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- schap, 'aatl.erk, II~I laI8IS,' En~~
DE ondt'r~eteekendo behoorlijk gelast door den het:;~TaoliAS HAYLITI',

die tengevolge van ZIJn vergevorderden leeftijd zioh wrugtrekt
ran dl' boerderij, zal verkoopen op de plek: bij het Stellenbosch Station

VRIJDAG, SO MA.l\ltT, 1900,
TE 10.30 UUR V.M.

Het volgende LA.ND~IGENDOM in dichte nabijheid van de plaats
NOOITG ED.A.CHT en liggende tusschen de plaatsen V$Il de heeren J.
X. Merriman en 1. Viglle langs den hoofdweg naar Klapmut. ..,;· 15
mlDutenvan het spoorweg station te Stellenbosch: ,

1. De kostbare plaats PATRIJS VALLEI, groot 27[) acres;' op
dezeplaats' is een zeer gerievelijk groot en nieuw woonhuis onder gegolfd
ijzer, varanda rond om het geheel, uitgebreide buitengebouwen. melkerij,
kralen, enz.

:? Perceel A, groot 75 BCN'S, hierop ia een voorman's cottage op-
gericht geheel nieuw met stal en zolder achter. .

:3. De plaats ONRUST EN HARMONIE" groot 725 morgen,
vroeger beroemd om de wijn die erop geteeld werd; hierop is ook een
geneveujk nieuw huis en ui~gebreide bll:itengebouwen. .

Deze plaats heeft een uitstekende lacht voor reebokken en fasanten
in overvloed. '

Deze drie eigendommen zijn goed beplant met dennen en eiken en
met een groot aantal vruchtbooraen. , .

Zij bevatten uitgestrekte besproeimgs- en weidelanden en WA'.IlER
IS Ef{OVERVLOEDIG, De dichte nabijheid van 't Stellenbosch spóor-
weg station maakt ze bijzonder geschikt voor beaigheidsmensehen ,van
Kaapstad. Er zal. gele~enheid gegeven .'Y0rden 8a? de koopers om het
eigendomte verkrijgen In éen blok als £lJ dat verkiesen. ;
De volgende LOBBE GOEDEREN (ZONI;>ER RESERV)E-:
LEv ENIJ!1: HAVE: 5 Muilen, 3 jonge Bullen, .14 Vaar:teri,6

·Koelen(.j in melk), 4 Trek-paarden, 2- jonge Paarden, 320 ~K8patet en
,andere Bokken, Part.ij Hoenders, Eenden, Kalkoenen, Malwu\Ven,
Ganzen,enz. en Vette Varkens. Een pedigree Hengst. .

VAAT,W~RK :-12 Stukvaten, 6 Gistkuipen, Leggers, enz., eni.
ALGEMEEN :-3 Wagens op veeren, Schotsche-kar, Bedekte-kar,

Ksfsnijder, Cultivator, Ploegen, Eggen, Boerderijgereedschap, enz., ePz.•
en een groot aantal tweede hands gegolfd ijzer, 41 zakken Garst, groote
heeveelheden Kaf en Voer. ' #

De verkooping zal beginnen precies te 10.30. .

PAUL D. CLOVER" Afslager.
3tellenbosch, 27 Februari, 1900.

18 EZELS. 3 PAAR E
PUBLIEKE 'YERKOOPING

OP H~T DORP

MOO R REE S B .URG,
OP

VRIJDAG, 30 .,...AART~
Wann.er l~ 'kOOPzull.n worden ............. :

13 Prachtige Ezels, geleerd, van ~_tot 4, j~r oud, ~oot .?n .in goedfl
conditie, geschikt voor dadelijk gebrmk. De ~zf;'~~ zIJn mgekoc?t
in het district Fraserburg en Beaufort Wet;t; .ZlJ zIJn NIIT per trem
opgebracht.

31Kij. en Karpaardim (Ruins).
H. DE VRIES.

Van der Spuy, Immelman & Co., Afslagers .

.~IiEENE VERGaDEl'lNG
INverband met do Versoenings beweging zal gehouden worden in het

~tadhlli8 te WORCESTER, Y

Op ZATEltDAG, 31 }lAART, e.k.,
's lfIfJDAGS TE 4: URE,

Bij wrIk" gelegenheid aanspraken zullen gehouden worden dO?r
Dr. J. ~[. Beck, L.W.V. ; J. J. A. Graaff, L.W. V. en D. de Vos RabIe
L.w.V, '- '

De ! Ieer J. N. P. eie v illiers zal den Voorzitterstoel bekleeden,
. D. DB vOs RABIB.
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< Men voege daar~ij een schrijven, meldende dat het ge]4 voor-de
de weduwen eu wezen itl, AfzQoderlijke verantwoording vau: (lit
drukpers. , ' i

Een ieder Il'we met vaardigbeid en berei4willigheid en njaJu zijn vet'ltntt~nJ
overvl~ arme uit ~jn nooddruft. '. !

