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Lever Traan EmuIsilis,
.MOUT oplossingen, enz., zijD
walgelijk, maar vooral in warm weder, vaD d
dat hun gebruik gedurende dit jaargetij bijna al
vermeden wordt. Steams' Wijn van Lev an
(bevattende ijzer) kan gedurende bet geheeIe jaar
women toegediend, Het is zeer llmakelijk. Een
degelijk modern preparaat, het gevolg van
nauwkeurig, oorspronkelijk onderzoek. Het heeft
den tijd voor proefneming doorstaan en wordt
goedgekeurd door gsneesheeren over de geheeIe
wereld. Van alle apothekers in twee grootten.

..
f 1!iI"r:.c~JR_,
! OOGENBLIKKELlJKE Hoofdpijn Gellee&lDldJ_~

(volkomeD sehadelooa], eene spoedige, vellige en
zekere remedie voor zieke, zenuwachtige, ga!:ach,.

. ...... ..qge eli hysterische hoofdpijnen; eene p06ltiev.e
verlichting van neqralgia-Iet op de bandt.eeke- ..•..
ning in rood inkt over pamphlet op elk
~ ander is echt. V raag uw drogist .om
.outer (TrO). In doosjes TaD 12 doses,
1/6 VaD alle apothekers.

.., ~.
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DEEL 68.-No 8.519.1 KAAPSTAD. OONDE

OP

!ilL. ~ WO~e~~~e~~~~~oo~d~nC~~~~~~g~~97,
Publieke verkooping

OK ondergeteekendt'n, behoorlijk gelast door den heer ADELALLI!:NGENSKl,
die wegens ziekelijke en zwa.kke 'gezondheid genoodzaakt is zijne

bezigheid op te geven, zullen Publiek Verkoopen op genoemden datum

DE 0 n d e r g e t.e ek e nd e zal op
OOt;DERD1G, deD 26steD 10Y., 1897,

Publiek Ve:koopen op .de. Plaats
Driefontein, In het District van
Clanwilliam, (gelegen nabij VAN
ZIJL'S Brug over de Doorn Rivier)

DE VOLCa:XDE, X.UIE' IJK -

De Algemeeue Voorraad van den
Winkel behoorende aan den gezeg-
den Boedel bestaande uit alle soor-
ten van fijne goederen, chitz, kant,
borduurwerk, fluweel, linnen, ge-
ruit, flanel. kombaarzen, kruisband-
en, hemden, baat jes, broeken,
kousen, stevals en schoenen, en
allerlei andere soorten van goederen
tot een en winkel toebehoorende.
Verder :-Wagen zeil (10 x 10),

zeil krib, 1:!5 vellen, een span
scbtertuigeu, voortuigen voor .~
trek~, een veer-wagen, span-
kOUSieS,13 knapzakken, tafels, kast,
ketel, zakken, koffer, zwepen, enz., 1 Eersteklas Afslaan 1\mt Ka!'
enz. I" Open Kar
Levende Have :-J paarden, 1 " Sohotech Kar

3 ezels, :3 vaarzen (:3 jaar oud), 50 2 Paar Tuigen
sobapen, 1 Kruiwagen

Daar. zullen ooi: op denzelfden 2 Nieuwe Zadel,; met toornen
dag opgrveild worden door den I' Ploegen, Eggen, Graven, Vorkon,
ondergeteekende, de volgende leven- Tabak, enz.
de have, namelijk :-

24 vette trek- ossen,
10 vette slacht- ossen,

DII :I.&J &J 0 -.:a .... :I. :E:zeI. &JDeze troep bestaat uit verschei-
dene egale paren gedresseerde kar- OP DE P 1\ RADE,
paarden, afkomstig uit de steete- Op
njen te" Colesberg en Hantam,"

en daar zij door den eigena~r m~t 'ZA TER DAG den 20sten November
de grootste naauwgezetheld zIJn , '. '
uitgezocht, kan het publiek iet.s TE ~O.30.
goeds verwac h ten.

Amphitheatre.
ELKEN AVOND
Matinees 's Zaterdagen.

FRANK E. FllllB
KOLLOSAAL

Nieuwe-Vertooninp-Ni8/Jwe
VOOR 18~7 en ll)~l~.

Een reusachtig Succes.
._--------

In den Boetie I van Wijlen ADRIA.~Y
AXDRIES Louw.

behoorende aan Jen heer J.~COBUS
PETRl'S \'AX Llf.R ~hRWf., mede eige-
aaar van de plaats Driefontein
bovengernc ld.

Verversehingen zullen worden
versc ha.ft.

LET GOED OP DEX DATO!

Donderdag, den 25 Nov., 1897·
D. J A VAN ZYL. Afslager.

40 Gedresseerde Paarden, Ruins,
3 tot 6 jaar.

Op DINSDAG, 23 November,
'7ULLEN opgemelde Paarden,
LJ allen in eerste-klasse conditie,
publieke verkocht worden aan

Klapmuts Statie.

~OB'.l:T EN ZIET.

P. E. REDELINGHUYS.

J·S. ~/ARA/S&Co., Afslo;rers
------_.

Eersteklas Gedr6888erde Paarden,
un 3 en 4 jaar oud.

opgumelde Paarden Publiek
crkocht worden aan

Kl.p:IDu~. Bt.a~le.
Onder do Paarden zijn verschei .

dene paren egale Koetspaarden.
mak gedresseerd, waaronder .~
fraaie gedresseerde Merries, en daar
r:ij allen uitgezocht zijn uit de beste
~toeterijen in de Hl\Dtam en het
Bokkeveld, kunDen zij het publiek
aanbevolen worden ali! eersteklas.

H. DU PLESSIS.

J. S M.AIlA.IS ~ OQ., .Afslager8.

Groote Publieke V rkooping I.v I KI 'N G." VENDU VEBJCO:OPI.G
e . ONGESUIKERDE MELK . VA,li .•. :< .

V~w7 ~io~~ ..~~8./0" '1': 111:4Aa
eenige Melk ~ met Teiligh~ kan' ',' ,..,. ", .,",. '" . ' ' '
wordeD gebruikt.. EN
Gep~rd van. de keurigste 17I:TG ••• _ZD. V .....

!:."tw~==.hi·!":tlD1: CI-:Bl Nl:>O Mheel~ wereld) is _ k1aue rV"ker in ..,
Room du alle' anderen, iJ meer Dioht bij Oampbell, AfdeeliDg ~y.
voedzaam en wordt gemakkelijker
verteerd, en daar het Ileelemaal
bevrijd is van toegevoegde suiker, tIJ.
kan het gedurenda be' dagelijksohe
verbntik: niet van gewone melk
worden onderscheidene.

Deze pu-geintroduceerde Lek.
kernij mag verkressn worden bij
alle kruideniers, of ID het groot van

ROBERTSON EN CHAIBERLAIN, VRIJDAG deu lOden DECEMBER, 1897,.
HOUT-S~T, '

KAAPSTAD.

~

Publieke V
VAN

EtC:»"~~..a.~_
VASTE EN lOSSE GOEDEREN

TEN DORPE .' '1!; . "" J
.GREYTON (Afdeeltngtaloooiit

VAN

EERSTEKLAS
L.EVBJuE· .• !f-R

EN

LOSSE GOEDEREN
TIR PLliTtI------- BOT RIVIER,

AFDEELING CALEDON,AI.. "IH~"rtl leI.,
Afslager en gezworen taxateur

OP

Onder in~tructie8 der eigenaars, zal per publieke veiling voor zijn kan-
toor, Marktplein Kt~be:J.Wl.y, verkoopen, . DINSDAG21 December.

OP DE heer P. J. DE KOCK. P. J•.
won, sommige zijner plaatseD

verkocht hebbende, en besloten heb- .
bende zich op bet dorp Worcester-
ter woon te begeven, heeft de oudere.
getee ken den gelast publiek te ver-
koepen :-:-

L-Levende Hav ••
50 Eersteklas Jonge Schapen
350 " Ooien (2, 3 en 4 jaar)
200 • " Oode Ooien .
80 Stook Ooien (goe<iReteeld)', vet

en geschikt voor den Slachter ,
20 Oprechte Fransche Merino Ram.

men (2 en 3 jaar oud)
1 Paar Eersteklas gedresseerde

Kar- en Rijpaarden (Donker-
bruin Hengsten, 4 jaar oud).

II.-Lo_. Goed.... n.
1 Eersteklas Kapwagen op Veeren

(sesplaatsen]
1 Eersteklas Nieuw Bokwagen
1 Lot Ploegen- en Wagentuigen
1 'J Riemen, Trektcuwen, Ket-

tings, J ukken, Stroppen, ens,
3 Zweedsche Ploegen met stellen

compleet
2 Amerikaansche Eggen
I Lot V1oergereedscbap, 1 Lot Draad
1 "Graven. Pikken; Vorken, cna •.
1 Kruiwagen, Water· kar
1 Lot Timmermans- en Smids-

gereedschap
Half Leggers, Halfaumen, Ankers
Gelooide Bok Vellen, Aluin Leer, ens,

Ill.-H.u.Paad..
Kleeder-Kasten, Tafels, Stoelen.

Sofas, Ledekanten, Lampen, Glas- en
Aardewerk, en het Keukengereed-
schap.

V rienden, komt allen nav de
Verkooping van ons aller v.riend
PIET DE KOCK. U weet hij is een
knap Boer, en u kan dus iets goeds
verwachten. Hoewel hij ons dis.
trikt gaat verlaten kunnen :wij hem
daarom toonen dat de vriendschap
nog voortleeft.

I. Vastgoed. OM 11 V.M.

Plaatsen Nos. 48 1tI en 491t1 bekend als

£oeD 0 -W- oNS ::J::J
. ::J

Gelegen omtrent 8 mijlen van het dore Campbell niet ver van
Schmidts Drift, Griqualand West, groot omtrent 6,400 m~rgen.

(1) Twee Eersteklss Erven, gelegen in het Dorp GREYTON, bebouwd
met een groot dubbel-verdieping Huis met al de noodige gemakken,
als ook eeue groote Kamer waarin voor jaren eeue winstgevende
winkel-bezigheid werd gedreven. Verder zijn er ruime buiten-
gebouwen zooals Wagenhuis, Stallen, Buitenkamers, enz.

(2) Twaalf Eersteklas Tuin- en ~Bouw Erven, gelegen annex boven,-
omheind en beplant, en op twee ervan staat een nieuw Woonhuis
met alle benoodigde vertrekken. Hier is een sohoone kans voor
hem die in dit aangenaam gelegen Dorp eene winstgevende bezig-
heid wil drijven, en daarbij ook een aangenaam verblijf wil hebben.
De gronden zijn allen ruim voorzien van water, en zeer vruchtbaar.

Departement Pnbllete ierken.

II. Levende Have.

VERZEG DE tenders duide-
lijk ge rid" Tenders voor

Rooiberg Da "zullen ontvangen
worden door den Controleur en
A.u'diteur Ge rsal, Kaapstad, tot
om 12 uur op oensdag namiddag
den 29sten nstaande, voor het
werk in verb d met het maken van
de aardewer n van den dam, de
overloopen, d sluizen, gemetselde
muren, het p . teren met cement
enz. te Rooibe nabij Kenha.rdt, in
overeenkomst et t.eekeningen en
specificaties, ke te zien eijn op
aanvraag bij h departement van
publieke wer D, Kaapstad en
Kimberley, of ij den residents
ingenieurs kan r, Rooiberg, nabij
Ken hardt. ged nde de gewone
kantoor uren ..· .,

Tenderaars w en aanbêvolen
persoonlijk de p ts te bezoeken,
al waar de aard uitgestrektheid
van het werk te,' orden gedaan,
zullen aangewezen~orden door den
resident ingenieurs]

Tenderaars moe~ den tijd ver-
meIden waarbinnen .ij ondernemen
het werk te voltoó,Wn, en moeten
twee voldoende bo~n stellen voor
de som van £4000, Wor de behoor-
lijke nakoming van ~t contract, en
do naamteekeniilgen 140eten gehecht
zijn aan de tender. ri>rmen, welke
verkregen knnnen-j Iworden bij
eenigeen van bovensffoemde kan-
toren. i ~

W. WESTI10FEN,
Ingenieur, Departement

van Publieke Werken.
Departement van Puhlieke Wer'ken,

Kaapstad, 15 Nov. 189ï.
Komt dUB en koopt, allen zijD

welkom.
P. J. DE KOCK, P. J. Zn.

Dampers, loore a Irlge, !fsl~rs.
Usledon,

15 November, 180i.

.Het eigendom wordt bewoond door de Eigenaars, de h.h. Smit en
Booysen, en 18 geheelenal omsloten; er zijn twee groote en geriefelijk
gebouwde Woonhuizen, met Stallen, BuitengebouweD) Kralen
zoowel als omsloten Vrucht- en Groente-tuinen ~t standhoudende
Fontein en Putten, Vee-weide geschikt voor groot- en kleinvee van elke
beschrijving. Op het eigendom zijn er ten minste 1,000 vrachten goede
brandhout, en 6,000 kamp-palen.

De jaarlijksche erfpacht is slechts £6 8s .

2 Eersteklas jonge Blau w-Schimrnel Paarden, goed gedresseerd.
2 " Bruin Paarden
1 " Ruin Paard
2 " Melkkoeien met kalvers

III. I~osseGoederen. LIbePaJ.e ~•• DI..n .ullen 1IIIro.-cl.n1f.If.ven
~elfen_n klelnen renteko..-..

Ankers, Hal faumen, 200 Bollen

Kaart en Transport kunnen worden gezien ten kantore van de
rrokuTIl~rs voor verkoopers, van wie, alsmede van den ~.t;'..1ger, alle
informatIe kan worden bekomen, zoowel als van de plaats-eigenaars.
HAARHOFF en MICHAU,

. Pro1rureurs voor Verkoopel"8

S. ABRAHAMS, Afslager ..IV. Negotie Waren.
Kimberley, 12 November, 1897.Een groote en eersteklas Stock Negotie Waren, bestaande uit Mans- en

Kinder Kleeren, alle soorten Linnen- en Wollen Goederen, Breekwaren,
Versierscleu, enz., te veel om te melden. DivisIonal ïnunel! of1

Barkly East.

OP

V. H rrisn-aa.d.
Het. gewone assortiment Huisraad, bestaande uit Tafels, Stoelen,

Beddens, Keukengereedschap, enz, .
Deze verkooping zal alles opleveren en niemand behoeft ledig terug

te koeren.

KOM DUS EN KOOP.
.ADEL ALLENGEN~KI.

Dempers, ~[ool'e & Krige, Afslagers.

NOTICE. 40 Goedgeteelde Gedresserde
en J'onge Paarden.

, Sale of Lease of Tolls and
Pounds.

NOTICE is hereby given that
the Divisional Council of

Barkly East, will offer to Public
competition at the next meeting of
the Council on Tuesdar the 14th
December 1897, at 12 0 clock noon,
in front of the Court House, the
Lease for one year commencing
from the first day of January 1898,
the lease of the following Divisional
Tolls and Pounds.
Barkly Pass Toll.·
Zwart Nek Toll, and
2 Pounds III Ward New England.
2 " " " Highlands.
1 " " " Sterkspruit.
2 " " " Drakensberg.
1 " " " Vaal Hoek.

By Order,
S. E. SRAWE,

VRIJDAG,
Den 19den NOVEMBER,

ZULLEN opgemelde Paarden
publiek verkocht worden aan

KLAPMUTS STATIE. Onder de
Paarden zijn verscheidene paren
egale Kar Paarden, goed gedresseerd,
en daar zij meestal afkomstig zijn
uit de welbekende stoeterij van den
ondergeteekende in het Richmond-
sche district, is verdere aanbeveling
onnoodig.

ODE ZULLEN VERKOCHT WORDEN

12 Gedresseerde Ruin Paarden,
eerste nommer, waaronder 2 paar
egale Kar-paarden, goed en sterk, te
worden vertoond in tuig.

E. AD.AMSTEIN.
I, S, MARAIS en Co., Afsl~gers.

BOVENGENOEMDE zullen wor-
den verkocht per Publieke

Veiling te Klapmuts Statie,

IlEDI~N (DONDERDAG),

Caledon, ~'den November, 1897.

ff1!t..."~".
EZE'·S! EZELS!
PUBLIEKE VERKO()PING

Dvisional Council of Barkly
East.

NOTICE.
POUND J!£_

l-)AARDEN

SALE.

TO be BOldout of the Pound at Cold.
hrook, on the 27th November 1~97,

if not prevtously released :_
1 Hamel, two swallowtails, left car

square in front. 2 Sheep. right ear stnmp,
left ear square behind, half-moon in front.
1Lamb, two stump ears, left oar square
behind, half-moon in front. 1 Lamb,
left ear stump, half-moon behind, right
ear half-moon in front, lettered on left
hip V., 1 Ewe,2 swallowtails, right ear ent
behind, lettered N.S. 9 Sheep, with va-
rious hroken marks, brand mark indis-
tinguishable. 1Dark lllne-schimmell'llare,
rIght hind leg white, small star on fore.
head, abont 3 years old. 1 Chestnnt Bles
Mare. two hind legs white, high towards
the knees, right tront leg white, abo nt ,)
years old. 1 Brown .Mare, ri~ht hind leg
white, left ear half-moon behind, about :1
years old.

De paarden zijn goed geleerd in
tuig en onder zadel, zijn goed ~e.
t.eeld en in goede conditie, geschikt
vooroo6enhlikkl·~ijk ~brnik. Onder
hen zijn ver>:cheiaene pat'6D. 20 van
hen zijn 1;) handen hoog.· Zij WoOr-
den opgebracht door den heer JAN
BU.RTMAN, wiens naam alom"'.wel •.
bekend is.

A. B. De YlLLlKRS l Co.IfiCerL
Paarl, 6 Novf>mber, 1597. ~:

N. n.-Geene additionccle Paar.
den zullen worden verkocht, tenzij
vooraf geadverteerd.

"--------- -- -~------------- 40 Ultltezoohëe HuiD ••
20 " M.rrl ...PUBLIEKE VERKOOPINGSvcretary Divisional Council.

Di vi sional Council's OfficI',
Barkly Ea!!t,
November Il, 18~)7. - -..---- IJzergoed, enz.

.A.fdeelingsraad Barkly Oost . --'
DE Ondergeteekende heeft een

[{ENNISGEVING lading Splinternieuwe Tim-
mermansgereedschap.. . en anaere

Huur van Tollen en Sohutten. goederen ontvangen eIi zal het ver-
koopen op de stoep van de hee-
ren gebroeders DE "-WET, Kerk-
Straat op

VRIJDAG, 19 Nov., 1897,
OM 10 UUR, V.M.

Er ziju o.a. Pikken, Graven, Bij-
len, Zagen, Waterpll88en, Hamers,
Schrcefdraaie1'8, Schaven enz.

Ook Lepels, Vorken, Pannen,
Koffiemolens, Kooien, Verfkwasten,
Lantaarnen, Krammen, enz.

DE A.FRO.-A.MERIKAANSCHE co" hebben 60 EZELS geland
speciaal uitgezocht in ?en STAAT y~N ¥.I~SOlJRI v~Ïl waar het

Amerikaansche leger voorzien wordt. ZIJ EIJR bIJ uitstek een Uitmuntende
Bezending in bij7.0nder schoone en geschikte conditie, meestal 14.2 han.
den hoog, een grootte voor alles geschikt. .

De Invoerders zijn er overtUigd van dat hun voorzichtige selectie
aan de Beste Fokkerijf'n eene klas vun dieren ter markt gebracht heeft
waarvan grootte, kleur en geschiktheid niet overtroffen zal worden.

.J. J. HO}'.UEYl~ & ZOON, Afslagers.

W. J. VORSTER,
Poundmaster. £7 ENNIS geschiedt hiermede,

.~ dat de Huur van de volgende
Tollen en Schutten in dit district,
zal door Publieke veiling verkocht
worden om 12 ure s'middags op
Dinsclag, 14 December 1897, voor
het Magistrats Hof te Barkly Oost,
voor een tijdperk van een jaar,
beginnende van af den laten dag
van Januari 1~98.

1 D~ Huur van de Barkly Pass Toll.
2" "Zwart Nek Toll, ALLES IS SPLINTERNIEUW.

PAUL D. CbUVER, .Afslager.
Stellenbosch, 11 Nov. 1897.

,~omusft VIest StrandH

Coldbl'ook,
10 N.ovember 18?7.

KENNISGEVING.CIGAREN! CIGAR]N 1 -it AN het geeerd Publiek van de
/-\ Paarl en omliggende Dis-
trikten wordt hiermede bekend ge-
maakt door de ondergElteekenden,
dat wij in staat gesteld zijn om
alle timmer- en bouwwerk aan ons
toevertrouwd, met allen spoed en
stiptheid uit te :voeren; zoodoende
zullen wij de ondersteuning van het
Publiek van de Paarl en· omstreken
zeer op prijs stellen. De bezigheid
zal voortgezet worden onder den
stijl

DU TOIT, SIIIT EN CO.,
BouwmeesterseB ~Btrakteurs,
Adrea. {P.O. ",WDmIDLL," ,. .&oh" PaarL

EENE Publieke Verkooping van speciaal verpande Cigaren zal worden
gehouden bij de Yendu-Kamers van de heeren L. P. CA.UVIN& Co.,

No. 8 Darlingstraat, op last van den heer Conrad COOlen, Beleener, van
No. 26 Waterkantstraat, op

Vrijdag, ~9 NoveDJ.ber, ~S97,
113,000 Hand-gemaakte Havana Blad Cigaren, van de

beste Cigaren ooit in deze Kolonie ingevoerd.
Bovengenoemde zullen in lott~n worden verkoc1~t, om koopers te

voldoen.

Een goede gelegenheid om een voorraad te voorzien voor de v,.
kantje dagen. i

DE VERKOOPING BEGINT OM '0 UUR V.M.

L. P. CAUVIN & CO., Afslagers.

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

•



1Ss.
KOMPLEET.

£a 1Ss.

KeloDlale,
LAND, LAND, te' .POIt-..._--~,.............
[)E onde~nde, behoorliJk plait dOor dt Jheeu •• }I.. ···dM .·boedel· ... D

WU~nden beer FJá!DBBlCK JOHlf OWBlf, zal Pabl1ek" ~n VerkoopeD~r
rekening van pmelden boédel, . . . . .

Op- WOENSDAG. den laten I a.s.
-tie

In front Tan .

