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J. S. MARAIS & CO., AFSLAGERS.
BEVALLEN,-Vaa, MD ZOON, &e S&el',ar

Ieabolcb, op deo 6deu deur, d. ~c:r~....deo Heer J. J. ED'fIJDI, Piq•••

WEI4LINGTON..lDVBBTENTIB.

OP' ••• beeli d. Beer ODt. O1IdllbarteD
ftrblijd, door hei "1Ik_ .... eeD • ~

lil( DOCB1DY". "'''
J. P. BOSlU.N. lo.Zoo •.
8. J. K. BOSJUN.

Geb. CallmUoD.

Bottrlatij, 1) October 18&f, lOPMAAN DA0'
HEDEN ia OD8 - plield Zoon.. pbo- " ,

rea.' lJOáober. 1883,w. P. DU PLESSIS,
L. W. DU PLBSSIS,

g.b. Heoo.
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Groot Drakenstein,
g Od.l888..
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drI1kfou' ill X01CBTEY.--Over dit ooderwerp ~i Dr.ete dat dét Synode Gill Dirooteur der> Btemnracht, Donaer.iaglll.",,",Jer1111J,Drie in de lr.olr. beter k1lim~, 'Verdedigea deo de :!t tel" SPriIak aT~d een V'oorlezin~ in verband ,.mot de

P. J. ,.. a. Merwot en H. J. BeehDan&'a, en dd de T~wvaal, hoe 'Voor. gebragt. In stoni te Schotsebe Letterkundige Md&atschaPPJl rh~n~
oar A fol , -.I' ... - • I "-t ill zake de den, die zeer onderhouden was en """"r ljtil>J",--n,em'J ..,n, . -r"" ..lg 00.. tegeuover Mapoob, niet ge. ~.' om....... d P 1 __ Iichtbeeldcn met hulu ve"l eon soort v~ too-lllte "0 Los.., 0"..<lor8n, I" l_ • petities D&men8 83'1 e ar eiaents- ~ .. die d

boedel 'f1UlT. O. V~nter,- I ... md la cm Dét DU sieh aan nieuwe "aid. hni&en door grzegd bad; .. Op verlsl!taara.et toond, tot .. t<;>eli
chtin

1l' ,n en,
lB. 1, Fagan, AI.IAger. br,~lel'l:iili: on,.lrJI(I"(I toege. togten te- wageD. Wij gaan .-erder, en lijn een vraag..... hij dst hij g<J8n le.st Nnast lrun&!gPdi~een:",beschriDGh~I'he~et,~.!~

H 13·-l,..1:KaApetad, BoenlllwAjfen.,-II. Jonea &.I' I 0Da blad rt 'gd d t . I d T BTial had gehad het Parfem.ent te ver- natuur g. e~ r.
iO

o
., Ar,lfIIlers. 'eh .>._ Y,'_OL~b··I.)I4<IJI8U ,o.e Ol a IU geen geva e ran I roek ieh d Mn te tJ"l!kken." Gedrukt, der over de komeet die meu hier onlsngs

" 16.....MowbrRy, BaltSteenl'eld, Outtajrf8, enl., II _.. 00", IJ der: sche Regeriag ooit een togt tegen Ge Zulo'. werdeD1:!t in e van lrut, eo 1.00 werd het I ger:ien heeft, en die; volgens hem, ~n tClinart
Ilo den insoh. boedel VIlli JOl. Ueath,- V8.ll Donderdag , • op hu~; &Ill ondernemeu, &ooiaDg lij ni~ door aan. rapport niet.. onjuist IU33r zeUs inhoogen ::':'~~'n7ïfk l~~ ~(~ ~!~oe~'M~~I: T.I~~

" ":.,;.'(v~il!!::~.':.!'::'i<,,,jm n, ,. D.' p'....... De Il.,...,.~~ ........'" "'~.... Z".·. sel ...... ~OO .... "d' ........... ,. voor du. """kM.. . pi •• ",,' zij n. Jl" "M. <,M•.••n ... , m, ko.
Ide Villieu -J. F. PeDtz &; Co" Al· ~omeu loudeu en dat ZIJ den ouden de wapenen op te nemen. Raken echter de PREElUlEURTEl'l OP MORGE)!.-~roote X:er:k. mr-et eonmaal op klaarlichten dag de zonn e-