Rekeaende op \l\\;e vriendelijke m~ewer"ing en op de vl'ijgevigbeid v... iiams
Noemen wij onll~namen. de Commi .. ie :voornoemd,! . I

,u Ede. Di VWli Di . ren,
. . ---,~.-.-"'i~""'~ .,---

J~,H.
~ P. ~"""'n''''''~

LOO! , E'NDE RE
VAN 'D~,.· i,

Afdeelingsraad,v~nlS
Voor .!let ha11laar geeindigd 31

Hoc)fd'll""',' .W..--IID&. Totaal.
£, ,I. : .£ a. d, .£ .. d.
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"AI .. m..... Bel.ltj.g-'

Acbterstal1ige ... i •• , 31 13 , li 31 13 9 6., 7 6
L90~ .... .._ : .~. 678 1 l~, 678. 1 lO! 1356 a s

". 8peeiale BelutlDf tw. ;- , ,
,; TolleD op Hoofd ta Af- . '.

deeliap"epo ... ..• 14310 0 tlllO 0 2s5 0 0
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ko .. _:-
., Hoodeabelutial 0 0
" Cenifikatea ... 3 Iii
" :aerden 6 9
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ZAL gehouden worden' te CBRES. op ,T.I:.t~.uJ'.-, din" =31steD
dezer, ,'s avonds, te 8 ure, bij- '"...W~

TerW8Cht worden de volgeode sprekers been-I 8D~ctraatft
Rahie, en Dr.Beck:,L.W.V. ; I:i'" -~~'
. Het doel dezer Vergaderiág zal zijn de Volb 'Pehltie en de Y~~Jn.
inga Comite resoluties te bespreken. .' , " ,

, '\ I

AfJetJlingsráad Kantoor,

N¥lezing. vá,n de b.ovengenoemde Springbok. Namakw41.lOtI,
. 22 Maart, 1900.. petitie : lDgedlend' onder de -----_. .__ ...L _

"Aoten Registratie en Verlaten D'" al CO il U
Landerijen Wet, 1881 ': verzoekende lJlSl,On UBCII nlDlaqaallod.
dat zeker stuk land iljnpe erf No.
46 meten de 98 vierk. ~den en 88 ASSESSMENT OF ROAD R!'T'E.
vierk, voeten gelegen _in de stad
Stellenbosch overgedragen aan David NOTICE in 'hereby given in
Francois Naude op den 16den Juni tebs .of Section 266 of Act 40 of
1860 mag worden geregistreerd in 1889, that the Divisional Council
den naam en als het eig endom van ?f Naraaqualaad, at a meetiog held
den gezegden Frans Herman die het 10 the Court Room at Springbok,
kocht van Car131 Pieter Linden berg on the 21st day of March, ,900, did
den geassigneerde van den boeiel assess and impose a rate of ld. (One
van gezegden ;Naude maar er nooit Penny) in the £ sterling upon all
overdracht van ootvangen heeft Immovable Property within tbe
de gezegde Lindenberg en Naude Division liable thereto for tbe I·ZIIeId*
beiden dood sijnde, pu;poses ?f the year. J 900.

\verdz hét bevolen I'he Bald Rate Wlll become due
Dat een tile nisi worde uitge- and payable at the Office of the said

gaten oproepende alle personen die Council al. Springbok, on the 1st
hebben of beweren te hebben eeoig day of May, 1~00.
; recht of aanspraak op het land in All such Bates leH unpaid Three
! kwestie om te verschijnen in het Months ~fter due date will be
Hoo~erech~hof op den 12den charged interest at the rate of Six
AJ>:il, 19~O, fn hun aailspr~~en er. per cen~um per annum, reckCj>ned
op 10 te dienan of er voor altijd van from said date. i
te zijn afgt'sloten. By order

Deze ru.le te worden gepubliceerd A. J. LOYNRS
eenmaal lO. de lO Gou vernemen tg ,
Gazette" en. eenmaal is een Hol- Secretary.
landach nieuwsblad circuleerende Divisional Council Office,
te ~tellenbosch en te dienen op den Springbok, Namac::ualand,
regtstrattmr van acten. 22nd March, 1900.