50 KOSTB~RE N,:
Gemelde Erven, metende 120 x 240 voeten zijn gelegen in het. beste
gedeelte van het fraaie dorp Porte~e, en bi~en de beste geldbelegging

aan:porterville I. eAn du' belangrijkste dorpen hi de W8Itelijke Provincie. '!rlft
bare bloeiende Graan, Wol, Wijn, en Tabak H..niel, haredoortf'CbCnaar ClanwUijam,
Calvinia eu de Binnelanden, en bare korte aflltand van den Spoortrein die waar-
acbijnliJkbinnen kort tot nu.r het dorp verleqd zal worden I 8eeft. aiJ de echOC*lte
en.zeldzaamste gelegenbeid voor hawlel en induatrle.
. .op 1Mocns8d."'. den 11iMD»eoe ....... , .... '
Zal aan een ieder kaDa gepveu word.D om van die gelegenheid gebruik te mabD
en llicb van eigendom te Porterville te versekeren. '

V.:aKOOPZKG T1II=-mGZ__ ... 0 .. 10V".
Plan der Erven ter belichting aan het kantoor van den oDpteek~de. ,

F. W.1ULLB·} ""-- tD. J. 'MILLS ~cu enren.
G. W STBYTLEB, ~retaris.

EltILE H. VAN NOORDEN, AfBJager.

. ISAACS & CO.,
DE KAAPSTADSCHE· LEVERANCIERS

VAN MEUBELEN,

':~::~~::==~~~~~~~bR te_1Ilit!lJ~'!:J~1IDVl_q~.4i ...... en dis-
:... km- jdlf;t81_:an!D -~ ..,.".., mogelijk.

'•.p. '""'\fêI1U __ I,_IIIt. --II.'-·Dec_-,~ --_; ell de be-
... MJ o:=z;:;~::· -. door de nieuwecl .en .. Idaing Tan

a_we :~l~~1IdeD kunnen beet
QDlDiddeJltk _. de WaaiDg der Diene
~~,.....~ Wljl'er-
&rQaweo dM oue ttctaenoo' niet uit deze
0J*b~~' dle eenvoudig

... .'. . ..... wonll o. mt.ventaDd te voor-
grante bOeNn te q"nall-. ...het.v....... kOmeD. '.al lIfleldeD, a.wij "verdenm,
derlIJk verm~ van PUrr SImD' eD tracllteD .. ".,..opdellhoofdredaktear."

t;'EN :~~ rd • _.l~l!.·L. .• slJne 60 volfel~, ~h bUweN wer .
IJ iecer wo t vnellWlUJIL iD aUneipD ~ ..anp"'n eD' op eien. Be1aoefttp JdJl4eren.

zocht o~ aan den <m,~ 16den December, PiDPaDldag, w_ sIJn oolaap bepulde "8chooIman" de aan.
teekende kennis te geven., bil nm. aeUe. le macht door de lnl.I'Pd .,.,.. dacht bU eeue seer belangrIJke aak, na-een J~n .met ~e ~~L~~ broken.: meltk ,de repllDf ~~ale toe •. n
JACOB 111dieD$t m.~ ZJJD. Hille Of let op denoorlog der Vrljl~ yoor 1~. ..Il beIlOeftiP o~ die
van hier op den lSd. October »nqrere met de Bajtatoee. WaND de dap- hanne kinderen .... '::'~O::~llhoe-
LL met een troep Ouen. ~8 PeN barpn n1~ "" op Thaba BoeiSO ~en. ~ =.r-ta!an tl':-';li
aan den, Heer Rk. .Alberti~n, van doorpdroqeD - de lUUte ttedrte per ldDd per jar bil tc_S'n Nu wordt
:Muizenberg, ~, die hij goed deo U.tigeD viJ .. cl, tOeD EOPIand m. a... toeJap ~ niet IIIIU' de behoef.
beeft afgeleverd. Hij is omtrent 4ó lChenbelde ~ door de anneut.ie ftD te der OOdeN. ..,~ de bedoeli., der
. d heen Kaal~· Buatoland1' ...... maar ...... de ODderRe1lniDl dl. de
]&1'8Il1.~~,_' t,._,;:nhad .' of nUeD wij.~ 00I'Il wenden DUI' de _001 waarin de kladerea sIJn,YID het
een UUAA-8n ~ eeD. ill ba onJaDp d~t 'ftD 0........ 0DtVaJtCt. Ken
Fluweelen Broek, Zwart OJldet"- Truavaal, waar re rpn :"'den, lIOIli1lt iD '\ d~ent ftD oaderwijl
baat je aaD en een Vaal FeIt Hoed de sterkten,..n JilÁLU~de:Matabelen .. beft u.a .. "D dat .. 0DCIerw1Al"

, band T --tit He& t. TOlkome~waar.... .teil al ~ tadlen lal door de ou·
met ~. er om op....- iD 1896 een geheel andere takUek voladen chn t12 per jul JM!r ldDC{ 'tOOr loci-
_as hij gezIen. te Malmesbury, op dan lD 189i1 tWeb de ~eD ftD de rileeriDl ~I Dav ~
e6DeD wagen Ul~ de Koeberg. waren pheel anderL ~ Dnl'O,U.B bOOrdeD'" nog ft1l een pft! waar 'het

.JASPER SMIT, Jr. sich .oontelde ~ blaDbn pbtel en al ~ ....wtW.~~.:::et-!
Coenradenberg, uit te kDDnen lIlOÓr'Clenen het !aDd weder ~ beItiOaCi""""'" de nood.

P.O. Hopefield, voor den _u.re1 alleen te·herwinnen, 100 fr!Wp.w. 4eroaden. De koloniale ..
November 16 1897. dacht LoBDGUIiA, .dat hUde Gecharier- CreIUt. _. d. n~t van

, ete maatachappIJ :kon verdrUven, en daar-.......... beIlOOren Itn aan·
------------ om &ODd hij aiJncthapt. openlijk tegea de daCIU aan .~ ge..u. te WfdeD en te

BENOOD'.lGD. oia:dms. Die JlOIÏDI lukte echter niet sien dat ~ IItraikel~D lOON8limd.moce:'. : IJ 1-" . .a ..._~ lijk llU gen ""Ir wwuoJll ... Heten duromgulgen,s .D uuuD81Jla·vnguug parlemeDt .... Diet brig ID h.1temmen
terug tot het o.de plan.OlD bet land on· 'ftD pld WOl' de opleiding der jeap en
veilig te makeu voor de bLmbn, door men behoort aW alleen de cJorp.cholen
overal te moordim waar de blaDkell on- libena1 te oadenteuneD. Ken behoeft
belchenod ware~. .J)e ot-taDd .... 18~ 'WUI'I;iJktoch niet te ~ dat er een

d' pheel 'ietll andere ~de inDe- fortDiD la te maken 1l1t.een ~ van
- 111 D_'6 • d .. di' '--It nie& £12 per kind per jaar voor koet en lnwo-
ming van .uuawayo, OOu • ....... v 1"_1
ln de vente verte dat de "oude maoler" n._
van de btfera. t. bevechteD wae "'n d. P..-1481lte-verldezlDl'.
lagen ho.DD8aanYallen af te wachten". Het wordt DD beweerd dat de heer
De C.ajltJ rt~ &Iaat de bal geheel en 8cbalk Barpr' defluft.ief beIIlowu heeft

al mis. \ voor het prelideDtecbap sich ver~bu.r
b ni ~k I el te atenen. Zijn kaDdidataUf vindt warme

De burgera koDden e' et me 0 on ondel1ltellnin, te JolaaaDMbu.rg; doch
D.A.LGBTYvindeÏi en omgekeerd. Men IIOmm1genmeenen daarin juW een reden
behoeft zich dUI Juet te ven'cmderen, dat te sien waarom hij we!.nig bol beeft OlD
kolonel DALGB~ blijde Will om van de' te slapn. Generul Jouberi al ook stun
lutige burprs, cte het land seoveel koe- en IlJne ondereteWlen .lijD aan alle kan·
ten en niet wilden wachten, ont&ageu te WD bezig sUo.kandidMaar te ~ren.
worden. Op 23 Jnni weigerden de ln,UlChen verklaren de belt iDpllchten
Papko.U bn-en: Iljlle bevelen te gehoor. dat prellident Knager "W8UIIChijnlijkmet

-lO eene groote meerderheid al worden her-
laDlen, en na de regeeriDg praadpJeesd koaeD.
te hebben, beall?O' hij 18 naar huil te
!l8nden, met de aanmerking die delltfJda Synodale aanteelr.mhrlNn.
ppabliceerd werd, dM "hij hoopte nooit AU~\l
weder met sulk een akelig geepula te doen
te hebben." :

Kolonel D.U~BTY somt zijDeverdedl.
ging op iDde volgende bewoording: "n
kan slechte aant.oonen dat de origineeie

lIin;UWJI II.u&T. aanval op Gamaai~pmilIlnkte, en dat, met
17 November 18117. al de bellchikbare manllChappen iD 'held,

wv net in staat waren Puduh1llCbe op 9
Mei in te nemen, IOwler echter den vijand
veel kwaad te doeD, die veel sterkten had
om op terug te vallen; en dat toen de ge-
vraagde vel'lJterltlDgengekomen waren, en
de lJlaDIIChappeQ ouder mijn bevel be-
atondt<Duit de perllllW~te oorpl6n en de
geregelde volun~8ra, ik geeDmoeite bad
Gamaalep in te nemen en den oJll*llDd
blnnen! daBeDte doen eiDdigen.".
Men behoort.·een paard en een ol niet

in het181fde juk te spannen. Voluntiera
en lIlrgerw ODaer één bevelhebber te
plaatsen pat nteto Geef den barpr sUD
eigen kommandant., laat hem vrij op slJll
manier te ~o. en dm toont. hij Poch
dapper en bekwaam den kafter o.it eea1.
gen berg te V4!rdrijven. Dit hebbeD aiJ
herhaaldelijk ge4aan.
, NomiJ:iul hadden de burgers ho.neigen
kOlllJD&ndaD&; doch de officieren
~den de werbaamheden. wie __
ervoor verantwoordo~k gehoo.den "...
den, dat de TOIWltien'ea de b1ll'Pft0Dder

DE ZUID-Á,'FRIKAAN het&elfde bevel;werdeD "plaa",? Het
voorkomen V1lD),degeheele akelige Lans-
berg.,geech1edeD~ v.rbftert ge..... hlS bij
't leaan van dit blao.wboN, en iD 't parle-
ment .al men er Wjllwat meer van boo-

APPLICATIBS voor de..betrek-
king van Ondenn)r.et' of

OnderwijzeNS in eene derde klas
publieke school te Malpas. zullen
door den ondergeteekendeontvangen
worden tot 30 December aan-
staande. Applicant moet lid wezen
van de Ned. Geref. Kerk.
Getuigschriften van bekwaamheid

en ~oed zedelijk gedrag, eene
vereischte.

Onderwijs moet gegeven worden
in Engelsnh en Hollanach. Zingen
zal eene aanbeveling wezen. .

Salaris, £60 per jaar met nije
logies. Billijke reiskosten zullen
betaald worden. Voor verdere
bijzonderheden doe aanzoek bij

L. NAUDE·

IJTEUF..:-l l'i1; rsx TOON BUN LAATSTI ZIWllPKUAL

Uet lJameson' Slaapkamer Set
, ! i, E~ ~L\Al\.~EL).

IN GO[U·Cffji~jJnD SOLIED ESSGHENHOUT,

8EVATl[/~Dt 8 ARTIKELEN ALS HIERONDER:

laapsche Afdoelingsraad. fIL .!B
Publieke Verk_oop!!!g

VAN

Slacht ~ee, Paardenl
enz.,

TE

K 'UXLSRxvxaR.

TENDERS voor Tollen en voor
de volgende werken, te wor-

den gezonden onder couv~rt a:an
dit kantoor tot om 12 uur smId·
dags, op Vrijdag, 3 December
aa.nst.

Tenders gemerkt" Tollen,"
Voor de' opbrengst der volgende

Tollen voor het jaar 1808.
No. l.-Militaire Lijnen, (Opper en

Beneden Weg.)
Voorwaarden : De tramwagens van

de City Tramweg Maa\.schappij, en
de Paarden dill in dezelve trekken,
rij door te gaan bij bovengenoemde
tol.
'No. 2.-Maitland Weg Tol.

Voorwaarden : De rijtuigen en
dieren der inwoners binnen de li-
mieten van het dorpsbestuur van
Maitland, als omschreven door Pro-
klamatie No. I van 1897, benevens
dat gedeelte van de Woodstock
Municipaliteit, tusschen Montague
Brug en het derde mijl Tol-hek,
vrij door te gaan. .
No. 3.-Victoria·Road Tol.

Vormen voor tenders te verkrij.
gen en kontrakten te zien aan dit
kantoor.

Tenders kunnen ingezonden wor-
den voor een of meer tollen, maar
moeten op aparte vormen wezen,
en het bedrag afzonderlijk voor elk
aangegeven, en moeten geteekend
worden dool' twee borgen in /Joli·
dum.

De hoogste of eenige t6Ilder niet
nooJzakelijk te worden aangeno·
men.

DE Ondergeteekenden zullen ver-
koopen .op bovengenoemd

Dorp, op

DE Heer DIRK WINTER HOFFIIlAN,
Gysbert zoon, die van woning

door bezigheid mc..et veranderen,
heeft de ondergt"teekenden gelast
om op
.Dinsdag; 21 Dec., e.k.,

aan zijn woning, gelegell -

Te RieJ)eekskas~el,
in deze afdeoling Publiek te: Ver-
koopen:- -:.
Zijn Prachtige Eigendom, goed '!Je.
bouwd met Woonbuis en Stal, en
beplant met "itgezocbte soorte,n van
vruchtboomen, die allen in volle
dracht zijn.' Een fraai Priëel be-
groeid door' differente soorten van
wijnstokken loopt midden dOOl' den
vruchten·bóord.

Het Eig4!lldom heeft recht op het
loopend water van het dorp. •

VERDER,
~ _Alle soorten van Huismeubelen
als Kleederkaaten, Tafels, Stoelen,
Ledikanten, Bedden, Glas en Aarde-
werk in soorten, en Keukengereed-
schap, enz.. enz., allee van de helste
soort, en zoo goed ala nieuw.

Een Eel'8teklaas Piano, slechts
onlangs door den eigenaar bij de
hearen Darter Bros. gekocht.

En wat verder zal worden aange-
boden.

N.B.-Het eigendom is intu~en
uit de hand te koop, voor bijzondor-
heden doe. aanzoek bij den eigeDa41r
of bij de ondergeteekenden .

D. W. HOFF.M.A.N, G. Zoon.
I, W.Moorrees, Jun., cl; Co•• .A.fs~.

Boler
Kool...
&end6D
Eieren ...
H«*I<I~.n..•~-.
O,.... .,. .
eien
Lemoen('D

Aardappelen
Patatu
Ef1ften (groene)
Kelk_
KsMn •••
Zuar __ •••
Boonen (groeo.)

1 0 0
o ot 0
o :I 11
o g 4
o I 8
o li ft
o 1 I
010 f
o 11 I
o 4 0
o 8 0
o • 10
o 6 4
o 1 0
o I 4
o 4 10

I. .. CL
ft 1 6
o 0 oto f 0
o Iii 6o • ,
o 6 0
o 810
ij 0 ~
o II 0
o I 0
o 0 0
o 7 1
012 0

- 0 1 II
- 01010
- 0 I 8

~IAANDAG, aanst,
den 22 Nov••te 10uur i+

60 OSSEN. en KOEIEN,.' in fraaie
conditie, uitgezocht .in de afdeeling
Caledon; 10 VARKENS, .10 PAAR-
DEN, 4 KARREN, enz. ,

Geen aangebracht goed zal toege-
laten worden.

J. J. BOFtEYB a ZOOI, lfsl~trs. P.K. Rhodes.
Dist, Barkly Oost.

12 November, '897.

~GUJT, 3.voet 4 Duim wijd en 6 Voet 9 Duim hoog, met Spiegelglas
48 Duim bij 14 Duim. .5 as.

PUBLXBK.:EJ

'~ Verkooping
TE

Riebeekskasteel.

MARKTPRIJZEN.

Borgen 'wurdon vereischt en de
laagste (Jf Mnige t.ender niet nood·
zakelijk te wordeIl aan"tlnomen .I':>

Op last,
. C. LIND,

CO 8ecretariG.

]

Atde~lillg8raa'1 Kantoor.
·n St. GPoq:::estraat.

" IJ NovclllLtsz, lS~7.
UITSTA.LK AlfI'R8. .

LA."':i1JMARKT-8TRAAT

Tenders gemerkt "Rondenbel&sting,"
Voor het inzamelen van honden·

belasting voor het jaar 1~98 tegen
zooveel per hond in de volgende
distrikten namelijk ~

Distrikt No. ~ bevattende de
veldkornetschappeu. van Constan-
tie, Dieprivier. Dawns No. 1, en
plaatsen buiteo de MUIlicipale Li-
mieten van :Mowbray, Rondebosch
Claremont en W"~nbel'g. '

Distrikt Nó~ 5, bevattende da
veldkornetsobappen van Palen en
Rietvlei, Tijgerberg, Kuilsrivier en
Downs No. 2.

Distrikt No. 6, bevattende de
,.eldkornetschap'pen van Koeberg
(l en 2), Blauwberg en Durban-
ville.

" TOM lrlaJOau Top W ASCHTAP'EL met Tiohel aug,.JJIIM Klein Kutjtl
1Jneden, en een Kapstok aan elke Zijd.. liISI J..... LONDEN.

11 Nov.- (Per ~. - Op de .lnt,,~
.mo wolvetliDJell WareIJ golde kwaliteItea -
baIfpen.Y ~, tarwijl lIliddel kwUlteilea ......
uderd blegen. ;

VIRIII.,. ...,
ONS ~J..D.

DONDERDAG, 18 iNOVEKBES'1897.·
ren.

ALL aaL"'.

Distrikten Nos. 7 en 8, beva.tten·
de de veldkornetschappen Tan
Noord Hoek, ElsjeslY..tai en Wild·
schutsbrand.

liorgt'9 W'Orden vereischt, en de
laagste of., eenig tender niet nood·
zakelijk té w~rden aangenomen.

Tenders gemerkt "Gruis,"
. Beste Cla.remont Gruis (gezift en

ongezift) tegen per kubieke yard,
opgehoopt in den groeve of geleverd
aan den kant der wegen in de
voorsteden gedurende! 1898.

Beste TijgerbQrg Gruis (gezift of
?ngezift), tegen per kubieke yard,
ID groeve, of '~leverd bij de 8ste,
llde en 12<1.6mijlen, Maitland-weg
en te Van \Ilijks Hoek, gedurende
1898.

Vendu.kantoor,
Malmesbury, .

November 17, 1897.

• VOl'! lUDDunL voorzien van ~en Spi(\g'e1~las 18 duim bij 14 duim op
patente wltJlotJes. £2 7•• '

Boftngenoemde is aanmerkelijk beneden in prijs dan de inferieure inge-
voerde artikelen f'TI daar wij slechts hout gebruiken dat goed gedroogd il
iJl eie Kolonie lullen Kuo('ers het voordeel hebben van onze waarborgd tA
.. lriiblen de hitte van het klimaat zullen stann.

D.ISAACS&
lfDOI[ -KilINETF!BRIEK. J

aARBA.CK - STRAAT
I
!

E~

BOOM· STRAAT.
ES

PLEIN - STRAAT.

:<AAPSTAD.
\

SOMERSET STRAN0.
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Dr.1nQlU, ..~ examen
A.PPLICATIB8; ~r bovqe- .. : .•-. DUlt~chlanct.

n~~de,betftkki~,.vergezeld • PPLICA ' voor de betNk. l'url, ~ ~'::8. V~
v~ de ~ d~ W~ 7eftJSCbte ~ 8. king als: boven ~, ~-~ ~ =~
~~ften .": 1._..be_~.k~waam_80hbe¥J'sullen. door de~ OndergeteekencJe d08PitaIeD.. Speoialist vrouwen· eu. ~--:rag ..an e __ 00." worden ingewaalht ...óór en tot KUaa~
~le en Predikant ""'81' l4den December aanst.
applicant werbaain. wui en . .ApplicanUm bieboeven eleebts een
maatBebap eener • . . 0ncJenriaen· Corli6caat te beZittAm,
kerk, ~ door den onderp- h.welk: eene ~erNchte iJl in alle
teKende lnpaoht worden tot ~ GouverDeJDellbl &holen, ook wordt
15den December, 1897.. er .onderwijl in ~and- en Naaiwerk
Werbaamheden tAt beginnen op verwacht. j

den 17d~ Januari. 1~. sá1aria is dOper jaar, verder
Balans £120 pel' Jaar, en de alltt gelden wot lIpa_ Onderwijs

schoolgelden. ndien de applieOte nib verataat.
Alleen een ongehuwd persoon zal Kost en'Jjnr~ing sullen als naar

de ...~~keur .hebben. gewoonte door ~en Hoofd.()nder-
~IDij~e reiskosten, gestaafd door wjur verachaft ~orden voor alecht.

kwitarities, sullen vergoed wo~en. £2 lOs. per maahd, alles i~n.
N.B:-De ~e applic&Jd; wer~·te beginnen met

~. ZIch voorzum van een Ond. er- da .-.-eft .. ft. .Kerst VIC8Jltie. D· E onderaeteékende wenscht zijDe
200 klu ~:a vr--a ... vele klanten te danken voor

qzen . lpoorweg guruucaat CommunioatieP ~ worden ge- de onde_'_''''''. hem -wlurende de
om tegen halfprijs te reisen. addres8eard l ...-__" &....

J. E. HELLldUTH, P.:J. RETIEF, )a&tIte 3 jaren rtJ"'"D en weD8Chtsec soh. CO ~_1 .hnn en het alpmeen ~k te
]a • ID. Eeth.,n.ua&t melden dat bij nu een l'UUD81' plek

P tbergadrift, pJc. Ladybnmd, Paarl. heeft betirokken en 'ft'iUvuwt hun
4den Nov., 1897. gout ala in h. Tel'ledene te~.

JA.O. BEINEJU.NN.