' Jl' ',morge.u, Avondmaal, Dr. K:'otZé, F.nge.sch, hi f had p8-'!Seerd en was nu de kern:~.gers. I regel volgden, zeide Da de notu en Zulu 80C ouderlingoCmeta.'1ngrenllende stam· Ds. RadlofF,(Barkly); 's avond-, Ds, J, H Hof- ~ Jmijlen fn middellijn ge"'rest, dan hsd
H 16'-~~:~~,t!t:kk::~~d~d!Il~,=~:,!i rn~~ bat het een 'gtoot 'Yeraobil 911men men in oorlog, dan is het zeer mogelijk dat meyr, (Uitenhuge).-Nieuwe K'''',k: 's 11l0rgen~. men met hulp van teleskoopen den doorgang

in80lv. boedele "ID J. W. eo H. J. "D "eu broederlijk oaderhoud zij of hun vijanden even als Maaaouw Avondmaal, Ds. A._l,~rtyn, (R'versJ~e), tS: kunnen ...'a.a ..nenu-en : maar dit was niet .h. tC
At IrT d I ble k .. . . . .. avonds, Ds. van '" Ijk, (no~bof). - ''''pun . !l'1lvel zoodat het bleek liat die ongeloofelijkeZyl,-Penry atson, • a~. . ,ener talrijk nrgaderde au we ... n e. mJw 111gen In ,die,na.t. z.u.llen krJj- Avondmaal. Ds. S~alln, (Ad,e1U, de).-Papen- t.

nfrP
' .... _ slechts ~n bitter klein l;~haam,~p'e16 -KrnisfoDtein, VrdorenYlei. Le'fellde , t hi Id ds Be .... "'_......... •~ U~ _~

.. • Hu., eDI, nn 'H. A. van Zijl,-E. II. loet gesloten deuren, 18 , , geD, en boerea zolleD ala nIJwllligers geen dorp: AvOlldm&U, . Roux, 8 avon , rw. had. De snelheid "'l\ánnooe de komeet e
'yan Noorden, Atl!leg8r. ..r .-roeger rapporteurs dét' dienst nemen ala &ij:~ land als boloo- Smeer. was 200 mijlen per seconde. .

16. .....Klopmn'8IItllti~.18cbRpen ,..n O. Bl'Ienl, waren tot'lr8lllten bij 'faU ning belcomen Dat het berigt omtre t GROElfEPUNT.-HetAv~n~ womt er mor Ot'DTSHOORN.- Van de zaken die TOOr het
.. ''-De Villiers, Faure &; Co., Afell\gdrt.. h ' , .' D gen gevierd. Ds. de Vilhers en Ds. de Beer Rond nde Hof aldaar behandeld zija, 00 die

el .,a, ~It ook t :tns moest boeren die eeu deel van Zululand genIWIt zullen optreden. ~eels diefstallen van verschillende aard
.. 16.....W':.llington, B-,kk.n, Schepen, EI.I, en ;'erstnndll dat lij niet loudeu hl'bben onjaist is, en dat die boereD TB BURGJm8DORP wordt ee11J,-equisitie aa~ :r:,verdient alleen die van J. C. Strijdom

,:J>urden 'fIlD J. N. Bnuerw ..r.ter,- ~chrijven wat gezegd werd al. geen ander. zijn 'dan die et- jaren )ling ge. de heeren RIcbei en Jonbert geteekend dat ZIJ nadere vermelding. Zekore de Jl\gI'r,
H 17".;;.solDe_t West, 4e plUlsOroot I'''!'tdl!ln. :. wooud hebben d t h bbe .. ed zich weder verkiesbaar zullen stellen. wiens voorn ....m in de Courani eerst Jobann

be

e8
',,.Iei en I..,.. Goederen, in den InllOlv! ~nderhoud, In den toon Yan , a e ""n WIJ re . 8 vroe- SULON'f!8T.AD.-Ds, L H .1 morgen in de en daarna Stephanus wordt genoemd, was, _
,boed~1 nD G. P. Blake,-P. J. Boeman IJesprek verviel. Biertegen ger ~eld. Do Itaat van .keu In Zolu- N. O. Kerk aldaar predik ..:f's' mo s in hct!SChuldigde kO,men vertellen dat een ,!an diens
ji'. W, loon, AfalagtIT, Ds 'Chnrlea MDt'ray van land lijkt ecbter wel degelijk van dieD Hollandsch en 's avonds in bet Enge1:b. paarden o~ ZlJn land was. Be!IChteuldstelgdlfehad" 18._".W~IIiDgwn, P""td"D ~n E..,I. ""n E. E. ',: '" ' • d ' ',toen gedreigd hem ruet een mes en,.en

