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,al Soorten van StruIsvederen

R.

Bel'igt '••aan Deelhebbers
HERMANN KLEINAU. BIERBJ' geschiedt kennisgevi:; .

Vroeger Paárden-êrta in het Duiteehel ,'. Artikelen 20. 22 en (3
Leger, ,van de van Overeenkomst,' dat'

52 Buiten~ht· de J KSCHE ALGEMEEN,E. • R 71NIGING I· S bereid om Zieke Paarden, BIJEEN " van DEE~EB-HER I ING SV ,E ~ .' Be~sten, en Schapen te ontvan~ BERS zal ;Behoude~ worden in het
-"_--,-,---~-t-------'-' -i-' --, " gen om die volgens de regel~n der ~~nst Bankgebomy, op ': ' ,

W 0 C ,E TER. te beha~?elen, aan welke ziekte zIJook Vriida, ~,;,12 J' -.
mogen Iijden- De meeste zorg zal be. "u g~! ,~U&r1J ~ ... ,
steed worden aan de gevallen die hem Te 10 "1~r in de~ Voormiddag,
~.~en worde~ ~evertrouwd, ~~ Om Deelhebbers ee~ verslag van di
hl) ID het bezit 15van deugdelijke ge- aangelegenheden dei' Bank voor te
tu,igsch~ifte~,houdt hij zich overtuigd léggen en o.m bet l"dpport van Direk.'
voldoening te zullen geven. teu~en te ojltvangen,r; om het bedrag
-,-. - der dividend te verklaren en om tw~

~r:ika.a~sche A8socia.~le voor de Ad- Direkteuren ; te kiezen in de plaaq.
mlnlstratle en Bereddering van Boedels, van de heerén W:u. 111P-Len J. J. TUE-
ENDERS zulle'] worden ingewacht door RQS die hij 'i beurtwlsselinc aftreden ..

00 Directie tot DONDERDAG, 28 maar herkiesbaar zijn ~ om twee A.ud~
l<;ZEU, rooe de ,'olgendo Aandeelen, te weten: tenren te kiezen in plaats van Dr. L.
o Koloniale 13rand Assu- W.GLA.ESERt.en den heer J. G. FRErá-
:, rantie Maatschappij. LICH, die od,k herkiesbaar zijn, en om
1 Protecteur Brand Assu - andere algemeene Bezi:gheid.
rantie Maatschappij. ne namen: van als Direkteuren en

A. DENI.JSSEN, Secretaris. Auditeuren voor te stellen Ka.ndidaten
Kllnpstad,' Kerkplein, moe~en aan" de Dil"~kteureri ih g~

13 December lS8:.!. schrifte .~vorde"tlbek,end gesteld, v66rof

PAARLscHE BANK. ~ns~ r 1) da" den Mden December
Geene overmakio~', van Aa.ndeelen

zal worden g~regist.re~rd tusschen den
12den December ~n8ti., en den 12<1(;;D
Januari i 1883~ i

deze "órdt kennis gegevel1 dat inge- "
rolge het verandeede Artikel 22 van de I Op last van de Direktie.

van OvereenkomlIt van bovengemelde I ~
. de JAARLIJKSC8E ALG";. \ "H. BEJ}NHARDI,
ERGADER.ING vnn DEL<;r,HEU· ", Kassier.

gebouden zal worden ten Kantore der W oreester. 25 Nov. 1882. 1
op , ,,-r

g, 12 Jana.'ij 1883, ~et referte tot vo.org~nde ~dver/
'8 Moi-geng telt 10 tl,1'e Itentie. geschlcpt kennIsgevmg bl}deze"

. ' . ' ,dat de aftredende Uirekteuren en'
einde vnu Directeuren t.e ontvangen een di " ., . ~

I~", .. ", .. n••n f-ita.nt. van de aaD[!elegenheden der ~~ iteuren behoorlijk genomineerd
• ,om drie Directeuren te kiezen in de plaate zIJn, om bovengemelde vakaturen aa.n
de Wel·Ed. Heeren O. I. DB VILLIBIIS, P. te vullen. '
Bm!!'F en F. J. Huoo, P.Z?, die bij be~r~. Op last ' d D' ti

ing aftreden, een van wie weder herkies- ','van e . IIec le.
is, en voorts M Algemeece Bezigbeid. H. BERNHARDI.