APPLICATIES voor bovenge-
noemde betrekkingen verge-

zeld van de bij de Wet vereischte
getuigschriften van bekwaamheid,

eg BELOONING.; Ir Afdeelingsraad, Barkly Oost goed gedrag van de laatste scbeol-
VERLOREN oo.mmissie en Predikanten waar ap·

. I K.....'NN I4o.:UF'VING plicauten werkzaam waren, en lid-

SEDERT den -klen dezer, twee' .1'... Q I ~~ •

_ Kaapsche Blauw _ schimmel maatschap eener Protestanteohe
ezels, merrie en ruin. SCHUTYERKOOPING. Kerk, zullen door den ondergetee-

D ~ lende ingewacht worden tot den
e Merrie heeft een bruine vlek TE worden verkocht, uit het Schut te 22aten December, 1897. Salaris

op haar kruis, en de ruin heeft drie Coldbrook, op 27 November, 1897, £12
streepjes op zijn linkeroo

ó
. indien nie, TroegeJ' gel08t:- .. ~ per j~ar en de schoolgelden.

Het laaiste van bove~noemd"" 1Hamel, twee zWa'f!elstaarteD.linker- Billijke reiskosten gestaafd door
I

~> oor winkelhaak van voor. 2 SchapeD, kwitanties zullen vergoed worden. HOO'dOndnu··,·".l.DA"oodIgd
eze ~ gehoord was van M mesbury. rechteroor stomp, linkeroor winkelhaak W kzaamh lU MI DOlI zu
Eemgeen die de ezels terug brengt. van achter, half-maan van voor. 1 Lam, er, eden ~ beginnen op ID-AFRIKAAN8CHB
zal bovengenoemde belooning ont- twee stomp ooren, linkeroor .~inkelh.aJr: 1.2 Januan, 1898.· . lPPLICATIEB:";;rgezeld met de KONINILIJKE HAILDIENBT

van achter, half-maaD van voor. 1 Lam, N.B.-.pe ~e applicanten nnM:.-. .-f:~:'_..l...:I+"'n van
vangen. linkeroor stomp, half-maan van achter. moeten z1 h ""'"&" &......... ~ ... "'" De II CASTLE MAIL"

JAN MAY. rechteroor halfmaan van voor, geletterd d .. c2d~~n van een on· bekwaamheid en goed zedelijk ge. Ma&tIohapplJ
Zwartrivier, Mowbray. lOP lInkerheup V, 1 001, twee zwavel erwvzers e AJM Spoorweg carti. dragsullendoordenondergeteelamde

staarten, rechteroor maantje van achter, 6.oaatfom tegen halfpr:ijs te reizen. ingewacht worden tot 8 Deoember DB~~ ~ tt:.:~""...
, geletterd N.B. 9 8chapt>n, met vel'8Chil- 1897 .- ltaaPaW - -

HEIT j Jende stukkende merken, en onduidelijk S. J. M. WESSELS, ' voor de betre~ van Hoofd ........ w.....a... te , .111' ..... -

BRITSCHE EH BUITEHLAHDSCHE' ~tlette~ lh8twartb}tau~ ICkJh!mmkellmer- ·S. S. C. PuOilbdli~tekweij~~hooVOOlarte·dDealvladephat,Klu !:-:.--:"'~~op" ~a.r.:I e, ree rac er~ WIt, elD 0 voor Gelukskraal, district oe ~-- aobatijdla. -..-BIJBEL GENOOTSCHAP )~e:"~~:o~~ntac~~~~:d. ~~08-~~ Kroonstad, 8 Nov. 1897. ~ ~lS0 pe~ jaar met vrije No•. u-aosLmCA8TL&,Eaot.OtIMoaK
, reehtervoorpoot wit, merk van zeer rug' wonmg, (die ook rwmte heeft voor Dec. 8-BAWABDBNCA8TL&, Kapt. ILloay

HEEFT PAS omtrent 5 jaren oud. 1 Bruin Merrie: Y I Is:R 10 ~n). met uitzicht op ver· J";. '::~W~lf~.:=,w
. , . rechternchterpeot wit, linkeroor halfmaan . hoogmg, mdien genoegzaam getal "It-ROJULU( CA8TLS,. ~

36 AddItioneeIe listen Bijbels en van achter, omtrent iJ jaar oud. , Rondgaande Ondel'lijJers BenMdidd baarden verkregen wordt. -w, J. VOR8TF,R, UVWI6" Werksaambedell te beginnen 1Ilra .... , .......... flaw PIlaU
, Testamenten yerlonden, Coldbrook, 10 Nov., 1897. Schutmeester. • 11vooi DE cc indien mogelijk" met eente kwar~ OOUl'1 CA81'LB, Iapt.ItrUJITUU, caImItSoholen te u emut, 8u... 1I&, Omechit taal 1898 .. 1'0__

SCHRIFTEN IN HET en Iielden-In, allen iJl de Wk, Iidden' ~o!!_;ABTLI, JtaPI. CLJIIOCK, _u-t t1

Hollandsch, Engelsch en Kopstad,ebe AfdeeHngmad LiebenberglTlei, Diatrict BeWehem, F. J. nuGO, P. Zoon, . GABTHCA8TL&,Kapt. W&DU, _1l'eDi I___ Hon. Secretaris. December

Ka1fersch. Belasting voor het dorpsbestuurvan APPLICATIES voor bovenge. Daljosaphat, AVO~ C.a.8TLK,Kapt. BaoWJr, OIDtzeDt IS

Van verechilJende Grootte,1?,rulc en Band Durbanville, te wordenop-1egd. noemde betrekkingen, verge- 15 November 1897. ILAGLANOA8TLI,Kapt. BanJI. _treat 25
__ &<u zeld van de bij de wet vereisch~ December

PrIJzeDlODderlijk goe4l.P ru bet HIERBIJgesohiedtkennisgeving getuigschriften van belnraamheid, OnderwlJ··zerBenoodigd aic~~'V~~~ ~

HOOFD
. dat op eene vergadering door goed ~ van d~ Jaa.tste school. ILULBOOT TSCHAPPI1, (Bpk&).BIJBEL DEPOT den raad te worden gehouden ~ oo.mmI88le en Predikant waar Ap- TE

, dien Kantore, na het Hof voor I!licant werk1aam was, en bewijs van HAR~~SMITH_ [Il
Graene m a rkip lei n, objecties op Maandag, 29 November, ~dmaatBehap eener. Pl'OtestantBehe APPLICA TIES ei,_..1.Qft..1;~ 1.

K...A..AP a.s., er voornemen bestaat eene erk, zullen door den ondergeteek. h .' ftv~ ge-
STAD. belasting van Id per £ op de ende ai' wacht worden tot 15 E l~hreven In Hld°llandsch en

• . DECI ER 1897 ngeJlKl ,en ve~ met get:n'''.Be k rd waarde van alle onroerende etgen· • schriften van ..--0zoe ers wo en nitgenoodigd dommen op' het dorp Durbanville te Werkzaamhedeu te beginnen op zed lijk .. mheld, goed 'O"ON LZJ_
om den grooten voorraad t.e heften, volgens Proclamatie No. 312 den 12den Januari 1898.. co~~~tste schoo~. KONINKLUKB »'(LDIDST
komen zien en inspekteel'en. vl\n 1897, ten dienste van genoemd ~leen ongeh~wde personen wor· cant w rbaam . lidmaawa&r:. -

bestuur voor de 12 maanden den m aanmerking genomen. e w88i en p lJIlOl rt'OOKBOO!IlJ.!BCDUPPU'
eindigende- 30 8ep~mber 1898 Salaris £loeO per jaar, ·en de ~.:'roteetantlohe Kerk, word,en aaP ._~.

__ ,. schoolfr.llden. &v.,"-!5'4 en moeten aa.n clen 0nder-
Op basbND ~illij~e reiskosten, gestaafd door ~::dchmingeleverd worden niet DB'::"~ tr.,::r:~...:i. sec' . kWItantIes, zullen vergoed worden. ter d ~, December 1897, x..wn. Ga ~

. retal'l8. N.B.-De ges~e Applicanten voor e be~kk.mg van ?de.AJI8iJ. Il vz' ;;---
Mdeehngsraad K~ntoor, moeten zich voorzIen met Onder. tent ~ h~t ~8triots.8Chool ten dorpe VOO.DOm'ixn

St. GeorgQces Street, wijzen 200 klas spoorweg oertifica HarriSmith, ID den O.V.S. Ro•. I7-R08JUlf(TwtaIlcnw), KaptR.QOLDII

'26 tober.1897. ten om wgen haH.priJS· te' •. Salaris £1~ jaar. Dec. l-T.uT,A.B,~TnoIrreusen. ,W k heden .beginn " 15-KOOl. lt8fI'. GIlUJ'IIl'
Ceres Afdeelingsftno.l, H. E. DU PL~!S. VBoh.D.M.

Co
,14J:u:n"71898~~ te en op .I';'~~~~~~=n

lilUU . rs.. . m. Kennis L-!d talen,H ua "- UIC1l1f, KlIPt.. H.a.GI7E
Lmdley, van utn e 0 ndach

Verkooping van Huur van Xii- 5 Nov. 1897. ennEillinpcbk '. noodJakkelijk.ohell's pas Tol voor 1898. J e reil asten, gestaafd doorBEN 00 DIG D. kwitanties, .ullen_, nrsoed. worden.
N.B.-De geslaagde applicant

m~t zich voorzien van een onde ....

APPLICATIEN zullenontv&ngen w:vzers apoorweg certificaat om
worden voor den _:Onderge. tegen haJfpr:ijs te reizen. .

teekende tot op den 15 December
e.~., voor de betrekking van onder= De 8ecret&ris Behool Com"
W1l~er of ou~erwiil8l'e8 in eeue ALEX. R. VICKERS.
BUlten .School In dit distrikt. Harrismith, .

Apphcanten moeten bewijs leveren 5 November 1897
van goed zedelijk ~ en Y&D . •

~kwa.amheid om ondénrijii te genn Zmd I~ ••".ft'AJ. :
ID de Ho~dscbe en EngelBCbe UUI 4U~e
Talen en ID de vakken van eene De _. I .

gewOD~ burgerlijke 0t'voeding.· . aandacllt _ _., .....

.~, £60 per par, 'bebefta.
vnJ logies.

. D. 8.. BOTHA.
~t,

12!November, let?
I

4

" ,3
! 'i

DEERING ZELFBINDERS en OOGST MACHINES•
.De meest verbeterde OogstmáC1Ïinesin de Wereld.

nE DEERING HARVESTER CO~f1>, van .Amerika zijn nu de
a.J grootlltc fabrikanten van deze klas van ~rachine8 in de Wereld! en

l~ plaat!! hebben zij in)lenomen doo.r ele verdienste van hunne M80bln ..
ie op ROL- EN BALDRAGERS loepen, en do lichtste om te
rekken, zoowel Ill!!de sterkste, lichtste en dunresamste in de markt sija.
. De DEEHING HARVESTER COMP, zijn ook de grootste fa\.
hkantt>n van Bindgaren, zij levenn ieder jaar uit hun eigen werkpl&&t.l
~6. 000 ton. '

Huis· en Stoom Kool en Coke, geIev.erd in kwantiteiteD
ten gerieve van huiageziDD.en tegen laapte prijzen.

ALSOOK

en Vruchten
Ki~tjes enz.

EEN Oilderwijzer of onden:ïj.
zeres op een plaats Vler

uren van Aliwal Noord, om 10 of
11 kinderen onderwijs te geven in
Engelseb, Hollmdsch en vier (4) in
muziek (Alle dese onderweipen
worden verei8Cht).

Applicaties met get:s' hriften
van bevoegdheid en van
salaris zullen ingewacht w en tot
op 30sten December, 1897, door den
ond~eende~'dieD8t te beginnen
na de'1rerst- vooantie.

Steenkool Handelaars en Commissie A.genten.

AGENTEN.:

Gebl'06ders CROSSLBY. "Otl~1t OU· ál olie __

Houtwol Uitvoer

"QUADRANT OYOLES."

•

DE DEERING "PONY" MACHINE,
hierboven afgl,beeld, heeft een snede van 6 v~., ~~ staat op Rol· en
Baldragers, die Wrijving voorkomen, U~tslijten voorkomen
~eparatiekosten uitsparen, asn de Machines Duurzaamheid
~acht en Vlugheid gevt1n en ze stil on zuinig in het werk m~ken.
De Veering" PO.'i Y" Bindmachine. met Rol- en Baldragers, 18 de
Initkomst van do ondervinding en arbeid van 20 jaren. en heeft reed.
Jetoood de " Koniugin nn het OOg3t Veld" te zijn. ,.,.

Eenige der voornaamste trekken van hare betere kwaliteit zIJn:-
1. Rol- en Baldragers, die haar de lichtste Bindmachine t.

de Wereld maken die j(etrokken wordt.
2. Elevator Verlenging, die het einde open of gealoten

maakt, om er naar ""en.ch I..ng of KorrGraan mee yl behandelen
3. Verbeterde Garenwinder en Snij Apparaat, dat iD

staat stelt om dichter te snijden dan eenige andere machine. ell .... . , :,•. ,... . ... . ,...
kort of neder geslagen graan ~p te garen, dat andere Binden ' MAX WELL & EA RP
zouden verht'zen, '

4. Bind Apparaat, dat eene dichte ronde schoof van eeuige
vorlan rde grootte maakt, minder touw gebruikende dan eenige
corn pelcertJllde Machine.

ë, Lage Stand en het middelpunt van zwaartekracht
ctll"ht bij den grond, ~door de machine met goed gevolg ge-
brtlikt kan worden op de Helling van Steile Heuvels.

De DEr:RI'iG HARVESTER COMP, gebruikt 3000 man in
:nnnnl:' Werkl'lalltll!Hl, die 51 akkers grond beslaan, en kunnen, voor
iUlkr,' minuut dut er gewerkt wordt,eene Oogst Machine leveren, behalve
10,vOO ton BindKarpIl per jaar,

~c!11 jf 0!D getllu~trL'erd'J Cat.ulogns en Prijslijst, en zie .1t' I>t'erin~
'! .,.lliIJl>S, d:e on 1\01- en Dallitagers loopeu, 1I1nJlTll; l·l':,i :t' :11,,!"r(' le
, '~It-en. Bueren' eli anderen bs-hoor-den ook to Vra);l·ll (In Uecl Ill"'; BiuJ-

'I, en te' mr,:::;elldut zij ht.,t krijgen. --- .I!!,1l6,611
1:I,'5!1.00P

RHdll elfg"'I. I.anl. I._,...teek.....,n.
.Vertroawend
~.

beTolen
door

de

Agenten.

Verkregen
in

Europa,
BENOODIGD.

_j__
I

EEN onde;;ïr- voor een APPLICATql:S voor de betrek-_._ king vani Assi.nent Onder-
derde-klas uiten I!IOhool,een wijzer in de Publieke School te

en twintig minuten gelegen van :Krugersdorp. ~..A.R. Men zende
het dorp CampbelJ. Om onderwijs de nOodige IJtukken aan den ender-
te geven Nin 12 of 13 kinderen In geteekende, vó<}r 18 December
Hollandsch en in het Engelsch; 1897. Werkzaaimbeden te worden
moet ook instaat zijn om muziek te aanvaard na de !December vacantie.
leeren en handwerk. De applicant Applicanten in bezit van alleen
moet een lid zijn Tall de· Holland- Buitenlandsche Certifikaten znllen
sohe Kerk. .Al deze onderwerpen zich moeten 't'erbinden het hier te
w,?rden yerelscht, alsook goede ge- lande vereilchte .•aanvullingaexamen
tuigschriften T1lD goed gedrag. der Bde klasse 'af te leggen; Be-

Applicaties moeten ingezonden kwaamheid ..om zang· onderwijs te
worden voor 20 December, 1897. geven sal eene aanbeveling zijn.
Salaris te worden vermeld met vrij Salaris £180 per annum.
logies. Applicaties moeten gezon·
den worden aan den ondergeteeken- JNO. SMEER,
de Seer. der Soh. Com.

H. M. HART MAN, Krugersdorp,22 Oet., 1897.
Nooitgedacht,
P.O. Campbell.

Azie,
BENOODIGDAfrika

en

Amerika.

Oeneral+ Kooplieden,
K.~P.TA.D.

I

DE KOLONIALE ONDERLINGE -LEVENS
VERZEKERINGS MAATSCHAPPIJ. BEPE~KT.

X.U ..O....UI

VORUITGANG OER MAATSCHAPPIJ, 1873 TOT 1896:
FONDS, NIEUWE ZAKBN,

llutu .. , lI",trn)(.
£2.86~ Tijdperk.
tO:U'-,1
HI,3ii3

1.1~~UH 12 jercn gceioJi:,~1 31 Waart 1886 .,.
2.040,'72 lUljnreu, gecindii't :11 December 1896 BBJNOODIGD.

-
EENIGE AOBN,.IN VOOR ZUID-AFRIKA:

LLOYDS EN COMPAGNIE"
40. BURGBTRAAT. K.AAPBTAD-

31st Ma&I'1, l~i5
:11.t MaMt, 1·80
a Itt M aart, I ~R.;
:11.1 December, I~!IO
3l.t December. 1~!1ti

HET TOTAAL VAN NIEUWE ZAKBN. T~

Rondgaande Ondewijzers, On-
gehuwd, Bepoodigd in de
wijk Valscbrivier, disbikl
Kroonstad.

,,<,Iert de .tichting der Maatoclu.ppij i. meer dan

DRJ:EJ- :EJN- T~J:NTJ:G D4J:LLJ:OElN .TElBLXNO
( U·d,OO().(X)O).

DE- ALLER
WAARDE

BESTE
IN .. , £l,731/w,3.

Z'jn,le gemiddeld XJo;N MILLIOKN voor ieder jaar vsn haar brotll&ll.

POLISSEN .l"lTUERElKT. ~ KASSA SL"RPW8,_ :1 December 1894.

73,9711, .cn ..kcronclc ". ." ,.. £23,075,610 I :,:reVl~~~gt'l,'.l.kataa_~~e~~ o.~~ £4;;0,000

BEDRAG .AAN POLISHOL"DBBS t:ITBETAALD .H

"lX71TTE CUliCOI'~,Sl'lCl,dL' maak-els, tegen 0/6, 106 en lIj- Stuk
f.f van :3Gyank Hurrockses ,\: Crewdsons Calicoes tegen laagsten

prIJs. Linnen Diuna ..:itl' 'J'~I~e'I-er\ïetten :., (j, (i G, 8 ti, IJj I I doz. Linnen
r~fel (~amll~t,'onlo\l'l!IL'L'kt,.d,d\lllll breed J,-, ;jli duim 1/3,60 duim 2/1i,
2/3. \\ itt e 1afd Damast, 1>1 duim ~ .t.t, :2/,j; tid duim 2,!.l; '(2 duim 3/a.
Lakens Linnen voor enkele Bedden 1,0 L li :2t, 1/6 per yd.; voor
dubbele Bedde'1J I :1, 1/0.!, :2 :1, :2,lj per yd. Witte Honey Comb Dekens
voor enkele Bedden ~ Il, 3; li, ·l ti; voor dubbele Bedden ij '9 61g 6/11
W
. H ' , I' v, •
itte oney Comb Il anddoeken .t19, iJ/ti doz. Witte Turksche Hand-

doeken, 6,'1" 7:11, g li doz. :jtj duim Blauw eu Bruin Guuit Std. yard j

40 duim 8~d. yard, Dubbel, breed Cretonnes 1;:), 1It~, 1/9, 2/- Chitz
voor het overtrekkeu van Kombaarzen Old., nd. yard. Enkel breed
Beddetsjks 'id., '(1d. ~'J.rd ; . dllbbe~ broe-I I; :J, 1 ti, 1/0. Kanten .Gordij-
nen, .~yards lang 8. o. GUlpuro Kanten Gordijnen 3t yards lang 15/6
17/11,216; ~yarJslang:!:2,ti. ' ,

(J. G.) F. G. VAN AARDT,
Windvogelspruit,

Aliwal Noord.

ADD ER LE YS TRA A T, K A AP STA O.

".III~"~~A.iII.~ .. '~ ~~~t~f~.
04~ .~ ....... ~ •• ~-:'~_. !~{~~4;:~:C...l,

Nederlandsch8 Zuid-Afrikaansche
SPOORWEGMAATSCAHPPIJ.'

Kortste en Coedkoopste Route voor Relziaers en
Goederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatse!" in de Transvaal.

Dag~:lijksche personendienst van lourenco
Marques (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesburg
en 21uur naar Pretoria.

Tarief JOOl Rewgers naar JobanDe~bnrg £~ t7s.--en £3 111
" n " "Pretoria.£' 5s. 6d.-en£3 "
Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)

naar JOhannesburg, Pretoria en andere plaatsen in
d. Transvaal en Oranje Vrijstaat.

Prils·lijsten vrii !Jer /Jos!·
EERW. L. NUTTALL •

Secretaris.

AFRIKA4NSCHE CYCLE
CORPORATIE.

Zaad -aarcla ppelen.
TE ARRIVEEREN.

HoJd Kantoor Depot: .
·HOEK VAN

St. GEORGEElf WITEHAKTZaad -aardappelen Tak Depot: STRATEVTHEATF~ n,
GEBOt:'WE:'<, IT"PSTAn

KAAPSTAD_ Ml\ 11.

DE Ondergeteekende zal per
publieke Veiling verkoopen op

den stoep van het Kantoor van den
Civielen Commissaris te Ceres, om
10 uur voormiddag, op ZateTdag,
4 December lS97, tie Huur, van
Mitchell's Pas Tol voor 1898.

TE ARRIVEEREN.
--------_.-- ROYAL

TALBOT
CYCLES. Afd. Raad Kantoor;

Ceres, 10 Nov. 1897.

DE ¥olg:ewlp ,..-l'I1lt'kl'lltl l' ';t."rkn, llameliJ'k: -" E' I, Ro "
"P t ",,' I " ,Ir J seurl an, ~11') IVl rop, "Hoode I!plJrOll " " \V·tt, H >u .. '

enz., lj Early Brace," ' I e (: ron, enz.

J) ".' ,:,l.l: ·t :.; rn'c'·rI1J-,Ji" hij·,....... ,-,

Op last,
HENRY CARSON,

Secretaris.

J)OJ{-WEO," KAAPSTAD.
Van af .£t6 lol .£25. 'r, ft lJ. ~rtll, 1•• htLIAft « W.

ran:,:uJfsla~"'s 8" A,7entell
Paarl:

P.S.-A.f\rJappclen van onze MOt'rcn gekweekt trokken all ~_" on eers ...
ptiJteU op de Rosebauk Tentoonstelling laatste jaar.

