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NO.4,819
~alAJll.bln.';1 DeWestelijke PrOvincie i CJDIl IIislratie &:'l'rostlDaatscbal.l.ij Westelijke Provincie Ban

" (~EPER~T). ~ PAARL.
PUBLIEKE VER,KOOPING

q VAN! ';

ID: - .~~; = ftIl ~,- KOSTBA4R vr~STGOED.
II DEN INSOLVINTIN BOEDEUi, ANRIJKij RESTER RdtFlUN, WINKE-

. ._ LIERSTI~, TE STELUNBOSCH.

PP WoensdagJ:8 ii.Ugustus Aanst.,
ZULLEN de Ondergeteekende~ Publiek doen Verkoopen,op de Plaats zeIve :

i

: , ------r -.-----D~~:RSTEGROOTE VERKOOPI~G per publieke Veiling, zal plaats vinden,

;DONDEROAG, 9 AUGUSTUS,
Wa.nneer een ,groote en gemengde Vborraad Goederen van de hand zal gezet wor-

den, ~n de wooderl,ijkste koopjes zullen te maken zijn.
Fijne Goederen, Rnwe Goederen, I Dranken, IJzerwaren, Blikwaren, Lantareos,

Atjar, Konfijt, KombaarseD, Dresstoffen, Laken, Speelgoed, Glaswerk, Knoopen,
Schrijfbehoeften, Hemden" Dassen, Parfemerie, Gemaakte Kleederen, Aardewerk en
Schilderijen IInHen worden aangeboden, illsook Muilezels, 2 Goede Paarden, Karren,
Varkens en lVet'8Cheidene andere artikelen! te veel om te melden.

' ! I,----_
mialeidwordello • NEEM DUS DE QE!LEOENHEID WAAR I

i ~ VERKOOPINGTEBEGINNEN OM10 V.M.,li( ! = , " i

,.! ~i Ververschingen zullen worden, verschaft.
1 ,,~Ii:: G.,W; STEIJrLER, } Gez.
g •..rg ALl". GEO. JONES, Curatoren.,~l! ltIAL,tN l~ CI1JJ~J.}IlS, .'FSL.\Gi~nS.

ftii ,HET WONDER DEZER EEUW.
f 1~G~ede, Sterk'e, lpienstige Stoelen,

LID...... .380.. :·5':' 2S1 PEiR S'TUK Elams Hoestpillen
c•• t d1ako.to YOOI'kOlltaat~ l -. .: I EE\r e~~~~:?d~ I~~a,::i,d:~z,~C::z.Hoeat,LBT Wn.-De eeni&e KaDtOren in Zuid Afrib

;:d:~:::=&de~Ebri:-~ 1). I S '1\ AJ C S & CO.,
~. Er lIjnlaltijd eerste . wer~lieden or: e . 88' 90 EN 92 LAN GEMAHKT -STRA.A T.

DeW_telijkeProTincie Administratie en Trustma.a.tschappij (Beperkt·)
; --_' -~-.~~---t-

K(1~: Hoek t'an de Wale- en N~~eatraat, (kgéll.()t·e:rde St. George Kerk,)
KAAiPSTAlJ.

li. 8 •.....-. .... techappij "UNIOJr lf

(."".IT).
De ~booten de.. r lf~.ppij "enm.
t. ftD K..,.....' DU'

D'GBT.jiJlD,
yia JlAIlJIi.UU.-CIIII cl... andereo.a DJNOSDAG

~o:=~t::.!n~!:~ON aan" OP DONDERDAG~ 16.:
0. de VEERTIEN DAGEN MD EXTRA , ZGl ~ Verkocht op de Pl.

BOOTtuuchen de Jlailbooteu ie, elie P~en w' , '. . . .
'Y."oerhaar DORLAND, HAM BUJI,G,en "' •• 86, Bl1lTING'BA
ANTWERPER ~Il t.gere Prij.oa. - Dat Groot en' £J.E~1t.Rle[)(JI~'IQ
JUILBOO1'U. Brl'BA. BOO!'Q. onder Dubbele Vero,lepllIlg, YróllJl9ter

TARTAR, lf Aapat.~AIu.B' , "'........ Ei,endom van den Heer •
ATRENlur,28 1 BII\N.--.A1l8' .. Mn,.,. ...,~ - I'
SPARTAN, 11 sept. OURBAN,--sept. P~'&~~.~n waarin seuert ve f' •

ERMAN,--Oot. BalcltenJ met groote succes
dreven. ' ,

NUl ItR IU1~TII"K S f.~ N'T.tL Het HuÏB dat in de en
Vert.rekkt'D mj WEKliLIJKS, Da aaDkOlDltI L cbt' t St t K '."UI iedere S&oom~ y.... ED!elaad. U Igs. e ma van. 18
Retoarirautjee wOrdeD uitgereikt tegea 'fer- geJegen, 18 nu verdeeld JD ver-

.,ioden!e Prijsen. schillende Woningen, waarvan er twee
d. ~U=i!a,:,!~~doemea aaasoe~ bij Vethuurd zijn tegen een Maan~elijk.

THOI. i J'ULLER, sche Huur van £l.~: late~de d~ eene
Direktear-G8De1'aal vaol' Zuid-Afrika. onlangs als Bakkerij gebruikt kl~r om

. " bewoond te worden, zijnde goedjmge-
Naar .Algoabaai, oost Londen en NataL rigt voor den Handel,met Groeten Oven

.. DE KOD. M.. latoomboot, • oed ke d t d -11 k
~ NUBIAN.8. F. 808'f., ID g wer n en oestau ,. ~800 V ,1. • tb· ; t Il ' 'lUI':.c: Gel8g~oerder nD EDp- Stallen annex, enz-, enz. Het gebeele -:erAOopmg e egmnf3D en" ure S.IJ.&.0 r ge D S.

1•• d'Yenracht op of omtreat W~ll8dag. 1 Aa- Gebouw is onder Plat Dak; !bevat . B VILLIERS} G
'
altua .. 1 J bo rt Lk .1_- . K : A. . DE , ez.

a S "eD!e re .. eG Da OII_bDg 18 amers, buiten "aparte Keukens en ' J J' D BUIJSKES CU
harer K~daeb •. JadIDg. Be ek . dW' ,'1 . : . . . . , ' ratoren.

Voor Vnoht ofP .... ge doe "'en .. aIOek bi' ste amers voor le ere onmg~en 18 Kaapstad. 20 Julij.' 1883.
de btoombootmutaobappij tt UDion." ~ de aandacht van Speculateum, wel
Naar ·.0IIelba&i ~Jw. .. : ][' waardig.' ! D'E H£E,REN J. M A Il) E R cl CO., AFSLAGERS..;, OOIt Lonc!e;:-' OW'le en Terzefi'der tijd en plaats zullen ook . ,

DE Kon. Maaletoomboot, worden Verkocht de volgende LO,S8B UITSTEL VAlN HET CONCERT
ATHENIAN, H. s, GO~BBEN :_' !

