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-<'lI
biftptltt.p. , " IMf;t6 ~A'tl(f.' , 8 1luilêula,

A1'H8NIA~, tt Alii' OUltItAN,;......;...s.pt. 2 KarpaárdeD,
SPARTAN,l1 Sept.' 'lOOR.-8ept. 5 Siniluogela,

W~,. ERlIAN,---Oct. , 14 XalkoeDeJl ft aIUIer PlDi,.nle,
PRBTO&!A 3 ,~. 200 Bollin,
MSXICAN, r'!7 Oot. 8 JODge Bullen,
TARTAR. ill Ooi. 8 Merries,
l\t~" It", In}~TI"fl\S IN,~T't 1Raapt, i
Vertrekkltb iii Da UDkamat van iedere JO VarlteDl, I

Stoomboot YUl. Bupancl... 600 Sohapen, t'
.Rod·t~~~P" ,wordttD udgereikt tepa ,.. '. Of"k,. cu: Bok_ en SMape, u ,go_

ml ecvv .r~. .. 8' ..-t '
Voor Vracht bfP.-.geoo.lD8D MDS08k bij -:I vee. ;.

de ··U.iOll~' Kaa_bappij. li! Voertuigenen Boe~"";~ge~" hap: :mos. 'B. J'ULLBR, 2 P l.\4W'II

Direkteur-Generaal YOOI' Zmd-Afrib, aardenwagena, ~ ,
. 1 Kapkar op Vmm," f . ,

1 8chotache Kar op VereD, l
3, Span Tuigen oompleet m~ Zwingels, ,
1 " Trekgoed " 'foet' 16Oeaen, ;
I Paardenmolen. ~ .
2 Bakken 'foor Tuigen en f.adela, ook

88Dge ZadeI. en Toomen, t
1 Lot ge~e popnlier B~ken,
6 VloerplanbD,· ;

100 Voet Cederhout, ;
1 Losse Bok,
1 Opee kar op V8l'8n,
2 Kmiwagens,

D;EBA~UR in :verbánd .met dé NEDERDUI TSCR GEREFORMEERDE KERK, ~
zal gehoDdea!worden In bovengemeld Gebouw, .

'OP iVBlJDAG,' 31 D_ZER, .
De denren zullen o~en zijn van lO·BOv.m.,tot ó n.m. en des &Tonds 'fan '1 tot goor. :
E!D groote ver$Obel?enheid van Kinderen Kleederen, Ondergoed, nuttige en Fan- .,

CJ ArtIkelen, een Aasortlment SPeelgoed, Le~ende mve, enz.

ZAL TE, KOOP WORDEN AANGEBODBN.
Kaapate.d, 28 Augustus 1883.'

;.... t 2lJO
Omtreot 200·

I
f. Kur bge1and. via s..'.... tIt~ .... !

1) E 'x.c;.. 'MaektMaibd
,. ATBJÓHAR.B:8.W ....

mo, &esagvoerder. al alt
bo1'eD.emekha opDINGS-

bAG, 28 deler; teil " Onl D.m. ' P~
plie .. o Uil bOord W! pao UIl a. OoiItUai,
(Alfred Dok) Ditt Ju.r dau 3DUl' D.m.

Voor Vraob' ofPuiage ""oetP.eD aiob.bij
d St ~--- .• __1._ ... t U' "• OOIII ...... _UIUIl&ppiJ moo.

I 'IAN EEN DD BB8TE ' '! IN HET

iJRpla&tsell,~se GIetIerea,'uveaA, Rafe, TENtOONSTELLINGS GEBOUW, -
. AA~DEELEN~ ENZ., 'I: GOEDE HOOP LOGE TUINEN.:
TE KLAPMUTS, IN DE AFD6ElJNGiVAN 08 PAARL.: ~.;. ~

«

>

J ) E KOD. 1faaIncIomboat
. . DURBAN. H; BlLLlRi'i.

Geu~Oérde,. taD Bupland
.... wacht omtH1)' DiP~,

28 deIea\ ral als bo,en verir.kkea n&oatJaAiD.
harer ~JII*adaOh! lading. .
Voor V...eb' of P... p .enoep men Iioh

bij de ~~bootma&tecb8ppij ··UAIoD."

Kaar 'JloaellIaal, ~ .Eowie eD
OOR LeUen.

DE KOD. llaa)u,oomboot
MOOR, S. P, R. C.lIlfIi.

G~.oerder •• aD EDgelaDd
.erw.obi op of OlD""'. deu

SOda al' ala bov.. .ertrekken na 011.-
lutfDg harer Kll&plltadde ladiDg.

Voor'Vnabi of·P.... ge .er~ maft sich
bij de 8tOOlDbootmaataohapPij lt Uni01l·...

'\VELrfEVREDEN' !LIltS 'LEMOENSBOEK,'·
DISTRICT SWELLENDAM.

De Westelijke .rovincie Adm,inistratie" Trustmaa~happij, Beper~ :

BELANGRIJKE. VERl(OOPING'
: VAN DB PRA..AIJEEN WELBKKENDE PLAATS

ZOll);.AP .E

a.OltlRLIJ'D .AILDlUBT. In den IJl801.,~ten Boedel VAD JOSHUA. PITRUS· OHBIS'l'IllB ·
VAN ZUL, Sr.

[)E Ondergeteekenden, in hunne betrekking als Gezamenlijke Curatoren ill boveoge. '
melden Boedel, zulleD Publiek doen Verkoopen, op de Plaats zelve .