! Op Inst VB.D den Raad fau Dinecteureu, "I Ka~iel".
I, 18 Decembër 1882. ilJ. J: F. LI ROUX,

KU:iier. 's B B a I '",I' :1" t AZ.JI •
11 December 1882.

~ District of Will ore.
van Deelhebbers Verkiesba.a.r tot In the Suit between HIRSCH\1LoUDSI! ct Co~

! Directeuren. Plaintiffs, aod NICHOLAS JOHANNES Hll'G"
I i' Defendant. i

Ri$880X, Eerwd. Iseac Nieuwondt, J. H. INExe('nlion oC:the Jndg~ent of tbe S••
B~r", Jaes, J. Niekerk, O. T. van preme Court in the abo.,lj Suit, a St.le witl
BI, rle,' A. D. J. van N,iekerk, .'1. p, van be held at Willo",more, on IWednesda1-l t_
BI renut, Jacobus P~. Jac, H, du 17th day of J&nua;ty. 1883, ·~C the followi",.
B man, Jan D. Retief, F. H., Dven, . 1 Billi _.1 "''' I I lete 3 T ____Re . f P J P V.IZ :- I lan. ~ale, oomn """" ~ .......
n~~on, J. H. A. t,~e, . ".p.n. Brandy. 1 Spider. 1
Clltie, O. D. Retief, F. H., P.zu. J4MES M. (!;RO&r!lY,
1<~!1~lin,J.H., A.zn. EW~x, Jaoa, J,le, JOZ.l. I H' h C01::'::_!.fT" ; 19 cu8nn,
rutter, A. A. Roux, . A. Je
Horak, V. G. Roux, Jozua. J. lo

F. J.,Sen. IRoUX,J.J,,]:;,.le, JOZ.J;D.
F. J., P.ZD. Roux. Jac. J. le, Jr. . In Zake tasscberr HIRSCH, ~OUBIIER ct Co.,
F. A. Retief, P. R. Eiscbers, en ,NIQOLAA8 JOHANN" Hl~.
F. Sparenburg, A. A. Verweerdt.>r. , ' ~_
P. E. Spny,H. J. van der, D.z. IN Executie laD Gewijsde vap bet Hoog 0. I

A" P.ZD. Spuy, D. J. A., ALzn. regtshof in do. bovengemelde Zaak, .. I ,,'
W. Toit, Gulliane J. du Ver-kooping lVordel\ gehouden ~ Willowmore. ~ ':"

O. D. Toit, S. F; du op Woensdag, den J7den Jsttiuary, 1883, ..... 1
D. F. ViUiet'S, O. 'I'. de, Sen. het volgende, nameJjjk: 1 Bill~ Tat'al, koIa-j
J. J., J,F.ln. Villjers,Jac. J. de, J.J z. pleet, 3 leggers Brande"ijU,tl Spider:

P. D. Villiers, A. B. de, P.J.,. J AYES M. O.sBY,
A-lol~ter't.A. B, Vos, P. W. de, D.zn. 'OpperbalJu ...

ml~n.IIo~, G. W. Villiers, D. J. de AAN BOUWIEI1STl1'D' t
';ncs. F.' V~lI!ers, .T. S. de. Jr. I .IfI .r.au.
P.J"J,F,zu. Vtllters,F. A. E. de, Jr. I

n ..... ru>l', G. JJ' F IVV~lI~ers,JCncob R. de \ TENDERS voor,het. BOU~EN TaD eeD8
David. .' .zn. I ~lhel1l, . A. de I .._. NED GERE 'ORllEEBOB

IVIHe,Jau D.dc,Sen. I Nleuwe.,. , ' ,
V'1l P Dd, ~ !KERK, te UNlONDAL~. z,Uen door, ,:
IV~lI!' 'Jb' /d'~ P Bon'll'commissie ontt:all1(8n ",o~en tot op .. l

I
I \ers: ' . e, .. 1. i láden JANUARIJ 1&s3. I . , .• '
Wull. Kerw. G. vaD de \ Nadere bijzouderheden li!:pp ~r ilJpt!l:l

den S~cretaris der Bou"ooDlm~e.~~,
plan non en 6pecifiC!!,tj~n. . I ~......,_ ,~

De Commissie vor~lDdt Zich n~et dell,....-
of eelligen Tender BAI,l to nemen. • ,

, JDRJA.AV'"n::"
• • '1. Secretari&.

