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"ia MNdeira, den and<ren
H elena en "'~00ifl6ion a-....II'If~rnda
tlJ.'~chentijiltn..: .
DURBAN, Kapt. W.ARLETGH, 26 vcoorlflrl
ARAB. Kapt. OAIXES. cl November.
T,EUTON. KApt ~h.N"Nl.NG, 11 November.
(,ER~f.AN. Kapt. WAIT, Z3 November. .
NUI;lAN, Kapt~ B.I.L'IBRIDGI!:.7 Deee ,mller.
~Hn DI~ KUSTijHt;NS HN N

V prtrpH en Hj om de veertien da
aar kom~t "an Iedere S.tofJ{llh"ot 'ai' En
en pens in iedere 28 da~el! wor« t do .I i- nst
str. kt ~a" Natal nU8! .

ZAN~B:[:R,

te Ddaseab~ai\ Iuhambu e, QlI;llimaJe en
\ ?llo/lllmbi\qu· aalllt';:gendtlc. . i

Retourkaanjes wor,'ell ui.gereikt IIge. \ier·
miurl-r.re Prijzen. - !
'hor Vracht of Passa, e d()6 men aanl~k bij

de Kantoren .Je( MaatschappIj. in de AJ)~nl~y.
stralll. :

THOS. V. FULUjR. i
lJi,t'k!fur (j~, traal voor Zuid Ae.i~ •. ·

~TtT;IGNt

laDEN
I

18 dezer,
ZAT- de''O~rdej~JreWékeilde "publiek .8!'.~-;«: -e-

,koopen te Station, bovengemeld
~tal Schapen. Paarden en Ezels, die
In uitmunteDde siin,-:

AARONDER versoheidene FraÁije· KlEmrltpa:nllEtU
verkocht. .

. zijn in uitmuntende conditie en .worden nnrroh" .....t.

zoo gunl!'tig beken~en Handelaer, d~ Heer

boven wOTden

,< •

Donderdag,

EME
UIT DE HAND,'

ZAL G.BOU~N WORDEN OP

Den 25steni'i October &.s.,
-1 .

'op de Pl~~ ~G.EKLOOF, d.is·
r • tnkt lliJJbeek Welt, .

. . t
. Van den Heer F. J.; 'AN DU WZll1'KUIZEN. vaD

l' OOEDGETEEUDE RUINPAARD&N;ans j en MERRIES, waar~der -drie paar goedge-
I dresseerde <Karpaardeb Deze zijn van 2 tot 5

. jaar oud, .
H. J. VAN .~ WESTImIZElf.

[ : Hondeklipbaai.
~~----------~--

'.,

per Publieke Vendutie verkocht
PORTERVILLE.'27 STRUISV()
volle dragt v~rell. en 16.P .AL1.L'''''''.Ll.I
op~ebra~,t .door der I!eer DAV~D
veling is overbodig. Ieder weet welke

ten kan, als men weet, dat DAVlD ze beeft. onzeoraa
E. Bó VAN

Naar~ Engeland via St. Helena.; Asc,nsio:1
en Madeira.. i'DE KOIl. MiialEto+mbtlot,

DURBAN, H. GI WAR-
LEIGH,R.N.M., Ge·I.I\g'~~erder,
zal als boven vtlrtrtkfen op

DINGSDA(f ~6 October. 0014 UOI'. 's ,namid·
dags Geeu lading zal lllgeuOmf'Il' wor~en ná.
12 uur ('B middaga), up dell dag 'vau ~er·trck.
Passagiers geliavell (Ian boord te gaanlaan de I
Oost Kaai Alfred Dok, uict later dan :3 n n.r 's
narniddaga, . 1.: I

VOor V recht of Passage doe men, aanaoek bij
de Kantoren van do " Uniou " Stoombootmaat-
schappij. No. 6:3, Adderleystraat.

I '. ,: .

~''''LLLe.en Buitengewone
VOOR HEt. PUBLIEK.

I \' ); ..'

~f8Iager. I ! ,; 1 ~: ' i

~'Iing. i UBLI~KE·.·'~ERKOOPI~
D~ I' 'liol;niale opntgtgete~l~eKoeijeaeBV·

Levensassur~ntie Maatsqhapprj, ;gevestigd' L:'E ~nde.rgEl~kende zJ_ zijne Tw~e~ Jsarlijksohe
In 1825 I" >. :' iO} ~ Wolvedans,:~ diet. 'almesbury, t.

UVERNEUR-Zij~~G.nade deH~~~n Bu;C~r;Q.....berry, VG, • QpIWoens4a,g, 2' Octo1ler
, I " I .

---;"'__--'---+j __.;. i 11 ALS WA~EER ZULLEN VERKOCHT WORDEN:
KOLONIALE TAK. i • f i: .

. I ~5liKoéijen, onlangs gefal£d en dieop ~lven gaaI?-' :
Hoofdkantodr, 3 en 15, Georg!'stra.at. pO!jVaarzen, ,a~ 21 to~ 3i jaren oudi; bezet door "Prince," en: .......·..."I,I ....n

f 82) King Williarst~t, E C, en i ~"Sultan" . I : r ;. ,1. 3) Pall ..Mall,. ZtW:' ~61:VaarzeD, 14 msand~D oud"getrQkkeii uit" Prince" en "Sultan ":

66, Upper Sack illestraat. II4i!Treko88en':; :
I ~5~Jonge Ossen I ';. .'

_________ ..,....__ ~_-4 _ _,..._ !l&:~Eerst.e Klasse Ezell!~ gedreseeerd, vap 4 tot 6 jaren oud

WINSTVERD:EELlNG, < 1$80. .6iPonies, 13 handen hf>og, geschikt ~or Esel-, Voorpaarden eq
I. '. ;1 gebruik in Wagonéts ~;.. . .

E TIENDE WINS'l'VERDEELING zÏ\l geschieden lop den 15 November 1880. , l~Psar'Bruiue Karp~' den (Zwarlland~Aanteel). '
Het vereieelite onderzoek, dat san de Verklaring vaq Winsten voorafgaat, is sedert n.i. Id \1 te I . 11 fk i., ti d t teeli

tijd aan den gang, en de Direkteuren hopen in staat te zullen zijn, hun rapport aan ~t~nfem,~ ,/"~nll e ~.J~ J~, ~ e~l a~"o~,s~. v!:\ad "e ,or~g g~, "S~
in 1881 in te level'en '" ' 'I t, en. i an, . 0 a~ 1 po os, ; .eman . rmce, u. ! . Ayrshl Bul" Thom," die ~edert de laatste,18 laren. ijoor den Ed. heer ~J.

van "het tege7~w()()rdig tijdper~ van Bonuesei: 15 Novtmlbe_r 1880., zij~ ~~,oerd. ji ;" ' ,

Persollpn, die Polissen nemen op het Schema van, cl elneming gedurende di~ jaar,; I 1"Verkóoping zal beg nnen na aankomst van den Eersten Trein vah·~aal:>st.a.a.
het voordeel hebben der Winstverdeeliog, die wel ra ~I gesebieden. zullende d~l' w~nne", zal gf\ZOrgd word~n voor vervoei van koopers van Klipheuvel j;)W~~lLID

rdeelen som bestaan uit al de verdeelbare WlDst n, welke sedert .15 Novembe~,l gJmeldf, plaats. i ~
zijn ontstaall. De ~faatschappij he~~~ reeds .NEG~N malen Winsten verdeeld;: ~ V . ! z··"e" n wo'r'den .
groote beJragcn we:I'(len gevoegd QI] de Poh8'S~~~ op llet Schema v~? d~~lpeme9 ' Ji,' WU"

kt, ..... 1 mee, ~.n DltlE_ MI~~IOE~-_POr ~T~aLING b'l '''l¥ va~ [. 4>1,21 Sep-bo,1

'GOEDE '. HOOP,I .KAAf.ST.A.D. : i ~ DE 'II........~
. Blfs T U U R r I i r -~-----.!.-~--.---

. I . I'

eIEcl .. JOHN ~TEUA.RT,laatst Meester van het Hoo~gIegtshot, Voorzitter. 1
Ed. JF'XF. MRuTHERFOol~du'dKopop~iaD. t \WeIEd, ~: • ~ID, ProkiuKreur. Lil "T'

'. . .l!:RRIMAM,J es ar emen ~. " .I:N ,;ni~J:NT, I o~man en "vanI2i;,:munden toi 2 .
. S. JACOBS, ::;trafregter van het . f'an bet Parlement. ' ;2

Hoogg!'regtshof.. " F. . BURRow_e, Kontroleur van
,nkomende :&gten. ~ _....Jo-------+-----i- ......--------:----:-+--t----

•
PUBLIEKI£ ;V~RKOOPING,.1 , '

TE FRAXSCHHOEI:, I

I

. ! :UN
I '78 .... tetPtee.te.,I 10 d•.:rlrrries
I 2 40.; : t:nls.
I' ..,..:~'-
j
lD' E Ondergeteekende. zich op de Schapen.

. teelt "enschen~e toe te leggen, heflft. be-
tiit aloteu I'ubliek te doen! Verkoopen, op zijn !plaats

te FRAN:;CHBOEK.~~jn Aanteelvee eni zijne
Merries. op I

Donderdag;". zasten dezer.
Onder het Vel' zijn er 20 Gedresseerde Trek.

alleen ~n,10Jon,"L .1.0, lp roeijen in volle melk,
l Gdo. die op kalvên: ...taan, 15 Jonge Vaarzen.

• De .Merries en Ezels :zijo geteeld ,op de IPlaata
PIoriskraaI (Rivier Zou der 'End); zij zij~ allen
i~ goede conditie.

I

11"-i

Naar Port Natal aanleggende: te 1tlossel·
baai, Algoaba.ai en Oost Londen inet

Passagiers alleen. '
I

I)jo; KOlt. M31\lstcf)mboot
_.' ,[)ANUllE, H. E. DRA·L..~_:·."~~_'-.>.:,r-- 1',1:. Gezagvoerder.izal als
_">"~ bovc,,~emeld vertrek,lken zou

spoedig mogelijk' na aankomst van de pUiban
van Engeland. . i •

Voor V racht of P'l~~n.gl) vervoege IIlcn ZIch
ten Kantore fall de :-;toombootmaat$;happij
I. union," No. 62. Adderleysiraat. '

. i_._--~.--'---------1--
Naar Port Nata.l, Delagoabaai, Koza.m·
biqne en Zanzibar, aanliggende tie Mos-
selbaai, Algoabaai, Oost Londea, In-
hambane en Quillimane, u:et Pa~agiers
alleen. ' f

[)
1-: KOll . .Maalstoomboot V

TEUTON, E. M~lI:-;ING,
GczH:.{voerder, .zal aIls boven ,

..... Ycrtll'kkell zoo gpo\:~ig mo- ! zul
g, lijk na aankomst van ,ie Am/.. van Elfgela~'1. l te

\' o~r V r<lcht of P';1s,a.q~ vel'voe!re m~n il.IC~ i 18
teil }-;alltore val • .1" ....toorubootll'll!l\t ;chnpPIJ
"Union," No. 62, Addc·'lpyslrHat.,

. t

Londen .

Dnbliu .

, JACS. HUGO, D. Zn.

Paarl. 11 Oct. 1~.·
DE VILLIERS, ~AURE & C9., AfsLagers

se ,l~ TieJi.slel el KHijn
2 Ge4rHlter~tKarpaarde.
I Paar.e."iju,

ZULLEN Pnb1iek' worden verkocht uit de
MARKTKRliL te WELLINGTON, op

Dingsda.g,: 26 October,. ..
dádelijk ua aanli:omJ~ van de Eer,ate Trein .

. . J. C. GOOSEN.
. l. FB,ElfPqtz & CO., Afslagers.

SPRlNiGBENGST ..
,~-, H.ET dekken VIUI Merries
. voor dit saisoen voor fok-

. ke~ 'Van fraaije Rij. en !Koets-
paarden. .'

De beroemde in~,oerde SPRINGHENGST

"DB SHAH"
bij ~e .. Whif", ~i~ de "Flyi~g Dnt4hman".
zal tegeu £5 oo~ be~kt !'8-D_al"Merrlios dek-
ken. De fooi v!JOr !lên. Stalknec~t is .) S~illinp ..