BEV.ALLEN,-Op deu l1deD ,.!aff'llitcil
1888, te Krooostad, Oranje VrijetUtJ

){ejld'n. P; J. Q.lt1prn.&1BCB, geboren G. J. UJI
boe., .... ..,Jiel ..Zoopt~. "

BONUS ZAL GEGEVEN WORDEN.
VERGEET DEN DAG NIET

*DO~:DD:AG, 6 SEPT.·Kerstk. ... ,
VerkQOplng van de Plaats te beginnen ten 11 upe 's lo,geu.

H. H. VAli RREDA,} Gez.
J. J .D.,BUUSKES, Curato1'8D.
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PrediklJflt van kdntagu.
126. De SyDo~e.neme maatreg~l~n tef ~,orde-

1F2. De Synbde '"estige hare aandacht op de nood- ring nn de opltlldlDjf 'flin onderwtJI8r1 ;1'1', onder-
Jak~lijkheid om de bepalingen ~trekkijlijk het wijlereelen, door 100 BpOedig mogelijIr, ~aar ver-
Colloguium .Doctum Itrenjl"elijk te doen handha,"n,nu .iecht, de bijdrftgen te Terletnen .bepaald bh !Art. 94.
mee~re geflllen sicb ,oordoen Tan Itaden~n, die ~t VIJII MftRt/lgu.
sich laten o~ ..iden aan lnrilltingen in den Yre8md~, 127. Er worde 100 epoedig mogelijk eell',a!gemeene
waar er red'en ht>ltaat te Ileloo,eo, dat de weten· ZendiDg Inepector aangesteld.· . ..•I
IClhappelijke vereieelUe1iDie~altael z."r streng lijn.. Predikant 11l1li Mfr!tngu.

p,.eliikant ~m;OudtlAoorn. 128. De Synode onrwege wat door hur :kan ge-
93. De S,1IO.1. ga er to",o,er,om een kerkelijk kan- daaD worden ter beetrijding van de ver~oea~nde

toor daar te .t.llflll, aim het hoofd waarvan een zonde der dronkenschap, en oeme maatr.egel~n aar·
Llel'1lar etaan ui. die uit de Synodale Fondsen ge- omtrent. n..·.1ik t . M~ •
I&lariéerd aal worden. . .c~ aft vtm . I agu.p,.eIi'kant OudtlA 129. Daar Telt! menw geluchte gemeen~en lang

. .' I I'm! oom. herdelooe blijven van wege het onllenot!giame ge-
04. De Ker~ellJke AI_nilk "or~e TOOrtMllop laat tal leeraan onzer kerk; daar in 8Ommige'~oote !le-

eD voor rebolD!!, UD de Synodt! ultgl!jZ'e'l'en. meenten door hare leeraan en kerkeraden b"lp wordt
Predika7lt Vm! Oudtalworn. ,erlanjld, lODderdat in die behoefLekan "ór~"n ,oor

zien; daar het dikwijl8 !labeurt dat openjlevallene
standplaatsen een Il~ru.imen tijd Yaeant. bliinn; en
daar alsoo nie jlemeenten onzer kerk ernetill Dadeel
lijden, eo ons kerkgel'ootschap ·lich om '.'4ia reden
niet Mar eiscb liao ontwikkel"n en Mn hah booge
roeping kan ,DIdoen :-Zoo neme de Synoae maal·
rtljrelen. om op eene of IlOderewijle in deae~ nood te
bel pen voorlil'n. ' I

Prediktmt t'Vft Mfmtagu.
lOO, Het Kerlielijk jS!lr.,00: loonrre h't'~ ~~ finan-

cieële 0Plla~f. in 'l'orm B. verelecb', betreft, iliJ ,oort·
RAn hetlelfde ~Ia het ci,iele: Jan.-IIllc. !

. Ring VaR '(}wrg,.
131. De Oudrrdommen. in Art. 133 nlatgeeteld.

worden 'l'elllDderd in " 17" en " Hl" J'9Bp4!ctihelijk.
Ker1cwaad van Willdwmor,.

132. !le Fynode neme in h~r.iiening dat! gedeelte
"!In bet Formulier ter Bue8Ugliljl" van K~rkereada-
leaen. dat betrekking heeft 0.l;lde DIAKU".

p,.t!d.kaRt lion Willdtomore .
las. Memorie nn den Kerlierasd der Nl G. Ge·

meeDte RI8BJlJtK8USTKRL "om kwijtschebling van
de bo~ti>op het Pr",dikllnten PeDlioen Foljdl.."

134. Ten einde het getal 8telillleregtigdl bij de
verkiezing van LeerIlnm. OUlUrlingen elf .iakeD8n
sneller te doen toenemen, dan "el geechi 8D kan,
ala per Art. 28 un" BepalinJlen en Aanb,l;eliojlen,"
door" loonel mogelijk nieuwe Ksrkeraad;ledun te
kielen," 100 verleene de Hoog Eerwaarde Synode
aan al de nrecbillende Gecombineerde K~rkverga'
deringen der N. G. Kerk de Tolmagt terp gelegen.
beid harer jaarlijkache Tergaderingen, tot h~t- kielen
,an Kerkeraadaleden, bij Tol.trekte meerderbeid der
tegenwoordÏjr liV!de etemgeregtil1den met :Ileelotene
etembril'fjea tleclltl aan loo,elen der on~eCe~.ureerde
lJWIaledeD,die den ouderdom ,.n 25 Jare!! hebben
beriikt, en bii haar bekead etaan: . !