Op last van den edelen beer
Rechter Laurence dragende datu~ NEE MT KEN NIS,
van de l1ooggerechtshof ramen
heden den 23~ten Maar~, 1906.

H. TF:NNANT.
Registrateur van het

Hooggerechtshof.

liEfJE:\' lacllt in den Heer ontelapea
mijne gelief-Ie . I<:cbtgenoote

E,LIZABBTH }fABIA MALI\,ERBE (~eb.
Peutz}, in deu euder lom van bij ka Dil 72
jaren, na fen Jij:ien van acht dagen aan
Bronchiti».

ERNST G. MALB~RBE.
Wellh'gton,

'/.7 ¥lI.al t, 1900.

OP den 20slen d..zer 's namidd~ om ball
vijf uur "'erd a.a11 de deur vali mijn hart ge..
klop door den bode van God, namenlijk de
dood, om te zeggen dat mijn oneergelijke huis-
vrouw ~IARa ~i~GDALJ::"-' SaallJm! op bevel
Tall haar Heer dien zij met de o.rtnen des ge-
loois heeft omhelst onder het \1'rbond zegel
der (o\enade, mij, en haar kinderen en ouders
het laatst e vaarwel heeft toegeroepen om
met haar Heer ~J> de re i.'! der eeuwigheid aJ~
.bllar gezel te"wll4ldelen op de reddings boot
naar het nieuws Jeruzalem, Zij kan m et
Paulus door het; géloof nit roepen Philippen-
1, vers 23, .. an~ in haar was liefde e Il ge-
trou ....heid roor hIOar hee r echtg ..noot, kinde-
_ren, ouders eu ~ naasten. Het ....as mij
een pijnlijk !l:evqel toen de pijl" des doods
mijn hart trof .maar uw ....il, HI'e re, en niet
de mijne. lk'~groet haar tot weder ziens.
~ij bezweek. aan de tering in den ouderdom
van 31 jaar, 1 maand en 20 dagen, .Job 1,
Ters 8, en Psalm 100, r ers 14. 15 en 16.

Ik neem d....e gele(o\ellheid te baat om mi.jn
harleIijk. en dank toe tI" brengen aan mijn
schoon ouders :-.;. en }1. Siebrets, Dr. Loubser,
Miss Hester Smuts, en de verdere Smnts
familie ran Krui1"'"!I;l'nskraal, Ds. Alh"jt, Mr.
eu Mrs. Marais, en de verdere' n-iênden van
Ceres van ,..ien Ilj trao ..t en hulp """ft ge-
noten, God zegene u allen voor uw weldaden
aan haar bewezen, Ik blijf berust en onder de
hand van mijn Reer want zijn genade is 1I!ij
genoeg, gezang li! ers 3.

De bedroefde tgenoot en Ouders,
. . 0

?\. S ........" .....""
sr. ~1.

In het Hooggerechtshof
van de Kolonie van de
Kaap de Goede Hoop. •

In de zaak van de petitie van
FRANS HERMAN, van Stellenbosch.

- i

----•
KENNISGEVING;

DE ondergeteekende verklaart bij
deze, dat hij zicb te Franscphoek

en omstreken beeft gevestigd als
Metselaar (8uilderen Contracteur)te
. huize van D. P. de Villiers, Wagen-
maker. C

In de hoop door goed en degelijk
....erk het vertrouwen van een ieder
waardig te worden,

Noetn ik mij;
.Mr. K. SCHUT,

Metselaar.
25 Maart, 1900.

P.S.-T~vens bij mij te' vorkrij-
geq den l.':iden April, Kalk, Cement,
en ~e noodige bouwmaterialen.

¥nbevelende
Mr. -K. SCHUT,

Bou wondernemf:'r,
Franschhoek.

--~-------------_------
Somerset 'Vest Stranrt

U"RS Ra~eDscro~t beveelt haar
.lIL boarding hUlS te Somerset
We.st Strand in de aandacht van
Pezookers aan.

Hooggelegen,
D'(Trbanville.

~.

ERVAREN TIMEKEEPER; moat
Hollandsch spreken. Doe persoon-

Iijle sansosk bij den Ingenieur, Deperte-
ment Voin Publieke W"rken, Caledoo
Square.

Atdeelingsriftu HamulaIand. Llkdoo.a.aS
Llkdoo.aa·S

Llkd.oqa-a.
lf_le ... Likotoortl Zalf al"", bM cloud..... alaJ

K. ~'rW I.. 1Od.- putjie.

IJKnJlS. 14tHK1f • (1,,-. UJPl.\I).
I

VAN WBOBELASTING.