W ARL.roB, GeugToerd.l' •• al • , i : AAN
ala bo.en 't'ertrekkeD op Toonbanken, Glazen Wmkel-k~sten,

Wou'dag,8 dftZer, bij het .8JIbrekeD Y&II den Rakken, Schalen en Gewigten, Trom. KA·P·ElMEE·S· TER K E II Y~. Pauagien Jo{eliey8lt aaD boord te pan mels Klok Koektrommels Hoekftuk- . ", ' . : .
-:.: OOaikaai, A)tred Dok, op dee 'YongeD ken,' Koek~vormen en Rin'~en, Brood. .~. ' ,', I,' .'" ',' l.• ~ . , I
• V~r'Vraeht of P0888g& doe men aancoek bakken, 93 Taartpannen,VijzeJs, S~oot.
bij de ftoombootmaatachappij .. Union ... · wagen, 23 Kisten met Kra~zen,

.aar Engeland via Madeira. Ornamenten, Medaillons, enz., G1Iazin
~!'. I~E Kon. Maalatoomboot Toonbottels, Vertoontromrnels,Tra~pen,
d"';"~, J TARTAR, H.DILA COUR Ladders, Baden, Zadel en Toom, epz.·'b~-,~·;);-'TRAnn. Geug'Yoerder. W __ ,
. '''7'~::~- all hoven .ertrekken op VBaXOOPING TB BOINNBN 1'B 110.30

Dingtldag. den l~en dezer, te 4: uur n.m. P~ 'I VOOBM!D-DA08. ,
!lagie" ~lienll &IIn boord te JrBan aan de 008*- '
kAai {A,ffred Dok) niet IR~r dan 3 Utii' n.m. Bonus zal gfigeven worden.

Voor Vracht of T'all8Rge doe men aaazoek G. W. STEYTLER,} Gez.!
bij d. StoorubootlDllatacbappij lO Union," W. A. CURREY, Caratórbn.

_
Gebouw der Kamer, , ;

No. 76. Adderleystraat, i
IJ Kaapstad,4. Augustus 1883 ..

7.UlD-APRIKAAl(SC8E G-••• _O:r.:r.Ba,Al"sz.&G.~. FREDERICTI1" N S,A'LAMANJ!.CliIlIJKLIJU MAlLDIEl!I8T. : . .• n! 1
WÁÁRSOHUWING:II KDOPER VAN . STRUISVEDEREN

ON.£CHTE NAltIAADB~ ls ~ereed de

NAArnAëÏIINÊS .

I ,.Z1f:KER .wEW&Bouwd~.H:'Q.l5. ~l' gerie!lijk ingerigt. bevattende
t+lle gemakken voor een fa.tsoen~Jke fattlllTe, met W inkel daar annex, gelegen
op den hoek van de Dorp- en de Andringastraat, en zeer geschikt voor het
drijven' van een Handel; hee~' ook Tuingrond. 'Groot OMTRENT 33
~wadraat Roeden en 110 Kwadraat Voeten'

C LOSSE (IOEDEREN
I . ,

Stoelen, IJzeren Lediksnt corbpleet, Kleed- en W~htafels, Eettafel, lam-
pen., Buft'et, 'Spiegel, Kast, Glas- ~..'n Aardewerk, en wat verder ten Verko9P
zal worden aangeboden. . : .

;BONUS ZAL Wf>RDEN GEGEVEN.

i

WEGENS HET ONG UNS TIG E·W EDE R heeft men besloten
, dit OONOEa! UIT TE ISTELLEN. ,
, De Datum der Voorstelling zal in een 'Volgendeuitgave worden bekend

gemaakt. '

Kaapstad, 7 Augustus 1883. l
HERBERT DANIELL,
J. ALF. ELLIS,

Gez. Secretarissen.

8TR UISIVEDIREN
rl~"Ccutl~ Mail Paclref8" MtJat.cIuJP'Pii.nE ~toombooten dezer Linie Tflrirekken van

) ,K .aJlBtad naar Londen om deu anderen
flie,.nh,t. "ja Madeira· en Plymouth. te
lliat Belera en AlceDcion aanleggeacle op
"'alde tu8BCbentijdeD.
A.g. i.-NORBAM CASTLE. Kapi. A. Wm-

CHISTIR
" 21.-KINjI·AlJNS CASTLE, Kapt. J.

W JNCHI8TIR.
Sept. '--GARTH CASTLE, Kapt. R. DO.-....

" lS.-HA W ARDD CASTLE, lC.pt. M.
P. W BIIsftR.
AImUSOlf ( JlUlklSON,

Areuten.

XENNISGEVIltG.

Hoogste lM.arktprij zen te geven voor
alle Soorten "t'anStruisvederen.

ldras :-1. L. BENSUSAN & Go., KasteaIst.ra.a.t, Kaansta.d.WORDEN

DageHJb het Publiek in de handen gespeeld ~oor
nuddel van allerlei listen,·vooral op dengrond
dat zij gemaakt zijn naar het !

SINGER STELSEL.
!

Ieder Machine Singer heeft dit I1fl'R.
delsm.erk op den Ann.

IN80LVEN'l'EN BOEDEL; JOHN WARD,
KLAPIUTS .

BIJ den ODdergeteekende LOOPE'NDE, op
•ijn PLAATS;

EEN LIGT ROODE KOE, gemerkt beide
owen, winkelhaak van voren.

De Eigenaar kan dezelve terug krijgen, mite
hij &lIe kC:WUD,die bier aan 'ferbontlen sijn,
betaalt.

Zeemier, C1aD'W11Iiam.
A. J. SMIT.

HBDEtf wt'rd on., door Gods goedheid, een
lieTe ZOONgeacboakeu.

W. P. ROUSSEAU,
8. P. ROUSSEA. U,

Geb. KORfiBlf.
Riebeefr Oost, Albanie, I Aug. 1883.

BEVAI,LKN op den 18dea JuJij, vu eeDe
DooJJ'f'BR,de ecb~enoote nn

J. C. RAUBENHEIME~
Seymour. &ookeostrom.....~~~~~-:::;,...._., ,"

Aan Baaatbestaanden, Vrienden
en Bloedverwanten

WORDT hiermede bek.nd gemaakt, dat.
op den 2iaten Julij, 18tl3, to Porter-

.ille, distriot Piqaetberg, ia o't'erledeD, na eene
ODgeMejdheid \'aD sea d.g.eD, MejufnoDlV .
lE )lUll JOSJlUTRIIIOl!l, geborea Lotmn&, JD

, den ouderdom nil 55 janm, ge6efde ECM-
geooote Y&Il

I)AVID THERON, Sa.
TenDa wordt den deelnem.nden Vrieuden

butt'lijk dank geze~ "oor de liefdebewijun
aan de overledeae gedureade bare siekte be-
~nd. "A",70B•• : c

22, Groent&pleiD,
KAAPSTAD.

Kooplieden 19.IQueens1nat. :
. op PORT ELIZABI'm.

Liberale TermeD 4, Oxfordstraat. . :
voorzien· OOSTLOliDD

1

HET beeft. den Beere 'f&ll IeyeD ea dood
beJ,aagd tot Zich t.e Dealen, op U. Zater-

dag, na een smarteliik Jijden 'fan , JDaaDdeD,
dat bij met geduld gedrage~ heeft, mijD t.eder
Kl'lieflieD Febtgenoot. JOB.lDU Ham.Jou8 Bu.
J A.zn., in den ouderdom \'&D ~ ';'reD en 4
rnaandeu. Hoe &-Waar dit ?erties ooit 'YOOI' mij
zij. wil ik nogta.na berDat.en iD deD w,il ~
Heeren, eo de band kWlllen nD HeD) dtë DUJ
geslagen heeft TenDS betuig ik mijIll 0 .
~D daak aan Da. LucuoJ'i', Va. Gom. ;'Dr.
A .CIIC1IOlIBT, en aDder. "rieeden yoor. JtllODe
belangstelling aan den overledt'D8 betOODd..

OATBAlUlU. A. BAlf;
(geb. UClIieu.u.)

~, 6 Auga.11lll, 1888.

en
DUB1Wf. NATAL.

O.G •• IG~ 2. A.au.l".3.-B.A.ITAA:L, £30,000
, DlREmUREN: '

De Edele Heer P.ltuu.Is, LW,R.,Voorzitter,rop de Wel-EdelE)' Heeren J. C. SlUTll, H. P. DU PREEZ,
:t.W.V., Ho WIl.MAli, L.W.V., D. P. KBtNAUW,.P. MuiJIE en P. G. LEEB.