..&J.~.'WATER~IJER,! - DIiHKER: . _

, r.ANDlrIITD.! MONTGOM' ERY WALK£8,
, : Ouuer hezorgipg vap ~ , j p~;'kuretr. Notar, eD TralJ~~ .

~n He~r.A, J. V~N ~EENEN'1 IS 'f ~ L L Ur; N B cf) S C
Cal v llU",. . ~ I

VEEABT,S.VAN
VAN DE

HOOP.

TUAL)·

IG'T AAN LEDEN.
Secretaris.

*S,T

'DAAR er een Vakature onstaan is in de
" lJirck~ie der Onderlinge M<tatschap.
pij \"all LevelUlvcrl£'kering, teu gevelee van do
'afwezigll<'iJ van Kaapstad, vnn don Heer SAUL
SOLOlION,ge!'llrende drie maanden; zullen be-
noemingen vlln Kandidaten ter annvnlliog Yan
gemelde Vnknture worden ingewacht tot 10
DIe 's MOI'gena, op WOENSDAG, 3 JAN. A.S.

J. C. GIE, JR.
, ' Secretaris.

Kon. ){'o.lstoomboot
WlJ. D.u!f

Gezagvoerder, op last
den Postmeester Gene-
lal als ho~en vertrek-

3 Jnnuuij 1883, ten 4, ure
gelievt.>n Ilfl,n boord te gaan

(Alfrej Pok) niet later dan

VAN

, ,

'K", ENNIS~EVI-N ' iedt bij dezen dat eone ng van bovengcmeJde
, ,V~reenjgiug uden worden ip het STA UH alhier,

Op Vrij~JiiiI.. 12 Ja,nuarij; .aanstaande,
ts NAMliDAGS TEN 3 UR~I "

to.~,estie in ovonvt,ging te nemoD/.1smede voor verdere Mnge-
" I , " I

Ddlngstcllcndcn w~rdt vriendelijk verz;cht deze Vergadering,

Teu einde do
Iegellheden. :

Leden zoo wel a,
bij to wonen.

Op last •
F. L.',LINDENBERG,

. Secretaris.

Kantoor 'un de .. Mlitunl,"
Kaapstud, 14 December 1882.-------
RHENISH !NSTITUTE,

STELL]1~NBOSCH.
nur n.m.
Voor Vracht (lf Pnssngll vcrt'oege men zich

bij de Stoombootmaatschappij" Union."

De "Castle Ma'iL. PacT.-efstl Mautscllap-pij.

DE ~tooUlbooteli dezer Linie \'ertrekken vnn
Knapstad naar Londen om den anderen

Dingsds!!" via Madeira eu Plymouth, te
Sint Belena en Ascencion nallle~gelldc op
bepaalde tasscbentijdeu. R~lour~aart'Jes worden
Dilgereikt h'gqn eene vermindering van 10.per.
eene, tnsecben Engeland ell de Kaapkolonie en
Natal.
18S;!.
Dee. 26.-GRANTULLY CASTLE, Kapt. O.

H. YOU~G,
1888.
Jan. t),-DRUMMOND CASTLE, Kapt. E.

JONES, R.N.R.
Jt.n, 23.-KINFAUNS CASTLE, Kapt. A.

W tNCR"~ 'Uil.
Feb. 6.-GARTH CA~TLE, Kapt. R. DUN·

CAN.
ANDERSON & MUlUSON.

Agenten.

Z-u-id-A-fl'-jk-aa-n-s-:ch-e---:"As-s-oc-;"ia""7.t":-ie-vo-o-r'7dedAld'
minietratie en Bereddenng van Boe e s.

HET bovenicnoemdc Inst.itu,ut wordt voort,"
aan geheel onder deTeiding van MiEs

V AY ANDELals Lady Prineipal geplaatst, Eene
Eugolsoho dame, dié in het hooger onderwijs
reeds werkzaam w".s en van uitstekende ge.
tuigschriften (Cnmbridge, Higher Honou r
Certificate) voorzien is. zal als hul ponderw ij ,
zeresso intreden, voornamelijk vour wis. en
meetkunde i oolt' worden eeue ot twee onder-
wijzeresseu voor de muziek nit Duitscbleud
verwacht. _

Het nicuwe kwartaal zal CP·V,) pegionen
op 24- JSllllsrij 1883. "

HHENISH INSTI~UTE,

srrELLE NBOSCH.

