scbeelt het aan?
Armoede en onvel'llChiJIig.
HOE MOET HET '\"ERHOLPEN WORDEN?
heid.
.
6 November 1897.

Wie heeft de m~

Om de kindenrn geleerd tt luUtI'en geef ik U
bet be.tt van mijne er ..ariog. Dit la. ged .. on.
gen onderwijs binnen de 2 mijlen. van elke
.cLool met een 800rt ..an kOdinriobting erbij.
De ki~deren moeten dan 's morgeIll! naar de
scbool komen en daar .bun ontbijt en.!-ter mi~dagmaal en in den nuddlljl kollie krugen en ID
den nond weder naar btW gaan. Dit kan Kedaan
worden \'OOt £ 12 per jaar "oor elk kind: Dit
ia goed uit ..oerbaa';t en men moat Diet ..e':Plen
dat d(' kinderen Laterdlljl en Zond&r tbuU! zul.
len eten. Het eten der kinderen behoeft niet
duur tt ziin. [De .qbrijvu geeft eene bel'!"
kening, die nog 5s. per dag aan den onder"ij&er laat en Ij.. per maand "oor den kok.1 Dit
i. mogelijk. en waar er een wil is. i.. er ook
een weg.
_
..
{lit i.. mun oprecht gemeendl' raad. Ik scbrIJf
over do bepaald behoeftige
kinderen.
Ala de
kinderen op deze wijze bebandeld wo~en, blij.
ven zjj nooit UIt de 8Choo~ wllnt tbulll bebben
zij misschien "on dag ~ol op l'n deu .and~rc all..
or· Ged do \'erhooglOg van Kalaru DIet aan
d< ouderwijuI'!!, waar geef het geld aan de
k"-)8tJÓ'cbvlen yoor

arme

kinderen.

Ik ben
KI:\DER~;N
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