BA.NXlER~"::'D.B ZIJ.lD.-AFlUlU.AN8CHE auK. qURATOREN:-De Hceren P. G. LUB en H. WILMAN.
PROKUREIJ11 :-De Heer H. P. DU PQEZ. AUDITEUREN :-De Heercn JOIIN STEYTLER
eh D. D. KBnu.uw., l "

DeDirektie zal door huen secretaris Insolvl!Jl:te Boedels A~i.nisteren.
DeiDirokt.eurenikomeo iedetal VRIJDAG, te 2 uur n.m. ~ijeen om leeningen te sJnitoo en zaken

af te dob. , ',: i ' . . _':L~ L. _1: d Di
Zifdie dit Kaatqor al& ExeoUteGren. ~genteil !?f ~d~ 'Wen~ te ueu~en. 1'I",",:,~eu e _

rek:titl alechta onder den naam. "De WestehJke PrI)\tm.ClcAdm.inis,tratIe en Trustmaatschapplj (Beperkt),
~" aan te atel"eJl en t"eijenoemen. i

---------------------~
H. J. ZOER, 'f

Prekul'8UP,. Notarii &D TI'&IlIDOIliLeJOJIg,1'
J[AJIT()oa "Alf Da . I

ZUID AFRI.KA.AN EN VOLKBVRlEN
~.No.llg~

J. J, D. BUYSKES, Bee.

-«
30 Ezels van 3 tot 6 jaren oud,

geschikt voor Transport en iD
goede cond~tie.

OP DONDERDAG,9 AUG. AANST.,
ZULLRN opgemelds EZeIa Pabliek Wor.
~ den Verkoeht uilde Marktbaal te

Wellington. Deze Eaels sijn uitgezocht in
het Camdeboo District en in extra oondik~.

J. L. DU PLESSIS.
Paarl,31 Julij 1883.

,J, 8. MARAIS .. Co.. AfIlagen.

Speciale -Vergaderln_.
WTORDT bij deze kennis gl'ge'fen dat .Ju

SPECIALE VERGAljERING zal n.
bouden worden op I

MAANDAO,3 SEPTEMBER A.S~
, '~ MORGENS TEN 10 URE, j

Ten einde te kielen één Directear in plaat~
van den Heer H. J. Hnoo, die bedankt beeft. !

Op last van Directeuren,

B. P. DO PLESSIS,
Kassier.

Weatelijke Provincie Bank,
Paarl, 2B Jalij 1883,

l
i

Lijst van Deelllebbers in de WestelijkJ.
Provincie Bank verkiesb&&r voor:
Directeuren.

WELLINGTON.
60 EXTRA. VETTE SLA.GTOSSEN

enKOEIJEN.AlinA', R N
Auret, A P
BlilZ'nllut,PJ
Brink, L J
Bohlman J HL
Derkeen, C
fingo, Gab J
Herbat, F A
Hommel, Al D
Horak, DG
Louw, A J, Jan ID
Leonards, Louis
Louw, Tob, J A JU
Malan, Jacob D ,
Moll, P de Villiers
Malherbe, W D
M1I1'1Ii8, Jae F
MII1'1Ii~. J S, D In
Marais, JJ, D m
Ma,.ill, lJ F, D In
Mnrai8, J S, A In
Moll, Cornelia
Ni6boDdt. J H
Niekerk, S V .an

Pents, AI
Plt-Mi8,J H du
PI_h, B P du, Sr
PI.uis, D J du, D zn
Roos, J A J
R~tief, F JP's 1I(0ROEN8 TEN HALP 12 UU,

ROlenzweil!', A E ZULLEN bovengemelde Ossen en Koeijen~C::~~:}':e Vs Publiek worden Verkoeht uit de Markt.
Roux,J P kraa~ .te WELLINGTON. Zij zijn in goede
Spuy, Stepbs J VAnder conditie en worden per Trem opgebragt;
SCboonberlZ',ME, door den welbekenden
Tuit, G J du, E In
Tuit, II A du ADOLPH S. HAUPTFLEISCH.
TV,:i"t.• D FpdJu'dD.fp'IJ" i Wellington, 1 A.ugnstu 1883.

1 rers, e, sn i

Villiers, J H de, C C A In : J. FUD. PENTZ & 00. Al'SLAG.IU
Villiers, CC A de, Sr ' '.
Villiel8, J Il de
Villiers, J J de, A P In
Villiers, J IJ de, J D sn
Wicht,J C
Wicbt, JF

Op Donderdag, 9 Aug.,

AAN CREDITEUREN.
j BIJ deze geschied"t'k';nisgering, dat BIN.
i ~EN ~ES WEKEN Da datu.m, all.
jvordt.rlDgen 10 den BOEDEL van wijlea deo
IHeer DANIEL JACOBUS DU TOIT,
!FRANSCHHOEK, moeteD ingelenrd wordell
aau den ondergeteekende. •

A. J. ROUX,
Executeur Datief.

EEN DEI{HENGST
TE KOOP.

; FraDSChh.sk,
;. 27 Julij 1883.

! P.S.-Na afsluiting VBn gemolden Boedel
~al geen kenuie meer genomen wordell ftD
,enige vorderingen.

.0AAH deOndergeteekrnde besloten heeft
alleen Melkvee aan te telen, biedt hij

zijn Fransch Trekpeerd GAMBETTA, te
Koop aan: Het beest is volkomen gezond,
goedaardig, iu prachtige conditie, een zekere
Veulen verwekker, en uitstekend geschikt
voor het veredelen van Stock, zooals zijn
nakroost bewijst,

ALSMEDE;

, APPLIOATIEN,
VERGEZELDvangoe<leGETUIGSCHRIF.

TEN van bekwaamheid in de HOL-
f.;ANDSCHE en ENGELSCHE talen ea in de
Itewone vakken van ELKMENTAIR ONDER-

'Il 14 AANTEEL MERRIES,alleu z_,.vaar WI.JS,worJepgevraa?dvoordebetrekkiDgYaJL.
met Veulen door GA.MBETTA,en verscheidene (WUVERNE.MENT::s ONDERWIJZER, te

• Veulens en Jonge Hengsten, van de boven-l WEPENER. O,Y.S" tot den 28STEN AUG-
genoemde Merries door PLUNGER en GAM- "(J~TUS aansteando, door den onderget8ekende.
BETTA' $alaris£IOO 's jaars en £150 als de school50

. E. K. G [{EEN ~indcre~ telt. bc~al~e de. Bc.~oolgeld.en. !le
Ob tori ' St ti <)nderw1Jzera wODing IS genefehJk, en ln~rigt

serva orlUwweg a IOn. ~oor KOSTLEERLINGEN. De oDdennjur
-------- .- - - .-------- moet tot den Protestaatacben Godadienat be-

KENNISG '?VING. hoeren, en wordt verwacht zijae betrekkingn binnen drie maanden te aanvaardea.
! G. R. KEET, V.D.M ..DE HEEREN JOHAN JANSEN EN Co., Voorzitter der Schooloommissie.

Makelaar8 en Al]81neelle Agentel! alhier, 1- ' _
hebben hun Kantoren overgebragt Daar hel
nieuwe Gebouw van de

Sta.nda.rd Bank, Ingang Darlingstraat
Koopwaren}
Aandeeien Gekocht en Verkocht.
Va'tgoed
Gelden belegd
SchepenkenniMen aangegaan,'
Wijnboeren, Diatillatears en anderen, 'die

Brandewijn, Spirisns, Wijnen of Vrachten te
koop hebben. zullen wel doen, alsvoreus bun
waar van de hand to zetten, zich te vervoegen
bij

JOHAN JANSEN & Co.
:Makelaars eo lJenerale Agenten,

8. TWYCR08S
GEWEZEN REKENMEESTER IN DE KAAP

SCRE IlANDEL'3BANK),
Auditeu ya.n de Kaap de Goede

Hoop8pa.a.rba.nk en 8telleDbo ...
sche Districts Bank (Bepekt) ~

A uditeert en jf aakt Boeken en Reke-
ninqen op.