K ENNIS wordt bij dezen ge-
geven in termen van _ectie

266 van Wet 40 van 1889 dat de
afdeelingaraad van Namak;saland op
een vt'rgad~ring gehouden in de
Hofsaal-te Springbok, op den 21sten
Maart 1900, v,statelde eo oplegde
een belssting ~n Jd. (een penny)
in het £ sterling op alle onroerende
eigendom binnen de afdeeling daar-
voor vatbaar, voor de doeleinden
van 't jaar 1900.

De genoemde belasting zal ver-
schuldigd en betaclbaer worden aao
het kantoor van den genoemden
raad te Springbok, op den Isten
Mei, 190<1•
Al derge~ke belastingen die drie

maanden na den datum van ver-
schuldi.gd-wording onbetaald blijven
zullen Interest dragen van 6 percent
per jaar, gerekend van den genoem-
den datum. .

Op last,
A. J. LOYNES,

Secretaris.

Komen Aanloópen~
lSCHIMMEL ruin E~el bij G. Y.

d. Westerhuijsen. I, lO

. 1d1erendal,
Dist. Durbanville.

HET BEROEM~E OOa~f.TER.

EIN bOtt.eI ~*-.1_ .. ~cIi."i
pbnitea ••u.. dG a...idot ....

• .arISeid iL K. ,......w se. _der ,.,.. -
..Ver&rijpu btJ . . I : '

HBYNES, :•• TREW: Id 00.,

'I I'

DE ZUIJ;)-AFRIUAN
-n IT ••• ~I I

OHS L.ll'fD.
DONDERDAG, 29 HAAJlT,: ~900., ~

......... R.'uII! .........
............... ~ •• _ci .

DB f rpbenee kOON oDd.. de ~pabll.
keinache~lJpgt'InDgeoeo ~p ;ae trau-
portechepe te 8Uooub~i eo) In het
kamp te roeDepant oeemt oól toe eo
heeft r s, zoo"er one bekenct, elf of
twaalf aJa.C off",. geêlacht. Dele oop-
lukklgeo worden met ToUe ~italre
eerbewijaen al. IOldateo begl"n'l!, doch
een mooie begrafeoi. dRagt et' atttllig biet
toe bij om de, aiekte t8 keereo' of de IU-
deu ttt nraorgeo.

Dat de behandeling der 19
in verachUleode hOIpitaleo alJo 'oOJrelioll
meo nletll te "'doacbeo o"er~' eo .
de militaire dokten eo op~ra .... ~ ....'J.
vencbii maken tallOben de Bnt8che
R!pubUkeiolJCbe siekeo, willen
gaarne tsrkdOD8D, aooveel weteD wIJ
alle bOlpitalen; maar de TtáIS. la of
zieken behoorlijk eo blJttJda wedeOO[o.
worden van de gezóodeo eo ioi
pit'" verpleegd ~rden? Het. feU
er te Simon_ta4 yeracbilleblkl !JIt.rf",_
vall"o aa.n koom onder de lnoil_Hl ....
geneo aaD boord .. 0 de tr~o.plj)r&1Cb141
peo sijn l'oorgev.lleD, en
Uroenepunt ill ..sebeel 'JMI1; oospl1taa111
wu, althana t'lt giatereo. eo ~
vencheidepe .t~leo alJa g.,weeat,
terwijl meer tlao hooderd Uil 'ÓOI1i eo
mueleo l~?-en' __,wekt eeD .r1o:, nrmoe.
den dat er'~~n I'0oegzame vooljaieolog
i. gemaaktl! toor het 1aoleeren i....o de
zieken. i; i

Dit i.~ ~:Wc waarop Diet ge.., km
wordttD aaáledro.,g~D. want h't ~reekt
vao aelf dA eri op de ~nepo~bepea.
waarop VaD TlJ.,odercl tot IIChtlloadaod
lo1,..vaopo~ :IUD, welDll rulmte ..
gebrek aan Terache lacht Ia.. n.:al8ba
bnoeD daal.- o~ogelUk beb,oorItk T~.
aorJd en opgeplat -«mJ.D...... de:,..on~
deo &tjo ill ,edadf ge_ ~ &e +ronIeQ.
UDgelt.oken\. 00Jr: hebben wl T""eo
dat eeD oftlclê,o, die ti!! Ela~·p. .~=:~
vaogeD genomeo werd OD~ jU.IatI 1'1
kamp te t!iI_oo~ o"erg~filii ..
e@ der IOllepeo'i Is dit· ~It~ 0....
entegeo' heeft de: mill..,. OT~d a.'
heeren J17Llva J&PPB eo C. I .

ook pwone JUurfgevanrD$D Ji~_.II;;i;~;l"
haD eerewoord 1~. .wg Il
die heereo hali TrlJl8$tiag
omataodlgheden, lOUr ~W8FOJD
dit ~ncbil.,..ut wonWo?h
lak? :...
V .,1

Mea sect: dat debi..... _
koor1a op het. .l.Ml'ftll.J Ol_la.
moce~ ... dUlroDl .......... m
nMt op de ~It ... l,~~tl~.c.__ ./
met DOg ~lfdë, .ldaM.NnI·

Verandering van Naam.