. iJJamman,-J. Frtd. Peil II &. Co., Af· ~IJ wu, wide, LIJ" Ulet aar dat men er:, onluipn kan verwachten TWEE TON BEZENlHNGEN.-Wol, huiden, v~'1 hem in werkelijkheid met een klip gl'@'OO1d,
,11Ijl1!ll. $laar hij oordeelde dat ala men die den 'MrikanCt' boerenstand al. Yan sel,.e len en hoornen zullen van Ml\anw.g af "<_>ori).~ zoodat rijn heMl(>npan gekraakt en hij ZeU eeu

" 18.--.Klllpmatestatip, Bokken en H~mola ysn "te I t Jl'eeu toeganr yermee"dering 'rOn gebied'lolleD geveu. per 100 po~:i_n z~~e bezen:llfl"lD
rd

van Vlctona 'I paar weken bedle~, ~as, De vraag wu
'/1. C. Cillie", Jr.,-J. S. Marai' &: Co., ,UI as 00 men d West naar ...._pswou vervoe wO en. alleen of ruen bescbulttigrle hllschou ....en moest

Alalagert. fieurs moest gevea, eD dat • D<! verkiezingal~r de Patrivt aan. ZONDAOSSCHOOLCONFEREXT,IE.~ Wi,j ver., al8 slechts flCll gewone a:mranding ofgdeellhelUbet" 18 "';Msrtha8pllt, j!'
ol
8ll'en i~ bet ~ieownld, .j..eillig bij winneu' lOU al8 zij . '. wijzen onze lezers nMl' de k....nnpgevmg 10 een voo::-nemen om te "erlvonden geplee •

lie plutl Mllrthlltlpllt, In d~n lJ IIOI'feDten , rt bevolen 18: ~ naar het Pat'IIlmeot maar niet advertentiekolom van aeze Conferentie die hier I bende, en adv, MaaIoriotp zocht hot eerste te
boelIel 'JRn J. J. KrageJ,-J. B. Auret&. ~proken word door reppo eu in hat MiDisterie: 2 lereenigd Z. Arri.a aanstaande week zal worden gqhouden betoogen, er op wijzende <ht Dl,('D de door
~~on, Afslagen. . pel'll vernam. De .Moderator B . ' . - . h' . d be!IChuJdigrle gpsprok,'n woorclen ruet III te em-

" 18.-'T.~I~b, Yutgoed, In den bo~dtll, 'fIIO dat Ds. Murray, alII hij wilde, iDI rl!8CWbeprl'teot.e ;',~n 8, de regten La!!!:='be~:=ew::a~ d!~~~eiva~ I stig lDoe~newelI, ; maar de jllrr dacht
~IJleo Mej. de Wed. G. W, Nlehaus,- Di onrer tan. at het eerate punt betr~ft, A C{-"S>__ , I' t d Alo ..; lP€ne! er andeTl! ovor, I'n hij fIl()(>tvoor &en Ja&I' naa.r
JJ, A. F.~ .. , Afsla""r. formed voorstel kon doen. t het eenige W&al' ,oérelanog eeu -I toelich. &ed~l ::W~k:!'me~~ d~~~ d:n af~:er 'G, het harde pM. E"Jn hpvig Oon';tedh

er
hooft tet"19 .....Welll'~lplf~n, Klllpetad, VlUlt~oed en met 59 tegen 4.6 stemmen: ~slooi de. • ' £37 rk ht. Oudteboorn gewoe ,m'IIlg U'-1S oome~ nw

keubeIen, In den bOedel no MeI_ A. J, 0y ode dat de rapporteul'll .l·óh mOA.ten hng ,.an wordt geg1lYeD, is onzo tijdgenoot ,H. Moller voor 5 ve -oe I l.-'l. vervnllende
... ~ n .. - " .... • BE." POSTIDSDR1n',--JlLmes Rchroedel', tele- 8CurUl .1>. Stsdler, ......H. J.;.nu & C"., Afel_'er..:.. I :' va~ oord~l. dat een ~Ive~ ACrlka!'Jer MiniS: gr.>1ist en onder-postm~ter te Worooster, e>en D~ KOORD IX K ~STEELSTILUT.-He.t 'Voor-
)!aIllo &; (Jelliel'Jl, Afalattlll. t8rwIJdol'8n" , t~"e Do.&: oiet mogelijk IS, eu dat bet voor nog JIOCr jongmensch, 18 .wl'gens het echt<'r- loopl~ v~hoor m deu lAak IS n"tu~rli)k daar-