I

t=
De uwe

DR. R. KRUGER,
Paarl.

KeniBgeJlDg un allenlien
het aoge 1angun

TI

Ik
I

Ilo
ell

KENNISGEVING.

rill...
MI
nl
op
&et
Ilo
me:
I

PI
eel

- Nc
tal•dal-all
de
PI
pe!

verband met bovenstaande
adTel'tentie wenscht J. Heine-

mann het publiek te informeeren
dat de zaak in vervol« gedreven zal
wordeD onder den stil' of firma,

BIIIJ1UJJ, mLD t Co.,
BouYDleesten en Oontracteura,

tidy &l'I1 8tru.t
P&&rL

rill
clet
IDI
Bt
al

Alle bouw- en timmerwerk aan
de firma toevertrouwd _1 met alle
spoed uitgevoerd worden. Goed
werk gewaarbo~. Verandas en
balkons een specialiteit,

De firma heeft altoos het vol-
gende gereed voor dadeUik gebruik:
Vensterramen, Deuren (alle grootte)
ens., ens, Bou w m ate r ia a 1
wordt ook verschaft.

Bestellingen voor graniet voor
bouwdoeleinden worden genomen.

Telegr&fiach Adres: " lIIIIDJ.JJ."
Posftantoor Adres : PilIL.

lut
II:!!

aic
w~
bo
eft
daJ

I

-del
.ou

Yer
'1'81'

allt
&&II
ten

4
te
IdiDel
Yer-voo
b

bij I
'1'&11

"u..
bet
Jon
0IIII

IDOl!

tttab
ODDI
wee
we"
hem
bet
Idv
IM!O"

La ..
n..k
1;.

&ton
.an
der
aan
de I

Yf'rZ

mek
briel
te la
pda
crel.l

7.
un.
.ooi
JDl't
And,
len
eolni
hand

Ee
brllg.
mum
onde

De
en d
beert
&0<1
aben(

E

Gi.t
lOod
.£18j"

rIP.
De ..
den ;
..et ,
De •
wvc.
I!XTeI



GE VING,

~tas ts- examen
DUltschland,
Stadhuis. Voor-
.) Jaren praktijk:
~roete Duitache
mitst vrouwen- ea

R. KRUGER, -
Paart.

aan allen lien
Aangaan

t'nde wenscht zijne
I te danken voor
hem gedurende de
gl'ven en wenaeht
;l'[Dl'en publiek te
I et'U ruimer plek
t'll Vf'rtrouwt hUD
ht,t verledene te

HEINEJrlANN.

GEVING.

ld bovenstaande
\ l'oscht J. Heine-
k te lllfonneeren
rvolg gedreven zal
\ ~tIJ1 of firma,

~ILL.ER &; Co"
en Contra.cteurs,
.,ady Grey Straat

Pa&rL
timmerwerk aan

)11 \\ LI zal met alle
wort]en. Goed

;,1 \' erandas en
dlt<'lt.
a] t.J1OS het vol.

I dddplrJk gebruik:
, :ren(allegr_ootte)
wmatenaal
,1ft

oor graDlet voor
,oNlen genomen.

,: ,.HmIMllJ,"
, : P.ilRL.

KAANSCHE

MA.ILDIENST

,I L" Maat8chapplJ

:lezer LIJn verirekka
naar Londen om _

te 4. Illlr n.m., IIIIM
h, W SLIt Hel __
le op de bepaalde ..

r. K'p' GSUUDK
l,rLE K'pt Rwsy
\ '1 U; Kapt. Du.c.u
l' TI E. KAp'- H4AAUOJI
TU:, K..pt. UKNDALL

~elllld, yl, Lu PWU
" ,,1·TIlEET oaa&reat

""'g" \ ervoege met
Il "til UI' CASTLE
,I Il.U'PIJ, (Bpkt).

r LIJN
MAILDIENST
nu.!T8C1UPPtl
~~Tl.

Maat.chappij ....
)8tad naar EngeluMl
derenWoe~ ..
.uleggend.

lELAND.
'crc .. ), ltapt RI1'}(ol.Dll
) .. r S

•! r'
) f\ 11I }fORTO.
, ") 1\ 'I" 'lOLOST
r H \101 r

1 t s;cretkt YOOI' ct.
"den perd. Uu.ioa
'J ::itoom booteD.
,doe men aaD&Oelt
L nwn Stoemboart
,ut

1 )

Bijvoegsel tot De Zuid-Afrikaan ,
Synode der I ed. Geref. kerk,STELL~NBOSCH.

DINSDAG, 16 NOVEKBEll.

VIER EN TWINTIOSTE DAO •

HOROENZITTINO.

De registratie.
( I (IJl rnl Cu, ,"p""J~nt).

De biJzonder beden der meuwe regtstratle nn
pArlementalI e kw.er<. vergeleken met die VaD

1~97 z~n alo v.. Igt -
De vergadenDg bervatte om balf tie1l uur met

het smgen van het eerste ven vaD PL 146.
Ds Marcband, Ahwal Noord, opeade met

gebed.
De scriba lae de notulen die goedgekeurd

werdeu

In Ix'15 In 18()7
56:'
14\1
45
67
137
431
23R

DE KWEEKIICUOOL.
D~ Murray, OraaJJ Beinet. .tolde voor U

onbestreden met.e de .YDl>dedrage IMItUD de
cu .... toren van de kw... klchool op om !IObikkin-
gen te IDJIkeD voor de nenng Y&Il deD 40steD
verjaardag der kweekllCbool tegen bet eiede vaD
't Ja&!' IR!)!!

De vergadenllg nam dIt seDpe", un,
rRt.DIKAliTIW I'EN8JOiN rONVII.

Het rapport YIJI den IIwplutigde hierover
WIUIafgehandeld

Aan de onle Wil bet voorstel v.D dl. Steytler
om 65 jaren (de pensioen ouderdom) te verall·
deren In so

Het voorstel '11'&8Verweaen naar de comm_e
van orde die aanbenl d.t de £uk tot de vol·
gende synode worde uitgesteld,
D. Steytler, Kupetad, '11'_ op de nood&&ke·

lIJk V&Il de"e .eranderlng. De peDalOeDouder·
dom der regeeTlng wu 60 Jur. Ala eell wan de
kerk ,10 J.ren gedl.nd had wu bet tocb eeD
(!'oede diensttijd. HU boopte dat d, vergaderiDg
DIet d" aanbevelmg der comm_i. &Ou"DDe-
DIeD AU. eeD predlktUlt 60 J&l"'n oad wu eD
''11',,10 gevoelde, ~ Itti Diet aftredeu __ "jj
t;" Jaren oud WIUI,en .une gemeente _t ál
dien tlld met bem opgetlCbeept zitten HU hooptot
dat men ",ch DIet zoo stipt aan de wet zoa bou·
den omdat het punt DIet volgen. wet WIUIIDee·
zonden

De aanbevehng wenl aangenomen
Aan de orde bet aanzoek, an VrUburg om

deelname aan het predd,anten peD.loen fond. ea
wcl ID de vlenle klaMe

De commUlllle VtUlorde beval aan dit pllnt In
behandeling te nemen, en de vergadenng stemde
hiermede Ill.

B""lotpn de gemeenteD m Bcchuanaland toe
te laten tot deelname aan het pellllloen fond. en
de """k aaD de COmml"le over fondsen over te
laten om heden namIddag te rapporteeren

Dorp ~tellenno., h
Om.treken
Klapmut~
BottelI""
Haldorbcr!;
Rolttmt"l' 1l0llalll1
Lente Hl' Ier

11;,~"l
Pe t(_f[.lJc ucu» \ crmeurder ing I~ du .. loSf"

wa.ar\an 'II, komt voor rekening V,UJ Hortentot ~
HollAnoi li' I' voor Eerstcrivier en Helder
bf,rg ieder 1I,larellt<!(eu bedt Klaptaute 10
Terloreu en het veldkornetschap Omstreke u .j_

11. r !ï(\ SOnALE }'O~ [JS.

MUNICIPALITEIT.
VERGADERl\(, l,EIIOl'DE:S or Ih NO

\ [:'rIBER 1~~17

1egeuwoonhg de ,oorlltter, de heer P J
BOIIman P W zn Cl! ,I d. ledeD

D~ notulen \au tie ~ewnne ~erl{adenng ge
bouJen 0l' 1. ~ovt.'l1lber 1l:'4~f7werdtl:u g~lelen
an l(oedl(ckeurd

M&rthlDU' ~lll.e.tcr .ersch~.m hJ< vergade·
nDg .«wekeDde In naam van het llervormde
lIeDootochap, "111 op ~Iaandag, !i" dezer, met ge-
&egde genvotJIdl.p door de _trden te marchee·
reo 1>e raad bt.-sJuot 'iln v6)"wek toe te .taan,
op v~rwa.a.rdc dat lil !jene ovcrnenk()~t moe~
ten teekenen waarIn 'II l1\ b verantwoordelIIk
houden v." alle ungelukken die daardoor
mogen ont&ta.'\Il

De wfjl~er'A .lardt.' \r cher \"'l fl'4( been ter ver
gadenn1( klageude .I It 1",.t.t611 ZODdag I~ :SOy

eeD afdeehng 'au ,old Iten ;!ekampeerd te
Noolt.gedacht "nder hrktild mei mUZIek en
t.ambocr door de I'ltraten marcht;erde lot groote
..toorDl! van dt.' goJ~lefl8tocfenlllg He.loten
dat de .ecretall. den he, elhebber van de troepeu
een bnef llIot t ~ !JrllVt n hem \ erzoekend~ dat
al. Jil lO eJur I hun h Parade houden gedureD
de k..rktlld 'II geen mUllet. en tamboer moet.cll
,ebrulkcu tot 'Wjrll~' 'an andere genoot8cbap
pen

De heer Jac dd 'Vet ~enw:heen tur ,-ergade
nng Terloek~nde t~)('",elaten te wordon om IJl

den gaat-: ~",kcnd al. \ an loller. ~aDg een De uakgelaeligde, d. Roo., rapporteerde al.
muurtje III pla.atM \ all Jl ht HUOg te t>vuwen volgt-
Re.loten dat d~ .. ~r","d~ '''lIlInlMIe 1I1,pektl~ DIt fODd. had op J() Juni 189. een saldo v&ll
loa..! b~lU len met macht pm te h.lIldulcn .£ I i~':!5A :)d t

Oe heer Jnhloseo ve~~ ht:'t:lll tcr verga.denng De ,,,I.;",,,lf/,,, get.larende de ;I JAren w&ren
venoek,'lJd,' lIIUIl"'I'.dc ,rf lW ~ In de ,llIae £7 Lil>! II. ';d, nalaftrek van Ile kOtlten der
aan bern te \t..'rkoilpt:1l t'lIor de ,.om "an fj~ De nng8lergaderlDgen In de t Jaren, ten bedrage
raaJ be.l .. I 1;' " ,:.Je erf aan henl te cerknopeD un.L 1,1 {(I~. ~Id ,welke geldeD door de reapec·
Toor ~enp~1J1 11 rl prlll'o' II ~ Ild"r deltdfde voor lieve nng! quaetlton. 'Worden uILbetaald en du.
waardel] "~l III Jl ,lnJt. fl n reeJ .. \ erKot.:bt (11....t op onze boeken onder de mkomat.en eo Dtt

ZIJn gal en wonlen 0Pllenomen De heffingen voor de
\ ,rel., I\< r I! "I I, Il lit de , .."rgH"d. re'o I Jaren te weten .Lt,O:!1 14. 7d, £1,937 ,r", :Id,

lutl~~t'flllltn (IV ti ll.!dlfldai:\tll~U\l:CIlbt-'r fn .tI",,", 11s "".1, maakten eentotaaJyan
1"'''-; Ld 11.-1\ ti li...\( 1.,1 ("('{(In lj Il ~ lt ... ;,.J terv.1I1 dtl bonor.na Yan de an

Jhr d ....\11"rllller dJt~ prl I IIra!lel!l \<lTl d~ mu rh:rc funJ~n ten boor,\.ge van £~l.r, per Jaar,
I1Jtlpdt.: !,,<r~,ftd"l ft(d~ \l ri'\o<.ht. en no~ tf' ~(H:~\{>n~ opbrengst \,lIl almaoak vormen,
" lrden , prk. b! k;'.l!1 t l kt rh Il \I)Or en tcn bo t X1lIllUHl leges, rente eol., tezamen .t:1,~,I:J (~
hoe,e \i lil J. lJ r:l.ld !ell I HlIle trau!4port t~ Id hel)~J.en gelifncni Daar de rlnga qU&e8tont
pff~ tef'rl:fl a..ill (h IJ klJ 'I~ I I f KI_)oper!ol\ au lOO Il bunne \el1lntwoordlllg nh~t "pecificeeren boe
cl ull~e grl..llldt fl \ ("cl a.lU hrlmaata U()ÓP- en aannemingleges

('t'ltlt'fl III tril fw/rt' lil d~1l opzllhtt!r \\ordt gehelen, en de certificaten der heffingen
l,eMli'I"'r1eel" ,J.t Ic pllp l:ti. d,n be~r Kir In hunne handen ulIlvell ten dle08te der rabo·

Bteo l(:r aJlt.ld J_; \ III Ht t ..... l!t.:r d(lOT Z!JIl brug n.lTU 011 de nngen, kUDnen "U nlot met nauw
over i, mllnl ll'ah ..IIUIt 1l:ldeodt' naar zqn keunght.>ld ht:t hedr.Lg noemen, dat het fond!
elgeuJlIl1I h; kit Itl I'" H{,,,,lott'u den beer Ku ..!teo duor de nieuwe lx-p4l1ng heeft gewonoen Ver-
kenniS te ~. I eli daillIl d,.del'ik rcn groot er 1"11' ollden<tellende dat de lege. voor regtstratle van
moot Ipg~. I! (lI!Jer gelegde hrug tCIl elllde vcr <loop eD aaDnemlng ongeveer de.elfde gebleven
dere Vt:nohl~pIJlg Ic 'el boede-n Is hebbeu de 1"lllIa(rtiUl,/"ell~oogeveer £.50() per

Bt:RI(ltt'1I ~fa, dl... IIPZIC h'~r geautorlto't't'nf lil JaaT meer opgehracht dan de zdplatll,.,,. van
denneboomcn tt' \t;rkoopt~n ,lan dl::."nheer Pil' \roegcr, llJettegeo8tunde er enkele gerueeuten
tel"l!en v(I()r d"l< Ifdc I'r " al. die reed. Vetkoxht ''iU ,lie onder de oudo bepaling meer m~ten
aan den berr lIunt nWH Ilik 'oor 1: I 'luk IIlbdalen \vu neollen de VTuheld langa deun

De volgcn.lt I,nel'n "crJel! geleien te "Cl( andennaal onder deaaDdacbt van kerke·
weten - raden on rlllW"Juaestors u- brengeD wat door

I Een bnef .. n landmeter 'lader meldende m,dJeI van de A"l.b()'/r tot hiertoe 10 meer dan
dat h'i erf "" I In Jc ,I.kte , 11Ian,,0verkocht c' u geval te 'ergeefM geschied 1" dat, al. de be
un deu heer \\' BIl"'ru m h.ld .:;cruetf·n, en twee palmg \ an , 'fir en een "411tt' peony per lidmaat
kaarten er VRII had gemaukt en aan Je WUD'"1 !'lllft, men hU de verantwoording, door '*n hd·
pa.htelt hld tO('l{l/nndf'11 \\ l..1r"rI)Or hll vol_;('ns m lit bIJ te \"oegen bU een getal dat toch 8teeds
vO()r~ege1"ln l'\tl\t'f1k(llB"'l L2 ltl t l~htc t.er af\\lM.8elt, h/i/l pcllluea In de rekenlngf'O 'Vt"r..
betaltng Ian "Pill" 111;; De rt,ld 1.<,loot hem te lIlllde, dIe, daar de bank ze toch DIet op ch"'lue.
ant"()(Jrdt>1J dat l,J,i,LT hH ~JlJe OOWl6t tw au Ultl"Ctaalt, t'eclal t'tlrwarnng ID de rekoDlnieB
l&ndmeter 'oor le mil llL1i'"htelt Llhen h""ft "eroorzaken !JIl geld natuurlill. (l()k 'an collee
,-erbrok:cn duol le:: 'At I_erell UIt tt' komen ko tCIl en alldere gekit'" oos toege~onden"
eInde met Lit.Dnl.1d te tOIl ..U!tH Ten en lf'kere op De ,u/yar"', \an diL fonds waren Toor de drIe
metIllgen te ,D .keu " .. de road '<rpltcht "'In Jaren nltg~noruen de Tlng.kosten, £7"~1:.! lUs
wer. aan cell "nrler !all Imet~r op to drageD en 7d latende op 30 JUni 18n, een oaIdo van £808
venl' IJst de raad hem naar eeu bnef gedateenl I >l. ~d
I" ~!.. 1""7 d. ant"',,,rd"pdenllJne!!"e<la In deze 111tga,en Il! begrepeDdeoomYaD
teerd I I \[e. I' '7 I ·"k lendt de raad hem de £ I,~O~ J,,,, .d voor koeten der IaatAte .ynode
twee kaar en tem!!" daar hIJ lC nU met ~an uvooe en .t:I,~.l:l op afbetaliDg vali Jl"Blm- en ge.mng·
beeft boekeD overeenkom.tlg de bepaJmgen ID bet

'2 Een bn.! 'an ~I Chn,tlansen, aanwek rapport der zang commullne bU de IutAte sYDode
doende om I") vra hten f[ln land, voor bet ma aangenomen Yolgen. 0Piaaf van de heereD
keu' an !'ak,teen op (h pl:.at. \mo, De raad Du.oeau en Co Il! er door hen oDtv.ngeD voor
1.""loot hem le melJen d,lt a;,ngeZlen de voor verkochte weken de IIOmVIln .£700 4., Bnnde
raad zalld ,\)or bou"docltlndcn binnen de mu het bedrag ,oor 3,112 exemp!&ren. De hoop
n"lpallte" teer heperkt IS bn aac lIJn ICnoek wordt gekoesterd dat de 6,>18>1on verkochte
nJt~t "'~ rdell voldaan exemplaren na verloop \an tud zoUen worden

3 ~.f'D \ '''I~f "lil den liter ('L() Hughe" \cr t'erkocht, en de 8yoodale k.u langA de:zen weg
wekenrl ,Ill toc:el.,lcll te "o"len 0;111 np den 4 het voorl"oplg tul>etaalde ui terug ont'l'lUlgen
Oen [).. Il tJ( r .:lil Il "LlAndf' t' 'I prtrtl) \ cUl 1~ I Ilt:r '·oor \ ('nierei 1'lJwnderbeden der &aak rakende
~Qn{'n I Jill..: j .. r I I h: II \ I Il Ril tunl dl :--.UO"" verwIJz~n Wij naar het rapport der l.&ug com
"p0rtb tl j lIP11 bl udt.1l 'Il dt·l I Ilk \ ()nr ZUil hotel mISSie d8Qr de K) Dode benoemd
B.,.lotfll d, Il he., 11"1;1.. , te melden dat l'in Pe verdere ult,aven aan het .ynodale fond.
t'pr7,-..k I'" t~'t'''::oI.t li nd,r \l"lr~llT"dfnd\t lil \'"elbondf'll lIJD £Ii.?.) per annum "\lOf htst
t'erlnr~ ril I L. .!. II ''lol'!! l ,11,,11 \\ 'r I"ll \OOf kerkt'k.antoor (waaflll Oebrrepen tlJO aalar18 en
1l11~ 0111":( l\.;~ t I ..... lli h>" Jk, r1I/!~t': word, fl t.)~la_':0 \UOr wonlD~ 'an den ~kgeJ38ttgde.
atle 'Ln r Il kill d, 11+ j Ilt.:!l lil h nit'! !'UJ ...d.lf!';; \ 11\ kierIe, ka.otoorhuur, rE'dactle 'an
ten~p. rl_': Irl": ï 111'~ I 1'(' K'fl.b./, tmz) t'ooru. de honorana \"a.u

t ~('Il I II f \ 111 • fJt .... htt I'lrd \t.:rl.nt..kendt:' den actuaf1U~ en den HCrlba,ko~lenva.ncommles
r~ '" rd. Il ....t IJlt tnn, t rd \ UI wMr lij lo,lno en SJee, drukwerk eeoc toelage Vart £.)0 per annam
klippeIl k I lt Il ! t nil 1 \nnl l")ll~Jo~It'!Odt:n aan de drukker" Vlln de J),. hPrkfm,I,. en.z. welk
I)e !tt I'rt ! a ... IJl' l IdI dat tt I rif /I IJpJh btcr had 11.1~Le bedrag moet gevonden woruen tut de
l't~rJocht J hfl r ....h, ~ [lud ll[1 te "IJlen \an kerkerd..:"ldtt exempI.ucu, wa.aronltrent onder het
wa;lr g~L(:.cl 1lI1!erJld ku. \\ 'rdtn g't'llOmen hoofll [J, K('rI..!,,,~', nog het eCIl Cll ander zal
,-onr llenfl~1I1 1 dl,t I geze~d worden

I,'" !>nel , ., Ir I \ IlJul '!leidende Jat liet •• Ido Lln £~')"81l. 4d bled,oTen gecoemd
hu ~< I<ze" had "' I, nutilielI 'lil Je ,prgaderlllg zal tijden. de Zlttwg der .)nooe, ger-,dllceerd
van l.Ït:(l 1 Iddl I' t "Kr!.)t ,li ...geJ.1ublh.;eerd lf) lun Lot ouget'cer 11,Of) en III aanmerking ne-