'vvoreester. 18,

Koloniale
ZUIVER

kamer ~DTr'UstolaatschappiJ.

SVED RENt

In 16,

TE KOOP, dOEDKOOP,

GALLONS VAN DEN OOGSTI, ,
VAN \1878~ .•

en 4 Gallon Vaatjes, ,
- '

GERIEVE VAN KOOPERS.,

OMTRENT

THE abevenamed Elltablillhment wil be
carried ou nrrtl,er tho sole management

of ~{i"8VAl(' ANDRLas Lady Principnl, usisted
by the Headmistress and a competent Staff of
'l'eachers. An English lady holding Cam·
bridge Higher Honour Certificate aud ex-
perienced in High School Work: has '!;>een
aecnred as Assistent Teacher, more especially
for Matbe'n'iatics. Oue or two Mllsic.'l'eacbers
from Germany are also expected. The classes
will be resumed (D,V,) on the 24tb Janusry
188;3.

DOt~ AANZOEK BIJ:

No. 38, Burgstraat.
G. W. STE'tTtER, Eenig Curak>r.

TENDERS zullen wordru ingewacht door
de Directie tot DONDERDAG, 28

Dl!:ZER voor EEN AANDE~L in deze AS{io·
ciatie, met de Rente voor het loopende jaar,
gerekend l'DO 1Mei Il .

A. DENIJSSEN, Secretaris-
KIlIIpStad, Kerkplein,

13 December 18l:l2.
,

au..... m; 4 ww:

MUILEZELS
MONTEVIDEO,

IN' goede, conditie voor werk, TE
KOOP tegen Liberale Prijzen,

op de Plaats ., RUYTER VALLEI,"
n deACHT~~R PAARL~ "

AREND BROCKHUYZEN.

RICI( N.· SALAMAN,
RTRUISVEDEREN,

OVEnLEflEN,-aan do Woning van onzen
Broeder, den Heer CnRIS1:UAN Kocu,

Tulb"l.!h, onee teedcrr,reliufde Zoon ABRAH,.AM
CHRISTIAAN FICK, in den ouderdom V~

ZO jaren, 1 maand en 10 dagen. llocw~~ biJ
lang leed aan cene kwaal,wns ~ijn la~t!lte lijden
kort; met veel ~eduld droeg bIJ dat lijden ; g~
dik.,;iJII! I\I\D ~ij!le Ouders te ksnucu, dat bIJ
tevreden was me~ den wil des Beeren. Aan een
tijner Zusters beleed bij, dat bij .!olkomen be-
reid '1'988 te sterven. Kort voor zijne heengaan
bcorde men bem nog fluisteren eenige woor-
den uit bet. 3de vers van Gez, 55.-Zijll einde
was vrede.

Hiermede brengen wij een woord van dank
loe aan DR. GEItILER, onzen Broeder on onse
Zuster en Mejufvrouw VIlR8TER voor hunne
onvermoeide bnlp aan den overledene bewezen.

Tevens den Wei:Irerw. Heeren ROBERTSONOD
»u lOlT toor- tie woorden van troo~t en bemoe-

ng ons bij bet graf toegesproken. ,
ij kassen de hand die ons geslagen heeft.

De bedroofJe Ouders :
KAREL DANIEL KOCH,
A. liC. KOCH,

KastoeIstraat, Kaanstad.

,NU
,

TE KOOP AAN

,
Distrikt Willowmore.

BOEREN.
UI'TVERK'O OP IN G!
DE Ondergeteékende ,is vooreemena haar

Winkel zaak op'te geven,en Verkoopt nu uit
haar Uitgezochten ,Voorraad

Pafijssche Uodeartikelell J

Tegen een vermináe~ing v~n 25 Per .Cent op
de Originele PrijzeIl, die op .ieder Artikel ten
volle zijn gemerkt;

MADAME TitlES,
No. 1, Ka8teelBtra~t, Hoek van de Adderley6tralll

ROBS & co.
le, Iinbbele, Drie- en Viel·voor.
met,:Balken en Wielen.

TKI E S & CO"

e, Qt'io· en Viervool', Ploegen.
19,20,21,22, 23, 25, 2G.