Collecteert Rente en Rekeningen.
Negotieert Leeningen .
Koopt en Verkoopt Aandeden.
Huis-, Huur en Algemeen Agent.

Onderlinge Maatschappij Burmester's Chambers
ADDERLEYSTRAAT.--_._--~. ------

DAS CAPLAND
LEVENSVERZEKERING

V..l..... DE

Kaap de Goede Hoop
C~1UTUAL.)

Deutsche Zeitung fur Slid - Afrika.
Druek und Verlag YOD Braun, Miehaelit &; Co.

CAPSTADT
II Das Capland" bat aich zar Aufgabe ge-

mach t, die In tcresS€o der deutschen Ansiedier
in ,Siid.A frika nach Kriiften zo Tertreten, eine
engere Vel bindung der rentachen nuter eipan.
der berbeizuftibren und sic von allen wicbtigen
Vargaogen im Mutterlande 1:nd alieD iibrigen
Staaten durch sorgfiiltige Berichtersta.Uung
Zu beDachrichti){eD, Aufsii.tte ana dem Ge-
bietc der Volkswirthscbl.lf't, unterblrltende
und bclehrende Mittbeilungen. Romane uDd
I!:rrahlan::en schliE'l!8en sich den politische ..
Bflrichten BD,
Abollllementspreis: per 3 Moaate 6 .h.

- 6 .Monale 11 sb. - jii.hrlicb 1 Pfd. St.
pranuillerando.
Inserat-Preise: EinJlpaltig per Zofl 21h 6d

un4 doppelap&ltig /) ah. - Bei stehendeD
An~eigen Raba tt von 5, 10 reap. 15'/. be
3, ~ resp. 12moDatlichen An&eigen.

Probe-Nummern gratia Illld fra.D~

BEKENDMAKING

L"'XEMPLAREN Van het Jaarlijk-
J~ sche Rapport zijn HU gereed, en
verkrijgbaar ten Hoofdkantore, of bij
de Agenturen der Maatschappij.

J. C. GIE, Secretaris.

GETUIGSOHRIFT.

Aao den Heer EL~)f, Apotheker, euz.
Waarde Heer.-Ik hpb meer nut van uwe

HOeEtpillen gehad, vornamelijk 's nachts, dan
van eenig andere modicijn die ik gebruikt
heb. Ik bescooaw ze yoortrfffelijk te zijn.

ALEXANDER IRWIN.
UN

PASSAGIERS.10 April 1883. ----
Prijs 1s. 6d. per Doosje. Franco per post

voor 20 post.legels.
ELAM, Dokapothcek,

Waterkantst.raat.

J lo}<; On,lerlo;cleekende zal TEGEN den 2.hten
:J JULIJ, VIER L.lWWE OVKRlJEKTB

W·.AGI!:NS mn BEAUFORT WEsT Daar de
TRA.NSV AAL oVlOrKIMBERLEY utuln, en
is ~reid PassagierB op te Demen 'Yoor de T ......
vaal en tn8llcbenplaatsen tegen r.eer BlLLUKB
PRJ,1ZEN.

MeD melde zich om inlichtin'_ aPOeCUg Ma
bij i

J. A. PEROLD.
Moorder PUrL
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rUIl 4 ft 6 Á~"" 1883.
lo: 8. d, £ Il d.

Boonen, per 8 bil.... 1 " 0 - 2 /) 0
Hotel, per ib. 0 1 9 - 0 2 0
Hlfl4!lIIkool, .• 0 0 3 - 0 0 "
Eiie",n, PtIr 100... 0 13 6 - '0 lt 9
Ennen., Ilrooge .. . 1 " 0 - 1 17 6
Kool, pttr sluk ... 0 0 2 - 0 0 3
Kaf,per16 aakk~D ,.. " 6 0 -" 7 0
Limoenen, per lUO •.• 0 6 10 - 0 7 0
Pompoeaen, per sLak 0 0 ,,- 0 0 7
Rapen per boe. ... 0 0 li- 0 0 lj
Radijl4ln, 0 0 1 - 0 0 1
Uijee, 0 " /) - 0 8 1
Wortelen, per I:.oe... 0 0 ]1- 0 0 ]t

ZataNlW, " AuglMiua, II Wlljfen. 13 Karren.

NIEUWE MARKT.

DINGSDAG, 7 AU<~USTUS 1888.
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FONI}S.
EXE(JUTEUR s K A ft E R.Het Comité van Afrikatmder Bond en Boeren-

~ erkent de ontvangst der vclgeade bij-
~ VOOrdit Fonds ;- ".
Reeds erkend . . . . £2,661 18 11

Van Ds• .M. P. A. Coetzee, Jr. " 0 13 0
Tan den heer F. P. Rossouw, Dia-
ken Kassier der Ned. Geref. ge_

I"meente te Bethlehem

, {Vma ~1IPl CQl'7""IUjXwtm'l'(.J
De plegtige toewijding

Kerkgebouw te dezer' plaatse
drieëenigen Gods, geschiedde
ving op heden den Sden AU,KUlt~U",

guurheid des weders
meente verhinderd die e~~~~~~J~~~lie:wonen,

13 • 0 en wel, door den toe-
, o stand der of

----.:... liever het distrikt in Men had
£2,6;5 I~ 11 niets van dien aard er wel een

.Men zende zijne bijdragelj aan den Waarnemen- hevigen wind gedurende den waarge-
Wm' Thesaurier, den heer J. H. Hofmeyr, No. 1 nomen doch weinig ofgaan regen. water moet
Oranje-straat, Kaapstad. hooger op in de 1iergen gevallen en hoe WS8

men te leut gesteld, toen men rivier ko-
.mende vond dat die op geen door-
waadbaar of doorrijdbaar was.
nuten voor elven, wachtte de
de broeders aan de overzijde,
niemand kon komen, en men : ,qm

[v ••_. T. se" te D k vele redenen tot den dienst over t~
AAA .......vnmws.-Ll'mIE: lIl1IUlMe epo.- Ds. Neethlin~van Stellenbosch,' ConsulentHOLLA,l'\'D-ZumAFRIKA.-B.KB.IGTX.'i.

der gemeente, klom den kansel ~:zeide, ~t
10 Julij, 1883. de gemeente Ps. 84: I, gezongen ij.ad, en hijhet