(IJJ_., f II lf I il", I, IH ,,..1'011 tt.: liin gt.:wce~t dIe mende d.lt er voor de Ultg3ven Tan 't loopend
het .d,,,t e,","rd 1.. 01 I,CI.. .Ik hlJna den heer ;aar In ,e,band met het kantoor "'ool'Zlemng
Jnnt.·:o; ba.! i;drldfen ,fl lantoonJt.' uilder lekere moet worden gema.lkt, zal de synode voor hare
tlmst lIldJ~bl"4le[l li it IT t!t n WISf'l'nJtaod tlrgaderlng over ulet veel meer te ~blk.en
mo~,1 g'""" "111 ,,,,,,,1,, n hem en den con bel,beD dan de heffiDgeu dIe 'Ijdena de vergade
, ... 1,]. die ' lIJHz '. k deed .Iaar bc.! nng m"etell wonlen IDbetaald, eD dw, na aftrek
onml1~IlIJ k \\ a" d ~t ~l!1 die p(;f'SIJ()n kon gc ""an de hooorana Jer nngl'l scnbas, geen £:!,600
"t:'t.'~' Z III dit"' Io{t 7.. ~dt~ ..,thlJ! \\ ,LafO\ er geklaa~ lullen te Lovon ga.an
werd baJ ge\ uurd III \crlook.end(' dell raad,
he-m {"an d+:> f,~... hl)ldJ~lngcn \fll te maken en
hf"t tI" laten nl)lll!u:r. n l)t raad h~.!O\lfXlt lie vcr
klaring 'f" In dr Bud iUlJ h nemen (")I dat Oe
1II{,('Tl LHI' lllIk .. (1)0)( t n"lulH'rt n ~Il III (JI/l(

111./ puhll f'(It.;D LH hl) ofl~(.;htlldlg l!t III deze
u,k

IJ r~~IlI rh f ':lil den het'r ( ((.)t_:k" ralh~a\
"tort kl'~'rl-(r til' I JH trt kklng t/.t het \e~ haffen
\an f'ell Zlk:,r k~Ui\ltllt rlll!'! \oordt'\llll
der ....!t.,lhl I ru.... IJlt I Jt>nde dat biJ Ifl ~taat 1"

'Ill len ralll tt: \oldC){'fl om
II I ~h IJlt t dl' pllnten zonal ..

ver, ,IJ' ~Il II Il hlJl""ITl l,,-~ ~H..:ftt,lns
Olt Id I III lt rt jol /1 ui ....' I lt\\1l0NI (Jl' dt'zen
hrltf tt] '''I~lfrllll JlIII "T"f.,~ht g't'J:f'1;de ratl~
te J.iL, Il IIII-,ll\ J Llf 1 1 h. 11)( tilt r k:1.n worden
li{('"d ...,"1 P. r~l j I I I l. (}O(...,\ 11111"!lt d~ 'le
I rf't tri'" h:111 I!I d.l \1

, ~~I li hn· f
H~n ,"eTI' 'j k Il Jl Il
.UIII n~ 1 I ti I: r _....1

rnd klip;)'" tt I ,.,1

\ndlwglolt 1" rIl ,r 1

ten he(!J I. lil I I lt 11\ t , U lil k. Wld.;:t Il

("OmIt, IIl"'ll' kIlt III I !I I I t [11,1'ht ( In t,
handt: 1~~11

ren t'f'rz II k 'VI dl yl hi Cf Jf 1l, JJ ( yl t'CI)

brl1~ \()n! I '1\\ltJk lllll~ K,rk~trll ~ (!tI~,
tuil I 1[lal I I t,. III I.kt r 1\ erd t 't. ~C-" .OUI
ond r ~p~.tk"llrll!..{ \ lTl d· n (lp.!l II ('f

PC' 'fl 1'1 Il l~ rt k, nITI-!t n Yt\ ftl, Il \Oll!:\ lt I;d
en dl t1 ~f'I·d.lrI" ):,Ia.. .. t delr'l, lt !lf>tli, II de
h~~111I \\ :1III[('r \ ,J lln!l,..nhn .!.11 11.. 'HII dr
!'oir.anlt lt '"lid''' [11"" ... 'IIi til !-'~ ~l 1"\\011

",ht'nd rt \ I 1r \ ...../1 l~hall 11..

OE I Kt RK80flf

De &aakgeltllltlgde rapporteerde
lIne..-el dit kerkeluk weekblad .edert de

IUil.te .yn,"16 een ruimer ondersteDning d.n
'r''''gur heeft geDoten, daar bet aantal IIlteeke.
naren me\ ong.e\t~er ~OO vermeerderd 1Kl beeft
bet al. cCl1Igeorgaan onzer kerk tocb nog DIet
dl< plaat. 111 bet hart d~r gemeeDten lOgenomen,
".arop het aan. praal. mag maken De redactie
heeft geen"'II" haar Ideaal beretkt, maar mag
toch met 'rqIDoe,hgbeld zegpn dat zll ",ch er
"I' toelegt het blad meer aantrekkeluk te DUIken
\\ Ire de medewerking meer algemeen, dan &Ou
!trt beoogde Joel .eel gemakke1111oer knil Den
l.erelkt w""len w()\\ cl ".t deD Itlboud als de
ve..,.p" Idmg bttreft l.eholpeD door het be.
.I,"t In de laatote" node dat de re.pectleve
k· rkeradl'T1 \1) lf hunne ("x mplaren tullen be
! den kt n be! blad ~()rrl(, 1 \crgroot, en werd
all').' (!lIPf rUlmt.~ \"'erkIt~1..11 tot het opnemen
Vll1 meer .tllht,clilkc hkltlur lil Let plaat.en
\ lil lt.:t rlame vcrhrdl n Joor d~ I ~' A de
\ till, r. ,,'rta;tld en naar plaat""I'lke u..boefte
om,.;C\\ f'f k t tile Hl 't.: lf' knngen met genoegen
• n nil t tlut wordeu gelelen De redactie be·
t LJ qt lJ!! dpzcr. h,lTen dauk aan dezen brot."<ier,
Il' lllC't 'Aelll1ge lI!tllmdenngcn, elke wef\1 een
hlJdral(e hc",ft gelevetd gedurende de afgeloo.
peIle J Hen al ..rnt:dc aan de emerItus br Horak,
dit nng "t.t.:cds \"ort.{;a.lt zlInc hulp te verleenen,
•1, Mnrgan en aall alle med.werkers dIe door
hUllne hIJdragen nlct "Ileen on. maar de kerk
!(t'"a;lrcj""nl e dlen.U-n bebben beweIOn ZIJ
verwekt 'rrder de medewerklng ....n allen dIe
Ifl rle ,erbcterlllg van het blad belang .tellen.
II, >{' groo,ter het getal medewerk. rs I', d.. ~
I(r""t, r lal ook de vel'llCheldenheld ",n Wllar
d,.'r het hlad Dlet ....emtg tn bebngTlIkbeld .ou
Wlnllt'I1

liet lx.'trckkllll:: tot de r<",.c/"pulwgdlenlcr
np gt.!\\ CH Il le ,,( nlen dat In vele gemeenten
Zt< r '" Inlge exempl.ren wonl ..n geplutat Ala
to ,L~nmerklt!g genomen .. ordt dat bn et!!nlooen
til 'ln rutm '1.!.Ot~1tlfnnen de KoloDle, de clr
cul" lO' mei \ r"ota_lt Tran.vaal en Xatal mede
I«'n kend ~een I_~"I te I""'en gaat, dan 111 dIt
~"ll~ glrH~~!{ !lal tt nognllm\cldI8\oorbet
aan 'A IIInl:H \ ,ln nu~u" c mtct..·kenaT6D

ID dit ,erhand loa;; nIet wordeD "erLwegen,
dat door gebrek IUInnanwgeaetheld 10 het op-
.enden der namen van mteekenlLn!n die geetor·
ven of Ill: de gemeeute vertrokken &IID,de
uitgever •• om4)<b schade komen te Iljd"n, doo,·
dat ....eleellll tallen van exemplaren '!ford"n terug_
ontl'llllgen, waarop postgeld en .nboocnptle·
peuolOgeD verloren ZUD. IJIBi8llJb moet op-
ID4IrklUIII pmaakt wordeD Itp het ftd «at, $0'

L. II' t r [) .... l' (t! ~~I('
, .. J t! d .... lo"t \ () r 1.1)"

! I tt, n Ill! It ~":f'd
n "1'"IDe lit \1,

1 Illlk"fl B, !'II"
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S \T\L' '1'()(lR\\ J,;'a.:s
rlET~'VJ.N.ITZR('r:G I" ~Ot' -(PeT td.'':f r,f)-

('po il'oOt1ru " Iltt')fll-" I) \ -.or dl> V'('tk 1((," Ind1t.:d
d.Q Men .J il ( 1.....-1ra rpn, 'I :l,6{1 re~lekf'n met
II!o.5~~ TOOr ~ ,,,rre'l c!ldeerc'l k ,,"eck wt.tc
lUl.

... .u de lJ1IOdalt lw, nbIe kerkealdn
IlOl ol iD bei .. tbeel Die. of UeCbfII ...-.IlIlIdert de lJIIOde .oor b__ ~ be-
tI&kI hebbe. De 1YDOCIaIe" '-ft, Pn!:eDd
&O~ lil Deoember __ jun, £150 UIl d. aU-
,..en ._ CUe a_plana be&uJd, tenrjjllMM
t.OtaIe bedrq &O~ op bedell ftII de kerkeradea
oahupn ia £106 lOL .

To~ bei id_ w..-op lIkab p_ nnI
beboori ook dit da~ Ih Kerltbod, pleleljjk .~:
deel 1&11 d. kerk aal o~. Zoo... wu_ter peil eipD drukpm bebben, aal di. CIOel
PeJIUim Itub1leD wordea bereiJd.

Da. 8teJder, Kupet.d, drOOtJ er op UD da~
_ _r beJaDpteJliD, _t too_ d_ dit
blad prerlel te 1_ ell te venpreidtu.

De predikant V'1l Burgendorp .telde voor
bet aan de kerkentd.n op te d ..... 1l buu _. te
doeD de circulatie Vali de K erltbo<k te v.rmeer·
denD.

VWlCheideDe andere .preken _ad.1l det de
aubec:rlptie te boog w... Hen _* di. ver·
miDderen tot 5e per jur daD IODd. cireulatie
Mer toeDem8D.

Da. Huller, ICI'lba, gewaarde ook n.D d.1l ker·
keJilk8D alm&lllW.D _nde det mell _r Wlll8t
IIOUmUeD door bem Yoor upn rekeuinl ait te

PI::' De Villien, GoudiDi, dacbt dat meD d.
Kerkbod_ lIloett vervrooten. H.u moett er _-
voudi&e preekeD iD opDemen.

De &aakplutirie Hi dat meD Diet IMItblad
voor óe kon nittrevM. MeD moeat alIeeD _u
.-tPJd 2a 2d per 1aar voor de Kerk'-k lMlta-
len. Ala IDeDeea elpn drukkeru bad knD meD
bet blad aoo goedkoop m()flelijk makeD.

Bealoten het aan de redaotHl op te drapn OlD
te &lea de Krr!b"d, 100 goedkool' lDogeljjk Ilit
te pvell. .

DI ALJUlI,U:.
De aakpluticde ra~rieerde u
Omtrent de. PIlb&atae der knnlt

Illet v... 1 te aeggeD. De lutate Ditpve .... ,
WAt druk eD papier betrefi, eene verbeterilll
op vorige, Ten eiDde dit jaarboekje &00 vol·
ledie Alamoqelu k te maken, jade medewerlnng
van al de broeders leerareD onmabaar, vooral
wat betreft de Y1'Oe(tijdlie oplleDdiltg YUI de
genaagde lDformaue omtrent elke eemeeDte.
Vu de ~e altg.ve nD den almaaak haagt
voor bet debIet 'ser veel &t. Oolr dleDt III bet
oog gehouden te worden, dat de .Imanak der
kerk bU hare leden do voorkear behoort t..
hebOen boven Andere 'Itaayen .. n deaen urd,
daar bIer met veel moeIte lOfnrmah" oDltrent
de kerk wordt bueengeaameld, dIe nCrreDa
Aaden te Vlnden 18.

Da De VIIItera, DarllOe, .telde voor bet aan
bet kerkebIltoor op te dragen til ZIeDde kerke·
IUke IlmJlh&k met meer WlOlt nIt te geveD.
0. RAbIe, Halmesbury, teeondserde en bet

vooniel werd aangenomen,
Hiermede WIUIhet rapport afgehandehI.
De COmllllJlllle voor IaHtkerk. kantoor diende

bau veralag III dAt ID bebaDdehne genomeD
werd,

Da. Marcband, Rondebooocb, .telde voor dat
de &aak vall het aaDlICbaJIen 'an een elieD druk-
pen UUI' de oommuune "oor bet kerkebDtoor
verwezen worde voor ovcrwegtng en ludien
wenocbeluk, In overleg met de .yaodale com·
mlll8le te hAndeieu

DIt werd aangenomen

De comml .. w over d" nIeu we zangwuzen
dIende het ,-olgende rapport lil-

t"we commlS.'e heeft de eer AI. volgt te rap-
portKrell

I In de maand Juh 1811,;ontvlng'lO wn de
uItgave der berstelde paalnlflln en geung·boe·
keD, 101100 In getal.

:! Deze uItgave moet!t b.,iuld worden in
twee tennunen '-an £ 1,1tb 'oor ledereu tIJd,
bcdragende tezamen volgem ctJlllrakt de lOm
van £:l,:l:,o.
,I. De exploItatie w.rd toevertroawd un

de heeren Du....,.u & Co , dIe onderllamen om
de boeken p<l8tvrU te verzenden teieD .'Is per
bock.

4, Aan de gemeenten dIe mgesehre"en had·
den er voor, werden de boeken veuQnden.
}<;eDlge der gemeenten hebben ecuter uog DIet
l>etaald,

,~ Verkocht werdon ala volgt van 17 JunI
1119:, tot I April 18~ti, :t,I;68 exempl.ren, v&ll
I Aprtl Ii!% tot:ll Dec. lR96, H~I exemplareD,
31 Dee. l!!!lti tot :i1 ~pt l>in. !!G exemp ..... n.

Teumen ,1,:16.1tellen •• Gd gerekend, mukt
£;,1.1 38 tid
,; Teneinde ons tegemoet te komen, hebben

de beeren DU!l8eau en CO vr,endellik bun con·
tMlkt al. volgt geWUllgd

Op :lO !\Iel 18~I6,to<'n de synode nog £1,1!'~
:lo scbnldlg W:18, boden 'IJ aan dIe oom te ODt·
vaD~en als volgt £400 dadeink, £:lt;7 :l •. op
1 November 18!I6, £:.!6G Gp I MeI 18!I7, £266
op 1 Noveml>er 18!17, Dit werd door de com·
ml'. le met dank aangenomeD,

7 Er moet derhalve nu .oowat nog £266
betAald wonlen.

H Er liggen DUnog IJl het depot pm. 6,700
boeken.
!I. De beeren DIl.... a & Co, &IJn gewilll'

met de verkooplOg der boekeD voort te gUD,
docb hebben rutmte 10 hllD depot "oor .Iecht.
1,000 ex. De .ynode aal derhahe moeten &Or·
gen voor eene bergplaatA voor bet overIge getal.
liwe (.'Omml.. le be"eelt deze IIChlkking aan, en
meent dat de synode dIe opdragen kan un
eene kieme commlS .. e, met den zaakgelaa·
tlgde

111 GlO. COIllDl'''''tn wellllCbt ook voor de
aandacht der Aynade te urengen bet plan der
heereD Dutl8eau ,I: Co, om .poedlg eene uitgave
de.er (MIIlmen en gezangboekeIl met matuek In
tollie IIOlfa bilt licbt te doen .. en

Dit plan ven!lent rUime ondel"litellnlOg Eerst
wanneer zulk eeDe Ult",vO verkrIJgbaar 18,aal
het mogeluk .UII om het pealm· en Juangboek
UJI het opkomende geolacht populair lil m't.ken
eD gescblkt voor dali ell ZondagMchool.

II L'we commullne Wil .ndennaal eeD be·
roep doeu op leeraren en afgevaardIgden om tt
doen wat BU,kllnnen totn elOde de mtgave te
belpeD uItverkoopen

Met verachuldigde hoogachttng noemen w!J
OD.

L' 'II' dw dienareD en broeden,
J Il NEt: rllt.l~fl, voorZItter,
W P )lE VJt,LIt:RM,
JW LnC'w,
D BotlXA~,
H MUl.I.ER,
A J L Hot lIE\ Il, IICnh&.

Op vra(!'en aan de commlMle pdaan, bleek
dAt IU Illet bet oorspronkeluk contnkt met de
uItgeven had. Zu wlat Diet waar liet was.

Da. JllOOJTMa wtlde wetotn of de tynode liet
Ult.luItend recht bad de boekeD te verkoopen,
IndieD DIet, &Oilbet verkoop der boeken bemoeI·
lukt wonlen

Ds Pienaar, UltenbaJre, zei de zaak wu een
mu.ellbele m.. lukkmg lIet WlUl een PUnlUke
•,,,k en men llIoeAt er DIet meer tIjd over ver·
&pIllen Men moest de auk nn D1UI' un d.
COlllml88lelaten

~ Rte) tier, Kaapstad, zei dat al. er Diet
zooveel vooroordeel WlUl,lOU men al de boeken
verkocht hebben AI. men de ,uk goed aan.
gev.t had &Oamen de boeken verkocbt bebben,

Ds. De Vllllen, Carnarvon, zei dAt het boek
DIet aan aun doel beantwoordde.

Da. Neethhng, StelleDboIICh, 1181ook dAt de
tegel18tand UI~vooroonleel .proot Nooit w•• er
een gesangboek met mIDder onungeDUmbeld
u.ge7oenl dan dIt en hll ..... daarover verblijd
De ouderling van Rlcbmond zei het boek 11'...

totAal onge""blkt voor de kerk. Hn hoopte men
&Ou de boeken.-an de haDd zetten voor er een
no_; grooter Verhf'M wa.."

lleA.Ioten werd de .aak ID handen van de sang·
eommUll\te te laten

Met' betrekkmI{ tot de aanl>evehng der com
ml.. le III zake een Ultga...e In "Tonlc-lOl.fa"
notatie door de heeren On_a len Co, v&llbet
nieuwe gezangboek, werd *loten bet aall d.
synodale rommlJl8le op te dragen &oodanige UIl-
iave te ,erhmderen a1voreoM de uItgave der
sYDode Illtverkocht 111

Hiermede WIUIhet rnpport .fgehl\ndeJd
He ZA.AKGELAiJ1IGIJf.

Een molle un bRrteiIJken dallk un den ... k:
gela.tlgde 'oor ZIJne getroawe diensten werd
voorgCllteld en algemeefl aaneenomen.

De moderator bracht den aaakg ..lruotigde den
dank der vergudermg toe De ... kgelaatigde
nnt ....oordde in gepute bewoordingen

Daarna verdaagde de vergadenng.

:SA.."\{TDDÁGZITTIXG

De "ergadertDIl hervatte om half 3 aur.
~1ft W DETHDIDA

Aan de onle hct volende beeehrl1vmppaDt
Verwek Yan de gemeente Noeuw&t~=o

huiu-ngewone eD driDpDde red_ '
dAt ~IIvrllgeeteld mop worden ftIIW
vaD de addluoneele plcl.om, iD an. 398 be-
puld, .la zu tot bet pNdibllta II li_fuada
toe~l, en, mg ....aJ dit ....... wcmI$ toep.
•taan, dal lil m de IVe (vierde) Idu lIlOPI1
pplaatat wonillll. •

De .IDOdaJe COIIIlDÏale deed hierop de vol.
,_. uabtvWiD,:

ooll .. U VA. aVIIIa.
De verpderiDg "Dl1ID 0.,., tot de bebaDCIe-

Hug ftIl Ta.. rapport der commiuie vall reTiaie
.1"8r eenice vOOTJeeteld. weteverall'leriDjr6n~

TOO'V.XAAU Elf WUIIZEOOE&It,

AaD de orde de yoIrende '-hriirillppGDten:
0. aYDOde biDd. op bet hart VUl kerk.raden,

om atreDe te laandhaftll w.t met de vobreDde
aitdrukkinpD n.D IMII.voadlmaal. formllller te
keDllell .... ven wonlt: "Alle toC)\'enaan ,..
waarsegera, die vee of me_'ben, mitpdel'l
andere iJinpn ..,eDeD en laD lIulke HpDiD-
g"ll "eloof pven". ZIJ doelletaelfde met be.
trekklDe tot bet woordje ".pelen", lU betzelfde
verband voorkomeode.
"De .ynode .preke bant alkearing Uit o ..er dea

toeDem.DdeD dobbeIr_t, YOOftImet d. lOOp'
DUmde "n' ..... tak .. ",

De .ynode beval bet volgellde hHlrop aan:
Deae puDteD wonlen ter eoedkennng uabe.

volen met den weDk, d.t ajj iD deD IMIrderljjken
bnef nllen beaprokeD wordeD.

Da. Weicb, Nieuw Betb..ta, '11'_ er op dA'
dIe lIOodeD leltr 1&11 bet toeDelDeD wareu. Ala
men de ring.venlapll n. giRg lIOa het oehjJllen
alllOf er geen aIleI... IIODdeDwareD dan MoD·
kenlIOhap eD ontncbt. Die toenelllende ..,uden
wenilD beelemaa1 over he' hoofd pUeD u of
ap Diet ceD8Drabel wareD, HU haalde eenige ataal-
tJ" UIl van tooverdoktera 'D w&anelfera. Het
eeloof UIl aalke ontaelteade gru.elM wu
meer alpmsen daD meD dacbt; men moeet znlke
menacbeD weentD van de lafel des beeren, Er
waren zelf. kerkedIenaara dIe sich un deze
zondeD IICblllJic muItteD. HU dacbt meD moeat
in den herderijjken bnef op deze aaaIt: wU&en.

Da, PieDUr, Vrtibllrr, &el dat bet beat wu
deae &&ken te laten. Er WIll'8DprediitaDteD die
ptuiglchnften IICbreY.D ID (hu LaM ten gun·
.te vaa zekere Puncbe pilleD (gelach). HU WJat
ook van predd,mten dIe 8eqIl&M wagen gere-
geld be&ocbtea (placb). Hen ID~~ deae dingen
latoll want de EDgelacbe mnteD anaden naar
ullleiding bIer van weder den .pot dl'lJYeDmet
0118volk. HU aOIl voontelleD d.~ de aynode 'l"&n
de ... k af.ta~.

De aanbevellOi der commluie werd eenparig
aangenomen.

.Aan de orde
De "ynode beeluitot, dat In bet )&al' I~9~ eene

naU" keurige teUmg vaD zIeleD eD lidlD&tea, to~
onae kerk beboorende, door de v8TllCltillende
kerkeradeD word .. ged.a.aD, ten eiade 88IlO "olle·
dlife opgaaf III VormeD A en B, iD art. lG U),
te bekomen.