"'n,"""'" 0.00. BL. A2.
bbele ZweJdsche Ploegen, mct:a6C.oomen

ijugasrd Paardenharken. .
Ligten en Zwaten Grond.
de bovenstannde.
van Landbouwgereedschap, Stoommachinene enl.

f'o'D!; .. ""J .... open in bïUine vertoonkamer.
00., STJU.'NDSTRAA'l, KAAPSTAD,

geb. Smr.

C luonometers :en Horologiemakers,

HEBBEN VOORHANDEN, Horologies in
groote verscbeidon~eid, waaronder eenige

zeer uitmuntende. die zij waarborgen niet'
meer du twee leconden per d8i voor of na te

looti~kken, Regulateurs, Barometers. Ma.'
.. riner, veld· en Opera.g1&JeD, Brillen, Oogg1&

zen,eDz.
Alle Borologies verkocht onder een waa.r·

borg un verScheidene jaren, eo tpgcn eeo
diSOónto op kontant vau 20 Per Cellt.

ZEE-CHRON,OMETERS, HOROLOGIES,
KLOKKEN, eDZ" 'gerepareerd op uitmuntende
wijze tegen billijke prijzen en ouJ~r waarborg

;jOAdder levstraa t.

Dtkf.aw, Zink, Gal
lareleD Pijpu, G

voor Waterpij
Po.pel ,...r Jlitp~:
Boaua K.reasf '
U.ekijzeru ahi

Galvanisch en
E. L;U CK f Korta.oleas, Koffij

Horologie en Klokke aker, n.1t1taeks ~rrf en

W·J!:NSCH'l' aan zijne Vrien i rlai"aRkk.~pr.D,
nlgemeeD Publiek Irken te, makeu Water Filtrt~r"ers,

ca~ hij zijne oud~ besil(bydBpla~a verlaten
beeft' en voortaan op den Hoele Vrul ~ WAL)!;.
en do BREESTRAA,'l' to ViDd~D iB•.

INOLA Y &- co.,
'"U en biéden te koop,áan :,
'IJzer, Por~nd Cement.

Getrokkien IJzeren Pijpen,

,Bi.mtjesfoutcin. Zwartland,
15 December 11:62.

BENOODIGD,

-_
het TARKA SCHE SIl'tU-
NARIUM, Tarkastad,

EN DAME als Onder Lirectrï'ce, volktJmen
bekwaam om onderwijs. te geven in

en Hollandscb,en nlle takken lau eene
opvoeding. ' ,

Saluis £80 per jnar, .met den Kost.
Ook fen Dame, volkomen bekwaam onder.

in bet Hc>llnndseu le ~even.'
.....,.. n'... £GO per jaar, met den'Koat.

voegl.' ~ieh mt't refero"tl~u eu go-
tot dell Wel·Eerw. beer JODN

'l'arkasta.d.'
Applicaties Die~ later du :; Jauuary 1883 te.

ootvangeD.-DQ a.r&zuumheuen, te be·
eo Ila de n~lItiedap.

lIl .. IlI",rlJtJ, JOIUIl., P.
. be, W. D.

• Paul
. F, J. D.

Patte.', Tuinpotripen, Wij~pompen.
ders. i

Heiningdra.'1d met Weerhaken, Zwart,
IJzeren: l-Jeiningdraad( Stalen Heiningdraad.

Vleeschmoleni:)1 \Vorstmachines en Stoppers.
• i ' .

BBKENDItAK
" ,

,

CALVIl{.IA.



RAAFD'IE~ST
UKPERS. I

"."'0".'''''' Maat8cha~pv
I

TOU&.
22 Dec. 7.41 ll.m
Regering prose-
dese verkll~ard

~Vma ten Cf11Tupontknt.) I
LI. DinilSdftl" hadden wij 't voorregt 't

lijkeche I!umen bij te w,)',en 1'l\n onse Uol'AnnOl'II"
kerllecb(l()l al~ler, eli konden dus min pf
deelen ot er vdoruiWnng al of niet W"'. Wl\t

het al!hlal kinderen ..Il d.. degelijkheid VAn't
Wij wIlren LIlleufll'eSIPld dnt hilt j!'etlll "".,"I,i ........