Doe aanzoek bij' den Heer TH01ilAs,:Veearts
te Kaapstad. ~.

N.B. Twee of :Q1,OOrMerriee. het bonafide
ej~ndom van cie~~lr?en e~genaar, ~Ilen ge-
~ekt worden -vOQ,r:drie gnJlleás en een' halve
guinea voor elk ~ meer.

DE

--~~----- ----_.
Naar Mosselbaai. AlgC?abaai," Kqwie en

, . Oost Londen. .
r :'lo E Kon. Maalstbomboot

.,... ~~,,) .\ RA B, S. R pi CAINES,

-::. Gezagvoerder, van Engeland
verw"d~t te!rein 14 dezer', zal als boven 'VCI·trek·
ken ~I)" spoedig mogelijk 01\ ontl~8tipg har~r
Kal\p~cu" la :i:ng.

Voor V racmt of !'assl\go doe men aatlzoek bij
do Kantoren van .lf? " UIlion" Stoombootmaat·
schl\ppi~, No. 62, AtI(krleystraat.

A. J. UUS.

Ed.J. & H. RiJD & NEPBElV.
, .'

Age7lten en Secretarisfen :-THOMSON, i'SQN ~ 00;

~AARLJJKSd~ ':RAPP I .,.-. 1880.
E VIER.El(-VIJFrlGSTE JiAARLIJKSCHE I VERGADERING

der MA.ATSCHaPPIJ werd gehou~eu te Eden Jp Dió~~ag, 20 A.pt1118~.

Resultaten medegedeáld in~het Ka.DD,on der DirectelU'en, I

H",H"..... ter Assurantie voorgesteld in 18791(2,336 ) .tl,547,316· 9 6 ~,
van Assurantiën Aangenomen in 1879 (1,895 . ) - 1,184,444 18 .~ \ '

.Prf'mies op Nieuwe Po1issen ih het jaar 40,984 1 t ,7
wegens .Overlijden in 1879 bn~ten'Bonus Ad 421,992 8 .51
van A$surautiën Al;t.ngenomen m de laatste 6,266,013 10 9 i

tlel!taI\ndle Assurantiën op 15 November' 1879 (£1,345,476. I

178. 9d. op nieuw Verassureerd bij a~dere Kan .... 19~044,74S Hi' 10

komen rui~ ZEVEN HQNDERDVUF.EN-,iniGENTlG DUIZ PONDBN STERLING per jaar.
Belegd Kapitaal ruim VIJFi'EN.EEN.HALf _~u ...·v.... STBRUNG.· ; ,;

:Fonds op 15 tN w:',,," ,'.LIlILUg~

SolliciteuT8 :- ...""'~:
!' '..:.)~

.:••L_/.-_. j

BEETJIEiI
" !

:~~~.
'~

o~bergsche~_éls
I

. !

----- --..------~------

80; t;l]).,u.'I:ti\AA:'\SqH E .

't(::.'NINKLIJKE MAILDIENST.
~[t ho', hon. llail Liui~.

lO, Verdwa.a.l4 of Gestolen,_ : om.\ oo'en cl z..r Ijj i' ',:efl,,~'kk, n V:II'

!\. apslxd Il al Lumle" OUI cl.,. ill ,Ier~n
J", _, .'., vi., Madeira 'I· PIYfIIO'!,lhl tt' Smt
Jj. "il' n' A.'e7IS'Oit ()l\lt~.g~.,!e up. b p_alrl,'
.t, di': ti ,le,'. HClol.,k';'.llj"s .<."r,·""uit.t,'~i-!
'h( C \1': v", ..mil"I, I'tll>l 'ta" III percen' tU'Mch,)I
En:ei.,t.d en .10, Kallpkolollll' I'n Na'a!. !
OL:. )\l._B:\LMORAL CAS1JLE, !Kapt J.

WI~CHBSTt:R. . 1.
!'\"v ~ --GRANTlJLLY CAS1'LE, ~apt. hl

P. ·W'.B"rH. ;' :
} \t,a .~!o()mbout.--;cnN .• AY C.~STLE,K ..pt.

E. ,lVNEIl KN.R, . i
~,)V. lt) -DUBLIN CASTLE, jKaptiJt:FFRl!S.

ANLJ'l:B~ON & MURlSq>N, Agenten.

De ,~urUeiten. .d.r , :
~ .. tecbappij wQrde~.(.pe- '1

6 Claal onderzocht bi]· elk i •
li onder:aoek door een Comité ;
2 !~n het &at aar. iaet '.IPa
8 }ong.t. rapP9rt, certi6cée- ~!~ I

2 reod. dat. il de:~iJ:'..,.·
~n ~n Sec:Jlri~' . ~ i :

8 ~Qlmeerd en void ~e;' , .
be,onden lijD, ja g~ul)li- i '

7 ceeerd in bet l'l'OIpectua.
9. der MaallChappiJ. I' !:

.'4 I;

9YefDllIldan • :
Be.eeDin!Cen op verban~sn binnen

hanns waarde '
H~Ï8IlÏ!!endom • : - •
Gobvernement! SelJnldbrieven •.
Ettecten en Sc.huldbJjievell
Btiversions .
Beleeningen .op IjersOODlijk.e

éecu riteit .-
Agentsoolan~t'n en i uitetMnde

Premien ~sedert ~rachellen)
Venall!!n en,(IP!ltlloo~~nInterest
11'- in de naok ala .nlet, en in·

handen • J: • .

V.~N de plaa'" 'vim den oqderge~-;')J8'
ROCKLAt(DS, K.oebe ,op 1 I A.).*-

11., een B1a&uw~nte Ol, een lwart' do.
en een Zwarte ?&IIJ&l"'" Ko«. (,1merlt S. op
een der bonten.; Hééren ~fltBle«Jterl en
anderen, bij wi.~s-e~de beeskn ,mogen aan·
komen, worden i'rieudelijk verzocht, du.p..n
kennis te geven &&n den iOodergeteekende,
Itullende alle ~Jmij:'e kO$teh terog worden
~taald. . .

, !
Iler:moD Statie
d', ~ ; !om ze1td v.erkooI.en te

: ~JrRENT

...............Lj.....A..TST~ .VAN OCTOBER,
• !:: ~ !

Da"wp . lat~r te bap~n. ; i

tJ9~t0N.' f.\á: LOUW, :~f~ers.
; ~' :. ~

t~ •3 .

ET
6

Booklandli, K~,
13.Uctober 1~,

..., ~ï
i

. i
i
[ .>il
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.20 Zak1fen Fiju ,10 Zakken

do. Suiker, 10 do, Riijilt.' Ze<;p, 'Tubak,
olie. Bote", Vet, Knas. HUlD, Spek,
Voerobitz, Geruit 'I 'I'abb-rtsgoed,
Laken-in st ukken vau 3 ">\!'IlIl-JDIUUjt

Ollderbnat.jrs, Ilr(J(.!,:t:n, Kousen,
Tim me,ma[ls!-(eret'ds~l;ll p, Porcelein,
IJ1.erwat't'n. PP' l'en Ilit'nigte aude ';nI.clio.A"

vet:! om te meid •• r. Terselfder tijd
v('rl~ocht een gTq~te kist R'ellSSo1'1;ee)rde
Medicijnen. " . .
LET WEL. - VRIJDAG, 15 OCTOBER 1

; : COATO~ & l.OUW. A£s11

p.lO. p.lO.
1 ~ 886
1 84B
2 : 7j' 4-3121J7 .

s'b ~";. «
8 J6!l ti 20
., '.:'1 6 31

, 4. f42iij' 6 ~
6' __,..
6 17 '
6,88

~ ,

1f !:
till ti
ë~

PUBLlb:l\ b: VE1{l\uuP~ 'G
V!N :

Losse Goedere

enz., "
DS ie bekend als ee:;~ der mee~t
Plaatsen ill den omtrek en'bel'ft,
uitgest, ekte Zaai. en Weilanden. '
id, geschikt vo<)r het vergroot.tm
i~e prachtige Wifu; en Boom-

, , ! '.
winstgevende Struiavogelboederij
alle succea k nnnou glldi'cven wor-

In den

yu,N DE PAARL.
Insolventcu Boedel van DA~H;t

WHiL.

~

' Vrijdag; .ieden .:~~er,
r: AL de OnJergck,·k<)lldtJ Publiek J~eu: ver-

koopeu, aan de W oui Dg vau de" I'isol vent,
OORDER PAAHL, ui de LOsSE GO~DE.

REN, tot deu Boe.lel beboorende, b~stallilde
Utt:- . 1 I

IJ zereu Lede~nl1 teu mt:L DeJdeDtl 'tV4sch.
en' Klel'JlI.fcls : !

1 Kle'eder Kast, bpiegels, AHuzel· eu a~dere
Tafds, : '

Stoelen, Horologies, Schrijfw&ls, 5!.NiJuwe
Naaimaehiues, 3 halfis!ettin do .11 'tuig,

1 Dubbelloop Geweer eu Rifle, 1 Aiall~eld,
en eon lot Wagen hout en Pla,!ke~.

- i !

~VOORTS: ' i
1 Paard,. 2 Phntografhche CR~era$ en

andere Goederen, te veel om t~ meklen.

J. F. P. PERO!LD,'
Eehig C+ratór.

Paarl, 7 October, 1880. I
.DEVILLIERS, FAURE & CO. ~lagers.

j -- - -
KOLON:lALÉ ,. ,

Weeskamer en Trustmaatschappij.

12 ss 9 8
130 948,.

~ -s
.. m: I
.6' 2p 2 29 10 46
6 4& 2 '51 Il 9
6 68 3 2 11 21
'7' 3261147
7 41
.s 10
8
9.

Verkooping .

TV:'LUGT,~'
in het district Malmesbury.

, Tuinhou
Baden, Oval

..
4 2 12 26
4 28 1:. 52
6 3 1·80

venten Boedel van F&A~S CHRISTI·
AAN VINCic

PUBLIEKE VEIU\OÓp:I~G
0l. v ijda~, 22 Octobet· 1880,

. ' '.ZA-i
.'_j pi

Bergrivi
dorp M
'.!ell. Zij
-!"lCd vou

rclen verkocht op de plaats zelve. de
ts "lJITVLUG1'," gelegen nabij de
en omtrent "ier uur rijdeus va,n het
es bil ry, groot omstreeks l200 mor-

heeft goeden Grqnd eli Weide, is
. val! Water, en staat wel bekend
er beste Zaaipluatseu in dit district;
wen beslaan 'uit een !(eriefelijk ingerigt

Woon!1 ,van Rile gemakken voorzien, alsook
Stallen, ,Wagenhuis; Bcdieuden'vertrek,ken,
goede K , euz., enz.

Tegel ., ,1 tal Ook wordeu 'opgeveild de
te Veld taande OogSt, .bestaande -nit de op"
beengat van 10 mudden Koren,' 5 mudden
Garst, 6 mudden Rog. en 30 mudden Haver,

alles il! LE;~;~~d~~VE. ' i"D E
535 Aanieelschapen ']
214 Lammers

2 Bullen
J Ezel
3 .Venlcll~
;) Koeijen
:! HelJgstell
12 Osse u I

3 MClTie~ 'IEN I! '
I R

' I ' , einc e te v
ntr'p"ur, , di d .

'\\,<,,,~ ussort.inreut lluisrand en Keuken. i cl WIl htJ~k~ a ......"'.··ClJ
I"p. . : en een se 1 "twg ge
.vPI.'pol'is in de "Mutual" op bet spoedig mogelijk, ind:

tt dell' Insolvent, g"oot £10(1), DIet den naar de Kaapte
ue Profijn-u i maakt voor d~ ,
I~ollns zal ~t'geiell ",urdu. door de Emigthnt~Il

A. G. VV A.TEHMEIJER, hun loonen aft~ laten
Secretaris engalYeren willen'

unry,90ct, 1880. _ m~d: te deelert en 'op
RREES, Jr, & 00., Afs~ag_!rs. schen te engagerert.

: 1"; , JONES & CO
Orewes Geb~mwen,'8:' 1880.