De .,.nodaIe commu...e beval hierop bet vol·
gend. aan:-

Dit viDdt geene ondel'!lt<lOnttl : h, d' c"mmt.·
tile, daar IIIJ meent dAt de wut rc'" I. lrCIl0<;7-'lme
voorueDlng mwt.

Dese aanbeYllhDg werd uagenomen.
liET sr~TESTATIE t·o'rlll.

De comm .... ie uDg_teld om t~ rapporteerea
over sen algemt:eD .nateDtatle fonda diende ~aar
rapport In dAt, I!'eleaen werd.

Na behaudeliag V&lldit rapport en bilt lezen
der kladttotulen werd de vergadermg lDet ge·
bed ,Nlotea,

WOEXSDAG, 17 :SOVEMBER

MORGENZITTING

VIJF E:S·TWI::STIOSTE DAG.

De vergadering bervatte bare werklWlDlbedea
om li Dllr met het ZIDpD ... n het lutate vera
van Pa 100,

Ds. De Beer, GroenepuIlt, opende met pbed.
De notulen der vorige 'ltung werden gelezen

eD eeteekend,
ZOSI>A(.?oCIBEDiEN

De ouderhng Y&Il Rondeboacb vroeg wat er
gedaan wu III aake Zondagstreinen. MeD had
DleU verder v&ll de zaak VernomeD en de ver.
gadenng kon tocb DIet 100 lliteeD gaaD.

De moderator 181 dat de lDoderatllar verno.
men had dAt geen ZondagatreIDen un den Jang
zouden worden gezet, Zu Wil ecbter sen w.kend
oog over de&e zaak bolldeD.

ATTE8TATEN.

Aan de orde bet volgende beecbrUvmgspuDt:
De .ynode beelnitot tot bet &f1lOha1feDnD de

legea bU het altreiken van atteo!tateD of certifi·
cateD vaD hdmaatechap,

De aynodale coJDJDiatnebeYaI laD
DIt venoék worde niet toegestaan, daar de

lU'1I1eDreeds die certificaten gratlll knnneD krU·
gen (ale art, 141),

Da, WelCb. Nieuw Betbeeda, atelde vogr, eD
da. Huller, acrib&, II8OOndeerde, dAt de. af·
~baft worden.

De atemmmg tuucben dit voontel l1li de
unbeveliDg .taakte eD de IiIoderator gaf zijn be-
.liMeode .telD toll p08te Y&Il de unbe\8hD'
d.rtw;rnodale collllll1ltl1Ïe,die IaDgeDOmeD werd.
If. predikant van Olldtlhoom trok alJDbe.

ICbrUVU1ppunt in &&ke het uitgeven vaD deD
bijlMIl iD meer eeDvoudige taal, terug.

BOEK\'EBlIPREIDI )HI,

Aan de orde bet npporl van de OOIWDIMle
over IMIt '-'hrjrYlllgapunt dAt de .ynooe .lap-
pen Deme ter bevordertD~ van een meer
atelaelmatlp boekYerspreldmg onder de leden
oneer kerk. De commiMie beyal aan de un
.telliDg YIJI colportenra OlDboeken te ve"prel·
den, eD dAt V&ll de pmeeDteD gevraagd wor.
de voor dit werk bti te drapD.

Tho. Hllrray, Graaf RelDet, dacbt d.t elke
kerkeraad het werk op &lChmoest nemen

BesloteD wen! de zaak &:lnoen com In_le op
te dlagen

AAn de orde
"D.t eene comml ... le benoemd worde, om

over bet daantellen v.n een fond. ter veraDr·
giDg en op.oedlllg nn de killCleren der &ende·
lingen YIn ooze kerk aan de volgeude .ynode
te rapporteenm (p. ~~J)."

Besloten werd met betrekking tot de klDd....
rM de, bnitenlan<hcbe aeudelinpn, dat de belft
van hun koetgeld op een ocbool door de oom.
mlDle te worileD IfO"dgekeuN, door de buitén.
landacbe lending oommiMie betaald worde, en
dAt de anrr der kinderen YUI blDDeDI.adaehe
ImdeJi..... .an de b nn'!l1lU1dache zending
commiltlle worde 0Ptredragen .

De comllU_le o"er tractaat·venlpreidlng
diende baar ra:r.port ID.

Het rapport er oommi ... te werd aangenomen.
Ala COIIlD1lDlevoor tractaat.verapreiding wer.
den benoemd dL MIlIIer (Nieuwe Kerk), Boe.
roan, Moo..._, AlbertjjD en Roome

De -pt harderljjlte brtef werd na gelell8D
ell de vergadenDg hecht~ er bare goedkeunDg
un.

De vergadering werd nil verdaAgd voor de
pabheke allliting.

DE 8LUITISIl.
EeD VIJJ grOOte opkotaA YaD bet publiek

wooode de oIaJting der synode bU, Ooder
de uDwe.n,.a waren prof&. Hofmeyr ell De
VCM,d. ed. ~ J. H. Hof_yr en andereD.
Da. VUl Niekerk, Kiddelbarg, d .. de oIui.

tiaprede uiteprtk, !-teer den ka_I precie.
oaa Il uv ... lie~PI. la. 1iopD.
DUnIa .. 110 bei _We lIGOfdetuIJ: Yaq bet

~Iied, ... deed bet v~bed. De Y......
deriair -. to. Mt "ijlde yen ..... G._,
49 .

DI ILUITllWllt&l)£".
Ds. Van Xielterk lIIftII toea .. alaiUprede

ai&; W$ toUt ~ BGOfW 8 ,... 6 ea

7:-" mIJ all ...... op." ~. elle...! qp .wea -i _t ...,........... re..
de doo!d, de jjver il all bei...", ... ko- ..". 1 0 IMCI.
lea ~ .. rt,. kM, Y a...a ~ lie r.....
V.le ~ soacleo d_ liefde 111.& lnUaMa ,. rbelunatWr •••,
lIi&b1u1iebell, ja de riviema aouden 110 nl.& nr· ..., hier "~:lf~:
driI1kea: al rat iellWld al bet goed ftD &jj1I _, (eie I la te YOCll'lllilila
bail yoor de .. liefde, mea IOIIde Mm tell - .. heWell , .... ietea elIa
male vtnebten." bet aa MIIIDMl ... ..,,_te .. _ _".-"""- ..

In eeD boeieadt .. velende rede beaDt· ...... w jea .. beetJ' te _Op .. __
w~ de redenur eie YOIplide vrapn: - .., 0IDCIa& 100 'Jl knaIa. r-fi .....je?

I. lVat il bier de beJ. ftU de bruld·kerk W en maar w. illajj w.. WllDt er ajj~ _ .....
ba"," lJeiland? " ed.Unpa iD de "'" ..,_, die ill twH'II. Wat ja de bowe;ende oonaak van d. fel rondaieiii nar PI__ .. nemen.
bed .. ? . Hur de __ ~t ~ luk: -.-at

Illi w_ er op dat d. bed. tweeleditr _: eie neb.... .. ....rilejiIa of ...
(n) I'!t mil u eeD leplop DW hart:.(l)_,~t buard ........ 1Iifl wold .. ~ .. ".
mij .Ia .... ~I op uwen anD. Het nCJOfPJeII ND cr. I"'" .u de hr_ blllpoafea_D
wu Ullllebee ' eu _a moeit h.t ÁJlMbeel- .et d... nkdoek 1l1IIOOO .. _leier ..
dil YentaaD. e' bari WIll bet siDoebeelel..... daD deo .... OJIIQOOIItdie bei MM .
liefde, de ar. bet linDebeeid n.D kNcb&o De ,ell .. I wonlen. ~o..kleiDea lrnlWlol die er
bruid verlanl* naar IMItov.riIIipDd "-iii n.D w., irotecb op it, -*1f'OO&---a..:& bei
de liefde vall den' ~ Zii wil ~ _"te,,,_.. ~ .. ~ ait~ Mt
kerd sjju n.D eeu _ad •• IID lIjjae Ue6M. zil brk'-k al ait bei .... je, ID de bui' ,_ut,
VI'IIaIi 4•. ven.erelinJ n.D bare liefele .. Mo te Yoonabjja .........
pert d. ~..... ID de t..... xaa ICirer aien wai wO bet Mrt. lIlOttea
plaata ja eie bede _ ... OII,,~iib Y"· dupn'
biDtenia. De v~ moet nb....... .Ja, ik deu 800 ~I ik _I clie letten
verbrokea worden. .£r _, me. w_ - _ .oor ... opooemeu, dan laD poo~ die
d. brutes ..... cl. liefde ..... ba.... braiIJetOIa Dpa.
te !IOb.idea. Zii wil bom dierbur -Un, It.eeda ZOO puF, _, Pda&D I
UIIW UIl het hart. KaNl bejta~ : ...P ....... a...

TeD 'weede w_ .prek.r op den anD all lie' 0, dank je K.arel dat IMJ!Ijp ik al r'" det
JÓDDebeeld YIJI alllllllGJii. De braid bepert dea wordt pMIl11 .. .- aa eie ejjfen ,
a1mac1d VIII deD ~ _ baai te lt.erkeD JaJl'OOtmoe ... WiIClht... achi. ••'riIr ... _ ... -. .•l
.n te t.ohel'lll&ll ell le YOl'III&II. Het woord Na...up oopDbWdulII .... ft ~ de
arm wml .. brulb ... uitdnakkiq n.D de Mbrheid ut Mi. J*.Im 84 .,.,. I .. I lIlCei
almKbt VUlGod. IjjJL .. en lIOe ~Ir - Yeora) \'OOI' beN

lie draairecl... &ot eie bede ileie liefde. De GOpD - eie woOnlu ~Il 1ttur btbDd ; .jjbeeft
braid bepeal' d. aaaClaCM ftD barea braidepaa CUe IlOl \'OOI' d. ~ PMrd .. ont.
bO da lUIOII' barer 1Wde. !II wpa ... op de boa4eD, al il het Du ar IOOftt ..mr jIInD p.
liver barer liefde. BaN Weie .. all bei~, &edea.
W .ia.; .w ....... fwJN!! ZjI ~...wik ."1rI1 ...8CI0111d il't,.eh! .i.J~ ~ _ beibOnaWiI" dOráIIr_ ,......... Biftn.ta. .. : "S'Gt lIIIftIIIL ..1jja ail - 0 .
ja YOIbard.od, Nlet. il ill iiut baai n.D Ijjoe H_ - Uw buil en ..... ,.!unI-...HII- d.
liefde te trekkeD. Heer - aa1l1uD 't ~e .t ill DOOd oadaoa-
In welke verhoadinl, vroeg Ipr8ker~ wil deD, .. u. Diet to&m dn dood." ED 1IOe ......

tot de bruidIlkerk n.D Obriltu.? wjj da& lIii IlOl laD, _ w.lleD levell om \'OOI' baar
deel ni, YUI die kerk? Ktuuttm wij d. bede n.D ~ kleiDkiDd te -ra, w.... lIjjDe oact.n 1IiP!
de b... id O'l'lnlemell. De Nederd.lt.cb Gerefor- "al .... " dood, toch, !Ijj pvoel' bet bei UI n*
lIIMrde kerk IMIJd.dt eell 1'00I'II&III8 PIU. iD laDar _r darea 1111 ieder ~je, ja elk aur kn.i
Zuid·Afrika. Het is bare roepiDg d. beideD- ajj dichter bij "baai Huis. ZOO ood U &jj il
wereld te bearbeideJ1. Zu ja I-peil met toe- beeft ziJ lBUf •• ee~ ov~ om ....
wijdiDlf eD kracbt dea Hewen beerljjk werk te de kerk te paD. Dt. ...te keer, dat WIll &oea ...
doeIl. Spreker '11'_ ook.r op boe de kerk door j. wacht ..•O j .... toen bad.1i iD d.1uta' p_
vljaDdea aanpvau.n en beklad werd. De IaDval- le&eD:
1f'1'I wia"D banne roeplDjf Diet. HIlIUHI roepinJ Kerkchea.ten
'11''' DIet OlD 1101MlariDgte ~en iDde pmeen •
teD eo proeelyteD ua te wervn maar om _ Zondag, Vei 189..,
te werkeD tot beetrjjdinlvan dea daivel en eie ... Kerk "G dl_t".
1100041, JIaar de kerk had niet alIeeD met VjjaD- 'a HaanClaPmOrgeDa 'VJ'08f &oea "baar"
den ...an buiten te doen. In baar wu ook .. el .-dibnt k D-iIe' . I
PuiD. Er w.. veel iD de Ned. Ger. kerk dAt r- II" ome goeie - • na a

"....D d~ had pTftIlId of IIjj .iek WIll.
lIOnde 11'&1, eD de bede der kerk _t ajjD: ND, dat wu au plultkig niet en ook '....,_"
"zet mu U eeD eegel op uw ban," ena. niet, WaDt 'Il betrreep al dadelijk dat a. predi-
N. het nltspreken van de .. boeiend, rede, kan~ baar_ÏI.ihieD wel de trouwste kerk.

die wti bopen in sen volgende IIitpve YOlledif gangater~miat bad. JIaar al ~, WIll
0J' te De.eD, deed da. Vali Niekerk eeD kracb· 'Il tot de Olltdekkinlr pjJ:omet1 id lIil Y.n..ct
~ ge~. d b pI_D had ea iD eI....... kerk geeu dieaft WIll
"TeD .. otte lOng e verpdel'Ïnl! et 7de ven ~-t, doch wel iD baar kerk, want., aiet u,

van geaaDgI06. t w.. IlOO moeieJiik 1'OOr baar om _ te
Nadat de aeg..n IlltgeaprokeD WIll bervatte de loopen, Het bad baar 0 IlOO lantr verdrietia-

aynode hare werkzaambedeD. pmukt ea om Dn te voOrlrOlD8lldii liet w~r
De COmmlll81!1oreI' de lDdeeling v.u ringeD ~IMIurde, had zll eeDe Dievwe bril gekocbt.

iD bet wllllteluk gedeelte der kerk dIende baar Wallt, ziet u_ dat bad ae ooktepn manonw
rapport In. Zooen1lOO p..,d: ''iii ben lid vaD de Cbriste.

Op voo""tel l.n dL Moorreea werd eebter be- llike kerk gewordeo; ik heb voor 'loog vaa
.loten de .... k Inlt te atellen tot de volgende ay· God en ZÓD' gemeente op aarde trouw beJeofd
Dodale vergadetIing, d' k rk dat aal 'k bl

De commialÏe van orde diede baar rare! UD le e eD 1 uvea &ot uamiJ-
dood toe. lederen Zoad~~u

oYer eenice beacbruvingapaDteD in en op of 1'911-11& ik naar de kerk; 'It ben er altUd
.. nbeveling wtlrdeD au Diet In bebaadeling p- bet eente M bil daD lulat lieD wie er iD ae
nomen. kerk komeD. Niet dat ik daar ieta vu -au

Nadat eemg. andere pUDten van miD publiek ul,o Il_, waDt IMI,oordeel komi mjj DieS toe,
belang waren .fgvblUldeld, en de notnlen der doch ah! een aoadic men!lCb duro"... .,......
l:tttlDg gele ... " wueD, werd de vergadering op moabt dan bad je, bijvoorbeeld, dat JODIde
de pwone W!JII'gealoteD. dochtertje YaIl ... DUj., daar op din boek w_t

zu ... die komt nooit jp de k.rk, _.pat w.1
S\ NOIlALECOIUII8S'ElI, op baar bicycle ait. Ik heb "ill mijn tijd" CJUr.

De .YDodale oommiuiee zua al. volgt sameD· over nooit pdacbi, ell ~ Die* op.r..adat.
gesteld - 't la _ pbeel aadere w..w all iD mp

COmmlMle ..an toeaicbt op bet opleldiap- lriadabeid. 1IIaar op mjjMlf ~
iDlltituut te ,elhaetoD:~i. C Rabie, W A maar Diet OIDdai ik daar op _ wil, iederft
Joabert ell G .J' HII8O. Zondai ,eet ik _ ...i1h (de Diev1l'lle CUe ik

BuitenJaodscbe aeadiDg:~i. A Hurray, J H riDd .. lrIID, waai er ja w6ordir _.
NeetbliDg, ell profeloeoreo N J HoflDe,.r. Jl vallcb piel) op IMIt ool~je, I1I1l11Óa
Marais eD P J G de VCM. Ideioaooo Karel liet eie IMIIft durna. lit

Geeatelu"ke beboeftoll der ·ledeD der kerk kUk altijd Iloed wat bil erop werpt, _. n,
L'ln~ den .~rw8i -di. G A Scbolt., J H _t ...MIl liiDd ia maar eeu kind, D bePijJK
II of ne) r e,1 () iJ PlenA.'U (Uitenhage). mii wel r'

7.0ndai:""bOI! -dl, IJ Murny, A A Weicb, Eenip oogenblikkeD vu ruit (IlJ. eier toat)
A F Lonw, en J<' A de Valhen. voiP-" eD iDtaaacbeu 1I!OI'd' DOl eeu 1D1Iifjt ....

Arbeidgoure I --di A J L Dofmeyr, 0 JI[ur· nomêu eD UIl laiaterende bavvroaw ....... _
ray, D J Ple,..,.r (Ultenbage), 0 J le R Har· aenteerd Heer eD meer.cmacben _ baDoe
cb.DII, A F Lollw en DJ Pi.,naar (Vl'IJbnrg). plaateert iD, eD de klok heeft iDttuecbea DOf

HerzuIDlng 4d1. C F J HuUer, dr. J J eene waanJChuwing doeo boorea.
Kotzé, A Moorreea, G A &bolt&, DJ Pienaar ED boe kwam het dat a de tweede maal niet
(Uitenhage), JP van HeerdM eu DS Botha. naar de kerk koa k_? -

Onderw[JI,-4i. C F J Hllller, A Hoorreee eD 0 ja, dat ill waar ook. Duk a voor de laer.
A J L Hofmeyt. iDDenng; ik IIOD Yerr.tell bebbea OlD D da.

PropoDeD~fameD.-Primarii di. JH Neetb- mfjnen Zoodag oDtaticbteacl YO<naI mede ..
liDg, A MUITllj', A Hoomee, A D Lnckhoff, C deeleD.
F J Huiler, C Rabie eD dr. J J Kotatl; __ : Ik,.... beaig 018l1li) te kleed... ~ de kerk
di. E Z J de Bi&er, A HcGregorJ.. W A .Joubert., -WaDi _ •• 1IICb kan iocb niet iD .... a ....
J R Albertyn, U A Scbolta, W 1" de Vil1i8l'l ea oehe apulletj_" naar de kerk paD- .. ;.-
J P YaII Heerd~D, toea ik milD _i llwart-lIjdee lrIeed -'t il

HUgeDotell gledenkteekeD :~, A Hoorree., erg duar- ~ had, riel Karellje n.D
dr. J J Kotz4, CF J Huller, A I Sk;yiler, B de trappen, j_' iD water, WllDt
P J ~ A D Lackbof, A Hurray, J ik baJ ·lIljju meid.-...l_ de tnppea _
Bo. (com~ru), eD ouderliDlreD P Mania, te schrobben. Nn, Clat ioo'D Inra;o..,. ftII d.
J A Smuta, J A Ham, ea T .J R Ifofmeyr. trappen nl* ill _ heel elJ Diet., WIJDt bij Md

<>neteltib comm_ie voor ., eUIDUaeeI'eD "UI lieh - Diet ~ maar OlDDa j1Óei op ZoIMIttt-
zeudelmpD :-Pnmarii BBKeet D J Pienaar morgen' n.D de trappen te nllea •• WIll M&
(Uitenbajre), It C d. Wei, J F Botha, E T erp~,; .jju mooi hw""" broekje WIll.., ..
Weita. 8eeandi C H RadIof, J C Beyaeke, ea IIJJD Imq -pM1CIbooa- _ Y.6: __ llel.
N J Brummer, D H Oilliera, 'D A F Louw. Ik 1M hem -taminate ik wiIcIe water
Wee~ijke commiMie voor 't e:uaUJJeWeD n.D latell driDbD - at il altijd \'001''''

aeadelingtm:-Primarii: di. J R Albertyn, C F 1Cbrik- _ die _uw. diclea lIÏi _
J Hillier, C Rllble, W A Joubert eu E Z J de beven, dat ik bet water Iliet iD.1IIOIId, _
Beer. 8ecuodl: dl. 0 J Hogo, J G J Kri&e, ta.CheD lijf eD kleerea liet loopea; ... de.
J A BuchDer, I F A de Villien ft 8 J Perold. w.. minder waat bii ,.... iocb .. , ftD die __

ArlMlidakoloai.:-di. B P J Han:band, W mer ... ter. 'It Ho.t iWavliJk ... au-
Hurray, 0 F Lelpoldt,_ H Huiler.!.. T S Botha, lijden Ideed ait PaD keIdreD _jammer...,.,
P R HeLaeblan A A lV aicb, W 1" de Villiel'l W&llt _ lDeIIIeb bil bet j ia •
ell ouderlmpn J J Scboeman eD T J B Hof- week drqeu- toeD Kvellje~'" IUI-
meyr, trekken, bmine ea lIilkenrat.er ~

ZeudiDg oDder de JodeD:~. A J L Hof- M OI1Idat lIii _ oa'__u, ... --
meyr, W P de Villien ea D Bc.nall. b.b ik bem ...... 119 (OD~ -=

BiDDelllaodecl)e aeadiDat:~i. W Harray, W 0lIl Dit .... \ootd te .... C1U al ...
A Alheit, P .J P.ieuaar ea"8 J Perold. het te lut Y_ de kerk pwordea, WllDtal ..

Doo&tomlileD iDatitunt:-di. W Hurray, A D er lItt!DICbU die lIOCii.t tijd ~ ik
Lnckbof, W A Alheit, I F 4 d. Villien M J mjj\ _ het ..... 1ODde;\ il '::
J Tbero. (tbesuuier). c:ltrWteljjk H niet liiCIateM \'001' -bur

heb j. 1IU-:-bij YOOI'beelcI- ..._.. ""-- CIie
komt alt.ijd te lut - _ da, ik _ b;;i...