100 vermiooeJ'll Wilt, I'n onwillllkl!urilr
de frAAg te binnen wnt de OOflMk er ~a1
Ret Antwoord dat .IlZ" kerksehool Ill~t II
de gellJeenLe ondersteuud werd, Bcbden' 0111 't
te sijn. I

't IIjllmmer dill fmnmilren O'1.er, niet tie
p;e~e!ntelden, el~chts t~r wll1'1 \'All et'n klein
ecbll ID den prt)!. 'bunne kinderen 100ndIl UlU\r

andere, niet un bunne kerk bIlboorend~, innjl
Aan den anderen kant WIlS het verblijdend te

dl' 't onderwijs 100 degehjk door dJn beer
Alpben eD M:!. F. Seheuble medej!'e~eeld, op
eene bekwAm!! wijle door Mi.. AI Sch~lIble en
S. Roome vOQrtlCel~twerd. lie kIR_I;I gaven 21 December 1852.
blijken VAD@Tondille kennis ill dil b Gisteren wt"ro alhier het jnarlijkaehe Gou
ukken, zeer tot lof vl\n de beiden n."iIA!P,_i..... A_.... vel ncmentechoel-cxumeu VRn deze wIJl.: gehou·
en wij merkte~ bier en dllar op, den, toen Ran Mlsa MRI:U1. de ouderwij zcre!'.
'rRD de leerlillIren WAren, wIer het volgende adres bij hUL:' bedanken v~r dltlt
hoozen trap rler beech"vinK kan doen Iambt do~r de killderen werd nnnzebodeu,

Woensd"ll bid 't pXllmeu onze I k'Ol I'waar.nn ZIJ run 00 hnar gevoden bekend
!l !!iajl!l8ehool, onder de leiding VAn nUCbILnR·Il. k Adpll"te. 'maR. to. res en antwoord luiden als volgt: ...

Ile opkoml~ der ouders en """~1l1l'8t~I,e[la Aan MW! Maan.
de klamheid nu 't weder in alLn G h . !ar_~en'boom, 20 Decdtnbcr 18~2.
leer bemoedill'end. eac te MUllS mruan!

Wal ons bie~ 't lDotst trof, Wil! de D"LIl~,:keurillhe Wij, de ondergeteekenden. kinderen van Idoze
en netheid wlllfrmede " werk gedaan WIJk, ~ teVCM ala uwe leerlingen wensehen [onse
daarvan de k'fllfiteit nn de opetllllen, 'PROIllICCl hartelijke dankbaarheid u hiermede te verzelCeren.
eu IIDtwoorden der leerlingen. voor do opvoeding en Q1ldel'Wl~8aan ons gegeven
Mi. BucbAll1lOjletr,)ost sicb feel gedurende vijf jaren. Is het ons een vren ....Ie li

derwijs in de nrechillende vandaag te ontmoeten, pijnlijk inderdaad ithot
he~ 100Doodi!l~ lesen, 'W88rin de van u afschëid voor 't laatst te nomou en u
heid wordeD ~.pMld op eene lui met verscheurde harte. vaarWel te zoggen. Als
opstelleD OOI ter leling gt'j!'~1'6n lamme~en zonder herder waren WIj aan't dolen.
,ooral troft'en qnl de bekwallmbeiJ ho~geng. o~ dorstig naar onderwijs, totdat gij
op twee, geti~led" The Printin$l u eindolijk bet bewegen: als onderwijzeres aaI) OM
contrut bet'Wetn Holland and ~ arbeiden. Gij hebt eone bijzondere gate do
UD "Aren. t\aDlI'ellaftlD wa. het i!ugd voorul aan te tre~en, te onderrigten en te
iets aAn de H<)IJ'lndeehe tRAI Iledaan moedigen, seodat WIJ van uwe onmisbaarheid
~jj al hoe me",! ."ene 'oornllme plaIlts in voor ons .~oo wol als voor OllJfJ ouders ten volle
!DDemen! WI) konden duidelijk lien bewust ZIJn. Ala uwe leerlingen hebben wï de
wijl"'" ~O leer11ngen hunnen phgt verzekl;~g dát niet slechts onze ouders, Joch
't .fjfeloopeu j~r. ook WlJ zoo Teel voord~l getrokken hebben van
In den "von el badden wij 't genot uwe dun~8ten. dat het ons nog lang in 't gebeu-