K.Uam..'ïIEL"WS,in strikten zin genomen, is er votum uitgesproken had, ~t het ihem en den
nu niet. De beide Kamers rusten thans uit van Eerw. Kerkera.ad erg speet dat bij~ de helft der
de vermoeijoniasen der sessie-in welke zij zoo gemeente verhinderd W!l8 op te komert, W88ol'Onder
selden tezamen kwamen en zoo weinig hebben ook de voorzitter en een paar leden d+r bouwcom-
uitgevoerd-en hebben vacantie. De, leden zijn missie; weshalve de kerkeraad hem verzocht had
op reis in het buitenland of gaan op reis; de het een en ander te zeggen a.an~de het werk
Ministers zoeken afleiding buiten do hofstad, en dat thans voltooid, den Heer gewijd \ferd. '
slechts hier en daar laat zich nog een politicus In het begin deses jasrs WS8 menibegonnen te
hooren. De komlwmmn-tijd is aangebroken. bouwen, en reeds nu WS8 het werk geheel vol-
Als nagalm op den jongsten verkiezingstrijd tooid, Men had reeds lang de behoefte aan een

te Delft, WRIU' oen Roomscho met behulp van grooter Kerkgebouw gevoeld, daarlvelon in het
snti-revolutionairen tot lid der Kamer gekozen is, oude gebouw geene plaatsen kondqn bekomen;
tegenover den kandidaat der liberalen, Modder- nu WS8 daar voor goed een einde aa.n deze regt-
man, wordt den leiders der anti-revolutionaire kies- vaardige klagte, en aren had, met 's Heeren zegen,
vereeniging verweten, dat rij em tweede schot ge- zonder eenig noemenswaardig ongetal een net
lost~ebben op den groeten ZWIJGER. "Balthasar en doelmatig Godshuis, ruim geeqeg, om de
Gersrds heeft als werktuig der Jesuiten, den geheeIe gemeente, blank en bnrin!te bevatten.
Prins doodgeschoten, en de anti-revolutio- Door de onvermoeide pogingen der bEwcommis-
nairen hebben door een Roouiseho te kie- sie c-. vele andere hulpvaardige vri nden kostte
zen oen doodelljk schot gelost op de na- het gebouw slechts 1,0.10pond St., w rvan reeds
gedachtenis van prins Willem, den vader des ruim .wO pónd WS8 afbetaald, zop dat er nog
vaderlands. De Geuzen riepen : liever Tttrbfh slechts eene schuld van ruim £600 op 'dat gebouw
dan l'aap4c/), en do Geuzen·zonen verbroederen ruste; 'en ofschoon de gemeente in dezen gelde-
zich mot de papen tegen de liberalen." Dit schijnt loczen tijd reeds vACIgedaan had, moest hij toch
zeer kra~htig, d~h men vel'jleet er bij te voegen nog den wensch uitspreken, dat ookldeze sci uld
dat als liberalen ZIch" paapsch" gedragen, zij van spoedig mogt gedelgd zijn. Zijn Ee~w. eindigde
de " Geuzen-zonen" kwalijk steun kunnen ver- !UPt de gemeente geluk te wensehen.met hun nu
wachten. Het is de schoolwet en nog eens de voltooid kerkgebouw, en verzocht III1nhet koor
schoolwet, door de liberalen ingm'oerd on met te zingen Micha 4 : 2. "Komt en 1~~on8 opgaan
hand en ~dvastgf'~oud!m,in strijd met den uitge- tot den berg des Heeren en ten h4ize van dep
~n wil der natie, die den verkiezingstrijd in God Jacobs, opdat Hij ons leere van ~jne we~
onslan? dezer (lagen geheel.beheerscht. en wij in zijne paden wandelen, ""nt uit. Zion
IYDre.-Dc eerste kwoekelingen van het 8..mi- zal de wet uitgaan en des Heeren '!V~orduit Je-

lIa,,~ ter ,~pl,"1I1j!J. van Inla ndsch« Jon.geling"lt U'I ruzaleru." Hiero.!? volgde het lezen van Gods
~pok, b!J ~taV13, .~ebben onlangs hunne stu- Woord en het wijdingsgebed, waarin het gebouw
dien volemdigd en Zl,Jn naar hun geboorteplaats plegtig aan den dienst des Drieéenigen] Gods werd
t~~gekOC>rd, om ~r, indien mogelijk, werkzaam toegewijd, en daarna zong het koor I'JI.! 132 : 7-9:
te ZIJDals ?nderWlJzers. of ht1lpzendelingen. Er "Wij zullen in zijne woningen ingsán} wij zullen
?avonden ~h,. op het einde des vorigen jaars, nog ons nederbuigen voor den voetbank ZI,iJner voeten.
III he~ Seminarie IJ Battakkers,:.I 8oudaneezen,ol sta op Heere! tot uwe' mate, Gij en,QC Ark uwer
~Dgu-eezen, .6 Alfoeren en 3 Dejakkera. Sedert sterkto ' Dat uwe priesters bekleed "'!Vordenmet
ZIJn, op dringend verzoek der Zendelingen op geregtigheid, en dat uwe gunstgenooten juichen."
8um_a~, eeruge Battakkers, nog voor zij hun Andermaal zong de gemeente en nu 'lfan Ps. 118,
studietijd . volb~ hadden, naar huis temgge- waarna Ds. Neethling de feestrede Wtspra le over
keerd. om m den dl-ingenden nood aan helpen te de woorden vervat in Joh. 10: 22-2Jj "En het
VoolZl~. aan het Toba-tpeer. Er rijn ''Il".l nog.9 was het feest van de vernieuwing <JesTempels
kwookelingen aan het Seminarie, dat, 10 jaren te Jeruzalem en het was winter enz." ; Naar aan-
aeledel?-: ui~ vrijwillige bijdragen in Holland leiding van deze woorden sprak ziN WelEerw.
en Indie g08ti?tt zeer goede yruchten nfwerpt. een zeer weldoordachte, ernstige: 8ti~htelijke en
Door de Indische Rt>gonng ~Sbeslot~!l dat voo~- praktische. proek uit, die de gemeente bij eene

aan geen vrct;Ulde Oosterlingen (bIJ name Chi- naauwkeunge betrachting tot groote. zegen ge_
~~e';1) gebruik zullen mogen maken van de dijen 'kan. Nu zoné, het koor Jez8Ïii 52: 7-9,
~gtl~~en yoor Hooger Middelbaar Onderwijs "Hoe lieflijk zijn op de bergen" eim Het na-
m ~die. DIe. nu daar studeorsn mogen hunne gebed en Gez. 96 besloten de verrig1iingen, ter-
stadien ten ~de brengon, doch geen nieuwe wijl het koor nog zong Micha 4: J, I'Want alle
kwoekeliIgen!Ut de vreemde .Oollterlin~en zullen v~lken zullen wandel~!l een iegelijki~ den. naam
worden toegelaten. DIt besluit zou ZIJn voort- ZIjnS Gods, maar WIJ zullen wandelen JU den
gesproken uit de vreeze dat de Chineezen knapper Naam des Heeren onzes Gods eeuwi~jk en al-
sullen worden dan andere inboorlingen of Euro- toos." ! '
peanen, eu .vooral de la.atste_nzouden verdringen. Wij kunnen dit beknopt verslas Ijiet sluiten
op het eiland ~ta~, ID Straat Soenda, heeft zonder onze hooge ingenomenheid, 1le betuigen

eene ~lmnische Ultbarsting p~aats gevonden. Tot met het zeer \lette ell doelmatige Kqrkgebouw.
op 7 mijlen sfstands van het eiland viel een digt.e Alle '*'1" aan de bouwoommissie, die sonder archi-
re~n van zand en St,lf. De berigten uit Atjeh tect dat gebouw beeft daargesteld '\'oor zulk een
bh~ven dezelfde; aanvallen Oil overvallen van' zeer geringe som. En dan het koor, ouder de be.
At;jhers dag en nacht. kwame leiding Tan den heer Jseobus Ilo Villiers,