EER LHRK HANEKAM, 'Senior, ~ "Ook zullen ei UU'J!ll;R1,U.O:;'ll

laobti:: to KORHAN::;RUG, in de ~uigkundigen, i I ,f.p'r ',llrlUIHi"l,
van Mnlmeabury, zich vu zijne be- ,;.~.~-~~-~-~-rl~-~--------h~---~--~~--~

III!OJI we r.acheude te ourdoen heeft den ,Ap'· DEi GOEDE
",kendell goJl\st. om voor 'zij~o reken. 11.J1

Vl·'a,glg.mt'ld2"6PlaO"tscOtPaber- k.. W GEN, , e. .,

VAX

a.m. ' p. m ..
Zw 328
7:l3 3 41
7 53 4.; 4
7 68 4" 6
8 33 4,43
8 ss Ó Ó

.. ~ 8 I} 18
I) 41 Ó 51
9 48~ Ó 68

i

KOSTBAAR VASTGOEP;
'IN HET DORP ROBER.TSON. .

!

KOCK,
()NIJERLINGE, .

M~t8thappij nn LfVelSVC'flekerilg
VAN DE

KAAP :DE GOEDE HOOP.
(MUTUAL,)

» •

In den Iosolventen HOMel vau JOHN :: IiNJAlMJN
DYER YO[;~Q.

ALG,~lVl
..

_ ,i 16t
_ I 22

: 1,.:
• 38

-":--~~~~~~=~
-l\1ALMESBUJlY 'T~KI.IJN,

,.~"k::!_;ro":]~1 •• 1=.m,sl p'.~~

.' Klipbeuvel _ :_ : 10 , 51 i ,9 Ó~~ li ~
" KalabM Kl'8I\l ~ i 20 115 : 10 6 19

:~~~,mlst te Malm8llbllry;-: zg '17' u 2 1:1 nc
,-~- -~ ._-------j---

TERUG. ' 1 I
• ( I e..m .. p.ln-,
- ertrck ..an Malmesbury;"! ... ! 6,f, ~}i)

j, Kalabas Kraal ~_, n : 12 '().j 1 2 50
" Klipbeuvel • "~I~: on i IH 3 2'1'

:\nnk,)m~t te Kl'II8ifont6id:- , !?lI '27 H. () 3 55
--- - - --- - - -- - -"":r--- --- _-- _- --_--

Op Zaturdag,) 16 d~zer:,

'I ULLEN worden verkocbt. op de Plaats, IH-:
j IWL\lE nE~IGHEIDSUEUOuwSN,

di" 1I.01"I('ruit70lidering een der best4 standeu
uitmnke., in bet I 'drp. daar alle handel vink \bij
het nn llllli!.:ebo,let..' I' igcndurn voorbij~t. Het
bevat groott>n Winke l, !\ervPakhuis,,\,ijfWocln.
kamers, Keuke-n. j)jsprID!!, Ba_dkamerJ alsmode
Stal VOl .r omtreut li of.J3 l'nRI·den.: !
I.ibl'l'alil Gc)l~IIS lal ::;>;:f'V~11 .orden!.

, i

IE~
~,

I • ','nE EEItSTVOLGENDE DRIEJ..\AR.
e aanvrage naar Huisbe- .J, LIJKSC:B,E \ ERIJI<;ELING VAN WIN.

de OndE'll1~eteeken- .8Tll1N zal Ile$cllil'den op de JAA.aLKJ KSCH.E
Hamburg, ten lemde, zoo ygRGA DERlNG V AN LEIJE1N, vroeg In

1 d' b di AUGUSTUS '1883: ;
n, een aanta ~er e wn- • A' IJ - 'ó d 1!.e"" be' 1880 ., h' ki '." e vo r :eu 5 n .. ovem ~ , ultge·
vernement sc, 1 lllgen ge- 'reikte Poliasen zullen aansprak; hebben op

""~••,,,.. 'c v, en-de uitgaven zullen -DRIE JAR&N van den Bomu, aladan tJ
,t,...nT""""''' maandelijksolie som van wo:den gede~lar"erd: I :

r bovenzenoemde ersenen ' }."ovr:'.gen :om l'.ohssen moeten «ierhalve zon·'" . P , :del', verilJ'')l worden wgeleverd op het Hoofdkan-
de On~erg~.tee~.enden. tool' te Knapsta~ o~ door middel \oan de Agen.

der personen (he ZIJ wen- .teri der Maatschappi]. :,
I i!' J. C. GIE, 'Seoretaris.

E' . A' ~aapslad, q Sept. 1880.mlgra~:e- genten. _ _. t- .. ,.__~ _

lpAGBOEKEN,i 1881.
: :

J ' Ko1onia~1 ' Dagboek-

VEg EN LOSS1!;,GOEDEREN
. J. W. MOOR&'ItI,"JR. EN CO. ,

Oet. 15.-Groenekl~f, Malmesbury. V~ en
Lo88e Goederen, van J:;B, Titus. '

Di VlLLl'Rs,rAUJlI EN co.
October 18.- Klapmuts ~tati(', Schapen,

Bokken, Paarden, en ·Ezels, vau J. G. J.
Haobtfl.eiseh. ,

O-¥tober 'l8.:-Fl'IUI~bhoelr, Vee vab J~~os
Hogo. J),ij:D. -: , '

October 18.-Klapmuu Statie, P"ardon en-
Ezels, va.u J. Baumecater. Jr,

Ootober 20.:-Wuh'';'jllHB • .liSllikt M~II11<'b'
bu-y, ~ee eu L.OBse Qi,edeteu van' A. Jl. v. N.
Piekard:

H J. V. J).'.WI!STHUlZEN.
October 25.- Laug~kloof, dist, Ricboek

West, J4 Rainpaarden; en Merries, van J F.
v. d. Westhuizen. .

.. ': F. L. LINPRNJlIRG <\; - co. ,
October 27,-Mool'd:kuil, _dIstrikt. kVoraell'ter,

Vee eo' Losse Goederen, van D. A. VlIjoelll: '
. DE LINT:ti; RBTlEF. :

October 27.-Stin kfontein, afJ. iPiqnelberg,
Vee.en ,Lossé Goed.e,-e~~ "'an Á.M. ~eynst.,

~oveJIlber 3.- PJatt>Qldoof, Piqoetbergi(V" ee
en Losse Goed~ren, vali-J. J. Kotze. '

1. J. HOF~! EYH rH ZOON.
No"embel' ~-[)Ilrba~, SllIgt- on

vee, "au B. PII){fam. :. ,

Ve-rkoojJinfj begint te 11 urn-.
G. W STEIJT1LEI{,

Eenige Gnrator, '
Gebouwen ,;,',. Kanle! .

No :1. Kl'I kpl t'i"..
Kuapsta,!, .i \.Ier. L8S(1 ' ,i
J.•J. GEERINGH, Afslager.
"--.-------- -,----..:-,1-·

WELLI~rGTOl~.
I

a. ' Dt'ze treinen houden alleen stil, wanneer er
passag iere zijn. ; , , .

, ,
---- - :---~-----__..---_.

IJL':) I I. . i) ~ Kb: VLRi\OOFING. ,
YAN

Boederijgereedschap, Va4twerki Pu
Huisraad, enz. I ' : I

I '1
i \IOE

1 ,E Oudf·rgcteekt·"de, z ijne p!I\H~ ait. deu'i! ,
j halJd verkocht. hebbende, zal op I' Afdeeli

Woensdag,den 200ctober,\: ~~mlQe

's N ,\ldlDl!AGS. 'P x BE:;{ URE Pl!~CI ~:S, t mg oplID·i I . I
BOEDERIJGEREEDSCHAlP :

'·erkooping.

:j B~.~R~,~RNOLD & CO.,
, liEBBEN I tbsns ter aflevering gereed den
il Jaargllog 1881 vau deze welbeke~de

· publicatie. did onder meer all dore •dEl volgende
,za~en inhoudt :-Postt.a.rie\'cll coi Begulatien,
Inyoerregten" Do~ regten, Schaal; van Tonnen.
geld, Eklipsen, Tabellen vali HooglVatergelijden
, roádom ~de Kost, en andere Koloniale Inlioh-
tiull'eD, die voor mannen vali sakeu onmiabaar
·zijp. Dit Dagboek is te bekomen met of zonder
tusscbcogebooden :bl...doJj vloeipapier,

Vloeiboek'en Dagboek vere$igd voór
. . 1881.,

• 'Oeze uitgave is aa[)merkelijk !OOter dSI\ die
vap he.t vorig~ JMI'. Zij bevat tabletten voor
:Al\\Ilteekeniugen, Tábel van Dagloij>nen, en !"

'pnbliek la&éll vcrkoepen. ,d 7.iJ"

Op
AAPSTAD,
tober

--~~ ,--;.-----
, I' " .

._;_Al'e: Artikelen die z .elo
n aan d!6 :Bovenste Poort van pen

~er Tentoonstelling. 1 ,
PE 'l'UINEN.-De t~egang;

g naai' deo Botanischen !'Puiu,' OOll'eilovlu
, TOEGANG zullen zijri, ~v8n 12

EN en VORMEN yAN INZEN
van het Kaap de Goede Hoop

, • ;) 1 '

N ~ AN INZENDING moeten iog~
nl"t later dnn Zaturdag, 1J6 October,

. ~.

4-De &:j~I:(i<.: AnlerÏcan l'I\adt h~t vol~nde !LaD
to~;bet l'erdn)\'en vlIq rlitten ell muizim: "WiJ' Ver. VA~TE no' ",hl,'
dnJv4 d ! dd' ,_ \J, r.'Jr;,R~:~.
\ ,. dl eze, leren, oQrwan en, 8werienén ',ve~wulf- ~
~:.~}ler,~elder8 ~et een '.JilLlk.verfle bt>s~rijkeD,die door . '
:blJvOOjllrrgvan .1.izervitmool(zw8veJzudr ijzeroxydule) 0 DE Vo::;&; THrRO!l.
ge~1 lZemaakl_1.~. ID ~lke.r,el, ~I~aa,.feen rat I,Of8n ctober 16.- Wor~ler, Vastgoed, nl.l1 J.
kIL!!, worden kn~t&llen \'I\n lJzerntrlOo~ gefeJCrl, en ook' B. de :La.ba:t, , .
de ;Vlo,,~w~;.dt daarmede In de boeken\belllrÓOid. Het J. J. 1l0nllUR,EN ZOON.
:2et;olj!. l~ b'J n~~ e..ne ~<}lkom..nvluebtlv,,1i alle rRtteD October 21.-Ko()~rg Vast<; Goederen,
.en.;mulZen!. Wl~ b..~bell sinds dien tr}de geen spOnr van Philïp J. Lonbsf'r, ' .
·d~~I\D m~er ~n hUlS en om~veing gevondflr.. Elk ' J . -
vo~rJRar wordt:de kdder opnlellw met dezelfde kalk-I O~-be: 2- 'Ns, .MARAfSpIl:N co.. ttYen beetrekeD:' , ..,..., r ,<1.- oord6J' aarl, \ astel:o Losse

Goederen) "au D. S. B~ha. '
,I

~' !
'$ i
, ~

" .