1. AI, de leer der Kerk toegedaan, en ~~nberi.pe-
lijk nn wandel; '. I

2. Die den openbaren God.dieD8t n~tig bij-
wonen, aD aan het Heilige ATondmaal d.lnemen j

eo > • ~

3. Door hunne glldelijke bijdragen. ala ~nder8lina
toonen in den bloei der Kerk Ilt.lllng te step en ; bet
fl!jrt nn stemmen bij de nrki8lrinll'"n ,an rLeeraren,
Ouderlinllen en Diakenen aan te bieden. ED !le namen
der lOOdanigen. die lich deu aaobiediDg laten
wel~eTallen, op een daartoe door den, .l{erkeraad
I'xpre8eelijk geformeerd RejI'Ïllter te doen: [aanteeke-

DertU Predikmtt Villi Kaap«/ld. Den!ofschoou lij nooit all Kerkeraadaledep hebben
.104. Art. 3.'i6 b, worde gewijligd 11111 'folllt: "De gecheud... !..

l8l8lf61denyoor de IIfgnaardijlden zijD btopaald op De stemming ge!IChle~to.p~~ tolgeude ~Jle :
ft".m ptIIIC8 per mijl heen, en ntgm ~C8 terug' de Er wordt eene nOmlDatl8hJl~ gnormd.r II&lutoe
at.tud jterekend 'fan de kerk tot welke de afge,~ aal elke ltemjl"erelltigde loovel.e nam8D 'f' ' ooge.
dill'den .hoolen, naar de nUlltjI"elegene spoorweg- CllDlureerde ledemateD kunnen plaateen bij hem
statie of .l88haTIIO, en TIIll daar per spoor of per boot bekend lIt.aan aan de bovellgenoemde vet' hten te
TolgaD8tarief nn de een~ klaeee. Aan gemeenten"" beantwoorden. DMe nominati!llij.t, ditj faan geen
enl. . ' luinrinjl8proe~1 onderworpen is, ge,orDjd lijnde,

j T!Det!dt p,.edikmtt van Kaapltad. leelt de Scriba de namen daarop voor. eli ,p:eeft aan

.
106.. JDArt.3ó6 e, worde i.n. deilláat8 van "Villi eIken etemgef8lllillde de gelegenbeid ~Oovele te

llAilmt schrijven. ale bet hem goeddllnkt. Diel de Tol-
g. m u. pmce gdteld fun lA ing.. Itrekte meerderheid ,an Itemmen t .ich heeft

Tft«l. Prtdiktmt VOft Knape/ad. ·L
106. In het belang Tan het Predikanten Weduwen nreeDigd il gekoaea :-aan wien de "11ft, londer

eD Weelen Fond., wQrden Art. 382. en de 'andere ujdverauim, lulka mededeelt, met Terioek
daarop betrakking hebbend~. door de Hoog Eerw. indien hij lich de aanbieding laat
Synode in nadere onnfeging genomen. Kerkeraad binllen ~De maanddaar hij anderuiDl 1.1 besclbotlwd

T~ p,.edi;'anl VaR Eaap.end. hem aangeboden rPllt afetal1d gédaan ~
107• .An. 183 ...orde geroyeerd. . Bij aldien de H. E. Synode g~lhiodt

TWNth Predikant van Kanpltad. TJDg"pllDtaan te nemen, daB worde
• . n toell'8Toegd :-" Eo tanDe al d. on~:eaeiDl1ilree,rde

108. ~n Ar~ 14. 4 ...orden de woorden t8ft maRite maneleden der Iremeente aaDwie door dé Gecombi·
em vol Jam" UItgelaten.. n!.erdll Kerbraadnel'lfA(leri~g der Paroebl" ...aartoe

T'lC«lÓep,.ediktmt van KaaptItad. Il) behooren, o,ereen'tlomeug Art.-het, regt Tan
109. la Art. 14: 18 worden de worden" rijn nig" stemmen bij de TIIrkielinjf VIIn.Predikan~n. Ouder-

Teranderd in u:;'. li0ll'en en Diakenen·i. \Oegekend, oflChoo~ lij nooit
T~e PrtKlilumt van Ka-.Jad ale Kerkel'1ladlleden bebben gediend." '.'

"I"'" • ~'1urand van E.iIopItad.
.110. In ....rt. 34 (4) ~o~den de wO?J'den: "tm 135. Bij Art. 12 (21) te 'oeren: ".Me~ dé Tolle

""".te •..... , roordat Ai, T.eranderd ID tw.tond. toettemminjl" der Verp:aderiDI!' kan eene "visie nog
TWHtle p,.eIi,lumt Villi 11aapitad. staande de littiDg gelChieden." . I

UI. Dat bij An. 880 he' ,olgende worde gevoegd: KwkerMd van Ktpttad.
" Doch aooclra lij andermaal weduwe 'WOrdt,la. lij 137. Dat Art. 898 worde geroyeerd. .1

...eder nn dien dag af aan tot baar trakt..ment ge- Kwlm-a4d tlIJA H~ad.
regtigd ...el8a. lSB. Daar er in onle Kerk leer groo" behoefte

'. T~ Predikant Villi KantWtad. beetaat lI8Il arbeiden, die al. hulppredik~ de Kerk
ut. B t Collegi C to t d H E hanen dienen. 100 wordt 'oorgPlteld om ~palingen

i_...taleVerpderl ura ~n,~ er 7 terd' te maken Toor I,Ulkeene opleidiDlltot die'li+tz~kkinJli
, lu-b t Tlieolo ~g:an 8.Wl~en waar . ~ on. - 1I'lIartoeminder tijd eD krachten WOrden~' ,orderd,
MD -no e lflIC SemInane ter admlDUitrat.ie den to' de opleidiDg ,oor de Tolle Ef1lII Uebedie-
belegd moeten ...orden. . I. ntBgw I