OLLAXD-ZC"ID;AJ'RlKA.-De KaapllChe eerres- heeft inderdaad onze stoutste verwachting over-
pon?,ent van hst Ila!)Priln!J8"he 1!'e:kblaJ v<>?~pelt troffen. In een zeer korten tijd hebben ljij vier van
~n onzear:nelandgenooten. ~AmdeZAnkntieken do onlangs door den heer J. S. De ViJlIjers gepu- s-
tijd naar ee~g gedeelte van ZUId Afrika komen, bliceerde Feestliederen ingeoefend PIl uitgevoerd
0!ll verbetering van hun lot te zoeken," dat zij op eene wijze die ons groot genoegen gaf, niet-
~~ zulb beklagen zullen., En zegt verder: "De tegensta.ande dat er tien leden van heb koor door
tijd zal het wel leereu 10'11' het waar belang t.>llur den gezwollen toestand der rivier afweP:ig waren.
l~~enookJ~ l,~hbm vo(>rge8.t(Um,u'ij (het mag wel Wij wenschen den bekwamen conducteur on 1et
ZIJn ZlJJ,.die te~nde.~m~~o v~n Nederlanders gezelschap van harte geluk met het goed succes
naar Z~d Afrika T.1/~, of ZIJ, die op onbedacht- waarmede hun loflijk werk bekroond-word en ho-
~~_e'hbbIJna zouden WIJ zeggen dolzinuige, wijze pen dat zij op den ingeslagen weg mlleu vol-
LlaIU" e ,ben zoeken te bevorderen." harden. i
. Ook'de Nederl. Consul te Durban waarschuwt Allen die medegewerkt hadden totlde feeste-
m de StfUiU Courant tegen emigratie naar Trans- lijkheden van den dag werden bedankt door Ds.
Taal op lossen voet. Zulke waarschuwingen Neethling, en het koor werd door den Eerw
doogend:1met klein kapitaal gedrukt worden, om Korkersed verzocht om op sanst, Zóndag de ~~
hi~' t dgder mensch~ t~.trekken. Toch moet meente andermaal te vergasten op de fCljstliederen
er ..IJgevoe , dat erwgratle naar Zuii Afrika welke voor de gelegenheid der inwijdihg waren

~f~Jzonder Baar Transvaal, noeh door de Holl, ingeoefend, en waarvan nu oen groot gIldeelte der
'rik(Iall, noch door de bekende Commi!l8ie wordt gemeente het genot niet had gehad. ;

vpfJelGhl'"Ot!fd,-neen, eerder nog il'twat tegenge- , :
houden. Ten minste wordt niemand door over· (l{\ I)I~ L'S' {)ON' J) I}N'!'{llf".dre_ven -:hoone voorstellingen overgehaald om naar N li "CJ I:J. I!J
Zwd Afrika. te emigreren.

De." Ba~~ " is gearriveerd en ~ het losse •.
OnmiddelliJk daarri8 zal het schip de lading inne-
men voor Zuid Afrika .en derwaarts vertrekken.
Voor h~~, n~ vele jaren, ligt er dan nu weer
~~IP m lading '[irert van hier naar Zuid

BnraTEN.-Te Ophoven is door den veearts
~ann~. te Roermond, een proef genomMl met de
Ulentin,lf van vee tege~ het miltvuur, volgens do
:methodë-Psateur. BIJ beesten en sehapen die met
controle: ol volle stof werden geënt, bleek geen
~etting meer plaats te vinden, terwijl bij inen-
ting met ~&kkere 8t<>f,na besmetting door ziek
voo, het miltvuur volgde in verschillenden graad,
tot den ?óod toe. De proefnemingen moeten goed
gelllkt ZIJD. lYen 1ot"l1te hier in Zuid Afri!..'<1 notawan.

De uitTeer vsn aardappelen, bloemkool, kersen
,en beSRennaar Engeland geschiedt thans op zeereten 1C~1. Aardbeijen worden ook naar
. geland mtgevoerd, om met zelden in den vorm

~~eira " tegen 2s. 64. per bottel terug te

. DB . TmfTOON8TlI:LLING te Amsterdam is dan
emdeliJk B':reed. Zelfs het electrisch licht, dat
cent mét w.lde bra.den, verlicht nu s'avonds de
gebouwen in het terrein. Tot 20,000 li 25,000
peJ"S?nen bezoeken op enkele dagen de tentoon-
lltellmg.. De toegang kost slechts IOd. of Is. 8d.,
doch er Ja zooveel atra-betaling om alles te kun-
nen zi~n, dat de toegang wel op 4s. of 5s. kan
,gerekend worden. Minstens twee of drie dagen
lih~~ men noodig om het tentoongestelde behoor-
Jk lil oogenschouw te nemen.

......~ Koninklijke familie is nog steeds in LtL~em.
~...."" doch zou voor het begin van Augustus in
het vaderland terug koeren.

In het Paleis voor Volbvlijt te Amsterdam
heeft een Zangersfeest en Zangen'wedstrijd plaa~
~vonden. De eerste prijs werd aan een Bel-
gtllCbe, de t~e aan een HollandBche en de
tierde prijs aan oen DJtitsche liedertafel toegekend.
VAN de Willem Ba~II~ is berigt ontvangen nit

~ehl, tot 23 Junij. Het schip WS8 tot
!':"Jl GaDSeneiland. geweest, doch had wegen. het
lJ8 de Kara-zee met kunnen bezoeken. Alles wel
aan boord. Van Varna noch Dymphna iets ver-
nomen. ReM voortgezet naar Nova Zambla.

VERIrOOPING

KOSTBAAR VAVASTGOEO,
' LOSSE GOEDEREN, ENZ"

,I TE

ORA:N J E F 0 N TEl N,
AFDEELIN8 WORCESTER.

j r
i ..,

In den 111801ventenBoedel van G$RIT STEPHANUS JACOBUS THERON

BIEDEN THANS T.,EGEN~.1GE PRfJZfffN 'l'E KOOP AAN:
ZEISEN, SIKKELS, Amerikaaoscho RIIRm~ei~el', Slijfllltee~n Toor Zeisen.
GRAVfi:N, SPITVORKEN, Schoppen, Pikken, Hou wuolon en Harken.
McDOUGALL'S SCHAPEN WASCH, :SCHAAPSCIIARt<;N, Sorby's en BU&OOlf &; .!I.Le

filbrikaar -,
HOEFI.JZERS VOOR PAAROJ<;N, EZELS!eD O:SSEN, Globe Nagels voor Paarden.
V~:NSTI<.:RGLAS, Verf, Olie PU Borstelwnren.
IJZEltEN LF.DEKANTEN, Hekwerk, voor Graven, Llzcrcn Pijpen en SluiedellroD.
OMHEINING DRAAD, glad en getand, ~hcioiug Sto.ndM'de, Galvaoisch Draad Netwerk.

NEDERLAND.
(Jl"ma __ Corrupottdmt).

. 4, 6 en 6 Tand, van 4e beate qualiteit.

BOSCHPIKKEN, HARKEN, SCHOFFELS
, . , alsook alle IIO(trten

, KOPER-, BLI1,\.- EN 'IJZERWAREN,
WAGENMAKERS-, SMIDS-, '1'fMMERMANS-, BLIK-, KOPERSLAGERS- EN

KUIPERSGEREEDSCHAP.

WAAL & DE
DE C~~toren in den bovengenoemden Iusolventea Boedel sullen per pwwieka

veiling doen verkoopen, op de p)~k, op

Woensdag, 15 Augustus,
DE I(OCK, TEN HALF Il URE, V.M.,

1. Zekere Plaats ORANJEFONT~IN of KLEIN ROGGEVELD, geleg90 al.
boren, Wijk Klein Roggeveld, over de 3,200 Morgen Groot, tezamen mefde gebouwen
daarop. i

2. Zeker Half Aandeel in de Plaats'LEEHOEK, ook als boven gelegen, io Baar
geheel omtrent 5,000 Morgen Groot. .

Deze Eigend'Jmmen zijn zeer geschijkt voor weide, daar zij fraaije Weivelden hebbelI
voor Schapen en Vee, enz., enz. •

Verder zullen verkocht worden Paarden, Varkens, een Wagen, Ka.r, KafmscbiDe,
Ploegen, Eggen, Palen, Planken, enz. ,

BONUS ZAL GEGEVEN WORDEN.
HENRY CARSON,} Geaamenlijb
F. J. BROERS, Curatoren.