" 19. t!!:!:~~·I~::n, ~:j.p: 'lat~:~;i liet alle besd.o~!dl ~~fu,id moe~~o. wij dOP- de Afrikaner leden beter deagt om het ouden VfJ,n brieven ten einde ,I" postzegels te mede, ~elUdlgU dal M"h(\~et Allh.ijl,~~r".~e
IA.I.,-J. S. MArai. &; 00., Afalagere. Qlerkeo ,dat ~~...,., Ulo ,?ns 8t'

eul\un zon er . .. bOliden, voor den Magistraat aldaar gewoest 8traf"'lttlug 18 verwczpn" RC 0011 ze %61 ,?
' ,'an ZiJ'J, Afalall'er, II....waar' scblJnt te SIJU als op behoor- 8'fODwlgt tl188Chen de Eogel80be partlJscbap- en naar bet Ron~e Hof verwezen, dit uiterst vree~nd te nnden. hebbend~ biJ

kk 'I"~ pen te b3waren, en ~l\ardoor hij beiden de DotU>RECHT;- . aar wordt in het pl .... tse- ni,.ts onbehoorhJks gedIlAn, In bet getU1g8D-" 19.~KlspmQllltlltie, Hllmele en 130 en 1'IIU Iljke gronden te rU8ten. (jet broe: . li'k blad meld a de brug over Knw- verhoor vmd men welIlIg sndeT!! dan wat !Oen
M. Eil'Dberg,-J. 8. M, ria &; On. Af... h' der Af<,kaner belaugen door ).e b" ~Barkly zoo ..ood els.klaar is reeds ....ist uit het onderzoek naar den dood" 2O.-'SteeuwPrp, nabIj PorteniU .., Le.-end6 ~rhJk: oDderhou:d .. be oort 'fa~ vertrou· te d" D' I 1 . be nVler, IJ ., &rd M' Heh be Tw
ua'!'e, HlI" ,.aQ J. 'fan Allrde, eD de weliJ'ken e.ard te ZIJ', maar het l)etrefl geen riJven.' lt a:ttste aat Ilch • en weldra geopeod za~nen worden. H~t van Win~, t en '!.na , ~~ rg, V I 00

t· I . CAd 11 'IJtijpen, maal' wij zien niet iD waarOm men verslAg ""n bot Rond de Hof moeten wij punten ZI)U echter van eonlg ang. ~~n8plllata Rllig~8Y el ."0 . . ,. . afwe, !I~kur. van peraoonlijkeu aard, die aan-het. . K . ". tot on~ volgend nomme~ I: n blijven. Mahomed wnren d" tw,,,, zu.ter~, Vlln ..... ne
t-P. J, Reuef, Af.llljl:er., 'k b h te " d D ru een . olome al. deze eell Ministerie door ...._ GEORGE hMft ~.Ch\J'oe8t in het koom En,'ckson iu de kamer waar hl) '-IlO ".r,ollw en,J ""._!l, - II'·bl.(h!m, na.bi,· RondeboScb, Vlllt. rin, blie e oore. 0 .-enwegen. ", or en.'. e ~ ~" ~" ~. )\ h te

..... ~ v r,- ~ een Arnkaner tea deele of z&lf8 Krooten- vertoond, en men vreest da het hiermede zeer Wmhllrdt vond slapeo en gmgeu El) cm~oed, In den In801~. bnedpl .an W. Moderator bogIng eea gerIDgei ,erg'f!8lng , . rd t ht' -_ot .t I"f '\ 0lgen8 de andere getwgcn Wal! alleenh
B b W I b & CO Af deels nit mannen met Engelsche nem~n erg zal wo en, wan C MlZOen 8...... er nc IJ, , Id' \. ~ L.' ri~ toD, - ~ r, e C .,. ~en hij zei,le dat 700r hei broederlijk on· \ .." !IAAT. Ala ka'ldid.at.Jn voor de W...tgf'vcnde Mnn ... oilder, il,lanr Jl' 14 uuVct1 III uanr %M-