ColkgN C~ _ Mt TIIHlogi«/a ~am. Prediktmt van :Mmtagu.
11S. B:et Collegte CII~tolen hMft Ileb genood- 189. In Art. 147, a, te royee::-en: "w¥nan de..u. jf8l1el! bet hOn?a,?um der Boogleeraren lIan Modeator en Qurestor Synodi ez Qfficto Wien lijn,"

be' ~ .Semlnane te verhoogen, en WIleht en daAnoor te plaateen: die uit XlIft mtddtm· een
duro\, C?DfiI1DatienD de Hoog Eerw. Synodale Prtf!Ie'. scriba enQuaItor kinm. , i
\'ergaderillg. , .' .' . Predikant 'l)an ~tagu.

,Co[UgW Cecrator"" Th«JJ. &mirtane. 140. In Art. 148. n, in pilllltll no: "j' onrleg
11114. Het Collegia CUl'atoren beTeelt der Synode meL" te plaateen : tezameN 100. 'i
aan, hel _lui. der HqleeJVen tot £600 per jaar PrtJik4nt van Montagu,
te Tuh~n, me' £lliO per jaar Toor den Hoog- 141. Dat.er eenige bepaling g~mllakt ~orde om-
lteJUt, die lichnlf ,&8 eene Woninll'moet Toorlieo. trant de wi,le waarop een Toldoend geDj!eekundig

Coil.. Curat_ 17Nol. &mittorU. certificaat kan wordeD Termgeli, ter 't'oldoenninr
116. V,.ag 2s pag. 81 worde alduJ Vllranderd:- aaD Art. 392. .'i

IJ Heett d~ Kerbraad 1rtJ10J'I{d Toor "ne toereikende . . Synodale C~ie.
besoldigiDIf en behoor)~jke woning Toor den predi. 142. O'l'erw~ging nn de ~anbeYeling de.~Qu81eto,.
b.n\ ; wordt eiebe.oldwll' TADden predikant gere,eld TU hlot ~dikan~n Penll08n Fond.•, 4.. t geene
naar deD 'llerwpebrief ol naar o'f'tl,een)rom.t uithe- (h:rneente In de Vlerde kl__ .behoort geplaatet te
.. leU'" 'WOrden. '! '

PrrdikiIrtt vi" &,zu",iHJd. &,nodal, Ct.i,II11It:',u.
116. Pag. 78. worden ÏDlI'noetrd bij Art. 172 b. ua. ~pporten de~ Comlll.Ïlliëa uit.~ "nchU-

bl den Jaatlten regel, na Kwk8ija. de _rden: l~~de RlngeD-lIIet uI~ondennR -no dIe tu Alba-lO. ZtItIdittg" om alch.. te saan; de kerkelijke en ale en Burgel'8dorp, die reedi de bare~ hebben
SeC1inIr ,_ehi.ctenia." '. inlf81nerd-omtreBt de jl'apingen in de .I(fschriltell

Predilrrmt IlO. ~. der 'fel'8Chillende Regietel8 in bet ArcbiW (Acta,
117. PI«.l08, Art. 308 luid. aldus: of .Eene l~, peg. 11). 'I .

~&ure beat.. , waar er iD eene pmeen~ geen. . b ~.Sgwodl.
levaar.. of niet bet Tolle rtal leeraren }I. en oot- ~4i.Verand~n-: '"'fan h~, .Reglemen~ .Toor de
Ita&&- door de niell.e mchWli, het overbjden en&." 8]tnodale Commll!81t', teil eUlde baar til • ronrIoTen 'JloelmeJJIIl~)Uide.~15UliteU(lJrdl8'r'll

. p~ Sull.~ .~~ laken bij roDdllCbrijYillj!'te b.handl eo,""'"
. --. . '~11I de 1u.tate Syeod. b!eloten, ~ 'WIlOU1I1UI lallll'en

• U8. p.g. lQ8-Art._ S12 IJIide aldIII : "Bij lad Di,. P4aaD is (Acta, pag. 23). : I
.... MDer "'-1Ift, pelt d. Kerkenad, QI." &nlG

• r,erlilaC ... ~

....;...-
( 'Y,uoo1g).

89. De Synode ateJ~ "ne CommÏ8lie I\&n, die
"rOOt "cante Gemeenteu, onder de Tolgeade ~n.
gen l0l!!'en sal :-
L De ConI1l~ent Tan "ene vacante GrPleente waar

hij meent dat hulp dringend noodig is•• 1 bij ge-
_md!. Commieeie om hulp 8lUlIOIlkdoen, wordendIl
bet a1U)dgoed TIINteaoj dat de KerkerIad der G~
meente oai de jre,rugde hulp yerlangt, en gereed le
alle reiekOIten ~ drajlen.

De ComPlÏllie .l·beétwten ot de beboefte drin-
gend genOlIi i., al daB niet. '

2. Waar de. ComPli-.ie het noodig acht bulp te
nrlelllleD, bMh lij het ,tg' om mft eenijlen Predi-
bnt, die niet minder dan een jaar in lijne Gemeente
~tun heeft, te onderhan~lell, ten einde bem ,oor
den tijd 'Hl! eene maand in bet jlar naar .oodanï,e
qcante Gemeelite af te nardilf8n, om aldaar den
PrediJrdlenet en het Heiderlijk werk waar te flemlln.
GeeD Predikant aal meer dan ééDlllA81in bet jaa,
door de COlllmieeielrurl1ienworden afgevaardigd.