en IDQ~kRleui~1'oerjnll',in nrbRnd met gen ml hggen.
bij te wonen. t lie opkomst WIS Altijd.waart, gij lief~rijk. zedig en 100 gereed
de litplaataen gevuld waren zelfs. de Jongste en genngste onzer te ondorrigten
"AItID te SWIll Tot eer van de en dienst te doen, dat elk die dit álles woet nood-
geEegd, dat lij ,ilicb !loed gekweten wendig de diepe indruksel« dÁarvan moet gevoe-
taak, en wij hopen dnt due uitvoeling len en lang tal behouden. Hebben wij u dik-
IIIlliln.' ~a bedroefd, dan smoeken wij. eon leder die
Eerhjk ,,,dienen lij wRt rust: 1D0ge lij dus Zl?~ daardoor Pczwaard voelt, u om vergeving en

aangenIUD. en terkwikkende 1'I\C>lntieg~ni"tcn. WIJvertrouwen gewis dat gij u over ons ontf~en
DonderdRg w.... het ona eeD pleisier zult, M08'l1 des Heercn zegen op u rusten. I Hij

te zijn bij het e~ameD 1'I\nonze V bereicllDl!'l.sc:bodl kroone uw we~k pet zijne gunst, en doe het voor
onder de bek1ramé leiding van JODgeJuffrouw velen strekken tot bevordering van kennis en be-
Sebeuble. 00. bier wie de uit.elq leer benediga trachting van liefde.
wat de orde 10000weiale 't onderwijs betrllft. Wij hebben ~e eer te zijn.

De kleinen IUItwoorddeD Iller 1'rijmolllhglrjk . Uw onderdanige leerlingen,
meu kon duidelijk lieD dftt de ond' (GeteeIrend door de schoo~deren).
koOIt ve... ton~ om ook aln kleine
bedeu duidelijk te maken, die in de
eent later hUDvIlntand
deD. In al de gA1'ende lee;rhl~lrelllY'lI,UlHO[lIn,".
vooral in bun cijferen.

Moge dele

bo~ lDeIIro~:~~~~~~~~~M

l'ilekerk.
de voll!ende
en Bergb de
zullen.

!Iet relerte tot
den heer ErwUI, dell
g~n, besloot men de
gende 1'erglldenng uit te .telltn.

Gedurende de o,erweginj!' der
werk enr., voor het jAlLrll883, be.lllOl
te ~Aten ICbo()n milkeD) Bij het ber'att~n
CUMI" elelde d~ bee: Hoifll'~s 1'0flr de tender un
he ..r Urt!u~ A~11 le heWeIn. Ni~t llellt'confitlPtd.
holer VIII,"r st1ld" toen jfoor. jlel~c<>nd,,~rdd .,lf ,jPIl
b"er Duckiu en nan~en"men. dnt de tender rnD den door
heer J. Kfoned, wordtl ~"nsren"m ..n. Ili"l~n

Wt!fd b..sloteu de volJl'!'nde rerl{lIdering des Iln!\dSI nis 't ware
te houden op d.n Ilden prox, III toedo ..n,

Uol RMd jlinjZ'in C..mIlé oYer dil llpplrklltie I 1'I\or En!!,,,1 dl't
de b~tr:kkllll{ ~I\n Ill8po!ktolurfRD W"!l'en. Geene soud ..r 11' ..1
Iren"emlllA' !ll'eqhiedde. 16n. Nu

De ,oorgfllejljle fllkeninltsn werden go~dgekeQrd.
I I ILII rop Verd;\llllde de .RAAd.
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men
niet meer l!'ellCh,oil'JlIiI1·

Itcb, ..1ven OlDADd~rlln
zlca.~lven kA8tli4eol om
ureuseheli Ik, 1'e~dien.te-
ware-bij den fl III li-
: of-meenende d",or

J ke daad te ver-
Le redden-dat

jl dus dele lj ver-
, om 1i.!l~D te redden,
"liD dil" WATt!nwel{
de me~h wordt IlU

"I. g~ Le vdl'HcbteD. VAli
nu .Jllr ... K 'mt eet ..an bel
den WIJ". Ms Ik go!rnenjrd heb."
beter ..Il '''jrl: "drinkt ni"t"-den

n de Heilige I~U8 edel noemt· Hee
'~11 de mlvere en reine godad;enit;

leek~D fAn bet bloed uu
Heer "'UI sijne I!'e!oo,igen he..rt
.ellterkw;:. "Doet dat 100 dllr-

d "lUllgeut G"ds 'olk-al, 't
n Wri!lllen; WIllIt daar ~ die

op nit om ODI ,geloof t.e
11'11 dq<lr God. genade niet n,t

bld1ende sijn, 100 alt onld
eli ide boose beelt eerst áéne

~A!Ig&llt men mur al til
tot de andsre orer .... Het.
wordt dan boe lAl$'er 100

iIt.r,,',.n~l.. dJiaLer: en die in dil dui,-
Iicbt niet kom~n, 100 de Heere

en door Zllne heerlijke
e~ net WMr plaátst op dit
nstu •.- Wat bebbeo wij dan
deaen toestand fAn u-Iren te

.._~.,.?~.....t t~ bt'striJd!!u. llet eenige
IlI\fOljtlnjl van den Heere Jnu ..