DE heer N. J. H. THEUNlSSBN

heeft den ondergeteekende
gelast publiek, bekend. te- stellen
dat de naam van zijne plaats
IJrak water, (Lotten NoJ. 6 en 7)
grenzen?e a~n Leeuwpoort, afdae-
!tog Victoria West. niet langer
bestaat, en ~ijn eizendom zal voort.
aan bekend zijlnals Alona.

G. a'B. PROBART
Victoria West,

1ij Maart, 1900.

~

A. SPOLANDER&CO.,
(}EVJ:sTIGD SI JAllEN

OUQnameter·, lImlOg. III llotmaUd
Jl_.lou.- D.rli.f1lClW4

Gonclen en ZiJverea Horol~ it'
, .Voorrud: ...... -0-

MONTAGU
. ,..!

G. P. VAr\] ZIJ L
VCl!du- Afs!j';c~; ,(\.!g'::6cc:1 -ell

.'\..,.ct:!1.ó"C:l t.
GEVESTiCD SEDERT 187'0.

KANToon . -,BANKGEBOUWEN.
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PA A R'L.
~IEUWS UIT DE PAARL.

,\ I"., I.\\D H(W.
, ,". r-n ZIJU ~t'k:07.A:'n om "als

',:1' Il [I:J h~t rondgaand hof,
If,rd, 19\WI, iittill!o( houden

1, fil'( I~ Dra kt'n~-tr>iD; .\. .l .
':l"!dl-Wt"'g, A .. J. llarai""

f-' _ j HOlJy...«u , ~J~., \\'f>ltt"\"rl"-
1 I;' Lou w ,: Buin-st rsat ,

,\ .tn L.,w". "'f>Uington; .l an
" 11 Il .J. Kirk, W ..Ilmz-

f'\ r~!,·JI. Grcwnbt~r~; Jt:v~rt
I:",,,,,", .\cht .. r Paarl;

I' ,..,,1 .v nd. B..,ter_Palid; O.
I' ,.Irl, IhllIri S: Malan, Paar-
rOl;" \ .i u dt-'r .\(~nvt·. \\ïonnt"r-.-

! I lJ..II,,,npllat. GiJ. ,I. Hugo,
·"..k P"-h·r.\. Cilli .. , lj.zn ,
, I. (' \\. du Plt"si" Paarl;

l,r""Ilt.·r:!, .J.'). Wiehahn.
I' .,·t, r (rlh«, W''''in>(ton~ H,
'1;"wK •. J ac..., AIb..rt\'l1. \\' ..1-
HII~Il,,"t, .\('ht~ PI..;rl,
h:1L\ \K '

'I, I ,I." <I., Ite-pr Svbrund van d ..r
• 1 I ',. Paa r l DI;a.mant." Ach-
'.·'Ié k r.m k L' aan beroert e , De
_ ~~ ,!.tT h: no~ ...p.r.lkeloos\i~ t'n
" , .. ,1.1"'11 to .......tand verkeert .

,\\'111-:1:' IIII\T>, .\CH1Jo:H PAARL
LIK.

'I: ",,,d,·ltJ~,<:h .. n'fltad ..rin!o( van
,I,,, tOlk, zool jI; .. houd ..n wor len

," ol.· I'ilarl ""hoQlgpbollw. op
'''',[.1..,:, <I,'n :Il,tt'n deze r , I.. b..-

ur: r .\ lit· l..d e 11· word ..n drin-
. "r ~lJwunin~ de.;~ ¥t>'l!:\d~·rin~.

• !

'!I hoort I' oorlo", . krifg ....)L ... "an-
. II Ilt,t kan nok nu~t ander ..., daar

\ I rlk.L,ud,'r ...;n natIonaal jl:pvo..1
'1 ~u,' rn."I,-,Hnknallóprs. hlOt>dv..r-

", "d.'n, than, "p"';k k.. III in ...·n hlo.-
',.,:_:, 'on·ik" uit .. incl~ nlf"lnHnd ... "t ..t'.