Kerkgaan en kerkgang81'l. iI8R wil ....... 0 -. WIlDtcl ..
cbriateamerJlola niel .... ..., la

ED gebsel de acbare der ploorigeD komt bet IlOO ED dan bob . die' •..,
Tt'r WIjde krrkdeur lang.1&ID im... troomd. '. 1'_ ,_JeL.....- ,.... WW-..- 0 Ja ... --., _, 11OOit __

N'Ulr: J_ mn &erf. na bet Y-rebed- Dr plooi dat ..
't Komt mn toor, pachte lezen M loaerea. denkt da& baar _i. PaiaIa~ __ ii

18D dat Jan van Beera bij b.t Ileencbrjj"en Vali -tj-door iedereeD &.
"'D gedicbt, "BU bet kerkportaal·, iD dell dan die mjjabeer Y&II N'_..-gl ...
geMt zich veroJutate &an de deur eeller kerk dochten komea alijjd te 11&$ .. YOOnl_ Iii
en aldaar de i}u,tuie met de talenteD deed weer iD IMItDievw PIdeed IIjjL Dr PIOOl, ....
samenwerken om tot zlllk seil lOboon geheel w ik weet..ar, dai liet. .. lODI't -..a .trt.n'"
iD dat gedicbt gesehetlIt, te kOlDeD, ia \'OOI' de pederu die lIjj ~_' ..

I..aat OOft dat voorbeeld m &OOverrt vobren een 1100de .a acbaode oaa daar a. liet ....
docb DIet bU het kerkportaal poshatteD dOch Gods, "oor te l*uibat N~ -ua _
bInDen in <ffldK beiliedom on. al. de ou'zicbl- YI'OInr W ...... , ab ik iD de Ii.di ai$, diU ill
bare ~teD weg8tekeD eD de kerkgnnpl'l be· ll8I'J8III ancien • .,., dq UIl -0- ua
spIeden. de woorden n.D _ PNdibait, je ua

WU hebben dan te &OrpD voor eeDe Joede de aake1I 'WUn'IUI Paaflll -rt: ''dai -0 de ..
pick "anwaar "II allen kUllDeD gad .. laan ('11 pa cnu. QQda &jjn!"
kiezen .Il_wan~ wu stin Diet ban( om te Idim. Acb ja, II1Icht meYl'Olnr W ........... Ira.
meD~e plek nog booger dan eien prediker en DeD lIalke lIII1I1ICbea _ JIII'tIII hebbtiG ?
wel op deD hemel van bet ~toelte. OlD. Waarde I...... M I"'_ "_ .. r deR
dAt wu geMten zIJn IMIbbe.n.1rfj pen gewicht 8ClMlta in "0... Lmotr' ppluW il • SU heeft a
en beZWAren dna d8ll predibtoeJ tocb niet' JlID08pD vencbaft, hopen wu -rmaJen de
kollneD 100 brutaal u nooclia iB rondaie~ brkp.ien te laten aprtoken.
(unmen wu aun toch llIet IlieJitbaar) "D wij
bebbeD ook Diet noodilf IMI.-ree.d ti! IjjD dat A. H. P. J ....
we 008 door boesteDj DIezeD of lIuebten lIllIeD Kl&pt!tad,
verraden, 't geeD we &ot bet JII'O(ftlDma van
eeD gewoon kerkgllDlfer acbiJDt te bebooren.

P .. * op t daar begiDt de kal_ de d.ureD
Opell te I18tten (plukq dat bi, nid weet dat
wjj al binnen ZUD, 't 80U IMImmiucbioa Toor
altijd den nacbtruat oD&rooven) M na atapt bij
naar buiten eD begiD~ de klok I.e luiden. Hei
werk op deD ruatd.g beeft voor hem _ 1&11.
vang pDomeD. 't Out DUbierheeu, dan daar-
been, nog even dit recht aeitea; Dn _ der
gardCDeD dlebUrekken, ..... t anden .... t Itia.
eerwaarde .trab io de lOll eD .s.t la hiDderJjjk
voor iederen .preker. Nu OOS .... ,laa friICJi
..ter op deD PreeJratOeJ gesetl IlOl even met
dell &&kdoek bet opninw eD altUd ..... lutip
.Iof v~~_~e~ buel

b
bjjbel ~~ 111.........

maar ...... Z18t et 1C1terpGeDd. ~ 'filii dea
wter ieta dat lIJM Y_~ paade
maakt Niet &00 plechtic .. bij _i bei ....
water naar boven ja.-o-. Itonai bij 1111
dell ~P af eu pwapead lIlet ... eier .... ba.
ken J~ bU ,........ eea lief, Ideia lU'4tiC ....
fat-rulik .Il neijetl ~._._ ..,. je
de denr uit. Dat IlOOn 00II: lie-
~ ~~ 'n dud "tip ., ti~... IIIaI.

ZelfvoldaaD &ell .del koIMr'l ...JeU na eie meUCIJea _
Still dur kom' ~ ......
.L.• , "ii' ........ - ;r~.~
lf"&, cle kOeW lal=.r=.~-=-_r.-..r"l"'6IIr.""'''''''J!!'!._ !



VAN BHIJN, LOOBNER EN BABIE.

I

'.. &uden. "nIIII, dio ook erllatige o-roron·sial nnUn*i ilof .... uiot beter _I "Un, d:stde
_miIIie nB __ labt op d. cull,,1 vor;;al)ering
sal bealui_, om _ tw .. bondlbIMUdaten ill
den ooorcI-Wijken cirkel te beaa ••• a, daar
wij tocb IIIUOI' bu hebben 1'001" twee botJda.
kaUlliil.1t.,., MI <lie veilig i~ to!hreDgen. Rtellen
zii tld.· );...,:,.!..t,·", dan ul ,"n i:1B do drill toch
bij I!" "leruu'J' lalearge8t"'!d moeten "'ras
Iw..,r Jl.

:,: ~:!1beer mr,:, ll.lnk YOOr Itl'name YaO bcn-cD-
.t.'oll·le replen, ''''cIA ik mjj,

EE~ .. tU!R nl DE~

ELEKTIES.

GO&D OUKTWoollD.

"Zie jii 't dau Iliei, jou lom boer !
Dal 't _te kil.. ia? pe .

Een YUteD met • Re] DOlf .eI,
Al il die lua _t friIIlb I"

"Verpumo. ........ ~ !
AeII, - tOC:Ia wu 1M.ofaaId:'

V~.~ WIIMik wt.& ~ da,
Oj~.w.tf'

• NOftIDber 18!l7.
Bui..... one ..rpderin, pIlouden te Bo'-

tentotakraal.
De ... rpderiDi werd talrijk bllaewoond.
De ..oonitter 'pakte bet doel der ""Pde-

rinr bebDd namelIJk .. cle lauacIicIatea ..oor hei
hooprbail te o~

De beereD LOCbHr ell Rabie Mcen-rdlg·
De YOOI'IIitter .prak da ..erpderiDr toe in

eene actte UMDrUIr, ..oonwaeljjk er op .jj-
MInde, dai wij al. Afribne,. pal moeten ltaan
YOOI' OlIM recIltea ell dat oue lmehi '-taat in
hei pu-lement. De ..ooni Ju ook _ brMf
aaa da ...,..dw, __ den beer P. Y&D
RbjjR, .....nu PmeIde beer ~ redeDen ~
WMI'OID hij pi tepDwoordll kon -Un. 11'_
de ..OI1IlIdorm, freIIOIIPII nam.

De -.,_. Lochner aPrU de ... rpderlllf bet
eent toe. De ... rpderin, _elUk er op
wji&eode dat bU DOf maar ~. .... in bet
pu-I._ni, en deed d... erpd· ..entaan dat
elkeen b_ kon kriiÏlleeren m.' ireklánJ to.
liin .... rk sedareode den korten tjjd da. hii in
b.t pu-Ie_nt WaL Hij deed de ..erpderinr
.... taan det de drie paden .. hUele. namelUk
IIChaapboer ~ kOOl'llhoer IJl wijnboer moeeten be-...aard 11'0 __

De ..oorsitter deed pmelden beer een ......
omtreD$ bet Bnle .... yo-kontrakt.

De ~ LOCIUaer nide rondo it dat bet een.
ODdoorgrqacleJtjb auk ie, en dat bij 4ie _k
Dooit kon ltean.,n, omda$ bii er voor de Kolonie
geen yoordeel in sag. beUjj direkt of indirekt.

De heer P. Pienaar yroeg w.t de heer Loch-
IHlr dacht omtrent poolAl beeproeunlflweruD?

De beer Lochner deed daarY&D ..eralag tot
groot genoepn der vergadering, de groolAl .. be-
m... afkeurend.. .
De beer J. do PI_ia .... el( ajio opinie om-

lrent bet p&llUlencbip door sir Gordon beloofd.
HU keurde bet ..ol.b'eki Diei good.
lJe beer J. Hogo Yro.g omtrent een spcee-

"'''1{ oaar bot noorden.
Heiwelk de beer Locbner goodkenrde aJleen-

lijk tot oaar Kenhardt en dan door sekere dia-
ttikt.n die bij ?l'Doemde.

De heer RabIC ...erd toen door d.D voorzit lAIr
oitpllOOditid .0 .prak &jjne opini. ait .... lke
oyereenlnram met die YI1D den beer Lochner.
H!i .. ide onder and.ren d.i bti lien kon, dat
•ir Jamee teD IfUDlIIAInn den beer Bbodee il,
en dat Irapit&li.ten iDvloed ook bier pvaarlijk
...ordt. Hij dacbt dat deaellde kli.k die in de
Traanaal be.i, ...ae ook bier koo gevondau
...orden en reed. veel b[i OOIC regeering kon
doen.

Vregeo werdeo Yerder gedaan omtrent pacht-
grondeo, lIOodaptreineo en brand.ieklAlw.t,
.. elke allen tot geoOOien der vergaderiDg be·
ant .. oord werdeD.

De beer Rabie Yreeg den becr Locbner cijn
opinie omtreot de oJidiol( scale, hetwelk I(emel-
de heer 100 aitlegde dei bet alIeeD strekt tot
yoordeel van den bandelaar.

De ..oorzitter deed eene vrug Ian deo beer
Locbner omtrent ltbod_,ezindbeid' met be-
mkking tot een brief in de nieu ... bladea tepn
h.m II""'breven.

De beer Lochner wide, dat de bri.,f naamlooe
eo du~ nonsen! W!lIiO.

,"ountel J. A. Pienaar-Johannes Drink: Deze
<tqpderillg rt.IU ",keurill gad~'Ieslagcn hebbende
Je wr.rk:&aambeden "an den heer Lochner in de
afll"lo!>"ne _ie van lwt parlem.nt, eo aange-
hoord bebbende .lc opinies van beide heeren,
Lochller en Rabie omtrent on •• algemeen., be-
langen al. C(·rt volk, .pr."kt met dezen bo.r.n
dank uit aan de beer~u Locbner en Van Rhijn,
.eu belooft all .. dne. nam.ljjk de gemeld. fudi-
daten, •hare ..oll~ on~""teuulOg. .oolang 'U
boodskandlJaten ulliveu en gooft bun baar
..obt ... ertrouw.n.

~ ..oontel werd .t.unde door de vergadering
aangenomen.

De twee tegenwoordig '11'1(10leden lJCdankten
de ve!ladering voor h.13r 'I'.rtrouwen in ben
pteld;,-

~Iet 'een uedankJe aan den voouitter ging

VOOR DE JEUGD.

:l:OOKD OOtITr.LIJIl£S CIRKEl..

I
\i

BOHEIlOElIIlIO.

Bei w-;,:t'!:t.t;mbtr 1776. Alle DOtabeleD
..... bet Warwick waren bij "dy
F'anIly da Barr. p~~sd. Hen .._bUe
dr. JobDSOll, die ~ met ,eleerde werllen,
en de wereld mel du jp'OOteDroep ajJ'Der re-
leerdheid YCrvuJd., .0. dokter J..wam echter
uiet. Hen wachtte en 1I'IICbUe ... cle ven "loeien
heen; Mt ptlprK ..erflaarie boe ~ hoe
meer, mul' tie beroemde man.Auude . a bt I
lIJ banne ..e",achting teJearpeieJd, wi eD cle
pnoodWie raaten weder opetappea-toen CÏIl-
.... jjk eie komat Y&Dda dokter ungeIr:oDdiad
werd. Druipeude Y&Dden regeD ea mei door·
nalte kleed_D .tapte bU billlHlll. Dacleljjk be-
~ bii lich nur de YI'OQW dec bm- en Mi:
• Verpef me, menonw r Toeu ik a beloofd.,
Y&Ddaag bij _a lAl komen, dacht ik er uiot un,
dat bet 2f No .._ber WaL" De,.n keken
elkaar verbeud aan. Docb de r,le4We en be- .
roemde doktet pr aldllll YOOri: 'Ja, meYl'Ooll'!
't wy nei eeu dat .Ie YaDdaa,. He' repoo.
a _wdc. lIijn <rader "I toeit tera me:
JOIlJU, ik ..oei me niel wel; lP jij nndaar our
de markt te WaletaJJ en ... rkoop daar boeken op
mijn .talWje. Docb ik. I)ndaakbue die ik wa,
weigerde dii en pr niel. Nog __. Hi
milD ... der: Toe jOlllfen, doe dai an, 'WaDt ik
ben oiet wel, eli je weet dat we ann Ijja I Doch
ik, troteeb op mijne kannie, di. ik tocb eigenljj~
aan mijn nder te danken had. rinIf niei. en Iljj
giur, mijn arme ..ader gin, •.•en hU il daar ...
,.tonen, mijn Tader! Sedert liin er ..eert;'
~areD 1'C... I03'en. m... roaw_ lIOderi ,,"ni,
laren ra ik eiken 21 No ..ember te voet nur bel
Ideine .&adj., fIOnder i.t. gegeten te bebben;
dur blijf Ik dan op de marki ner Dur lau, in
mUn bloolAI hoofd .tun. op de plek lI'aar mijn
Yader dertig jaren Ian, 'i lt.allet)8 gebad beeft.
.... mn ...ji allen pleeN p.bben. en waarin bij
geetonen il dlOr ... mOn lCbald!" De suten
Wtll"ell door de&e bek.nteDiI .... aanpdaan,
maar de partij eindigde beel anden dau men
Ye",acbt bad.

men uiteen.

EI<:~ 7.EVE~T1tt~JABJOEHELD.
De kolooialAln in Kentnoky voerdell in 1776

en 1777 een onl'lllltig, ge1'U.rfijk I... en. NDen
dan ...erden bunne venterk:iagen door taJriike
bende a Indianen aang.vallen; nOl( ..eelYUldiger
·.-ielen blanken io hinderlagen, die hnn door de
liltige vij.udeo gelegd ...erden. 'Van honne
pBArden en kndden berootd, waren cij Diet in
.tut hunDe kor.nvelden te bebou ...en, en daar
zu gocn of .lecht. gerilllfe ....,.terkingeu Olt de
andere prorineiën ontring81l, die zelve mei d.n
oorlog tegen Engeland de banden ..ol badden,
nam bet aantal koloni.ten boe langer hoe meer
af, totdat hun de overat" .Booman, in Aaguatul
van 1777, een honderdtntVirginiii", .. noorde.
Intull8Cben .... ren bunne ...onteliugeo en on~
wingen ai.t gebcel &onder invloed op den
gang van den oorlog; de z .. akke, ma&!'dapper
verdedigde Kelllu<kyecbe furten dienden al.
8chuu.muur ." ..f d~ btdrei(rde greocen ")U
Karolina en Virgioië. Nutuurllik ontbr¥
bet bier dus n,c t aan gevecbten 00

ooit Iliet alln ~le dadw, vall wen.e bier
slecbttl {.:oe vermeld wordt, die "au den later
tot generaal opgeklom IlICnJ aDl"RRay verteld
wordt. Deze uitrovnttnclo m.n waa destjith nog
een jOlll(en VIUl17 j."r en woopdo te Harrodl-
hurg. "'1l3r men c\'ellal8 ill "Il" 'Horig •• t.ationll,
sul.k eeu gebrek ""U levensllI iddeleu had, dat de

voor' de del!r "to,,,!. De bosItChen
die uvervl<Xld ",u, wild ·hel'atkn. waron door de
IIIJianen bezet, en niemand dorot er derbalve
eelt.: Vo<'t in le ,etten. Ond.pr d,·zo omatan~-
hedcn be.loot de jongc Ray e.'" lDeer ,.erwiJ·
derd jachtterrein Ol' te "porelI. Eene kudde ..an
\·,·ertig· paarden. (I~ men ~~!lr het 'V68ten p.
hr<icht. had. WHill gro!Jtclld,,:c1!5 in handen der
Indianen g'ttyallen ; cr bleef nog slecht. <-t;n oud
p:tard III het furt over, d:4.t WuI I~ waa.r trou" en
~tel k wa.s. !na.ar J!lct ~li machte eell wedren met
de sileln""tige klDde~en der woesrlln te ollder-
nemen. Ilay nam dir jma.rd en r~ed 'dag voor
dag en week \"o'{r week ellcl!tt morgen "oor zons·
opgang nil. terwIl1_ h!l eerst laug!<Jen dafweg
•Ioop_ tut dat bil vergtno,'!l verwl,deril ..w...., om
in ve'hghrld to kunllell J-l!!,en . dan .~h"ot h;1
zdn wdd eli keerde des !lacht" of.ju het dUI~ter
""'''' het fort terug. Zoo leefde tie geheeIe be-
tettillg eenige maanden jang van de .tou te
strooptocht.en "an decell Jong~udcre jon.
gens1 die bern trachtten na te '~t)lgen. wer Jen
"oor de Indianen gegrepen, hU alleen zelte met
beldbaftige "rofferm!; zijn zware onJen:"ming
..oort cn outk ..."ro Ill. 400r een wonder aan de
gevareu, die ht'IJl,van alle kant.en omringden.

•:!:REClIl',.Hl:lIl E'I WIJ8Ul:ll'.

T.n t.ijde <an Jo""f II, keizer vn3 Uo.tenfllk.
"·,,cnde te Woenen eeD edelmall. die ol? een
groot en voet leefde. hij 80 zuoo vrou .. h.tea
Let zieL aan Di.ts ontureken. Op ukeren dq
had bjl een ju welier bij &IcbODtboden, om eenige
kostbare steenen oit te ..oeken. De jo ...elier
kwam: de edelman steMt fiem ...:bter '-oor, de
ju\\;uelen tot den ..0lg8lldeo dat 10 ZUil hW. \e
laten, daar bii ztiae vrouw, dl~ juiei afweaig
wa-. en een ~ vflcnden bij d. keuce wilde
raadplegen. De ja ...elier, die gpen.rlei 'll'&oirou·
weo k"cRterdC, .tond dit gaarne toc en liet ep,n
kistje met jow~elea acb ter. Wie be.cbr[jft
echter .uoe "erlJUllllgz toeD den volgenlen mor-
gtll bii het terughaJen un het kistje. de edel-
mall zieb heel ... eemd en onw"lend aanetelde eo
..olhield, dat b[j nooit steeoen of iets derl1c1ijla
1'l1Ohem on\-rangeo had.

De jowelier Yet'lekerde, z...oor, noemde zelfs
eiken .tcpn. die in 't kiatje te "inden waa, docb
Illles teVtl ~e"f., d. ed.lman ontleende bet bard-
nekkig. Wat na te doen? Zonder g.to~en,
lIOnder oeolg bewii.mi,lrld kon 4\. ja .... lier Dlel.
uitriebten. Toen ried hem een vriend aan, re-
Ilelftcht zUn leed aan d.n keicer te klaien wi.as
...iialI.id en gerechtigheid bem zeker te'r halp
&ooden komeo. Kellel Jo.ef liet nameljjk op
eokel. d~eo der wook alle raad· eo bulpzoek.n-
de tot .leb toe. De jo ...elier volgde nn deua
raad.

De keUer hoorde hem oplettend aan en bedacht
eea midde.1 om den man te ontmaskeren. Hii
liet deo Jo ...eher la een zlikamer gaan .n den
edelman roepen. Deae ..encheen dadelUk. D.
keicer "roer bem naar de jllweelenl de edelman
ootkende hardoekq en verzekerde, <bt hij
nocb den juwelier nocb de jaweelen ooit I(elien
had. De keUer li<lt hi.rop denljawelier uit de
ajjkamer binnenkomen en plaat.1AI beiden teg.n-
ov.r elkaar. Doch de edelman bieef bij aijlle
vercekering en noemde den jawelier een WaaD-
cinnige, een bedrieger en Juteraar. IotoMCben
bad de keizer reed. een ander middel bedacht
om de waarheid aan bet licbt te brengeo. BH
liet den juwelier weder beengaan en benl den
edelman, den ..ol,enden brief aan 'Une vroo ...
te achrii"en:
"AIIerlief.te vroa,,! Wanneer gii je man ia

vrijheid en le ..en bebooden wilt, ~f dan dade·
lijk brenger dell6ll h.i ja ...eelki>ttje mede, dat
de bekende jBwelier gisteren achtergelaten
beeft, .. enz.:

De kei.er zood docen brief dadelijk aan de
'I1'OIlW "an den edelman. De edelman mOOlt
ecbter ill de keicerlijke bmer blij ..en. - .

De vrouw herbnde dadelijk bet bendacbrif I.
..an baren man, doch wiai nataarlijk ni.t op
...eike wijce bU gedwonpD wae geword.n, d_
brief te acluiiven; &jj..enulde dua zijnen wil a
gaf den brenger bet ·kistje met jaweelen mede.
Dece bracht het den maer. die het dalieljjk den
e~~ tcruaaf. De Y8rheqde jowelier lI'ierp
&1Cb)alobenQ aan de .oeten 't'UI dan wonn en
nchtnardigen monarch .en dankte. hom ..oor
'iin terng oninll(en coed.
De ed.11IWl ont ..ing atia 'II'elYerdiende, drenge

Iiraf.

J. A. PIf::-- '.\R,

Secret.4ri •.

RlellenLo,,·h. lG :-, ov 1,:'j.
Ad" ri. 'I H,/dl.!"lIr.

~llJoheer,--\"t'rgun In~1 '\Vilt rU1Inte om dCXH
uw ,.eel;:el"zen ),l"d den wel"delen heer ~I. L.
~ eethhng eene \Taa!!, te doeo, die indien lJe-
antwoord, veel achterdocht uit den weg zal
ruimen.
L.,."al" het m!! en anderen bekend ". heeft

de heer :Seethlll1g voor de ullnoodigmg' naar de
Rulawayo foe.tehlkheden bedankt, en lUI Ic.
dOf' 00tt heeft h!l zlIne kans voor de v()lgende
hoogerbul:l rlt!ktie honderd perctmt H:rlJctt.:rd.