,Iegete. 'be rId" t Z&tt1eugestekl, !Det onzen t'Jdgenoot ~on Vergadering,worden, nMS; dl' tegcnwoonlige ter. kamer. Enckson 10tllS8Chen verklaart dILt
• 24.-" Th, 0..... RI,'" Zo,d" E..t. do "'...... po '.g g. •...~.. te mp- .... 'b ...... Io ~, .u, ' ..... d~,h .. ,,",'u "."'mt .... OO"'~. do b~re, J. P. I.y'" _ ..... ...,.".,M'b' 0;:"1' "';I'"

~lMti "The Oab," Le,eDde f~"'\>A!~" wat bij wijze .. u gelptek geaegd elem'eatcn in worden opgeuomen "eenden Swemmer F.ZOODen GideoD'Scheepers Sr. gc_ ~erdScgep-ll'legd, Vo\\l,=",,~s_I~ ?m IL!Iogerin a-'Of<d, en•. , nn den' heer A. ObJftppm
t

,- H t as niet bij een broederlijk . lil <i na c hoon ...rg en Inw.N, In e!Uln eM ar-
a. J. Dempers, Afalllj7er. . e w '.. .' " wij da' het voor mannen vau Eugel4iche en nË~N'~mv 8TRL8EL om overt.redêrs der Dia- men te slapen toon bij bon te lijf gm~, utaar

.. 2!.-~lliaer Paarl, Vutjloed en Losgoed. ,in maar bl, een dlllCQUle 10 de ,.an oud.Afrikaansche afkomst onmogelijk mnntwct te pakken he~ft twee joogeliedPTl te "'as Willhardt 'dopgesprongc,nsteen ha(\~:?bhav0rdr't
den iLlol~. hoed.1 'fROn. BeRnman Wil· evan 1876 cnder voorzittet8chap van ". Kimberley met het barcie p.a doen konnis dedigd. De bel e ~usters W1 n van ,"':ID
tiIln,-J. S.MIIJaia &; po., AtélAjfeu. d' M d tor ' h t WM om same a een sterk MIDI,teriOl te k d t I bl k d' . h voor APn niets anders te vertellen dan dnt hij nog lag

" 26.-Wellinllwn.Oaen en Koeijen van J. tegenwoor 1_Kea, 0 era , lo,er e vormen, dan lIOu on8 de toekomtt van Z. Im.~.B~'ui:~it,' ::O"p~J'Qe~:; l~~d)'e. maakt t.> Slap.".11 t;'rwijl Maria SchO<mherg rood. <>:I?.I, Retief,-J. Fled. Penla &; Ce., Al· gehoude.l, dat de ~pporteD~.s ....~ M h ed d ka er kwam en I)
Afrika nog Yrij wa.t duisterder lijken dan waarvsn hij gelooft dat zij dhlDAnten magtig was, voor IL om ID e ml ,Z

""Ilere. V mits d;en 't'erstande blij,ua mogten ti ~t I' zijn" gewordeD eB zich die diamanten in ecn Lydle naar boven had g<'.ton( en om TUur-
" 2(J'-:'~d~~dLo,!:~J,I, in

El
:.::, iD.~!~e~:ï da,'t zij zich binDMl de bedoelde perken la nB ge .... IS. vertrek I~at o~handigen WlIoIlr speurders in houtjes te halen, Erickson ",ond, ond!!! ko:,

_. e t verborgen zitteD. I moude, Mahomed beZlg met" mhardt, di" bi)

~
', ' .ti. D. J. VAnBI.rk,-De ViI:ien, Faure hielden. Iota88Chen ia er geen wijCel aan Te flurgerl'dorp zendt men rrqoisities Ran ScmUK.-Een driejarilf kiDd te Swellendam. lO oen hoek ~drongcn harl, met het hllkmf>8