Burgatra.at,24, Kaapstad.
CO¥'MERCIE..b;LE '

Zee-en Bran.urantiemaatschappij.
O•••• SGT 1855.

Ingeschreven Kti,pitaal, £50,000; Fondsen
belegd, £58,000; Verliez'en alreeds

betaald, ' £115 ()OO·

Z·EI- en BRANDA8SUB4NTIEN va.n alle soorten dagelijks tegen
, loopende prijzen aabgenomen.·

, ,
PROMPTE EN LIBERALE BETALING'

Kaapstad; Junii 18 ~ A. W, BROOK SMITH, Secretaris

J. J. THEI!0N, AFSLAGER.

SUIKER!i S
I UIKER!!HET 'OMHEINEN MET DRAAD, ENZ.

JOB" SKAW, OORNEJJIS MOLL,
l'o.tksllÏl'e" Fabriek '~UIHzer- eli Omhehlillgsd.taael. HEEFT JUIST ONTVANGEN

FA8"lKA~~~,~:~~t~~~;"".i.~~,~~,~,~~,~:,,,"II.m. Prachtige Monsters Witte en Geele
Urafl,tke,tlin",en, Gtl~atVillis~er'le QruJksttiugi. 8IiU~tnafl·iden, Kop~ren Raan,koord ..n, Ver- MAURITIU·,S SUIKER.Vllerbartl Staleu T,allll .. ya, Wag"ns ell Mátlhineri" eu Wielen van elke soort, £ooal8 die op de Diamant-

elden gebruikt wordEu (zie de bijzon lere Katalogus), ens., enz. "

IH~NI.:U'fl~INGlnT8t~luH~ DIl!ADIIEISING. ----._
EERSTE PRIJS.

Kaaostadsche 'l\iQ.toonstelling v
1 8 8' 2 en J 8 8 3.

Til KOO. TEGB. Dil LA4.GST:E:'BIAR" T.a J' Z SJ"
Paarl, 25 Junij 1883.

GORGE FINDLA Y & GO.,

De Standaards zijn VaDHoek- en T-IJz.r volgens eeu .geheel nienw prinoipe gemaakt. De Standaard
is puntil( aan één kant en wordt twee voet j,,'dm grorad gedreven, amat deeelve zeer uat .ta.e. In pinte
dat er eeu rond g.t in het lJzer geslageo i. liD het IJ ler;lraad daardoor getrokken wo.rdt, waardoor er fed
wetk eo verscheidene handen ,'e,eischt worden om deo Standaard regt op te houden, II h~t gat er doorge-
slagen ala een spleet, Zooals uit de tetkeuin~ 'blijkt, zoodat d~ Str~ng of de Draad eeo,:~udig behoeCtafge-
woilden te worden lot de lenRte, die meo op:bet terreiD noodlg heeft, w.. rDadeze op 'IJn pints gelegd en
aang.lrokken wordt. WanDe,er IlU de draad ~oed ge.paonen i., wordt hij op lijo plaat. gehonden door een
sleutel of wig, welke v.. t wordt ge.lareD. "".ardoor de Draad Diet alleen volk:omen gl!llpan!len wordt ge.
houden, mur ooit de' Stan Iaard blijft op deze wijlle vrij EIngeheel regtop ,taan eo kan llIet vencho,en
worden door het vee, dat er ~ich tegp.o aaD8cbunrt.

Er zijn Ran,dit stelsel nog Rodere grootd voordeNIIPl verbood.m. Er ie geen ~evaar voor ~et hreken .der
v~tatukken, hl!hij bij !Jet vervoer, betzij bij bet va8tma~eu, en all~ rnateri.len. kunnen ID veel ~Ieltlur
bestek worden :verpakt, terwijl de StaDdaards 'HN sUrku- ,.ijn diL')de platte IJzeren Staodurd8, die veel
grooter Itl'wigt liebben.

, De Standards zijn lt x li x i; op vier yarde van elkaar gepluht, en de Draad is de belte Gegaln
D~rde Kabel p,erdraad, 4 of ()maal gevloohten; de ioplijo hetft de dikte un No .. 4; ~e ondentt
Drilden hebben die ...al1 No. 6. De bovenge~oemde Omhein,ing i. ch bute en rU doelmatJfllte dUItot fWg to~
i, i"g-a, en daar alles op ..ijn eiKen fabriek gemaakt is, kaD de maker den Draad.en toebehooren tegen
b"ittlllgtWOOIllage prij::m h koop aanbevelen.

., Voor prijzen, ci.-kulairu eo kataloguasen doe IJlelI aanzoek bij

:T. J. SUlEY, Adderleystraat, Kaa~ad, en Flemingstraat, Port ~~beth.
EeiliR Agent voor JOHJJ SlUW in Zuid Afr~a eo ID wiens Magazijn mon8teTs kUDDenbellgtilld word~n.

lWIJ 8I'ELLEN ONs NIKT VEBANTWOORD~IJK VOO.
DE GEVOEJ"EN8 ONZER CORRESPONDENTEN. ,
lNGKZOND'ni STUKKEN KUNNEN NIBi' -tnua GE.

BIBCHT WORDEN.-REn.] ,

Hardewaren P&khuize~, Gravestr&a.t, .K.aapst&d..

PONDER+ DEn ,

Kooper van Struisvedereo,
, Bur.esters (JltaDl~rs, AdderJeystraat,

KAAl?S1IAD. ,
Koopt het geheele jaari door en geeft de hoogste

Mark~p,.iizen.

S. N.

AAN BlOEHEN

B. M. R~SS &. CO,.
BIE DEN N U T1E K OOP A A N

Bal'lOlDe'. Ploegen, Enkele, Ullbbele, Drie-Ien Vier voor.
RanlOme'. 342 Ploegen, met Balken en Wi~en.
HanlOlDe's 843 Ploegen. ,
Ho"ani'e I!:nkel~ Uubbele, Drie· en Vier Ploegen.:
Amerikaansche rloegen, Noa. 19, 20, 21, 25, 26.
Amerikaanache Heuvel P~n, 0.00, B4
R. Jr[. ROSS &; Co'. verbeterde Dubbele ZWl8tedacbe Ploegen, met Hefboomen
R. M. ROSS &; Co'. Patente Wlln,~Pf1 P""ileDbar,lten
Howard'. Zig-zag Eggen, Toor
SCharen en toebebooren voor al de bo,reolltat.,d,e.

R. IL ROU " Co's VertOCmiDg V&Il La11d~Inn'«elretMlBcIIl&p,:iIdagtUJa opa iD
A. M. ROBS 4" 00., STB~

DR. KUYPER EN DE Ai'RIKAN~R8.
.Ama den Red4kUur. !