8. De Oommieeie aal 'ZOl!!' dragen dAt loodanige
Leerur eo de Colllul,nt' der nean.te Geme8Dte.Diet te
gelijkertijd in de Geme.nt8 werJruam aQllen lijn.

4. Van de T8C8nte Gemeenle aal niet nrwacht
wordeD eenige bijdrage tot b.llOldiging nn den
LeeraAI'. die tijdelijk in, baar Plidden het Herdere-
werk waarne~mt.

p,.t!diktmt Mn Kimberley.
00. De Synode stelle den SUen N.'VIImber nat

Toor de plegtige .1llitinll; d"r VSIJladeriDg.
Predikant van Otuitllworn.

!H. Het worde RRnde Synodale CommilllÏe opgee
dragen om. bij wiile nn eerbiedige Petitie, de .tem
der Kerk te doen hoeree tegen de 'feraBderin~ in de
Wet op Draak.licentiëti, waardoor de RegeriD' open-
lijk nrklaard heeft, bij het ,oordragen TAnde Be-
IflOOtÏnge1l,dat lij 88De 1IT00te Termeerdering iD '~
lande illkomaten hoopt te brenl!8D.

~ hedikmtt t'an Ou'It.J.oorn.

. Pndiktml. vmt BtW4~*".
1~. De Synode Itfille eene coa~il,m_ie

Ker~ Ter1eJreDwoordigt of doet W..•• I'toI,ftlllwdordhrea
hij de hooge nrp;ad!,nn!f. TaD da Zllllterlred[en.
b8Torderiag Tan ch"atell)ke liefde en

: PrtJdi1umt Villi 8td~~NIIc,".
12f.. In Art. 157 (2), Toor" in de

ber of Oesober " te plaAteen: "t" dm
dm AtlgtlltUi tot October." en in (4), .;" negen
m~atlu " te plaatsen" an ;aar;", ' f

Pr«lt];,(mt van M1tagu.
llU. Art. 23a worde in óvereenstemmÏD, i gebra~t

met Art 8. door weIlItuinIl'der woorden: II l!iéenTer-
der beroep aal er kunnen plaate h.bben." .; i

Predikant VaR M~tagu.
125. Bij Art. M6. b. worde ge.oelld. na h~t woord

II bebooree" II voor root.".,.~:.ij gtbruik klltirt~ maMa
VOII &poortreia of ltOO!!'boot, lal d~ ~ttMt. til. iIng ge·
tchittkn n/lar dm praJ' voor p"1IlJV'w., 'I'" ,wlte
klalle."

06. De Synode bespreke de noodaakelijkhejd VIID
eene ,erminderinp: in ~en illteekeninjleprija op Ik
Chmm : en werke daartoe samen door
a. Eene to.llap:e voor t<én jsar ; en
b. EeDe bartelijke uitlloodijlinjl Ilan Kerker8d~,,·

en Gemeenteleden gerigt, tim h~t blad btlter te vn·
derateanen.

,,~ Pr~diÁ'ant van OudttAoor·n.
00. Art. 13;!worde aldue v~T8nderd : "geene jon-

gelinjlen Dtneden de 17· j~re', en geen~ jonge !l<,cht"n
bel)ed~n de 16 jaren, Inllen tvt dit ondenoek worden
toegelaten."

Pretf.ikaRt mn Oudt,hoorn.
97. Je"en hprkerud ,erplij1t T~n .en lid der

K@rk,woonllchtÏjl binnen het ber~ik der genademid.
deler! Ionder ~r ecbter Jll'bruik 'fRn te maken, een
lidmaatabewijs, dat bij drie of leven jaren Ilalijnll
komst in de (hmeente inlevert. Mn te nemen en bem
. tot zijDe vroegere TO(lr1egt~ut')e te Illten P

J ,.e1Iik{mt ~an ZwartJand.
98, In Art. 12. 10, e,worden de woorden in (·oI.9orde

geeeh,.pt.
J)wd~ P,'!dikaRt ran Kanpttad.

00. In Art. 64, reg.l 3. worde na p,.«likantm in-
gevol'f!'den Qualtorr rtm rond ..en.

Derde Prediktmt Villi Kaapltad.
100. ID Art. 322. tweede Raragl'1Ulf, worde Art.

12: 10 nranderd in Art. 14: 3.
Derde lhdikant t'mt KllilJ¥tad.

101. De Synode vel klare, of, ,olgens Nrt. 'J7. ~a'
graaf 2. de Voonitter het regt heeft om eene BUIten·
gewoDe F..iorner;radering te b~lellgen~:ondw ad viee
en toeetemmiog der RiogscolJlmi.sie ~

Dtrde Predikant Van Knapltad.
102. Art. 60 luide,aldu8 : .. Bij elke gewODe.... ,

besorgd á.gtJUxJflÓriif Tan d~n IIfjr8T1\Ardigdenaar de
RiIljlBTllrgadering en lijner) 8«undus; en Toorte ch
.na.u.a A'eaeemd iD Art. 16."

Derd, Pr~iJcllllt VIJft Eaapnad.
103. Art. 51 S 2 worde aldua TIlrallderd: "De Ring

sal alle &lukken r.aauwkeurig doen naaien, en. waar
er êén of me.r denêlve ontbreken. de betaling der
reiljl"elden un die l88l'll&rlen IIfgnaardigden, bij
'Wie h., nrsuim Iï,t.DÏtllellen, totdRt bet ontbre-
kende den Scriba en QUlllator Il101 lijn ter hand ge-
lteJd.'·

' ..