"A
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pt!D,
J.

elll-

clk
JF

st~r,

Vee

I J

trou. MIl dl!
lI"e&tI!a 1011

Hierop.
lI&am dell Atill-rlloojllten
zllICtln~ den ~UllfriikeQI-tbi~,il1j
'it'rhetg4denag ..'...,... n,..... n
..n WeD "!Iet llOlfeo
Ohl'l8toe d.jue ... rll: 10 "

N. o~erllUllde &ot Ride f4e F.enr
8pl'ek,er sj ,"Jh un dat d. hEierliikhe11
Oode, uI het -flJa der zoowel alt In het nJi
d" Ueeet-e .... k .ergeleke~ .. 1IJ'd bij de ~()()Dbeldz
dl! l'elfelmatllf~eld, de heqJubdld en duot&R.Mllb8'ld
YAn een gebou,,", .,11 da-t bi), ~at denkbeeld 'DJ~d~,
een jlélegenh8ld8l\'oord wenllCljre,t.e .prekeD nur aan-
IludlD,If dj!f o'!!rh.-t!.rbJke "OOl'Ilelhojf ,an lPau}QIJ Uil

de w'Xlrden gn Ephel '11 00-2"J I O~oou.Il<)~
bet f;mdame! t der &Jkl8tel,u eo p,,)féten~ wurn!
Jesu.. Chn'tut,ta de IlUel'1ltl! hoeasteen '~P welk
het I!'eheele gebouw. bekwamalijk &1\111 ngevoeg'

'Ut(:hanen, dl>ch beeft den II)nd", 0P"lUIt -&ot een hell~D tem' '!llD ,I 0 fleei't1,
op welil:il1OOkgil) mede 1rI>~'!II'd wordt !.Ot n W'ooQl-
et<!dtl bod. 10 den. Geeet.. e Bet venchll er toepalt
810g ftJl Jeae woorden, ddl>r a~n Apoitel d&&r~edIt
bed ëld, eD de meenum w41&tin spreker le weneebtjl
voor ~e atel1111I. belétte b$ dle Le be8chouwen lp
verband met het ,oorafllMt)de m bOlt t~k8t~oofdstuli',

P tDllAl' de beteal!D18 WM ~Dvoudlg del, dat a!l~
leden te _men den bell~en tempel ,Ultmue~,

;g,I:Gee,nLe·-Dt G 8cbqlt, .n.f)ud S W!tar'An de I eJ;.der !f6D&de :p~t Conda-ment en le&qe
u.;Jlu,rw' .., ChnetlU de Ultrl'tltll boeks,t.e"n le Het "oord op-

w_n mogt een ~lIIgllQli~mdkhnlutxwiQ wwd-
Pred aal IUnl!' IlJII, wur vali le,ell~~1Ie dIDgOlO, VAa een

"eoouw g<!.prokell wordt, ~ IlJ diant om den ettl
len llAIIuwllletlchAreli V<>O~ 'I'll I dll'l ~ •
tempel Ood. le doeu kenDen Eren ...acht en enl en
lan,ICZMm als de Va.D bIDD~D nMr hUIten werkende

r d wasd 'Ill In het plantenrijk jtetehledde, zoo ook moes
ten dil leden ollderhng en [Qat Cbmll ns .>lmdnl'l'vot'!Ni
worden en OpWIle8~O ,t t brt; lt'.!\). uw Wlutrran bIJ de
h()ekst~eD 18 BI) de besehouwing der beerlijkbeid
'an bet l!'e\).1Uw maakten twee \). standdeelen de
hf)( fdpuneeo Uit I) d .. H eláIteen, 2) de Bouwstof-
fende 18 bevattende de ltult;,te openbariagan der heer-
Il ikheid Gods Van die heerlijkheid I[&f dil E<-rw
ep eker (elle sangrl jpsnde ~ool'8t.!lhng r(~p"nde de
dichtere der llew1jde blJ\derlm op om de tolken te ZijD
vno Godl_ maJe~ll "~rnotbflld reeds rn bet riJk
<ier ecbeJllIlng en'1ler MtUtlT Mllar al die heerh]'
heid, dil! In bet ll"scbaJl"'l1I! W8elWlplegel\ en d.&air-
1(~D afstraalt, verdwijnt, ~Ide bIJ, bil den matie-
loosen JlIIlIJI eq de schoonheid der heerlijkheid Go{Il
111 bet rIJk db genade (s reeds lat ganecbe ge-
bouw 100 voortr,ff.,hlk li t! uitnemend moet d~D
ruet de ilOekt!Leen ti JD' Dichters, profeten, apbsle-
len hadden op eindel ,1l5 verscheiden Wljl6 ~II'
uitnemendbeid belOllll'tlll il!Q III t hebt !l('steld, ~ls
een eteen, door God lelt ge];olen en .nllewezen,
een ilepr >efde, een 8Ierl~)f een kostelI jks steën,
voortreffelijk III al lie t'lgeqechapf?8n vari God!! vill-
ma ..ktheden. onnnspeuzli I~ In ZIJUd ~lllensch9rp6n,
III 'IJ'H! onvergeli ihelijke 6!'~l)iktbeld .~()r bet doelpr Roux oD~kende, dat d" genoemde ouderlingen hem ungewuen-de sluilsttltlll te ZIJD vlln den

be. reJl\ hebben (m J.lttlnj! In de S,.oolle te nemen, eeuWlg"n tempel Gnd« Zuil,. een SLeeD IlO ""III
tenzIj Zll geloo~bneveo voorlelldel Jelue Ob Istus de r018 der eeuwen bestemd-en ge-

ba J Holm'!,.r meeude dst de beste (li 10681011' l!!Chll t om d;.t ~t!ho!ele .gebouw II\ID"II te hou leo
;::,v'no,ae'lde.er kwesue zon njn, deo onderhllgen no lo Pil( I t 1'\11 hpcble woon'leje Guds ID d ..n Geset en

pWl18 te lat ..n nemen, op d)e '1'001 wllard" evenwel dat die 1 ZIC I zelf eel e v~be»rh)kende openbaring
III lI'een deel n!JogUQ nemen II&n de etemalIng )f AIIJI Villi G d 18, du af,chadmvlD~ Zijner oneiudijre ;tro lt
de,-werkWimheden held het ul~edrukte be ..Id Zijuer' lelfstl\ndlgheld

J_h Beck en de V os lelden dat de oudeillDj!en profeet prlPerer k lD101!'der kerk, ZIjne zoddelijke
lood er geloofablluven geen zlttlllg konden nemeo ),O<."<iAIlI~h Id I\(splell'elellde In ZI]lltl oU"lod4fe liefde,
setts Illpt voorinopig dIe zlcn zelv~l1 h"eft oVl'rj..regev D 111 'Ilne ouder-

lJr S Holllleyr onde:r:ateundll de 1lAt.li!lveulig v D W' lrpenl aid IUm den WI. de~ Vaders li] de ver
Di J Hofm ..y~ !\Chte 'liD NalU\rilth d .. I!t~"11 die door de Lt mpól
V8 de VOé trok silne &anbevehn~ In, III de ver- ! bouwers verw >rpen, mlar door ODd t.eo b }Ofd des

ltandhoudlnll, dRt die leden allee I} zittIng zoudPD hoeks g'el,.g-d WI\8 "
DeDll!1l bl] dt.t opealngf waarmede de vergadenng "cb I Ni~t llunder d~o Uit ~D H )t!keteen bllJkt [lok de
yeteemgde beeTllJkheld Gods wt de b0uw8tolfen ZI]1I8eeuwigen

De l"OOraltté'l' verklllArde QllArOIl de v6l'1fftdenag tewrl! de Je.ell je steenl!n WRRrUlt die IS zamenlle-
wetlJlol' l!'6COIIStltut'erd en ~erzocht den leden, zich 8 el ,de meusch,," Nkt den mensch zoo als die nor-
te(l!n half 12 uur te .ereenlilen, ten einde ID optu:rt 8pronk ..h]k Ult de band Zllns Scbeppel'!! Il! ,oorljleko-
Dll.!lrde lieI'll Le ganD, wllAr de opeDlD;l$rede lOUUJt~ DIen maar de m~osch, lw, wat ZIJD natuur betreft, In
IIp~oken wordeD weerWil van zIJne, ortrelfehJI e .. aveo ID t gedlcbt-

sel IIJD8 bllrt.elt b< os 18 <ad ElJnu J~ugd,Mn 6n ll~er
nlle owstRDdl..-heden "1\11 rIlo;:, stamt ()1ltwlkkellng en
ud~rdoJD ell"ndl,.l' IS en 1Iander Ood In de were1d

Rort voor twaAlf uur """rd !Uln de l.eden der Sv I UI dl~1J P >el des verdetfs heeft bet Clod behAAgd,
ni)de, Illweder In d~ Kon81et nekamer ve!'Jladera voc r &lcb de bOuwsLoffen Le kleJIlO IlU te vormen waa~ult
lI'~t"ld, den Actuanl18 en deD adslsteDt ~erlba der HIJ liJn Iol'eestehjken! tempel WIl pLrdken Ziet
Synode, bo.ne!i'~ns den pr<ldlhnt Vlll1 Oudteboorn lp wat g'r lOte hsurh]khHld (he d >ode Sl.t'eneD heeft HIJ
te drllgeD als deputllue d~D AámlDlstrateur vlln het levund jl8JDaakl, Zich tat 6eno woonstede In den
Gouvernemen~ der koloDI!!, aan den hoofdln)lllng der Gtlest Zoo ..ls dill .teeJlen vao nlllure ~ ,jdI"
kerk ta <lutv&fljl'en ell met &IJDjCt!volg nur de voor sleenen ..erwerpell)k, n1:lrulkbllar tot gaens êhDlls
ben bestemde pl&at8en te JCelelden Daarop werd I ulllgheld maar G ld had ZICUulllfermd, dour &Ijnen
appél geboudE'rl vao de vertegeDwoorodlgel'tl der ter- j?eesl np hu eIn )e41'~werkt Ze tot ZIch !!,~bragl door
aqheldene gelfeenten, Om In de 0Pllelezen ,"olgorde Jews Chr~1 u ~ Il Re!1l waren z nh!Uwe eteenen,
dil kerk blOnen te j."AAnell de vo~r ben lIangewt'zen worden nl~UI\ 1 als de llf\lUnrh]ke steenen eerst ge-
utels ID L" Diemen Inmldd~18 vel1f!:beell het G U daante en ,0 [regen .. 11 d-our ie ha Id d"ll bouw-
'érnementartj~DIg voor d8 kerk eo werden ZExc met'sters die Id wt bun )ji.st.emml ',., beeft t{l bereid
Sir O ..or)l'e Crmene Straban, d~Gollverneur ad fn I !l,,, tempel Gods nu wor~t u"ooliwd UIL ste ..nen van
tenm, 'l'erge!leld van den Premier, den Tbes~urler Nootd en Zqld Oost ell West Z'1 daren uit alle
Q'tlDSrAAItm !len '\'Ide-dt\-Camp Vllll ZExc, dUlT de Il m~llltrekel), belast Wtlt schuin van allerI .., Rara,
liovenllelioelll~e depUtl\tle bejCroet en de kerk IDge- WMr verlo8t door da onell dlo{e goed beid Gods In
leid onder de mll)estut'uze t lonen .an het or)llll, dat l iJrlstu8 ~n dUl eteen .. !) UIt eD ,ormen ond~rhng
het ' G d l!II~e tht! Queen" h >oren het De kerk ~!to e I Il OlmsLu' ,cre"lllg I het G d8)!rlbouw nat nJet met
aUe zlJden tot zelfs op Je j(aanden)el;l digt bezet had h nden )!emWt lS N 'I!' II! dat werk nl,l't vult )(}Id,
een Impol!llot vorkomen Niet a1l8ll11de v6rt.éjl611 0 '/. dajlellJk8 WIlS dat t.ltnpell!'ebouw MU door b~t
woordljler8 elj leden der !lemeente !Zelve, mllAr 0011 t ~bretllle vlln !lIeU ,.I""".td" 8wen u Uit 1e statln
~n bUltOllJde 8tad was een aaotal bc,].anj!'elellsndPD Il leven der wertl.d npg:eclolv~n en voor bunll8 beer