, c" .\fnkaandt>r- houd ..ii zl(,h ,t il, Pil

h.eWf>'J,ÓU)!~ll t'n Yo.,rt~an)! \'an dt~11

rJlt~t. ~t>"pal'lt}(~n aan,lneht. J.!Hdp_. nJa~r
""d ..n-n di .. zich lovaal no.'m .. ", d ...

'!I.!€lr .. tpfl"(ls het ¥UU~ ni~t allf'fl'n ,",'til

",aar ook hi ..r ..n daar pror,.."r""
,... ti("htpn. .

',' ""tzA van Mafeking lal dat
,"C: lIa zich zal ,lpp<'t1, ,. nil onh,...
,I r ""'r tN plaat"" ~<I flf'n ver~ad~
,.,1.·", .. aarop oo..loten ..·..rd· .',-n
. ,:d~g t .. h..bben. !ID.. d""l t .. h.-

·..n danhtond in de kerken; na-
.i '''p''' ..n; In drn avond n
I.r" ""If' Dit laatlltR wordt m t

1_" t,·g.'mOt't t(t'zien, a.anm ..rk''Ddp
~, ~,",,·hif'(I"., m..t h<-t onbA van
Il ,·.·d- wordt door ,oP kind .. r ..n
,II" hlli .... 11 .... a.. r m..n ni ..t zal
,I" rIIlt ..n aan !>tuk tullen ile-

: "III' I.,u m..n om hf.;;cherlnin~
,,>I,I it-' of zuU"'n de 500 vrij-
,J.!,It'·Il, eli .. thl\n~ hi<-r ~kam-
:li n'rlt'+'oPD t~r bf.c;ehtarmin~?
. '·'r ziJ!! dan de vome- vrij .. il-
Il " ... i,j n it-t v~1 h..il van two

,. r,'n nlO h.ot vorijl;P vrii .. illi-
HiJpo>tigh ..id andE'r man'.

hui. in te stappen, tot in de eet- of slaap-
k,.oler, den eIgenaar, omdat bij de .. aarheld
,("hr",·f. te stompen. zeggende o.a., dat Zij
un-t 50 man dien avond zouden komen om
het hUL' (show) op te breken. BUD>werd ver-
7_.-lr:.. rd dat de huIl> d..r" politie zou ingeroepen
'II'orden. waarop aij zeiden: dat de politie nw
~t'ene bet eekenis is; dat zij niet .. te zeggen
lu-bben, eu dat zij (de- vrijwillig ...rs) bet eerst
d .. poli ti" zullen ~an kant maken. Gelukkig
I<,·h..urd .... r ni ..t.><. dien avond. Er werd ech-
t .. r wacht bij het huis gehoude-n,· . .

Wat een nnafheid! Brieven worden ook
acht ..r I!ebouden als het handl;chri{ t bekend
i" of al. h..t po><tmPrk van .....n brief niet
dui<kllj!< is, dan .. orden zulke brieven nWU'
Kaap-r ild ~nonden voor inoonti1icatie. Vtaagt
men oi er mi~ien zulk een brie-f op de J'O"t
is. dan moet men wachten' totdat miinheer
d.. pa-st meest er komt, want dt! anderen, die,d ..
nri.-f !I"ZJen hebben. !runnen: of mogen II;~h
z,,,!!~.. n. H ee tt m..n een paAr uur l.wg ge-
war ht . ,hID moet men hoeren, dat' hij niet
wo'!ani.:en brief hp ..ft. Echter na tW0e of
dri e d~l!en komt de brief te voorschijn, waar-
in ni.. t, bijzonders .t"at dan dat Gordouia
~pproclam .... rd is; men niet all.... moet g....
looven wat men boort; dnt h:) (de zooo) nog
.....1 i~... n cl.." B .... ren zegen zijne ouders toe-
", ..nv-ht met P('n l;;u~,

Int u-schen loopt ....n ,prnatje ron:1 van de
wonderltjke diDgen die geachreven ... rden, nl.,
dat de lieden te Worcester m_ien opgeruimd
word ..n. FRn persoon verzekerde mij dat van
.lf' miht airon hem ge"'raagd werd of zulks waar
i-. Un onde-rZO<"~ mOMt gedaall wordeD,
Hier f>rgpn_ moet eell broeinest van oageft>Ch-
ti~b"id lllJn. wont VBn de P.M aangekomen
'>00 soldaten, zelden, dat sij gekome, zijn
naar WorOO<oter om de rebellen op hun' p1..k
te zett"n. Wie r.ijn de rebellen?