'9',\li'

SVERZEKE
,(."'I'O.·Ir.)

A:l PPLIKATIEN v~r de
~ . van een KLERK in
melde Instelling, zullen. door den
de~eteekende worden ingewacht,
opi2S DEZER.

~aris, .£150 per jaar.
. . J. C. GIE, Ja,

Secretaris.

,'rr~'icrt~D ';,E····L' ~ "1)·· ·,;:'.·4,~jE":''<ir ANS'
. L;;J ~&fi ."1.) ", .LJ~. 1',~, '. •

pr·U:B.'L IEX'E 'ViE~~aK:etD:pI·N;:G
VAN EEN DER

.1 BEROEMDSTE .WI~N:}~LAATSENJ
EEN

Veeplaa-ts,:Vaatwerk, Wijnenj ~de Kav8i enz.;.énz.,
TE

"W·AGENMAKERS~V.ALLEI," W.EtLtlfGT-ON.
.~;l~_.!l1datl~·' 'D' . E Ondergeteekende, daartoe met inatruotië'" begll~.,.gd.'do&rclelt.,,"1"4munl8

Re .. ; J. RI;XU, die zioh door klimmende.iaru,yatl ~D.e,,~o~QiiJ&rt
UTpa~n, t&pQt®eD en s\Ohie~'''~D-:-ctp,het dor~ Welliogton.Qee{t,i&Y.si8d,..t . ' doen
"!8ge,~ n.. e- V.BKOO~EN; OB DB PLAATS ~VE,

'J\antoor der Mutual,
~ 16 Aug: 1883.....j,~-...;....-+~------- _;._
:!W"~A.RSCHUWlNG 'I
ONEO~I: N.AIIAA1t8ILS
, i YIJI ~1IZ1 1

NAAIMACHINES'
~ .
, WORDEN
pageliiks het Publiek in de handen ge,speeld .
, door middel van .allerlei Iisten, voQral op
, den: gror d dat zij gemaakt zijn naat .het

SI N Q ER STELSEL.
teder }lachine Singer heeft : dit

Handelsmerk: op den A1'fl1.

naar' }(\!L-2. Van
llESBURY. . EN INDIEN NOODIG DENYOLGENDEN DAq.

'5 MORGENS TEN 10 URE PREOIES,
VAS:'fGOED :

'Tenderaara g.elie'4'en t. f1lelden een Prija
voor de ~ratiëDi. ock :een Prij. Y~ het
Beleg,~n met Grais. per yjerk~te rard,
voor tiJdperken yan ~n • t"tte J&ren ii ook'wee vold~J?de .Bof'iren bP,tenoemenjvoor '1. De Welbekende, zeer beroemde plaats f;IET DOOLHOF, groot 714. morgen,
het behoorhJk 'Qltvqeren~an het KOntrakt. ~egen onder Bainaldoof, te Wagenmakers Vallei, _n de Kromme ruvier, met de

Tenden moeten ~'n~nden worden iv66r aaaropetaande Gebo!lwen, behelzen<le .. rnim en suffisant ~oonhuis met de noodige
of ~P den, aden S~MBEB A~ST., buiten Ve ..tr~kken, Stallen, Kralen, WIJnkelder, ens., al'ellU goede orde. De gron-
pngt &&0 den Seorete.n~ en op de, c_oáver- den, die niterst Vruoh"*", zijn, zijn beplant met een Wijaga&rd van oirc:a 50,000 Stok-
ten gemerkt,. .u~de,,",OOI' he*"Repe.~n ken, (die zeer aanmerkelijk kan vergroot wordell), 600 Limoen- en NartJeboomen, eeue
van den Hopt>fieI~beQ. Weg." ! groote veracb.eidenheid V racbten Boomen, Hou'bos8cben enz. D. plaata heeft volop

De .. LaagattJ, of ,njg~ Tender niet *ood- Loopend Weter, uitmunte.nde Veeweide en i. verder beroemd voor de a&nkweeking
sakehJk ."ngenomep. i ..an Tabak, ,lijnde de.'q~ IiOO goed dat de tegenwoordige eigenaar veraeheidene

Op lIMit j.rell da eerate prijzen' voor Tabak <op de tentoonstellinpn heeft verkregen.
JOllN F. FOULKES~ 2. De Plaat. BASTIAANS KLOOF, Groot 2242 Morgen, greor.eDde aan de eene

. ...' Seeretars• sijde aan bove-qgemelde plMt& en aau de andere aan Darling Brug, eD bekeud al. een
; . .' ..' Afdeehngsraad, Malmesbury, . i dil" beste en gezondste V~laataen in de Westelijke Provinoie.

~.. e'di~Macte~~OOpdapent~~t~~~d~.· r~~!· 11 .Angustus 1888. ;.. i.' . 0 SG 0 op D
~u,o. g op .... ...,,,.0 ZiJwe llW>Lelwo.......... . .. . -'-'-- L' OD •~ . r Onderlinge: Maatschappij , . .' . .'. .
j . !([i... . ., inR! ., " p;.; eKntenLDHg,~EeIUl~asond·~wAI·t:-8Ke· ._.,StsuwkV:I']~ntepon'm9pKp"er~smac'hHI'noentenEmKmDelpenrs:r~hterll'

'~ .LE VENSVERZE KERIN G ,V;J!otj~,'~ :~z..ur v r- "" , , ,'~'

I
~!~ r (MUTUAL). ilOlSRDERIJGEREEDSCHAP :-2 Bokw"gens,l Kleine Wagen,2 KafbokkeD,