Deventer tot. de Ned Gier Kerk behoor,;nde, opgt;~ell m de h kil be8t.emml Ijl bekwlUl.JD ~elD!ll\l!t MlUlr eenmall.l
AiblUIl6 _Vr Roux Ouderhng vel'tlCbeOeD lodrukwekke?de plegtigbeid bIJ te ..,one.n en'de an zltl de b'lIl\V van dHn G)d'~tl Dp"1 v JIe1ndlgd ZI]n en
Stockenstrbm -Nlemllnd I dere protei!f1'ecué cbr~tOlh]ke ker~"Doot.ecbappen I dAArtoe moet all"s m"deweTken Ztllfe de wereld,
Plquetbllrg; -Ds Rabie en Oud J, N SmIt "areD daarm~de vertegellwoordi(d De AogbkaaD8Cbe dl~ nu da\ g..huliW tr.'CUL t~ ond" mIJ en eo het zoo
Rlvel'tldal& -08 P de VOl en vull T H Baden- E;plscopaallc41l kerk waa luIks 10 den pertlum des J!R~rn" 10')1 WIllen omvetwerp6n moet bares ondl\nks

borel I BI8I!Chops, eli vaD AHrtsdJAken Blfdnalf,' ka IllUmk blJdr 'geo''' tot de voltoolJHI!; Vlln flet eeUWIjle raads-
Welhnll~oil -Ds A Mnrrar en Opd F S ~1aID" 11;.I~htfoot, Dr Arnold, vaD PllpslTdorp eD eeDJge 1e.slult G .dl! WRlt d~llJk8 r J~t het l7~hed door
BredMdorp -))11 ~hral' en Olld IJ JUIIII "ndere J!e88t~hJke bll6re" ~an de Schot!!Cbe ~em~eDte Chnstu~ ZAlf n~__g"l'erJ...-' ITw konlnl(njk komd _
PrID8 !\.Ibflrt -Da W P Knlre f Oud J R 0 "'"rellll&[IWe~j( de Eerw beeT Rll8Bell ill1 vet!!CbeldeDe !.en bemel, 6n WI] h"h~n de I fellcbltre belofte, dat

LULllIl (OS I""t~tll nog nIet gekomen) IwlUlrdlgbelde~kreede~ en leden vlln de Evang diS hede zal vera rd ..... nien en Ills eenffillltl de tl]d •
Rlcbmond\-Da Moorreee, Jr, rn Oud J H J Luther!!Che kerk, Ds Gohl ..n eenlg~ kerkerrllds en door de eeuwlj(held VHrzw ~DneI wordt zal OI:mstus

Vliloen IfIlmeentel"deD Eo éllldehJk was dil Unvo!T8ltt!lt llé- de ZIJD"" voorstel en Mil den Va ier "Is ZIJlIS g.r
Vlctorl~ ~Vellt -De Jord&llD OoderhDg ver. I l'Ilpresenteerd ID hareo Gnifier deT! Wel.E~rw Vr mw nte zonder vI k <lt r mptll "D d" ElJ~dtJn Gods

8cljen.m, dtiéb beeft ZIJD gelo fsbrl~veD vergetsn te CameroD en den Wel-Eerw llr Hoole OVIi de zullen JUlcben over dil h,erh JKB fl nlld~ dIe zond.ren'
Wnreeetllr ' I Edel!! heer ~rhff WReer, docb hl) kwam eara! toen Ieeft Uitverkoren Iln ,lfev\)rJDd Lot l"v"od~ 8~nen van

Frl\n!!Chh~k -Da Krlge en Oud G J Ru~o DJ de plegtl" beid reeds RaD den ganil WIl. de,., tempel Hem tIt edne woonstede JU del Ilt!esu
MOtlSelbftl(i -Da g,rak Oud ~ecUDdu8 ~lIller Pr~Ch\e om 12 uur betrad de WelEerw Dr P I M~t eell kort w){ rd 1'111 toepM"ln~ "l!Jdl"de de

uI 111 de 1Iorgende week komen Faure, vaD WIJnberg, den kantlIil om de ilelegeo bt,i!R»fde B')r.;li~r 1,,%6 scllo 'q." leerr ..d .. !-Ien dl" tWI)
iju~ers!i~ -Da OOrlDRck, Ou,li nog met ge- beld8rede te houdeD Na het ultlprekliD '!In be. f~l.o ill ....Len "f ZIJ ook tVd uJt<erk ren steeneIl Ir ,den

komeD" t ,otum, gaf hl] ale ,oorzang op GezaD!!, 3 2 en 3 zIJn l:J"llu-dl,d .. hl) mtlt du v~rz"k r n .. dat JUlIIt
Namaquali\Dd -Nlernlllld I eIAnjlLte toeD eeD ,oorwoord voóral tot dil leden der dllt "Ijleu ge. el van oIJwll&rdll(held de OOst<l{":>or-
Llldyemnh -Da J W Louw en ODd B J Klop- Synode, drukkende de 'vrees Uit, d.t lDeD ZlCI. IIlge- waarde ~D a&nbevehnll' 101'118 om door ChnsLus te wor

pere !peet. t.eleurg~teld gevoeleD lOU, <fat Diet de Mode- dllh"allnj!enam"n HeIl 11, nep hIJ dengel ~u Wt! dIe
CaivIDla ......Ds McCarter, en bud bAAk ~ I rator dezer Boog Eerw verlllldenpg, mul' hIJ zelf alreede zellIen kond"n dat Ze mede opgebouwd Wilr-

Nle~C)udt I voor de de~de maal de opeDwgsred(ollOu UItspreken, deo en ben maa Id" hIJ Mn 8wl te beru~t.eD 10 d~
Nl<llJer I-nDa C T Scholtz Geelt OudllrlIllg omdat zIJn welbemlnde ambtsbroed~r, de Moderator, middelen, door welke het God behaagd" !\II1l bUD .er
liuDl~d'9rp -Oud F \. Potgieter -Dtl predl- .ba A Murrlly VADWelhngton, door ongesteldbeld deren opbouw te arbeiden :\.1 haarJeD di" middelen

leant scbrtle{ dllt hl] DIet komen kOIl 'Wegens hUlshou- vnD de ~raakOl'lfaneD 'I'erhlDderd wae, op bun m elte bepr evmg, donhrheld en hJden Gcxi
dehJkll be~1'-:ar"n ~ treden !NatuurliJk bad hij er lelt nlet 0J! gere zelf Wl8t liet besL b le ~IJn loei tn b~relken en zijne

Fraserburg -Ds Bamberger, eu Oud .eDd Wilder tot deo belRIlgnjken ph¥t ~ auUen 0Plle- heerhJ~ueld zlIl er des t., lw derder donI' ultbh Ik"n
Roux roepen worden, maar de Heer dIe bllnj. gedurende llJnp Zlju"n lOedearbelden< bid hiJ toe, )o:~llJk ook Zlcb

Knr'J;I~ ....De M 0 Botha, ~ nog met teede 46 llnge IImbtsbedlemog ale verkondtger des zdfen, dAt OI>d hen verWllIIrdlJlen mogt lOt het steed8
.schenen Evangellss blld ter ZIJde gestRaD, ZQll <lok nu IIJoe Randrag'tlo '(all nieuw" sLe"flel vvor zll loD t ill?' Het
H lpllfielff. -Da J H Neetblin3'J JUD, eD OuiL hulp eD 8te~kte ZIJD, 60 hIJ btlelte i.lU1&lieD dIe tot fondament 18 lre1egd, WIr. z~lde hl) kUOllu 1 slocbts de

S W W!aJ~el'tl ae:re 146 bl~eenkolD8t der Hool!' &.rw SYDode wa 8teell"" der wereld l08mt(i,;~u, tf)eber~lden eo n"<61lS
Middelblltg -Oud N Grobbe~r Predikant reD zamengllkomllD, vaD barte welllom In dat bed&- I de nnderen dla reelL! buo p.laat.a hebben, aanvoeren

nog In EJr~ hDIS eD bad VIlD den bemel al khe """v"n eq ge- r.1aar woo onzer' v>egde bl] er bl), als WIJ op oon
Aln,al «oord -NlemaDd ~adeglften af, die Alleen hen In stut !ronden still linder touqament boU_il WIllen dRD bet r\led8 g&-
Roberttoy -Vs McOregor, en Oud S F l{ol~ Iilll tot het il'erngleD vaD aIlelI wat tot bell en wel legde, en WltJ\rrall C"~lut d" hn.oksteun 1:8 Maar

pers I I I ~jD d6r k"rk en !.Ot e'"er vaD Godl! KonjngrlJk Ylln d" ..r0l' v ortbouwenJe z~ de l:r-de Im V da hulp
Oudts~okrn -Dw Stegmann, ]'UD en Oud 0 J heD lOU jle'lOrderd worden Een :terugblik plaande zeker 'Verhoord eD lll,e ZWllkhdld III ZI]D'; kracbt

StllJdom! Inp bet afg.Hoopen tiJdperk, dll.t eedert de laatste volbra.gt worden Met I!ep" algew"elle opwekkIng eo
Dubnt ·--Nlemaud .gebouden S,node verloopen wae, be\'lng bem eene pracbtlge peroratie !loo~ de 8práeT
Alu&I)dbll -.0. J Roos en dud M 0 POli- droe\lg'e ~waarwordit1g, dIe zeker door IIlle &aD-

gieter 1 wellgen gelj.eeld lOU wordeD, bi} de gedacbte II&n lt:'rop n#(Lte de Eê".. beer In de f ollelecbe tul
Hoope~ -DI! W. P Rou88elll~, gt!tJlI OudJ!rhnlof I ;het verhes, door :de kerk geleden III bet vel'tlChsl een kort woord tol ZIjl¥, ExceU€Il1t1e den AdulIDl8-

W8jleDe 4e droogte I iden van zuovelen, dIe toen Dog met ben mede ar tra te ur dIen bIJ Uit tlMm der Synode en der Kerk
Quee"1't1iwn -NIemand OeldteD aan het werk d88 BeereD, maar nn tot eeD dllD» zegde 'Voor de bela~stdJlO~, !Loor hem betooDd
Mon~" -Vr S Holmel]r eo Qud H A hoggeren kTlDg w&ren opgeroe~ VIer "'D de ID iIJDt! a'lOwezlgbeld ;ilia vertejlet:wo> rdlller van

Roux il >dle08tdoeDdll leereTeo, te weten DI KuJ'8, Il 'Vau Rare "'MaJrsleu, onz~ Oireerbledll{de KODlugUl. UIL
Oe", j~l1d D Goua PredlkaDt :Velden, C 'F Muller eo Burcberd4, eD 'I)f roetend" n!lllm "an d8 kerk Wlel wuOrdvoarder hl! was., ver-

kome" ~. leilr.run, UI Silllnd AlbertIJD, S~tberlaod, Robert.- zekerile hIJ ZIJoe Eu VJl1l bare loyaliteit je"ens Ha!e
Jllnaeqvihe -DI! J Kriel eD Oud J Faune IOD en Mo~gao. haddtln sedert he' tijdelijke met bet ~alestelt en mn bare e1k~nteh)kbeld ..oorde ~her-
8atberllfnd -Ond F D Coeore41e eeuwli6 vtl~wlUeld, één had de~ berderstsl neder- , mllJ~ dIe nl steeds ,an ~lUIr g!lnoten had Ulj wtte
SI[Qoda«tad -Oud P Hablutilel gelegd Iln een ander d~ gemeeDee~ap met onze kerk- ite beste wel schel'l VOQr het W",JZIJD'all Ha..., :\{aJBe-
Aber4eon -Oud C J Welt' fe~tlntglDg vtlrbrokeD De overii ..nkuig vlln dAt i Lelt en het KODlDkhJke HUIS "Is uuk vaD Z Exc per-
Mn~)tlrg -Da. A Loaw en Oud. M JIllles stew4e tot weemoedige draefheld, maar ~r 11'1\ 8 OllhJk wien hl] Rls I\Ó' te kort hl"r verW ..fd beb-