Doch Dlell<:s;en,taande dat ""e~ wurdt h!l nog
• t~ed8 bier door vele Afnk:uH:rs YE'rdacht ge-
bO>lden oon ..olgehng \':lO deu ltN'r HItode. in
IIlnp politiek te '!In.:su .. il Ik den heer \' ",,(bling deze Haag
doen: la bet ...aar dat 1!'lIHhode. in '!Ine poli-
1 iel!: n~ oDdenteunt -~ Zoo niet, gelieve daD
door midd.,J van dit blad het publiek na ::it.l-
leaboecb bijtijds te laten weten.

Wii 'ijo in deo laattltell tijd reeda door een
ODler leden. di~ in a.I z!in handel en ...aodel ge-
loond heeft etri '~lnhanger van Rbod~ te ziin.
too bedrogen ge .. urdeo, dat men nu op Zilne
b<>«ie moet 'lfn voor geen Rhudeomao te .tem-
men.

l' bl! ,·ourbaat Jankende,
~oem ik m".

'óIEt:WMIERI ...

DE till'!) \!ll!lERATn;n E\' t'O'HII8-
,;IE YAN TOJ::ZIC liT.

'.

.it'" -Ir~ R",I"J.:~r.
Mllnb..,r. -De ..etgo ..ende raad uloatbon-

d.n "orden or 31 Dooember' e.k. De elektie
oal tnistocbian da'aeliik volgen. Het CODgreszal
eent op 16 F ebruan 1~tl8 vergaderen. ( 1)
Dour ....elk iichaam moei eeD Band.-parlements-
lid aangek [,ag<! ...orden dat d()()r,~en Bond iD-
pbracbt I.. en dat in ctin parlem$nt&ire loo!?-
I.an 1'811 .even jaren zich nooit aan de be&lu'-
ten vao b.t Bood ,congres gestoo"nl beeft?
(2) T ndien mike leden aangeklugd worden
...ie .,.1 uit.preak doen? (3) Indien een lid
...eder door de Bondat.akkea of diatriktabestu.
ren genomineerd wordt, dat in otriid met' d.
boadabeeluiten rband.ld beeft gedureode liin
parlem.ntaire &ltting, i. zulk eeoe benoeming
...ett,ijr, en cal de commiaeie van toelicbt zulke
bDdidalAln goedkeoreo? Zal de commissie ... 0
toelicbt toeatemmeo dat manDeD al. Bonds-
kandidateo lID nen staan die een politiek ait-
"Pntk.n in .Uijd met de congresbealuiten? (4)
ED indien dezulkeo genomiaeerd ...ordt'n zal
de Bondamodereiuur dit stilZWijgend zoo maar
I.teo doorgaan, lOoder rie lriezen aao artikel
lá der comtitutie te beriun.ren ?

D. P. YAS DES HEEVER.
15 D«cmber IHn.

\,

O~ZE ZW AKIIEID.

A,," ,In. Et/ ile!<r.

lfijnbeer,- Verk .. ikkend .... voor mij den
brief ~.n lemaod die neh Doemt, "Een .tem ..oor
~lio volk", io bet bijVoegsel vao n...e oitgave Y&D
.lO o.,tober 1897. daar dteselfde droolheid mij
ook lOm. bebeel'ltCbt ala ik nadenk OYer de ge-
"'lCh~,,~Ue beteekel1lll. vau de op handen .Unde
YerklellDgen "oor bet boogerhois, voor ooce
Afrikaner partij, uit eeo natiooaal oogpunt be-
oehouwd. Ik "L< ooI!:op eene verpdering tegen_
woordig. ...aar de edele beer Wienand, ztine
kIeZen toegesproken beeft 011'1 tIOO&Ie hij celf
Il"zerd beeft, nemmen te ..."nto en nadat de
edele beer Wieaand, me' nadruk e~ op g.weaeD
bad, <bt bet na ...eer tijd u., om te ,.ergeten en
te ..erge<.n, koo ,k d,t met belpen om mU die
J.ocbt te lateo ont.glippea: ge"'opn maar lAl
licbt be"oDden.

)(ijn~r. mun doel ;" niet om den edelea
~ '~Ienaod ID verdeDking te breDien, DeeD,
"lJ be~reo hem danl!:baar te "tin YOGrIUne
(edane dienaten III .gematigdheid in b.t "erle.
dene, maar de "fill( la nu: N. a.I die rebeurtenia-
ICn en daar OOICteceapertjj no n"l geen .teen
o~ laat Om hur doel lAlberei1r:En,of
de "wakheid ~ dea bond niet daarin gel~n
aal lIJD, ala "'u manneD atoanen, die auaechieo
tnehten om ()p t ...... lt.oe~J.ijk lAl&itIAla.
N88II, naar mIJD nedW1p nw1nr al. de
bond ":tio kracht wil lW revoelen, daD 'behoo-
retI "'0 maonen te Iteanea 100 als de heer )(
J. PretoriOIJ eD den edelen beer D. P. van de~
B_. n. beer M. J. PreIAlriua il wel een
~ na d. bnDdaiektewet, _ de
m-. III CIea ooont--teljjka cirkel &jjlltocb
.. - tqpmatendera. Daaietn b0-
._.... wii dit k-netie .... -...cbi! te
........n_. ook ale 8I'ClllvlnoerbueartikeJe
ia eie ~ we$ alba we-. dal de !teer
11. J. Pretari1IJI de __ alljju OlD 1l0II'I ... 1-1
... te ...... _ 4i.1IiAoIrtIMr te

ZOUOS ....

..Heneer t!ilIkuiken ait DombuIl brach. Y&D
aua Ultet&p)8 naar bet .noorden een dagboek
-'. det !iii zeer naawke1U'Ïf bad oprehoadeD.
Daarin komt onder d~1Il( ... n 20 Juli de
"o~e mvkwaardig ... olain "oor: "Beden
beb ~ oo~ een ~~ gaaien; tot mifn ~
_t ik niet PntCleII, of hlï mIJ" ook _ .....n
beeft." ..-

T.

,A1fII _ .FJiuvr.
......... ,-IW .. DIll bitter drocrt .a hot
..ee " gn_ide WeD er ~ treeria' uit,
ellerwe66ljjdt mea.YiIel ~ .. de;toeiOlJlS't
peft "tIÏDiIf hoop op ~. .

DE ..... dItn
heer&cM ooit ".... wp ale ......... ,,6ór ch
lI'et in "erki:~ Sea"'~""JMUI zien er .u, .. eie ......... te
lIlII"r om .. ao &.I di~ .. tocla 1aoari _
d. inapektnra· aprebai, ·du al ........
dat er lDaU' weiDÏf lIraadaiekie 0Dder de ...
pen ie. Maar _ bn bell dit m.t InraIjjk
DCIIIeII. Eeu diD( il ....ter 1I&ker.... er oob
eeD ijjd .... Olll te qiteeren, dut .. bei ...
WUI' hei ja Da ..oor _.ll YOOr aOeCI PbIebB
dat ch brud.ieilt.ewel uiet UIl bur doel be-
antwoordt. W__ .ordt £26,000 _1nDd·
Iiekte-ÏJutpUtean ut«etref'eu, dur cle brUCI-
aieIrt.e toah era- WÓÏ'cft. De we' je \'OOI' CIea
boer een Iuuia.

LUrDID4Tllf 1'001 BaT 8000EI80.
Hier te 8te)1lebarr lija 2 budidatea door

clen Bond benOemd, aame}ijk de ....... preto-
riDl en V ... de.J Bee... L.W.B. Na._
wij da, op deu :nl_ ;br .... ~nlll'
DOf eea derde budidaal gWteICl sal WWCIea,
namelijk de be.- VUl 8&rutea. B ....... ,
mij lAl weteit of oa. DuIlije lI1l neler _
UYWig tes- eie braacbiektewet UI .erk...
ale "roerer ale ~ weer ill bel pme_t komi,
.... t dut al Iajj .eder 7 jaren 1'OOr &iCJt
~ ell .. "Olreljjk bil bij aiob maar MIl
WCUlig lOICIriaiea; .an' je de tjjCI .00_1
..emmen, den UI biJ ...&U'ICltjj.nljjk te 0lI$I
we_ om &ader-' te nun all kandidaat.

Dii l11lfDEIlPEIT
beerecbt. UWer op ~ plaateen ea .....
.. luwL. 11 reeda 400r de peel _,eriobt. Het
1J'OOt.$e pcleeJte na bet cliat.riki il echt .. DIll
IelakkiJ beY1'jjd.·
.De lDCOU, ja lïier op alle dri~ .te .....

1IItg... oerd; cJe Franlcbe method. je hi. MIl
mialokkinr pbleken, en .... da oorzaak de\
Yele ~n ,8YJ'eIR lijn, Hel de Edlngtoa'lI
methode il het ..eel belAlr g"ld; die bn all
eea ~ beIchoawd worden. Hier ajJn. onp-
..eer 8,000 of 9,000 '-ten dunDede pbt en
~ IUn DOf niet eeDl lOQpneld. Dnd..
In hoeycrre zij na ..eilig aiju fleJ8II de pelt ut
110( moeten blObD. Eeu feit II ecbter dai de
&eeren Venter, Haraitl' en Pretoriua MIl proef
,emaakt bebben, eeD JanaCII tijd Da de elltm,
op ~n aantal b_lAIn mei 16 of 20 kubielrê
_tImeten ronderpeeihloed ID tlij lIija OD.....
bur ge.blek~n ..O<?rde peri. .
..De lDe~iiDl I;W Da "oorbp, maar al de enten
IUn nog nIet tblJlll; een be'nDdt zicb nog op bet
dorp, om ~Ijjk hot ,eld eeni pdaan te
~en, dat bU "erdiend beeft. Bet ia toch
J.mmer dat aJJe Afribnera niet behoorliik
~uDae _ken kaua.n '-tiere']. Hen moet ook
III pdaehte hond.n dat .eearta niet jaiat de
boo(lll~ betrekking ia die milD bekleeden bo.
Het 18 nker, de elite... bebben beel wei pld
,emaaln met de rnnde~i.

BEZIGHEID
il hier maar sl.p; de winkeliere d1l'inpn dat de
~DlChea toch _ten koopen, en de boeren
lIltten opg_'heept met hunII. producten wani
llii kunnen die niet ..erkoopen daar de Pru-n
lAl laag zUn. Koorn il ecbter duor, maar de.
b4!bben ..jj niut om te ..erkoopen. De eenigete
W:lDkel waar men nog iet. bn ... rkoopen il
die Y&Dden beer Btile ..eld. Die III&nia werb-
liik tot grool nut "oor Steynaburg. Wij bebbeu
bet aall bem t-c danken dai alhier no iet. op
de markt verkocbt bn worden. Genoemde
beer doet acer "001 ..oor deD yoornitpng n.n
0118 dorp. De winkel van de heerea Van Rooy
beteekent voor ons no Dlut zooveel. zij willen
slecbt. verkoopen en niet koopen. of bet moet
wezen teg.n een. &eer lag.,n p~ Het aal goed
Wezen IlOO Zl) ID gedachte ,."lIen hoaden w.t
zjj aan de boeren le danken hebben.

BEVE8TWIS, •.

Op den 2; aten zal <b. Pelaer .ubier beYeitigd
word.n en eene zeer groolAl opkom_t wordt bij
die plegenheid verwnch t. docb ale bet zoo
droog bliift zal de opkolllJ!t niet ltOO groot kan-
nen we&en. Het zal soed "ezuD.1a bier weer
'2 HollaodltCho predikanten lijn. ,

N 11 miinbeer, alo het welkom i. Ituor ik an:
dermaal ...eer zoo WIt. [Nieu \\'1 ill al'iid wel-
kom.-Rw.)

l' w rriend,
Fn.'~8 s,,·ll.I.\PGEZI(·IIT.

KENHARDT.
Áallden EtI,I"IIr .
MUnh~er,-lfcl Lluft bier DOg maar bitter

droog. ""ii hebben ,.:edurig erge .tof8tormell.
maar cr Komt geen rc!(on. Het voo ..reld dan
ook bij menigten van bonl(er. Arm<>«ic noemt ao
over on_ de overband, en velen gaan' <lan ook .1
reed. rond om te bedelen. Hier op de plaats ia
tene anne ...eda ...e ruet x ki"den, allen lDei.jee
ea tw"", zoons, oon Vlln III jur en een van 17
jaar, eu daarbii is de een 1I0g gehrekkeliik. ZU
heeft DIets oru van te lb-en, of flAnde kinderen
lAl !;e'·en. Hoo bet ml'[ ha.ar zal gaan weut ik
waarllik niet.

Dit brelll(t mUer toe om een paar ...oorden te
:<eggen betrekkelijk o"ze reg~ering. Waarom
wordt de brandziel!:lewd niet. opgeh ... en en het
geld dat no nutteloos daart'oor wordt. ai~ege-
..~n. t-teed ten heboeve van die onplakklJen,
dio vroerer of later van honpr Itdlen moeten
omkomen? _Het sal bet ....... e&en om in pluu
van braD<laieki&-iuapectean, penooon aan te
steJJeu die naar de behoeften der annen moeten
om:rien, en ben te redden Y&D.en p ..._n bon·
28rdood. Och, mocht de regeering aicb tocb oy.r
ae armen ont.fermeD i. de omstreken ..an Keu-
bardt, Fruef'1ibnlll. CarnerYon, em. Staar geloof·
bare per.moll om .. ken bier te komen onder-
weken. Maar cjj ,uoeten niei slecbte naar de
dorpen gaan. neen zij moeteo ook iD d. baiten-
"'ijken gua en daar toelien, dan aullen ..U o..er-
toigd worden dai .1'" groote beboefte beetaat:
Het verbljidt mij lAl liea w.t de oade .
8chriider ID de .ynode heeft aanbevolen om·
irent de besproeiing te Ka1r:aÏnu. Dr blijf bem
daar dankbur YOOr.Docb ik YJIieM dat bet daar·
mede ook sal gaan als met deo dam te Kenbardt.
Een ding ia echlAlr sckerz ze zal een ..eel hetaal·
bearder auk w_n dan lie K.nbardt dam, want
die dam zal altijd op regea moeten wacbten.
lt v.rtroaw dat, &00 de .ynode eent iet. in
deze auk dOtlt, d. repering ook bet hare aal
dooo. Ik ben van gevoelen dat be. 't'UI bet aller·
grootste belang zal we&ell de BOet!OberI bo-
sproeiiDgn'erkea beboorlijk te olltwikkelen. De
armen kunnen ..eel geholpen lI'orden door be·
sproeiïngwerken, want daardoor komeD cij a&II
werk eo !rost.
U bij ..oorhaat dankende,

De uwe
T. C. NIEt: WOl::O'C.

Vao RbyUipan, Kenbardt.
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VERBANDLIJSl'EN .
10 OcTo.... lBW.Medicijnen zullen niet

helpen.
GRATIS ZAL MEN IETS KUNNEN PBO-

BEEltEN DAT WEL ZAL HELPEN.

H !fPOt/Wr,m.
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W BraadUrn
B Morrie •••o Pebweiaer'
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HeD zou aicb erg ..e",ond_ ale _ wilt
boe .... i daizooden ponden .r jaar na jaar wtll-
gegooid wordea ..oor &oop_de geneeemid.
delen, di. opgedrongen worden aan een pnbliek
dal maar al te gretig de acbooaldiDQnde aqa.
menten gelooft, die ·..oor betzel ..e gelegd 11'01'-
deo.

Zelfa de hard ... rdiende .biJIma "aa deD anDe
wordt .laoo Y8rknoeid; werkeljjk je bei tol
du onwetende. bea-eerig liob te benijdea
Y&Dde Yel'llChiIleude liwalen die hom aedarende
daa .irjjd del levena kwene~! dat nlke UJ1I-
_nien te dikwUlt wordeD prioltt.

Nu, kracht ea werlri.ng der &enow.n, blosende
~. rsetheid en ,_OOheid kunnen _.
der mecbcjjn "vkrepn 1I'0rd.a .
Be. verUerken ... n bet li~ ..... _

.1I'ekt door bet bedenea Y&D"iian~' dahlka
daa' "oo"""'t, bn elecht. door de "ke
uUmllatie 'I'&D voedeel g8llChieden. ' .' lI.lder. W G

Bel bn door gu" medicjjaen wOrden p.
daan. H.t bo e ..enwel worden gedaan door MIl
YOlmaakten, vl-.bYormenden, tIIDabliibn en 8toekb_. B
tl&llpD&lDCn, YOed.nden drank. Dr. tibblea' CaId ..... I. I'
.Vi-Cocoa ia anlk een ..oedeade druk. ......
tende, ale die doei, OOD1I'OncIrYol YOIdoend,
...,..,)£end eD prikkelend YeI'IIIOPD, _....._
trollen door eenig anderen .oedeudea cInalr.
Dr. Tibbles' Vi-Coooa iI,_ ~ lHt
doei tlechta w.t er Y&Dp ..orderd 1I'OI'dt., a B"W a
IÏ)n krachip ..end vertllOpD wortH W &GO een TerWue, P I
ultpetrekibeid erkend. ale tot ao toe lIOf uiot I Q
in cle IfIl8Chiedeoia nn eenig preparut .... c.u. ...
kond il. 8......,el. Il

Verdientote, en nrdieDlte al'_' il wu wij :o!teLae_. L
~en YOOr. Dr. Tibbles' yi-Coc:oa, ea lI'DStill ".:.:-. ~ J
bereid aan 00':" leaer, die 0". Lmtd _, ,riel' J P(_ poaibari 11 .. oldoenda) _ .... _ ..... _ • .••
blikje Y&D Dr. Tibb"" '1i-ec-. gra&itl en (Ki::;)K 0
poRt'I'jj toe te zenden. Bii dit elies ie • !'~ 8 ii'
tooYCrWerk. Be' il een een ..oudigf lkIatU, 1
o~bt eanbod. ~et lI'ord~. gediau om ch W..&Ia.pe;; ..
nnlieuten Y&Dyl~ .bij eUr lau bebod de, A..& ".
te maken. Dr. Tibbl.. VI-éocaa il in een... ....._., T J
_treerden ..arm Yen YOediDtr en le..... Whitlo-, Il L
kr.a.t _balbur; aeeu, meer au. ciai' YOOr JIOOl-. III
een ieder die den .trjjcl dae leY poot- c.not., Q ."
"erlIardiar IJl grooter moed in bet ......... t 1,..... _
wil sieD.l.. bet volttreld ~:. D l,"

Dr. 'ribblell' Vi-Coooa ja • bil aBe ..u.ru... V
apothobn, lmtiCJeOiera en will of bO dr
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MONTfl.GU

G. P. VAN ZIJL,
Vendu- Afl:Ilagcl', Algemeen en

WCtsa,."'611t.
OEVESTU:iO SEDERT 1870.

lCANTOOR :-BANKGEGOUWEN.

HET GENAS HEN ALLEN.
VI.Tl91lOB,-Nepn maaaden ,.leden
..II1. W1Iigde ik ill._ brief &all Il Dl'

eie .... 1litwerlr:ivtl 1'&11 RBEIDlA.TI·
OUfW ill mijn Dft[ Ik benOO jm ood
a h.b 28jarea. lug geleden .. n CB-RON.
180HB ABTBlU. 811 BBEUlUTIEIC en
mch~ nrlichtiDg Y&II vele beroemde geneea - -
~ 811probeerd • .u.. SQDder but. tt-
'riDde1l 811bad ill mijn genl ..u. ploof ill
meJDCbelijb bekwaámheid ..moren, tot dat
ik RBEUlUTIOURO probeerde .. illeem
~jl1 mijn N~ Bbe1Ullatielc en pijllen
111hoofd a &aIlgeucht nrdweaPII en het
Die.",. ÏI 1'8l' .n wijd """Preid dat .. 00-
mee.t.r V.ur Boor amper heellemaal gezondw" Y&II di. wOIlderlijke lIedieiju," eD dit
... werkelijk het mJ.; Ilben die he\
probeerde be'ftelt het un.
De la.... JAOOB YA. ZUL Y&II V1akfontein

(811111' Y&II Steijaa~), il geuezea "aD
.. eohijDbaar oogene8lllijlcgeval vaD Rlien-
lIIMiek a Jicht. Nooit, tI8Ï zijn moKe-
KeYr. VAlf ZUL &all mij, "II"U er een ergel' g,J.
YaJ 1'&11 .. 1toorta Ziekte, H zooals zij bet nO&-
lD8II. De eeate doo. RH~UMATICUUO
cleed eie lijdende jonge man rustig slapen en
mecleaija werd "oortdurend toegoediond.
hoewel de burell en Yrienden zeiden dat&iiDi.nrwachten dat. hij leveu 1011, """
li _e-MGAlAWr, e.n getuigde vafl do geu_-
bseht 1'&Il eie RREUJU ..TlCURO ea
PILLEN.

De oade bow T.A.D Da. WSL1'. 'bil B.eddenburg.
1NI'd sm- ._._ hoUel.

De Jt.r A. CoIIUD, Brandvlei. lIiddelhu,.,_ e.c.
.... tWelijh .. llebiiDI· Kijn lOOD Ju til lijn
__ ftder,. ta.r J. A.. SKIT, Y:nI .oudar'boott,.
Barpr.dorp, -- ook ,__ ... ik ~ nu
IIIaiMo-III blijf 011' denkbare 'Yriend. I' C ......

JONES~RBE'UMATICURO.
Bei pde IIIid-A~ pIlfJOODiddel YOOr
lIebl, BJwm_Uelr, ~ Jicht, IM.de
JlaIal, Beap Jicbl, AAgeaieilt-pijnetl, elU. eo Iw.c:ft
..... ~ gaulleo. YCei Ug'I!I' clan OOYeAgtID
__ IJ .mij, ........n alleApotha.... _ w- ._ fCbeei Zuiil-Alrib.

TANDEN I
TANDEN!'
·TANDEN!!!

De Heer WALKER,
DIBI:~Dua 'f.&lf HIT

LOIDDSCBE TAIDEB I1ISTITUUT
U/sfer Kamers, Gron/ep/ein,

HEBFT de eer Iatl ~et publiek
in de Buitendistrikten te

berichten dat hij een HEEL STEL
TANDEN in BEN DAG kan

tegen minder' dan de...
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