. i 00 ~ . i· I Sp3.D EzeltnjgeD~ 2 Span Trekgoed v()or OueD, GraveD, Pikken, Vorken, Manden,

.SlOS Twaalfde ~~wL.•~e;.•Verdeeling Jqkkeu, enz.~ll~g . LEVENDE HAVE:-6 Gedreeseerde Ezels, waaronder Kar &elll, 2 Goed gedres-
li..c ~ TEDEN d' \..... ! .!. .\ .. seerde lste klaue B.laauw Schimmel KarpaardeD, 1 Rij. en Trekpaard, 160 Aanteel.
Jl ill 0 11.1 le nufln~ wIDs.ten tot ;eene bokken iJl g.Jede conditie.llll '.. Konw,'Ilte ,Uttl¥t<;l~~~emaa.kt, HUISRAAD ;_;Dé Gewone Verscheidenbeid, waaronder 1 Uitmuntende Dnitsohe

~ 4'!I willen bebben, of! gebe. Zlgd~ en heb- Piano.
, S fi. ben tot de. perma.nente V~rminckring WIJNEN:-40 Leggers" zijnde 't Restant van den Jongsten Oogllt.

~ i S mn toekomstige .faarliflc8che Premien
.uMae. YA '£3 3Lm.e~5pel' door hen be~l~r, :wordt mits. deze
~ ceDt dlskoato YOOI' Jr.oatut. verzocht schrifte1liJk ~k te doen___ . , voor den &deu October &aDst.
, LET WEL.-De eenige Kantoren ih Zuid Alle Wipsten niet ials bQ\'engemeld
. Afrika waar Naaimachines accuraat ku$encge- • h 11'" d lid 0
repat-eerd worden zijn die van de i Singer opgeëlSC t zu eQ. J;la I en ~. en . cto-
: Fabriek.Maatschappij. Er zijn altij4 eerste ber &aUSt., gev~gd \vQrdell bij"hunne
. klasse werklieden op de plek. : ; polissen, als Be~gd, Bij,oegiogeu

&.6.."'O.I:K : slechts bij overlijden !be~r.
22, Gtoenteplem,: ,Houders van •pol_n t' KontAnte

KAAPSTAD. Uitbetaling" of pennanent.e;" V e:rmin-
19, Queenstraat,: derin~ van premie" ,eiscbepde, gelie-

PORT ELIZABETH. ve~ bet nommer en B~ hun!ler De Ondergeteekende koopt Str,uisvederen en' be-
4, Oxfordstraat. polIssen op' te' geven, en m0J3ten dUlde- .

"OOST LpNDEN' lijk meld~n I~ ;Kontante U{itl;>etaling" taalt de VOLLE waarde.
eni of I, Vermmdenng van P~mle."

DURBAli• ~ATAL. Om Leden in staat te: stellen een:~,E--D--t·_"::"B:'='::':::=:"di-=+. d"- berekeniJ;lg te lJlaken val). bet be- No. 5, St. Georgestraat.
; 9 00 ~ dOO i g • ~oo~ ~~ ft~~ ~~I -------~---~-~---

E Inwoners van het Dist. GROENKLOOF. den, wo1t;dt het Volgende vdqorbeeld, op S·'T B,. U..,I I'S V· .,~eD.',"'.c·.·.:IiI.. , ..:"D.. .' ':: ';•. ' ..~.~,·1,.
bieden eene GARANrIE aan lO £500 een po IS van ..£500,' zon er vroegere ,.1;:1 ... .&\1 ' .. ,
RS aan tienen DOCTER, geD~gen pob bijooegingefl ouderdóm veér~ig jaren
hen neer te letten. Een ver;,i80bte is . ' ," '

tJ~Ê~HtT~1Ldble~~~qsCHEeu ~~V~60, Winsten:S per: FR'L'J\ERICK N SALAMAN
Ja:::-': wt,;:.:~""a'"O<I""" .. i- .....;:dt;.,V~ijt~:Jijd:l 0 K OOP ~ VAN STRUISVEDkREN
:: Darling. 7 ADg .• 1883. J. J. ~OTZE. betaalbaar ... ~£40 0
.. . ' . - Als een (I Kontallte Uit- } ; 18 gereed ae Hoogste Marktprijzen te geven 'YoorDl . . '11' t W· betaling" geëiScht I 12 2 10 I . alle Soorten van Struisvederen.~" amB ,oes p ',.en, wo£-dtzilde~40r:.l1Ii· __._ .....-------" Adres :-Ml L.BEN8USAB II -(Jo.,;I_teelsWaat~Btad.

EEN uit8teke~d geneesDiiddel Yqor Boeat O,f in~ien in IC Ver~in.:de- 1 . . ,..... H' " ... ,-~ ••

.. !J VerkGudheld, Iofluen!&, enz .• ~z. nng van PrePlle~ ••• i 0 15 0 S N 'P0"~.r·;N:' DEx_ gR
GliT 11I GB 0 R II Ir';. !Iet ?edt.~/er.",K~nll\"te lJitbe- .. '. . . .., .', ,,"'.