" COd'be'Af.llIjCWer~:k•• I" " d ot de rapporteurs !10uden vau Zelve hebben de heeren Siohel cu Joobert om sich weder dochter VBn een vt-aehtrijder van den nMm u: slaan, en zIJn vool'lltelllD6' nJoot du., met
,,31.-%IIn I'll. IJ .....nll'.... '1, ...........n. i I ..~ I ' W van Booi, Wal! met andere !rinderen II.R~ het <lie van Mahomed zplf. Mahomed wa.s tijdcDlII HI,"e en Vaslgoed Yftn P. A. Louw,- inS-Mieu wat bun pli~t wu as IUJ, ge aten voor dé efgevende Vergadering verkies_ 8 leu toen nen vogclstruis op ben aankwam. het oDd~T7.oek mcrlrwaardlg ~ ....rd. .WELLIN GTON. ::I Jl Fueter, AfelAger, wl!rden tot een "ertroowelijk onderhood baar te ste'leII. l'roeger kODden wij ons ~ 'andere liepen weg, maar bet kleine meisj(. DE !XBl~.U:S: BIl V:'.._'" RE~.NK.'"-Men ~n-
" 31-~ktontein,Bokveld, Losgoed en.Lnea· ta;\iacheu de ledeu der Synode· ~n boewel dit D'AmakkeIiJ'" begriJ'pea " maar in de af. 8Cnrikte zoo ut het stuipen kreeg en er a&n nert Zlob boe. gel'Ulmen tijd gaG~.n, een m-

. d, Hne, Yin P. B. Vao RhIJn,r-E' , , ' .. ;- stierf. De vo~l Wall zeer mek, en zou het braak met dicfBtal. werd g<>ploegd biJ den heer!!IlOKapater Bokken eli Schap... _, A.,..... b, •• ;•• u. "'...... P'...... putb~..... 'oopoo .UI,< h~h d. hM' SI.bB, ,lob kI,J .,.llig .'" _'_1 h....... 'oo....... "'mb .. d,"'" u. d~ .... ~,12 Esels, 3 jaren oud, Groot ep Nov. 16......W~lI)oed, F",rate Ri'ie! Vallei, Vqt- over de rllpporten van de haD delingen der ongetwljftllJ veeleer een ,ool'llt&nder nn HET PARLEllK.'''T8GEBOU1Vis Donderda.g het Lange~rkte~t en Caledo ....spl?,I~, en hoeOP UA ANDAG 15 DEZL'R St I ' " gOOd""n P. L. 'fan der BIJI,-P. J. Boe- Slood8-klagten die men altijd Wndeu zal bet Ministerie Scaulen dnn van het belaog tooljeel geweest va~ twee meldensw ....rdige men, ID weerWlI, van, zekere ~wIJm.ngen om •
. BI , - "', ol' " _', M."". ." ij d >oM""l,,_ " M " .nld. _ ~,km.. ...... _. ~. w. ,"oo " oud. b...... uz.l op d. Pl. ... ww W~.....Vor· 4 Paarde., 10 1'.-Wi"' Punt.>!"",. v..._ ou d" to.", .,. ...... ,.. M ",PM." •• , • d" ",,, ••• ~ "'oo,d, "~I" dO b~, u"""'" pl =....,lo o"j ••. _ ...,... mot ~h", d. dod 0.,.... Hol

'-- ,1. I illtOlv. boed,,1 'fan J. If.. Knel,-G. P ",ordt wedergegevl'D~-ge~ven wij Jonbert consequent met de AfrikaDers ge. een' kamel"ll&d pakte hem fteet en bield hetn ~sel i~. thl\Q8 opgelost of altbans Z~JIIIoplos-
IWCIU: ZULLEN Pnbliek worden V"rkocht lilt k d" ; d be . kb) en ddt wel door de verdle

ft

.... nnDAT K b Bak t Id L N
dat er ooit ge laag la pv!", e rsp- stemd h,eeft. IotosBcben ziJ'n wiJ' nader biJ', zoo~ng vast tot men hem ill wanng on SlUg na 1 , • ,~ ....oat aar B .e.ve ,g.. do _kik ...... te WEL INGTO .. . OEOOOPT. ~ d ~; ou ',._do ..., _ ~.~ n. ~ CbM'~ IWg... "'_ Abd.' 'b.,. ....."...I te

M b t mtrent I. d. Ni•••• N.d. 0 •• '. K.. k, op W~.~ d"", d. HuI~.d .. bB b~". "- .,. "'" ,__ ., .... "'gellj" .. ,. hoo
w
• ~. :JO • <0 .""'. ~ ... ~ .... ';oh 1o!&I.Jtt ,""o,"_'~ di",,", _ ,egen ow ray, groo 0 oP., d·g, 10 O"toL-r, door den W·IL~er-. Dr. S. b d I"k d b d h" " . I"'. d il' H tel k d inlicht "nn hooft .....Ian