• • •
'pt. betl'll'll! Een Koed voorbeeld! De-

jonz ..I~en van Achter ·lIesri ....ier hebben wo-
"-Il t .L"fi bijelkaar g.... raeht voor schrijfbe-hoef-
t<'n voor de krijg....geY'aDgenen. Voor £4 heb-
h",n 7.ij pOstzegels gekocht en het o~eri,e
oven'!" "ehriifbeboefte~. ze zHn dad .. l.k
\·t>rw"d ..n g...;"on:t..~. • .

.~rht pr Hexrivier heeft bij wijze van inu-
k ..nin~ bijPt>nu:ebl'1lcht, ooit ten beboeve- V3n
d" krii~"_p;evaug .. nen, de som ...an £98 17•.
lid, f:..Qt' li';"t i~ nog uitstaande. Ook ~
I,..n ..'i een I!;root lIantal h<-mden gemaakt.
"11 ""edM veoel aan drui"t'en als .nd.rdin~(le-
7.on,I,," Voor de wedu.e-n en gewoáden heb-
lW'n zii ook over de £100 gewnden, _n peAr
ItlHAnd..n geleden,

HlIrt ..bef>,<,tt'ririer beeft ook '£32 7•. gesoD-
,~'n . 7... terdag ....ordt albier door eenige vrien-
d"n .... n bazBar jl:l'Ihóu4en iD de ~el~s-
zaal. M~", dit ook onze .....l"Irichtiag be!!Cha-
mtl'n.

0'-7_" .. ..ek wordt een groote hoeveelheid
h..mcl...n. ku_n., matl'1l888ll, kleetleren, eIlzl.,
\'przon~('o, OmtTf'Gt veertien dagen ge!ede'o
7.ijn ook zoo .....t ,..eatien kiaten me-t goed Vf'f'-
zonMn._tal eetwal'Pn. of Z4!I aangekomep
?ijn womt ni ..t v..rmeld. Dit doet iemand
hUlvprPn om ~deren te zenden, daar men
niet. WPt't of zij hunne bedemming bereik!'D.. . . ) "

Meer dan eens wl'm tijdinp: K_nden door
j1; .. VMn!l:6Il en dat al het !lioed niet in hunne
pakje-. ...as, Nu wordt ook verteld, dat een
bI'ZPn4ing ku-_n~ de gevangooen niet lw-
I't'iktt'. ' ·. .
0.. volk ....petitie wordt alhier druk getee-

kendo
j

I'" .'.Ie-,ljrgw ..... ..t .. ··n N.1D11r_1Jw~ "..ft in
(fIr-' .. rt .. , ,... .. ",.i.- ""'lf" YAn tt- ""'-...,;",, •• 0 Mn
.. e.b.·I •• 'in'l v.n M'n 119"",:,u'bo-t pond.

29 MAART, \900.

U IAA. 11~
. land.genootell,-In .de o~tl"". no

£.and ~an den 1M.JI dit .... , !lIJf ik dat
Eogelat..d no niet meer doekj,. omctr .. " door
te H.en, dal ajj neht ",ooI! leJjj~. hlChten,
ena., en', woald H06II'er,' ..... roaidoit hee-It
l'erlrllUird, da' zij de ol¥llAanl:e#j~ tW ~
Republw-t ml IDtgn_, !.'
Jh vra&« ia: Wa, kooIleo wb bier~n "lf-:,

len of doen? E,n h""eeni,e- !UI~w~rd dat ik
Tin!! is dit : wii konn •• ni,," ~n~ doen dan,
bidden. Laal oDA, boe "rocx.rl d. nOOd .Órdl
des t.. ernatigt'r bidden, JOOII!Ja DOU Heila;J
gedaan heeft : '
H~i ~ niet nooiill, d~t ik iu IIOQ IJjtboe ....n

te .iJ&~ op d~ ackrr .. ,~b.!d •• t-r~D,. wan-
n..or .IJ· hoi In " .... '.n w~t'.id doen; maar
waif n~. I!ewe,e~ leaD, wordeA, ja ~ ~/~/ml
"altfM-J"'''fI ..an a Ue<tre. t_~IrOlli8t. V.len
meeneo, t!at .111 'ii 8lIva ,.f i ..ee _al •• 1per week
""&e IUldgenooto-n in deo .'riid dea It"" heb-
b.-n 0plJ..drapn, aulu ,er;04Ig isJ '