! d H E 'A th k • taling' of I. ennmdenng/' zal , . .• . ": • ' , ,r' '> t' .,

,an en eer L1ll, po eer, eDI. : . . schillen overeenkomstig qen ouder- , le n.B"
; Waarde Heer,-Ik heb meer nIU van uwe d 'd V·' .;.A k ' Aof. , .'
Boeatpillen gehad, voornamelijk 's niuJbts, dui om van ' .en el'lUl3uree~~e, e,? 00 JC : Stm' ..'e." ei"· , .',.an eenig andere mejicijo.~ie ik.~bt.: nikt heb. als de.. JX>lis v~oegere ~Jvoegt~gen. OOp: er.· v·an· !, ,,~~~" D.'I!_8ft
Ik beacbouw ?e voortreil'ehJk te Zijn. i heeft gebad. ; .. ' :. , . .. ~...v y: .. . ;v.~V.."
; . ALEXAlID.i Ia'I'i'DI. J. C. GIE,; JR., Secretaris. ~ , ,
: 10 April. 1883. . K~pstalL 8. ~ug ..,1883.; BaraesCers tJltaalJen, .ltdllerleystr..('at,
Prijs 1.. 6d. per Doosje. l'rauCO: per pelt BEK EN' D M AKIN G, voor 20 poltlegell. ' . . . ux .~ . ) . K A A PST AD.

ELA:M, ;Dokapotheek, ii

_---=::=-=-:::::::-Wa-ter-ka-D..i-'tllt-raat-. PAS,SAGI.'B8~:Koopt het geheele jaar d~r en geeft -r'p ~oQgSte
:0 MONTOOMmVWAI.KER. DKOn·r...··~T_...i- ;. MarklpPltzen.
~r~~etlrINOtariaenTranta1)o~bezOrger rRA.AG:..:~.£gi3.p.::=:t.~.!:a'~.. !: S U I r'K:E RIS·" 'Ur "1· j;t{"., ' E' :R' ~ ,STE L L E N BOS cl H. 18 bereId Pauaglel'll ~p te'umen roor deiTraDs- , " . ;. : :1
+-: +1 vaal en ~D8IIOheDp1aatHD.n ~~ BILLIJKE .' 'f ': I"

PRIJZEN. ~ I .. • I
,iKE'NNlSG EVING· "i~en melde zich om inlichtin~n spoec1ig &ail '...,. 'D LIS ..ur :ftL L
D'E HEEREN JOHAN JANSE~ EN Co., J. A. ~~.,~Dp...I. OOR LI;'.D. .tu. .:V, . .

.hakelaáTB en ..4lgemee!l6 4g~, albier P I 9 J 1" 1883·' ,
~bben bnn kantoren overgebragt : naar Mi aar, U.IJ. • i i HEEFT JUIST ONTVANGEN .
meu~GebDUw"an de . SHERIFF'S SALES.
Standard Bank. IngaDIr DarliD~t. .. DlSTRIoT OF. PURL.' Prachtige MonstersWitte.na_
: f::;;::z:n 1Gekccht en Verkoo£t. :.' In the811it between M~Alf naL BYL & Co., ' M A U:,·RIT' ~IU S ,·,S:U I ,K'E·lO. ,.'
,VaBtgoed 5 · Plabr.tifi'a, and Álfpaucs MAB~ .RIOHDDT, ~
'. G&defl Belegd ; DeI'DdaDt., ~

.
' &hepenkennwen aangegaan. '1 :. IN exec~oD of the.: .JlldfD18.'ut o.t ~he- 811preme 'J::a &OOS' ........ B. D. IaAAG8-S-B lil A a.. 'I'»..X~za_.t
,.W" boe Di 'lla . : • Court in I.he abcYfe 8uJ". 8IIle;'i:wiIlbe held at ,...
; IJn .. ren, .. sh te"!!'" en an~reD, dIe Defendant'l reeidenC8, Lo... Paarl, db Monda1, the Paarl. 25 J~}. 1883.
~.~~q~ ~~~ WU~ ~ ~ch~ te ~ ~01 Se~m. ~~~~ ~~~~. - --------~-------~-----------------
koop hebbe~ zullen wel doen, alvqren8 han H01ll8110ldfuftliture, 1, borae, aaddle,; &Del btidle, 1 . ' . y
~TU :;;;;i~:L7_.~ .14MFBM~~ GEORGE FINOLA .& GO.,

DE·JONGEJUfVROUWEI BIEDEN '1H~N8 TEGEN LAGE PRIJZEN TE KOOP ~AN :
!lEARNS ZElBEJf, SIKKBLS, :AtDeribansche Raamseisen, Slijpateeoen Tonr'~.

H
' 'DV1\., . i ORAVU, 8PITVO&KEN, 8cboppeu, Piltkeu, Hoaweelen en Harken.
BBJUllu per laa\ste boo\81l OUt- M.cDOUGALL'S saSAPEN W At:ICB, SOI:lAAPSCHAREN, SOIUlT'S en BUROOli & BALLS

. . . ,een .As&OJtunent Pt.bri~""'r1a~elll,:! Brei- BOEFIJZE1:t8 VOOR PAARDEN, EZELS eft OSSEN, Globe Nage" .oor PaardeD.
VDSTERGLA.S, V~, Olie en Bontel1lfV8lJ.

folll:ead81. DI"'HPi:_BaiJ:'~tllll.Der.J.I5I:I5,.IUZBBEN LEoEiU.ltrBN. Hekwerk .Oot Gvaven, Useren Pijpen eo Sluisdeul'PD.
O:llHB1K1NG D.BA.AV. gW eD getand, Omheiuwg StaGaards, GaluDish Draad Net .... rk•
. Bardewarep,PakhuizeD, .Graveatraat, Kaapstad •

:MERK.B}"!l DELS-

J. J. DE VILLIERS, A. P. ZooN, Secretaris.

Paarl: 20sten Angustus, 1888.

J. F. PENTZ, & CO., AfSlag&f.s.

VOGELSTRUISVEtlffi£1
Kooplieden

op
Liberale Termen

voorzien. 'E. G. ASPElJNG.
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