Herojdt 1 ren <luk redeneIl t t gr 'e bhJdeehap In dl\t vlerjang I be Id~ ~m zdve ;."r d/befO lil' jl deaer hlulJle un
He~d~ltl'!l' -Ond P K Kngllj V! Daoe\!l UI tijdperk der jleIlCl:ll"aeOJs onzer kerk TieD meuwe el"u 1 en ..rlog w kUllnt> 1 oord"deD, d" \etz ..k~nDg

o,er eell ~ar dagen bIer 11111 letlraren WUeu lO de e'&Dgehebedbll1lng getréden, Il
~rd_t -.Da D ,an Ve. .. III ell Oud J L Pre- I>,l6IIWe glll»eeDt.en w&reo er gestieht, en bet aactal

wnua. ItIIdent.en, elie !leb 'oorbel'81dd4l0 tot bet werk des

-

HIT W~ ee,Je gt'
die ook het eerst
een ZUIl) ~LH'L<""lItIFU

teo De nmgtlllg pas een en
hield sl~~ts voorl~en week bare
meeting; Maar r~~ lS he~ dUldehJkl welke
goede vruchten ZIJ ~eeft gedragen ~j heeft
mtdInp. die DlIDmer een n.Bescbot ID( getieel
bun Tf'\"en afschot.e(D' b*,wQgen ~leh rIfles
aan te 8cllalfen en ZIch PIJ de eene of andere
beataande 8oherps4llttersvereenigJDg aan
16 sluiten En 8~ntte1'8 dIe re.edsi sedert
JareD ".Dden m ten JD Iilet.SChlJfaohle-
teil te Zljn, doch het ooItverder b~D dan
enkele lIcentres" en l(bulls e~s" op d, reeds
stereotiep geWOrd~200, <tOQen 600 ,ards,
heeft ZIJ aanleIding egeven, ZIch ooi op de
grootere af.standen oefenen, en even goed
doel te tI effen op 00, 900 en 1000 ,ards.
ZIJ heeft een bond! van aaneenslultrjlg ge_
vesrigd tll8sche~pe differente nfleclhbs ID

bet Westen, en fbflt nBeBchleten geblaakt
tot een meer of mln poputai» vermaak;! WIJ
hopen, dat de vereeniging op het door baar
Ingeslagen pad, ~lettegenstaande adelne
disputen en ontmoealgtngen, zal volhluden,
totdut er geen distrikt van beteekems m het
Westen zal ZIJD, of bet beeft een aan bet
WImbIedDIJ geafileerde RIHool ab, en tet het
buksschieten onder ~nze Wellt.eh]ke boeren
een even algemeen vermaak zal ZIJDals bet
zulks ooder patriotiscbe ZWItsers IS WIJ 10

het Westen mogteri DIet In zoo on middel IJk
gevaar vaD kafferrooven]en en moordena-
nJell verkeeren als onze broeders op de
grenzen, doch de tijd zou kunnen bhJken
met verre te ZIJn, wanneer ook bDze Wes-
telijke burgers het geweer op den schouder
zullen hebben te sl~n om het algemeéne va-
derland te verdedIgen, en drnn zon dt! hulp
van hem die een naturel op negenhonderd
of duizend treden, om met eens te gewagen
van kleinigbeden als 400 en 500 treden,
Jean nedervellen. waarhJk met te v~rsm8d6n
ZIJD Maar zelfs ail kwam het noou tot een
UIttrekken van Westelijke burgers tegen
een benbaar schen VIJand, dan nog IS bet
onmiskenbaar, dat het schijisohieten ZIJ))
elgeuaarQlge aan.l:!evelmgen beeft Vast
held van hand en zekerheid 7III 00';

vereischende, bevordert het die matIge
en mgetogen levr:>nswI)ze, zonder welk"
hand noch oog 18 te vertirouwen ZElf
vertrouwen schenkend", hf VOl dert bet dat
zelfrespC'et zondt'T betwelk een volk als
parJahs wordt ouder de natlen Mededin-
gers nn helDde en verre bl] elli::aa;rbren-
gende, legt het tus8chen ver Ulteen wonen do
koIoOIsten van O1teel'loopende afkomst
VTlecd"cbapsbands>p, welke onwaardeerbaar
ZIJn, als CCD ge~t aankweekenije, dIe veel
gemeens heeft 'net een echt na~onaal ge-
vO€I Slechts SPlIt het on8, dat 'het WIm-
bledon tot hIel toe eeDe UitslUItend Weste
hJke mngtmg IS gebleven Wil z3~n
geene mededingeIS UIt h('t Oosten te 'Vel
JlOgton Dat was ook noode te verwachten,
daar slechts. ZIJ k<t>ndenIVedlJve en nnar de
prl)zen, dIe tot eene gellgLieerde veroonJgmg
bt hOOI en, en bet te begrIjpen IS, dat Ooste
IIJke vereenlgmgeiIl Barzelen, ZICb te laten
afillereq,daar het ~tln onmogelIJk Is,zJch door
toereikende, ledeo$'",talJen bIJ oompetItleo In
het Westen te lat~n vertegenwoordl~en En
toch WIllen WI] hopen, d!\t een mIddel za'
.k~1l worden uitgedal.'ht om de bedreven-
h'eid der Jeden .ari bet Wu!tehJke Wlwble-
<lon met dIe der OostelIjke scberpschutters
tt> meten Zou fuet Illet mogelijk ZIJIl, de
(Jostehlke vereenJgmgen aaneen te snoeren,
even als met dE1 W.estelIJke 18 gesohH~d,
ell dao bIJ de JMrhJksche competltJen, 10

bet Westen zoowel als 10 het OosteD)
€Ln paar B.lOkt' pnl~eD Uit te loven, waar
naar zal mogen grdongen \Vorden aOOl alle
ledt::Dvan behoothJk zamengesteld, schut
t[IWel~eD1glDgeIJ, oJJvelschll},g of ZI] 10

ht'L Oo"ten ual wel ID het \Vesten geve.r lilt]
.z JIJ ? Rondt Il de baasscb utter s van de belde
<til dell Jer kul DIe wOlrlen bl]eellgebngt,
dan zoud( n ZIJ leel en el kandcl te Iespeo-
tel eD, In plaats van, ~o( nIs nu maar III te
vaak ge"cbltdt, fiIJ lOaJkallr te smalell Een
baasschutter van het Oosteu - (PO hoog-
gEplaotst ambtenaar die tot ko·ti geledon
zoowat de kampIOen \Vas.del Glabamstad
sebeu, maal thaII" tl KnHpstad gevestIgd IS
-was voorl<!rl19l week lIJ de gelegénheltl te
WeJlIngtoD, zoowel op de korte als op de
glOotere afstabden mede te schIeten De
UItslag WilS) dat hl] bevond te doen te
hebbell met mallnen die zIJn krUId waard
waren, dat hiJ 111eteeD enkele maal boven.,
aan stond en da.t hl] nil heel wat meel!
rel>pet;:t heeft VOÓI de Westeh] ke sdlletkun8~
dUll hiJ te VOl en had

Bet IS van b~lang, als aanwIJzing van dEl
vc rdL lIJgen sedel t de stIchtIDg der Inng,
til g, "ommlgtl dj}r "seOlt s" welke voorledeq
wt'ek te Wellington gemaakt ZIJn, t~
vt'rgclr]keu met! de resultaten der \Vlm-
bledon mootmg van FebroofIJ Il te Dnrbaul
VVIJ klezeli. de eeIste competItIe, dIe met
, "uH!ers" op 200, 1..00 en 500 yartb, en het
blijkt, dat de eerste prl]s voorléden maal
wer! gewonnen dOOl den heel Wark met
7U punten, tel Wijl er dItmaal n.et Dlmder
dun Vetl tWit mededmgers wareD, die hoogere
lulalen haal<:len dan dat CIjfer Was
hl t hoogste gWtal toen slecbts 10, DUW8'"
bd Olaar eHnl]es 83 pllnten ~Iukte het
(lU leder, die toon 54 punten verl>reeg, eell
(JU uertlg prl~z.t'n te \\ IOnen, thans moe~t
I J lJ eh wet de 43ste plaats vergenoegen'

Gaan WIJ de tl\lede co petitie, dIe
d, n PleSlaentspfl.)8, va, dan erlangen
h I d~lgelljkel! UItslag In Februari]
de h€el Al t dleb PI IJS wet 59 p11-11ten~
\t:fklceg de ht(H Inglesby dIen met
d~ helft meer, dl, met 84, trelWIJl
J let lllluder dan tWlOtlg booger'e of
~r(Olt t(Jtakl hflHilde als de pn]strekk
\au, Febru,uI)

In de de-rde

Kotz4 a.ntwoordde, dat de geloofAbrl~veli vul
de be.atunde legeleo ~~teD onderteekend

door al de led, Il vaD den kerker«ad. Was
, Voor de v~r:gaderlDg WiKS het moerje-

dil nil te I!'IIADbIl de ,oorle.tnll).
OOl'lltter antwoordde, dAt hl] bl) be.t doorgflllll

vel. namen d~ronder ge&leo had ell dUI
j'ierPDdelr8ttl,lde dat de&e!ve door de K~rkel'lUld8IMeD

.D8ILDe'iIQJ.-'Ond j Groene"lId
H J AlbArtlJn

P B"t.ha
de Beer en ouderl

DE PLEGTIGE OPENING

PAARDJ(N -De beer A ., d Bill, van
'....."mc.. Rem, heeft onllLnga het ., llbl~d paard" Mor-

aangekocbt, dllt door den beer Phlhpe
2eïml()Or~lrd 18 V!\IIr dat paard reeda ver!!CbeldeD8

EDgela d g~wonn~n hllen, belooft het
"", ... " ..... med ..dlD!!'"r op d~ ZUid AfrlkaltTleehe"'~"'_n...... worden D" beer Melck III ook ID bUlt

eeD v IbOt'd paard' BoXIng Vay' ge-
d" he~r" AuderBOn lun ZI]1l ~06d
ooper "SldDey aall den heer Br~da

AARNEtiRNDK GOUfKRNKUR -II) de con-
&rb6do~8 vInden WIJ opgeteekend, dat

walli'rl~nlen,d~ GOQverneur Sir G !::!traban, ge
I \ Ier) I L~stllur vnn de "\-\ IDdwllrd
alKemllen" achunI' dllr bevolking !leW)I-
en dat beln bl] ZIID vertrtlk talnjk

.cmu""",.'_,,,ue Rdrtlssen flin IIlle KIloteD zl)n toege-
Zouwel de "<ltlle vende Veflol'adellllg ft'Is
rende RaHd legdl;n I!ro t leedwlIz"n over
fBU SIT St.:ahIlD &1\)) d~D qll7 en brR!!'t..D
lIan zIJn b"kwllllmh.lId III. gouverneur

BLOKliENTk;nOON8T&LLING la
Ieden o<er licht dngeR Donderdag
ZIJ Iftl !(eboude" W)rde" ln den

Tmll, !len terrein btj lutoemeDdbeld
r bet UItatJIllell eo bewonderen nu de

der natuur lie teotoonstelflUl!' uI
Wl8IUHend lot de voortbrell!feelsu wt

v!U'em'''''- en plan!etll)k btlpal"n Van alle ID,en-
unjflftll worden gedllllD uaerhJk Q'p'"Il dIl .,ormen ZIJIl tOl 'VerknJgen bl)

D beer Llog"rma.n, ten leaDtore der
StrandstrNIt
JOlJfle &8chmlln Hottentot van

en III door den Gnaaff Relnet8ehen
Da yoorloopljl verhoor tel t.eregt8telhojl'

op de unklagt, da-t bl J o-p de sporen nabij
Manus een ~t.een van lót Ih Ilellljl'd heeft,

oO:il~rlllCJ~IJllhlke doel om deD trem til ont
w"rk ledllD vond den steen, die 100-

K'II~"U."" was, dat meD dien van den BlInkomen
moelj~liJk of ID het gebeel niet bad kunnen
den laatllten tijd had de bedoelde wdrkwaD

mE~enlllA.len8teeDen op het lpoor gnollden
PAAlUl ZONDI<B EIOKNAAB -De volgBnde
hIltone komt Ult d" Cape Timu -Een

eernl'''lIArdl~ ran voorkomen eQ met een
ID het onde'rlIJf, doorwandelde Zaturdag

en kwam ten laat.te, als bIJ lDStlnkt, teregt
blDneDplaata 'fao eeo Vel'alte, met name

Deae ...e"d een verband op de wood en
vllirsolrjljd,ebet dier, maar IlJD hnlp kWllm te I'llit, bet

dag dur0'p teD 'l]n'Qt De elgeD&ar vaD
18 Illet te \'lilden, en daar de mnDlClp"hlelt

de begraftlnUI op Zich te nemen, Vlllt de l&et
op den bArmhartigen Samarltaitn, die deD
deakuDdll(" bulp vel'1ltIekt bad
''''''''''''''N -De VredllTejlter ol B Evane,

Il, zendt het vol)l:ende &lU1 de G R
dl! hem Ingefoeroe Scbotscbe

Scboteche colleys doen bun
Ik zou bl\llllt Ultlt wetlln, wat

hen beliltlDI!D aou £Iet 18 de mO~lte
t.. 7len, boe &IJdl! ool.16n UIt de mIeD drll,eD
lammeren achterla.leu led "re boer zou -rer

~'L,,_J ..~--__ ala biJ MI!' hoe eehreudn ae Zlln Voor
boeren 11)11, die:nt lIe&egd, dllt bet

IRrnm.... ·1I III de kralen te honden, totd~t
uud liJD Eli het lxlite bew'Tj8 van de
lIosl~ houd eu I', du II) de moeden
.scheiden eo wt d. kralen dnJytD, li tc.eg,ake,nd',

IchtwbOJnD. Dlelt-Cb~(1lg;



• t

, dl '

,

"

, ~.
I•t'

\ OE O'nd'~~etee:'eh,le " t ~,\[l zi~,lc,~e.ltl'"
,I Larl~·bmp',e1'8·.beke~ll ,(ht ZIJIle ~~bê'l.elll e

• I St;oom-,i'll'So!:i,mllchlll!l IIItt,; ',erkocllt :fiUnde, eie-
~I",e ith; g!,w9<II.1ijk 'wel.le~ lIit)(aall,:,~,1 om te
lIol'SCb!!t) OIlJ..l' tÓ*,Zi;ltf VfLll dell h''er !:Lr 4,
Uni; Good !werk en biUij'ka betaling.' , i

. , 'J. ,bi J. UIJS, G. Zn.