."'''DO'' dieOltkracr.un met allen erDit Le
hen niet zift ats de tArwe.-En

Gods woord ondt'rlOeken
L. __ ._,,~._oprell'l;PI'(}'HIDQhar~ om dell d"lIAlgeéette

DRUMMO
JONK'S, RN
KI~PAU

WINCHESTII
.-GA.ij.TH (

CAY.

ANDEBJ

..
Tulbagbweg
Pibtbennreg

~, "ermot.
WelliDgton -

1 Ladygre,brngI;, Purl-
i

DENO
het TAE
NARIUld

~uid·!ftilulall. , -
KA~lTNNII[ LIOBTl'OOT heelt Vrijdag op een nr-

IZ'R~~flllg VIIn bilt Pok·ComÏltl een warme dankbe-
t~lglnjt nn de leden vnor den ÏTver ont1'll"llen WMr
hiJ tIldeIII de pokziektIl ten (lunste dolr hJde ... meê
gewerkt bel'(~.

RA~DGRVI1f.O.EN.-Vlln dit nrtikel vindt lDen twee
.tWUI10 d~,_1fi'Jnlwr!l nm"., nl. om te Conetantia eell
apart po8UIall.toorop til rigten, en om IAn het PA'P"n-
dorpeehe ItAIIOn ten behoeve dpr p8l1!1ftj1'ie... liner
een tljDDel oDder, dan een brug over dlln spoorweg
te latIin maken.

EEN KLkURLING, 1'arleden week plolleHng O1'er-
le~en, lIhJkt kort ..oor aijn dood te Constantia !e
liJn gewe •• t,4'n eell aetoille beweerde 1'I\nbem ver-
nomen te be~ben dat. Maleiie ... heID aldAAr vlII'aif
hlldde~ toegedIend. Die ~toÏll'eni8 werd echter niet
bevestigd, en dlU\r het certifiCRdt nn Dr Panona
O1'er de IijklCbonwing te kennen !lllf dat' de
door "atullrlijb ~rmeD AlLTIlijn eind Will ~~~
men, bllt'll de Magl.trMt een uitlpraak in dien liD
redaaD•

• ~VUNBP.RG.-'~~ Wijnberg Timt, bent toen
tillp, thaIl'. te dWIJG"bergen Clnr!!mont alln hl'e roJ:t
jllIan, waarin 8 ounrnellr v.nocht "ordt li"ver
nur b@'tpial! op lieDonll~lr' j!'eboudeD vel'jlllderinl!'
roedjl'ekeurd, om .Iechts dIe twee. dorpen.onder Un
Oem~Dt~besl~ur te \'ert!lll)igen, dan nllaf dat der
CoIDID~e dl~ al de dorpen Anderkant Tal"lberg
1'ereenlgen wtI, te handelen. In een ingelonden
"tak ~?rdt er op gewe.en dst de beer Fuller, bli'-
18111. IlJn.~edr"llf.?P I!kere ,erIlIldering te MowbrA~ie ell1'11l1hJkednJ1'er In ~e UIIK ie. en dat wel alle~;
.. et. het OOjr .~p d. be<laoger;der l'afelbergaebe Wa-
..... tecflaWJ· ' ,

JIaLI-~' Liw. le P.l'ije hl!eft eaDe f'igenAardille ape-

d
e proefd,Dp"o Jongen Ier, dil! lWA1'ellUur III

Vere4!DimAII e OOll'eDIl!l~ laad. GeDoelilde
""~hft dit. "an~!, mnijaellOOlr nis het
he' oor van den lijder .. ll'eëD\" eD ..... h'... .,.... aifelaIr. D -- IJ

I
I

-beeft den .Alm
dood behaagd,

D.!eeml::
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