Mijnheer,-In eeDder l&atatanommers:v~n de Zuid
Afrik(l(11l tracht I. Oord" Dr. Kuyper in l)dchermiDII'
te nemen tagen hetgeen over hem loaw,l io Zuid
Afrika ala in N6derlaIOdgezeild i. g8worden. " Dord"
venekert ons dllt die hooggeleerde prof~~.)r onder
de echte AfrikaDers vele voontanders betjf~, omdat
hij Dog bij de oude Gereformeerde leer blfjf!, eo lij
(de Afrikaner.) moe lijn VIInde vele nle~willheden
die men in de kerk tracht iD te voeren.: Ik zou
wel eer,s willeD weten hoeveien onler' :Afrikanen,
vooral de eeuyoudi~e landliAden, or, Ic uner kon.
Den begrijpen en volgen, en dit moeten' lij toch
kunnen doen, allJ men verw8cbtj!n ~~t dj hem
zullen achten en aankleven J Jr. Ku~r moge
een IlAleerd eo noom man lijn, mAArini1ijn ijver
voor de Gereformeerde leerstellingen lIM&h;j te nr,
verketterd allen die niet met hem n,nl del elfde
denkwijle zijc, en sehijnt meer op te hebben met
hetgeen door Calvijn, liSDw..1 door Chri8t~8 geleerd
ia. De oDgelukliige verdeeldheid die onder! de chri&-
tenen thana iD Nederland heersebende is; ~ grooten-
deels door lijn on,el"lltllDdigijvl'ren oor!h~tgeen hij
de .. Gereformeerde leer" noemt, eroora+kt. En
terwijl men 100 d.Dor lijn .toed_oe~ twt't1 ;en kijfe.
over vele ~en dIe de aabgheld 10 het mInet niet
raken, neemt ide yijsDd nn due gelege~heid ge.
bruik om het yolk van da godsdienst idkéerig te
maken en VlD'God. en Christus te ...enrelim.en. De
Heer beware oos in Zaid Afrika voor zulke ~ellthoof-
den, die de leentelliDgen van meDscheDbo'Je, die van
het eeoig hoofd der kerk at"Uen en d. eenvoudige
wMrhllid die iD Chriatue is, verdonkere". Lee.t de
gesehrifteu nn Dr. Kuyper en gij lalt lien,il,dat lijn
.!rijd meestal over wen glat die alleen Idoor ge-
leerden veTltaaD konDen worden, terwijl ~et volk
in het algemeen er weinig of nietl nn ~jpt. De
m_te der eenvoudige liedeo die I Jr. K~yper iD
Nederland volllen, kannen hem niet begrijpe~ en kle-
ven hem slechte aan uit voorliefde voor wat lij meeuu
de ., Gereformeerde leer" te lijn. "
ED wat na de nieuwigheden MlJ¥IADdie ~ Dord"

in ODlekerk meent ~8pellld te hebben, ze]reriliju die
niet te verllelijken bij d~.n8emde v~rtoollil.n die
er plaal" hebben a-ebad bIJ gelegenheid der I ichtiog
der Vrije Univemt8it te Amsterdam,waar.t odiecJte
Miller'vabe.ldjea de plegtigheid moeatell opl~isteren.
Vel8chris~ne'l lijn In Nederlaod daardoor ,eer ge-
ërgtrdgeworlea. Wat .ouden eeD"foudige lA.~ikanen
wel dMr1"&D~el8g. hebben als lalks bij de sl.ichtinif
ODlerTheologtllCheKweekschool had plaatl:~oQden.
"Dord," en lij .die. ~ij de leeratellilljfen fin :Kuyper
Iw_n, mogen dIt hIlIIJken ; als nayolgen ,an! ,Cbrl&-
tDi verachten wij IllIke po~jen en' pilapache
"'goderijen, en blIJveD wij bi] de eenvoudig. in8tel-
linll"f'n die het EY8l1j1"elie ODS gel~rd heeft.' i
.<?ok hebben wij de Gereformeerde leer li." lllAar

"IJ bedanken er voor door Dr. Kuyper olldei'rijttte
worden W1It wel <If wat niet tot die Iee'r IjehOort.
Liet.t volgen wij de mIDnen die niet IWI de JOIIten"an
oenilren <!amaliel, ,maar IUIn die no den aon~Gode,
deD ChuatuII, geleten hebbpn, en door Zijn ijeiligen
G~elt jr81eerdlijn om Dna met de wurheid!be.end ts
makeadie OIlS"an alle dW1llinll'bn mj 111.0,. Ale
een nAYoJgerftD dien Chrialall eD niel 1"&1a Ji)ord of
Dord.rtcJlt, 1I08Ia ik mij : '

VOGELSTRUISVEDEREN.ID.I-SAACS &, CO.
HEBBEN,ipAS PER ONLANGS D 0 d t k d L_ t Stru· d b

AANGEKOMENE VAARTUIGEN ONTVANGEN: taalt ~e ~Or~~e;a:~:.i°P Isve erenen e·
EEN UITGEBREID ASSOHRTIHEN; GG.d i E. Cr ASPELINC.'Ee:fste K!Q,sse .U1Sr~ No. 5, St. Ceorgestr~at. .

Die slJ .1I,:teKoop &aD'bt.d•• tec ••• rlJS.D dh een .a.eU_ Vel'- J. FLOWE*. &'ZONEN~
ko,p S1Il1.. wa&l''bol'ce.,telli et.de plaata te make. VOOI''I'81'4el'e !

p,;ote Be".41D1e.41e een"_up ~~ •• verwacht. Hebben nu voorhanden e~ bevelen aan de volgende
ZIJ HE.HBEN il OOK TE K OOP ARTIKELt!N TEGEN t'E L!AGST.~PRIJZIJ:':: . " I

EEN"BI]ZONDER - STAAF. en BOS-IJZER van de be8te kwaliteit..
GROOTI~N VOORRAAD ZINKPLATEN ENGALVANlS$E SCH~EVEN EN BOUTEN.

liD, L"O"N··'·A·"L'E'M·~U: :8·~,·ErLE··N. mDs~~~:~~~~?:f~~7tr::~~:~~:~~~NK~BTBI.I\. '. ,! 1+.. . . , nRF BN f)LI~ VANALLERLEI 8!J0RTEN,DAKTOYWJlN®IJlElif

,,~ S1lP.tlv·1II'~:&waUt~e.lt..t,tD!", .... __ el'....tAe:u~~1II',:r::eacl'h:a·. ~tleJlp'n,,!e. Burg- e.. Kasteelstraat,aJ ,k1UUle.: el'..oope.·.... __.. il" u u il ,

vQ,lqevo,l'4e Arlllr.ele. i' baferle1ll'ekwallteit. ' KAAPRTAD
,Bet &~p.ohe 'bllek I Be.Mk •• wome .... no,ht de 'Dtt.

geltl'elcle ToOÁk n e. ' ,te ko.e. Hagtlgea, e. 'behoe.
v_' Dlet 'be'tn." te slJ. v&a v.ooeke. omte &oop•• te .. el'Cl••
l&l~ggeTalleD, sulle.d. &aD , 41e.het I:ta'bUuea •• t lDeteeg
'besOek'beg.Dltlgt de Dlee.t i latte.tI. ''ltew.H. wOl'de..
ZIJ,dle 'belaag .telleD ID de., vaD :&oloDlale%.dutl'le
sulle. "1'001'_u 'besoek te. ... '

l[OSRLlJAAr.-Aldaar lijn, naar aanleiding van
een vroeger genomen be&luit eener open~re ver-
gadering, ondt'rhandelinge. DIet IngcnieurGemmd
over den aanleg ~er nieuwe waterwerken geopend,
en de:lElheeft Zlch be.reid v-erkla.ard voor £1,200,
alles er onder begrepen. de taak op zich te nemen.
Ingenieur Tripp WS8 bereid zijn ontslag W nemen.
maar de hooi Gamble had verklaard dat hij nooit
gezegd had dat Gerrand voor zullr een bezwaar-
lijke taak als de leiding van den bouw der Mo~-
88IbMieohe waterwerken deugde,.ju dat hij,
Gamble, behalve op bevel der Begenng, zich met
de Aak niet verder zou hemoeijen zoo men niet
Tripp of een evan bevoegd ingenieur bezigde. op
~ uieu," vergadering werden scherpe a.anmer-
lDDgen JI'(!ln8&kt op het gedrag van den heer
Gamble, «lie, naar het zegg-en der sprekers. nu eens
uit het eene en dan weder uit het sndere vaatje
tapte in plaats van aich gelijk te blijven; maar ten
alotte vereenigd& men nch met een beslnit Om tie
aehcelo waten:aak lievér aan het Gemeentebestuur
it lateQ dan mm, er onbekookte bealniten over te~ .

CO.,

J
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