Bh~au'Yklip, dist. SteU.e~boIIch, I ' \.
12den Optóber 188~ I

-T~rs .!')TeDd~.;rt
f, ' . [

DB ()~~teekend~:Pl TENDERS lo.nt-
, iángep tot den 22$TU DAD voor_~~~~~_~-~~~-~~~~~~+--~-~~~~--Iw ~ ~ ~a~~D ~VRkCHTEN' GR~STEE1f~, b$ooO-

digd ,Y()Qr liet Collage~ll~ De; 'Vl'8dhten
te ~orden, ~.!_euit!1 door de 'Bou~co",-
miuifl. ' , "" "I '

,'; iJ. J. P. '~~ TOn.

leri~t :a•• CrMit~.~_e. De~itMr••

-le:ill~' lo den Boedel.van wijj~n ELWBmi JOIU~..1'" ..~. HZNORIXA Vos, Wemiwe wijlen Iden Wel-
,,~..,......'.'I zi~.geland,worde11.; I" ,I Eer"" 'heer GO'TT£rIlB WJL~~ AlCTOW,B

~ " ï, '1 VAli DBR LflIIQIl~. :<, I,' ,tt~ d'~:' AI degeoen die iets ~ vorderen hebben vao
, " of verschpldigd_ zijn .. den bove,gemelden4--~~~--~---+~-----~~---~--~~~--~~~--~t:1B~d~ ~~ren daaevan 'ten K~~~ ~~ de,& ' , l heeren Ds VILLlIl:RS FAl,iRE & Co., Pkarl UAnk-,0 :I gebou'wen ; -opgave of \jetaIlng te doen bicuen

• , I ses '!riltken na dag~ken~ng dezes. '
I .. ,

" . A. B. DB VILLIERS, F.J.ZD.
;' Executeur Test.

'P~~I. lSden Oct. 18~.

NOORD~R. PAARL! l.

Opvoed~~~, ·Instjt~ot.
BAZAAR'I1: BAZAAR'

0'f V~IJ 0AG, dê,n 15den derkr,. Jl een
Bazaar gehouqlln., worqen in :het :-icImpi.

lokaal, ter ond$lrsteuqiil:g vari het, Fonds 'van
gemeld Inatitaut,-te begin!len'a morgens ten •
9 ure. De publieke v~iling'van Le,ende Have

TR) U,ISV,:,' OG"ELS! ' ecs. ,zal tel! 3 ure in den .namiddag begin nel).Giften zullen met ;dink' ootvangen worden
door de heeren P. J. S; n!u TOIT, J. J, ALBERTUN
en J. H., EN8LOI. Bove"b Paati. '

• D. 1. A. v. d. SPUIt,
, , Secretaris.

Paarl, 6 October ~8~0. I'

Worce~t;r- -ComtBerciele ,Bá~k •
• :. ,I l •

KENNISGEvtNG ÁAN DEELHEBB~RS.

KE~SGEVlNG: geschi~dt b\j d~~e, dat'
ingevolge eenEi reqnisitje, die door de

Direkte1,1rén is ontvangen, eene Speciale: .Álge-
meeue Vergadering .,au 'Aandet'lhoudars zal
worden geh:>twen ov~~enkomstig de 45~ en
de 50ste SectIe der Aot&'van Overeeukoerst, en
wel in het Bankgebonw, op WOENSIJAG,
,DI£N 2'f,STEN NUV.EMBI'J;l.1880~ ten:lO lire
des voormiddags, voor+de in bedoelde reqnisitie,
aangegeven doeleindeb,f t.w, :-lstens,' om te
beraadalagen en te. bejljiteo omtrent het raad- '
zame der verlenging ' 1)n den dune der WOF-
cester Commercieie ; Bank, over:eeok~n!istig
Sectie 49 der Acte vW' Overeenkomst, die zal
teu eindé loopen op dMJ:31 December 1880, en
om het verdere' tijdpfll'k van soodanigen duur
te bepalen ; . 2dens, om ~:te beraadslagen' es te
besluiten, of&oodanige,:vóortzetting van de zaken
der Bank zal g~li~d~o onder de bepalingen
van de. Acta op Bepel'ltte' Verantwoordelijkheid.
en, indien wel, ,om het Kapitaal en he. getal
A~d~ele.~ daario te. b~plllen, eu OUleeue daarop
toepassehJke. Acte van Overeenkomst: op te

stellen, en 10 de ,:l.aa~ vereischte reselnt iéu
te nemen. ~

Op lllollt der Direktie,
, B. BERNH:ARDI,
., liaasier.

Worcester, 4 Oct,. 1880.

[

VERKOOPINQ
J UN ' ;

LEVENDE ~HAVE~
, .;,,~ I -:. I,

D'EOndergeieel(endeu, behoorlijk gIlmagtigd,
.eullea op de 'Parade te Kaapstad op

Zaturlilag den 23sten aM! om Il uur ".m·, ver-
keepen, zestien Mjlilezels en t:enige .Peardeu,
vroegtll".gebrnikt'óp de verlengde lijn van dea
Spoorweg baar Beaufort Wes.t. '

J J. HOFMEYR <\ ZOOM.

KalqlStad, l¥'Oqt. 1880. " Cicero"
Bosae~J: E~BR[TON,

PHOTOGRAPIDSCH TEEKQAAR. 0
DE' langst gevestigde Photograaf ill Zuid:, ,P

.'Afrika. . :
'Oude Portretten worden Vergroot en Ge-

klenrd . , ;
In Olie~ of Waterverf,

Tegenover de ;Nederduil,.'lch Gereformeerde
~erk, AdderltjYstraat, Kaapstad.

H.~RUPE'g~I,
KOOPMAN,

SfIlE~PS- tv_' {OllMIS~IE AGf,~ 1',
No. 5il, ST. GEORGESTRAAT, •

Tee-enover de iZuid •.Afi1kaaD8'.lhe Bank.

t de SchutkraaJ van de heeren :
!

oensdag,
PUBLIEK VERKOOPEN DB OND

,EtV E,:N D' E, , .
.~
"f

8U Stuks' Aa..teelve~
" . r

24 'Geleerde Ossen
6, ~UI'uisvogelst 6 n1ilêll'4~t~l~ (~uct

" ' , 'I , .

wordt ,verzekerd in goede condit,}e te zijn, en Hetlten
zullen zjch niet teleurgesteld vinden door .dese Verltooping

, ' I

N.B.-,-Ververschingen zullen verschaft _ft ..It .....
, ' i '!

"

.Il18.lIl1!~Uury,ijOctober] 880.

w:' MOORREES, J~.&Nieuwe Bezi~hr,hl Geopend
VAN

J. J. B~SLIN &; CO.,
.uN DE i

VAN:
IBOVEN

Graan,Zadel. en 'J1uigenmakersa.1farre pas V
geopend~

Alle orders zullen compleet en extra. goed,
worden uitgevoerd. I

,!

.ll.A:I'uJ&u .....1 HE (of woi'm) OLlE, •
feil.od ,I el tegen die IZc'&árlijke zieltt~n, die zoo dik-

aSoope",: z~al8 Wormpn en VerStopping!.'n I;)ijSituis,ollel •.
'alfen tijde een goe,len ,~oorraad biJ mien •• n hui.
, 'Jiektn Vo~t-I bIjna onjniddeljk ud g~!~l'zen. De

meer Van dit artiltel. Duir.e.i (.n !luttels'tijn
piu geen enkel ~eval h"e(~ dit wonderlijk
, alln de rieke Vogels Ilogeveniwerd, ~ijn'

.... r ook de Anthelmintiacbt, Olie beateld ie
~acbrifleu toegezonden, dJe It6tuig.n ,...0

k dozer, Olie J:levp~. '))ete O~e i. niet alletn
moar indien lij Il(edul'ende l'en' liIa.and _"n
JZebeel voorkomen. Waf. ,toorzl1(tir geen

zijn ons ter ocre ~ekomen Yan!m~ri8Chen, elie
Wormen en VersloPT,inli(tn,;~.ar welke, in

hebben tal nn getuill scbriften P.iltvallgen, om
ter inZ&jIe liggeJl. Wij kies-n é~ '11lrohk .en~ige

ling een doeijn bottel. van' uW:Olie; Ik Dl'O~t
nd anders scbreef :_i. Het v;,rbeligt mii.Let

~ne,lml,nU"Ue"Olie .. n te nelDeIl. ,Een enkele :doai$ redde Mn

ZADELS, TUIGEN, enz , ens., altijd i,,:
, grooten voorr~ voorhaedeu. 'Karren ' '.'

andere Rijtuigen netjes bekleed en spot· :.::
klaar gemaakt, alles 'tegen .de meest mogell,li.,
goed~oo~, prijzen. Wij b-leven het publie~
dat wi', t voldoening zullen gelven, en ver-I
seeken das de attentie vali allen, dlie van onze
ouderneming wensehen gediend te ?lijn. : I,

Me,1 gelieye aanzoek te doen bij !
J. H. ENSLIN, ;A.zn,

Boven P~l.

Boede~ van Wi~len den Heer

DE Jt1aier,ret49PK~en'llenhebben, in hunne be~f'ekking; als t~ec!lteuren Datief in boven-
A uelmelde:n Bqedel, besloten, I*r Publiek~ Veiling te lattn verkoopen, ~,

Op Woensdag, den 21aten october &&list."
'S MORGENS TEN 10 iURE, \

In

aan de Zuid

HET VOLGEliDZ:__;

'I.-LEVENDE HAVE.,-----~-----i

GETROUW ID, met Speciale Licentie, in d~
: Geref. Klerk, Hiebeek West,' door den

W el-Eerw. heelt B, DE V Rile, op den Ilded
dozer, ANDRIESKRJGB. zoon van J. ,IJ. KRIOE!.
Stellenbosch, met .JOHANNAR. SKCTS, Dochter
van ¥ IeHIEL ::-M:UTS, Riebeek W fSt.

550 ~anteelacha.pen (Merinos)' gedeeltelijk ~e~ Lammers
300 Hamels
100 Bokken •
22 Eerste K1Mse Trekos'sen
14 Jonge do.
80 ..Aanteel beesten
1 ~pregtgeteelde Knapsche Bol
3 Faar Gedresseerde Ksrpaarden
5 jonge do. '
18 :Merries met Veolens
1 Rijpaard
I Hengst
7 Varkens.

- II.-BOERD}i}RIJG~RBED8CHAP.
3 Wagens (wa.arvan 1 bijua nieuw)
1 K;apkar
I qpen do.
2 Span Trekgoed
2 Paar 'ruigen
2 Span do.
3 'Ploegen

25 Graanzskken
2 Zadels, Eggen, G~sven,'Pikken enz.

Ill-GRAAN.
30 Mudden Koren.

IV.-HUIS,AAD. s,
___--''-+ ..l....,.).-+--,,.._-----'c-~ D. W. H. WESSELS.