NeeD, broeders, laai ODI toqb nil 'fooralp·
trou.., •• &eo en iederen dag drp UMre "'raceo,
tUl'"Cbell beide tot Iromen .n "II .iade te malten
aan dien bronlu1Itoord. ,

lIJ: .... t er word, met den gndltdi.'l" na dea
Boe, door leer ~elrn op--nliik d .." lpoligedr .. aD.
Lad dit ot.. lJiet af.chrilrho qf ollt!Doe$l"n .
Neen, boe lDeer di .er.ld .pot!, boei Dader wjj
onR ."D onz-n God .i11l1n ~lHeo.' WIJ bt-b'·
he" dell ~e iligen IlAnt.lo.' tt.r", m.i d.1I
R.-chte, d ..r gaD,,~he .. rde hf, ,be,! af .. 'akeDen
Kon' na het beut...., "all w.fodiein, door

d.. F.1I1l.. lat-h"n, zei irlll· iu nit dJ.'rik& "D
..en .,.d..r: "Waar ia na d.lG •.a op ~elbo d •
nOO',..n nr'ron .... D?" !tI.t id .... rooi .... r-
,lillialC ,.eb ilt tiit "'e' u'.men e. ~ bede l(eilaalt:&
.hl GOld ,~oc:hd. eere Zijne UUaiJ' Ill" redden,
h..'.ellr H'ii ook aeller d04lo aal, jlaar 8ii .. aaa
!(.....n aad.,,,n jf ... tt. :
Z..u iema~ mij aulk eeD.... ,., pdun beb-

bell, ilr lIOU h"m bebben pa.,t.uo,d: "OOM God .
i. "Cl" io de., O .... el. Bij dOOI' .J .al Hem boo-
ba&llt." (r., 1\5: 2,3) ,

La." 0 ..1 dllD O ....re drillrntd .i .."bn (a)
om d• ., .....J. ~ bent.n.. •• 0 ma-
Ir"D 11... 11..... d ... _ (b) _ ~ aUo wil
ito, OftUIU broedenD bu. dllll"Wt<kochl. ontban-'
k .. ljjkwid terDl t. ,."en. G<¥i bo dat doeD,
fli, ,."lOkn wji "'Ul, I.al 0'" e'feD .•teUÏlge-
loonn, da& Rif u ~ lIe.iJlijr i.. ,
L.a& ..' .,..,1.od a.,.11 ..al h.t .U; laat bet

sijn YoOrll8llleo Di"'preltea. F ~IJ diD weet ik:
K..~I ...d bn, ,. .ie' de __ Id ti miJeditIn
b.,t lot· der olkereG. Er ja EeD. d a Itooin.r
lit in e..... i,la.id. tiel Die MJt: "}f rUCI aal '
~ .. a\ 8n Ik AI jal .-UD ."Ibe .' ~qeD."
(J ... 4.: 10). ED de wjj .. Salof\1O. 8 .19: :n,
_t: "la b.' bari dee IUD' SiiD 'f e rfd.cb-
teD; _ar .k nuul ik. HfJtJfm, die bufcztu."
Lul 0'" ou aan God .a Zijn Woo~ hooden;1_' Oft. de" B ..... op aiiD' belofceal wDHD ea '
Hem 1'raC.1l .goer b&rl1lb"'"4~8Di h ,ed.a-
k..a die, ....I. Iii"· ' , I

Alaar lui .... ook nid ~Jtrg8t." btiljjdëoie te :
doell .... n 0"" eebaJd"n ,n dié on.,. I~acke'
n ...,tea ell (Nd, Die riroa. ie, .. 1:u OM 8D
h',.. 'e"....en. " J'

Oocb laal or. on. i"mitl,I.I. io~ Beta well'
tien. d,e lIe&elld het'fl.: "li( beb tot het _ .. n

~5':()M~trM-,·I: Zoekt lIy ie~.... er~ •. :(.J...
Wp bebbeo DOf dlSl)M1fdea elle aan

Fano ~.erbeerJjjki ie geWord. en. *. OQII.·· m~
..ertroull'eó toetredeo to' den lrooa er puade
.0 .ji ..lied ter bellwamer lijd wordeD
0. KouWI ...erlloore oae tel! lf .... 00.

rOf'peo. :
U" .•Uer Vrieod, . : . .
. .' J. A. LIU~IIIG.

Ouell.booru, 18 )bar$, 190(). , i:
JHe' ia,' onn. Plie.~,.ómoo.k. _~" .... bU 'tbi dell.' De 'fO~M ~t.... ......,

ltend .0rd.D. O"iaraf mOe....., ", .' a
,ebocad_ worcl6n _ ruolu~1i te . . ~'.. ea '
la. ~area behoort bijee,a .' ..
'WOI'deD.-Bw.] . [ ..
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