Sti·nfIIYo,tJel,.\deelt 0118 mede :-" Op eeD daF werlede.Dwtek
em eene, doei•. Cr~ton .Olie. i :p.n ;volllenden
etn, .ncl~re fr"Ale vogel '.il'k, '0 d,';4\rmen mij

ELMINTISCBE OLIE,' gaf ik hem·tegen
I t,. keilen "lJ we!ll'nlijl.e l!etertéhap, fn il!
III ben zoo in mijn lobi ...fDet dcn ui••lag,

i

, ,

GETROUWO, met Speciale Licentie, W
Kaapstad, door den WoH<:erw. heer

r. J. G. DE VO~, van Riversdale, op, Dingsdag,
l~ October, J. P. E. MARB~, met SUSANNA~
oudste Dochter van den heer G. P. LIS Roui,
beiden van Caledon.

, ,

Paarl, 2~ Ftl\.1880.Elandskloof, d

dat nW "Anlbelmintiscbe Olie;" 81t!ei1t werk.
de Olie toediende. Ik bescbou-ir d~~ Olie "le
beid van 'Wormfo,' voornatiuilij~ van. den Lint-

lleller:.,11'lIlIl1C:Ilngegeven te worden, atfar Strui"vogf'18
BEVALLEN~--:-! -o Echtgenoote

TBEUPHllU;S I:JÁlli'l, van een
ZOOD.

Stellenbosch, 10 October 1880.

van Ur.
Irisscheu

D. J. l>ENNEY..' .
J;

Klapmuts, 8 April 1880.
, I

I I

J

h. ,••iII. t~'.;:i~;,i;~·''·1,w ORDT ~kend gewaakt, dat 'op Vrijd~
. .. m~rjlen. ,den Saten October, ov~rled~o
18, mlJo geliefde EchtgeDoot, de heer JOHANN'S
STEP'RANUS ,MA.R<\IS,in den ol;lderdoin van 12
jaren en 3 maanden .

WED. J. S. MARAIS, I
geb. DE KOCK.

, ,

Olie," die gij .oorg~hrei'fn bebt ali! efn
, ... roorz.akt door Wormen, i. fen volle be.!!.-
, beo ik blijde u de gUJ:sUS8te gátuig8pis te 'er·

I,
, I

ZooAL!j:~

I
"
I

, HET GEWONE ASSORTlItlENT,
1 Ronde Tafel
3 "Doz. Stoelen
I Piano
1 Harmonium
7 Ledeksnten
5 Veeren Bedden'
5 Wasch- en Kleedtafels '

Spiegels, Lampen, Huisklok, Glas- en
Dispens· en' Keukengereedschap,

; lIRDJ!:.

I',

, i
I

len dat de b~ttel .Anthelminti.~he (llie, die' gij
, b~h toegediend, j1;end hf('fL Het din ia nu

Itew"eat i~7-Ik m.n, en~., '1'. ~W. t'LOYD.,
__"_~,__+- ~~~~C-,_.--"~_~-_-

ke en ee,lÏfr' onttteki:~r8, t Ti Pdét!CK il 'Co"
wo.r:!.n; or . S. ATKIlCS, W~llinllton ; J. B. .}OUURT, PKtll'l,
Aman,lel~,,!; IKMEL¥AN& Co., Worcf~ter' t, RÓSENBIAT'I'

G, PococIq Gt'~rllc; FU:M1NG .Ir ,WUDIE. MOB~..jhltlll· FIELD Ik
Albert; J. \I.~O~Y. Port' Eli,abetb; '\\< I!TZLAB.& t:h~R8CHLAO:
er; L G. Bi: P~OClt. Clan .. illiam; 8. ANDEIlSO'. Hoefjesba.i;
BRITTAIN, ~iufqrt Wle!J; 1. &; A. MCGREGOR,'Modderfontein;

W~eJ;er Agenten revraagd. ,
iD~. IX!r'~j ~rdt .~ele oHe ook a~eleverd in c8p8~tell, di,. Zfoey

PriJS IS 9•. ;'~t: dOZIJn o8p8ulee, waarvan één pil jtenot>g it voor
tw:ee .oor,ou!ere Togela., ." ':,
1 I~ t. Ef~,lepa~8 'QI.of ~~n lI.alf J{elk.ie '... nnds. bett.ij
kralUlel .... 1. , Toor Knl"enS 18 de beln r'epOf'g.

!!il VOLLE voor l-Q8; pe,r .bottel, ... "lleen: to~,bereid d~r

OVERLEDEN,-Te. Rouxville (a V.S.), ~p
Zopdag. den 26steu September, DB et!n

ziekbed vau 10 pap:eo, '::;'ARAB J ijJ)SOM,wédn1' e
van wijlen d:('n Wel-Eerw. GEORGE MORGAN,n
bRal' tiliite jflRI", Diep betreurd, ,

Paatorie, HOlljl:ville (0.\".8), i
",.'::ber 1880. I

/ian Familie en, Vrienden fu
WORDt bekend gemaakt, dat PP Zond
, morgen, den 3den October, overleden is
mijn: Gehefde Echt!(clloot: de beer WILL li
ANDIUItlSMALH&RRI!l,in den ouderdom VHn f2
jaJ!en. 9 maanden en 11 dagen, na een zeer
amR1'telijk lijdeu van zes maanden., I

lJ?eve05 weusch ik wijnen opre~n dank jw
betuigen &an Dr. ,ZBl!lD~RB8liO eo de geacHte
l~en, die dim overledepe in r;ijoo zie~te
helJbeD beZQCbt.' eD aan dj! yele vrienden, ~ie
hetn;g~n,ellde ziju ~gdllrig Jijdeu ;zoo tro,w
hebbe"bijge:staan. ' 1

~)T. ' " • • i, wi.li. W. A. ,MALH)!lRBE, I
geb, YA."I DIR LmGEN1

~ P~I, 8 Oot: 1880. : i
~ I ~

I • ~

"~

ti Worcester Commercieete Bánk
eidene anuer-e artikelen meer~ tot eene eérste

. • t· ~ ,
, VEaDBR

DKUiL~ '.
in zijn geheel cirea 2,000 morgen~ voor zu,LJU'''UJ)I;j''U' térmijb, en ~nder voor·

wa:Jl.n1lenldie op dep dag der verkooping ibekend Il6lltel<l; ~~rde!l' '1 ' .
deze beroemde Vee- en Zaaiplaateen:zoo wel zlJ.n, .18 :verdt1~ be8chrij.

nn,."",n, . Qat het eene' der voort~ffeJijkate is. in dlstnkt! 'wordt algemeéD
Er zIJn uitgestrekte ZaaiIandim' en de Vee wei<le is untend, .

l'ln\h:USCnINGf,~ , t

, '1J~b!!:~:,
I • J. ' ~

: I Msl"ers.
, i

en
No. 6,:

dat gij het echte I.
ell ona ad,es é.i d~
POCOCK & CO.":LUI ..... 'Lau
BotU.l nwet U4J

~ CO·,
~ Droogisten i~' ;'hét ' groot.

1', '~AAP8'tAD. ,
heeft een l'ab,Mer aanil:,eheieht:met onzen
ml,t ,PeO atrook' met "tO 'J.;aa.r er op Villi

I::
dat' de' olie g'ehruikt wordt.

WED. D.
A. H. DU

,; ,S~ F. DU

L., >LINDiKNBB~~ en
" i

WEGGEr.OO~~N~
EEN BERG-OA~AJ met wil~n m~ts op'

. ;zijn hoofd; in lt~keroor een, wili:.;en in
regt4'lroor een .sespikkellf kraaltje. :Zij bij wie
bij moge l14n,!iomen, ~even kennil te ~OiVen
aan den ondergeteeken~e. P.-O. KIa.pknnLs*ta:tie,
door widn kosten zulleq betaald worden. ;

" • ; f ,'i

, • , .A.. J. !L0U:W,

,ItIMEI.l~I'l\ tt fO., '
ilp.t"ek~ra, Sd.ti ..... i~éBI;Dtoo~isteil

,WORCESTER,

WENSCHEN bij dele aan de inwun~ van.
Worcester en dti,olDliggeude pl~?,18en!bekend,

te maken, dat de van 0I1~8gevestigde iirwlI,idie jre-

dIllende IOOvele jaren iedr.even is duor wijlf!lJ den
heer S. A. Immelmlln, 'll'oqrtllllngedreven zal worden
onder. deo naam ,..0 l!miDelman & no, onder de
~kwame leid~njl'Y~n de(l b,6er Martin nihil, gelicen-
tieerden ~ellroDdlge eo Ilroogiat... ~1 ,

Het &al bet ,8treven der firma Zijn, oiD den !lOedeD
naam van de. zaak te battdhaven en .zij vertrou'll't,' nftt
door naau",kenrig en ~rlijk Reht te "Mn :op hare
k!antell, zij niet alleen; de voortdurende on~en;teu.
Dlng, van .devete nie.~en V8f1 deD h..er ImlD~lr1l8n
lAl nebben, maar, dat ilJ. ook ellDgroot aantal.nieuwe
klanteo ui "erkrijgen, Wier behileften hallr stbrli~ zal
uitmaken. Eene gToote' boe"eelb~id Hollandscht! en

• Patente Medicijnen, IóOmOOe Toiletartikelen. eD
Borstels en Kammen, veIl!ebeidene 8OO1'iLen fAiO Zeep,
Sp?n~n, Reukwerken, Schri.i~behoefte,o enz, ellz. IS
altijd In voorraad." ,

Im[)lelman en 00. ~iilen ook de MndliclJt t~ti"PD
op hO!!feit, dat dl! 'zuj VLIJ'81e en best.! kruidelI eli ;he-
mic:alien in "0011'Rftd lIe,hooden w"rddIl I'll: h!'\ znl
dIlarom een groot voOr~e:ei ;lijn voor, pftlientel~~"m
hunne recepten naar "eli ~!pt~w ti! :u-nd,,", W"R~ %1J er
op Ran ku~nen, dat deft! ,lliMuwkt!urij!,net.le~,mt>tde
beste mate;r.aleD en têVe'n' billi jken pri js W(l) de~ klill\l-
gemaakt. Oe). wordt mer het m.@t.eSodllwliter. Li-
mona4e en Limo.ms1roo~ ~efabricee~d. {'
Benige Agenten v(>ór POCOCk'8 beroemde

StruisivOgelolie .. ,
, .!. : .JM·MEf1IIA ~ & Co

WOl'ee8~r, 1 Septembe< 1880:
--- -- _ -_,__---

Vogelstrliisvederen.
DE 0n?ergete?keÓd~ k<X?pt Struisvl/deren.

en 11 te VlDd~l1~op zijn J(a.ntoor van 8
ure ",m. tot.5 ure n.lP.:

E. G, ASPELIXG
No. 26, Ka.stoolstra!\t.

" .,
Gedrllk~ bij S)[dI~' ,~ HOFUff<,

K:ut~lstrant Kajl.ftliJad.
, .
\ L
... JU., ,

"



Jstt, ,;
I :,

j

or-
) ig
~i~~l
, l. en
li 40 'r
e~ te

t! e
.Ij.*gen
J.I< ,e~.
c,~e~

p'
'fe

JI.i '
,si4r. "

i-r~
!
!

I-oemde
i

1. !

oderen,
r van

lN l.
I
I

..

I •

d n

ing

, \

";'.

;,
a.r,



Il
~

~ 1," Oct.
I .1 0 - I
(I 1 sj - I'

U U ] -1" o 11 lJ -- "
et ye mui»

0 3 lj - j

0 2 I - (I

0 J " _II

(I II lol - V
v :l
(J 1 -,.-0T' 0 U Oi -- (j.r,

0 1 ".)
0 4·
0 4 U - U.. 0 0-'.'.

k U I ~ - ,l

0 Ó J - (I

() U 34- (t

LI I - «
1 :! 'U- I

13. U li J -" i'

U U J!- i

! ,

..

• ,I

<,

b;NZ N.
YA ANY LOf'

MASE~U.
ULl!N ·OORRESPO ENT 'v

u·)

<,
f

jl
, J


	gray00257.pdf
	gray00256.pdf
	gray00255.pdf
	gray00254.pdf
	gray00253.pdf
	gray00252.pdf