. bek d " " "" < r_ W nu eeu roe er lj on er ou 8C 'Jllse en Inage 'J"s gewen. zoo ,dat bij naar het Hospitaal moost gebragt 0 m('r w~r 1ge 'm"'~ , "',,"'__" acres, zoo g en gunstig en D· gsdag Hofm.,.r, "ne dochter un deo heer Andries -lMveu. Dat ~r, &00 ala de ~~erator te worden. "?Il . H~~ blijkt ~t 6eDlg<!Male_be ~li8ll,
als dij beste Klei voor het maken mJ, Brink H,fme,.r, met name' Aletta Oar.hariDA "-p- Eea waaf woord werd gisteren iD de UIT TARKAST.Ul wordt gemeld bet over- die dikWlJls "oor 'Van ~eenen werkten, op~_

'D_ 1__ DGd . k li EST E'R ' Reoietta. ' keilnen gaf, eeu groo~ oDdtirsclaeld bestaat Ii)'dElll, op 85 jarigen leeftijd, WUl den heer J, merkt hadden hoe baDje geld aldaar geteldvan ~trenen. e wn .. 00 ,. Y. B.lUER~E • I, d. O,"otoN,d. G... q~k. opW~"''''' ld. '''0 - ft &,r.nd. lo ,mldd.. dM S, ..... d~ D,.. Holm", , .. prok.. , ol. A." Wit._ ~.. d;" ,~ U_ '_~. _"". " d.t ew.,l~ Ilo.... "" bot "'" op
kootbaa, voo, Bouwdoelemden, ';jn. V•• d..... Ioo', W.U;.g'~. d., IOd"~r' hdoo, dd' 1:'"':i'~'~.t·..........rmn d.. ~'''' ~"'. da, bot ... , b" ... op d. bo"'<" dO' .. d';' ..tMna ""bo ..... ' dl. """rt m_ ",t ..... ...,d _ .... ~'" d&' h...... w.d
e zeer geriefeliJ'k gelegen nabiJ' het Steyt er:- ' lie oc Ier un en eer eorge ,0 Il hond hwbL.n, dat zal nl'em"Dd' 1.wiifeleu,. Kel'k, en bepaaldeliJ'k op de vormio,g bare!' dan een halve eeuw in' de buurt gOl\oond, en ZIJn .~It g~ld aan de belangen vlln helIlzel~

... A VAN JJ. OILLIP'DC! "-SLAG"Da: Jobll.on,met name Emil,. Eli .. betb j Eeue dochter .. - "" ~ pe., z'ch -oote bezittingen verworvE)n, en er steeds en DJn vntmden dionstbaar te lIlak:!l' ZI)nMqwb.. y Spooi'weg.etation. en is -- ~ -, ~ - - d...... , '_hoo I,,,",, •• S""h. mot.. _ ..... u, -\r Jid ... Syo.d •• il d... d. "'k'~",.'~,m. n. g_t ..... g.'" .oo,~;..,.," ''''''''n"" ... ~kt hod. " ;"ood••., ,,.... _ ..... cl" W.,""' bo, T.....
dielltengevolge in l

O
PerceeIen ver- Meria WilbelminA H..lelIII. . h 'd te ..:~l d dat het joagere . geslacht der leeraars de die dcb in vroegeN Kaff'er--oorlogen groot.>n op het harde p.a, een oabman, AW,01 WlIggte

, GETROUWD. aa.wellg el nn een rappor U'I,. emmer naani bad \'erworven. Het plutselijke blad genaamd, en nog een paar JI.!a.IIlI)er8 namendeeld. •• Koloniale Wees k" m.r ell Trusi '(Mo -"" L....... ) .. ;....., W.n"",, ~'.oo"''' I .ij 'p .... ~ p d~ gnd"'M,Jb.,, ..... IMh I, "'" hom i. "" re,". ~ nod. uj. porimt ... , •• b~ _'om"'o,. "~hlJ"i!toor;d teD. Gebau.e. beBtaan uit ren Opw....... " deolOO.. ""'''"', k••• ,.... dl. ...... .,. ~. ..d .. i h..n ... bl"" ,..... D.. b.. hI~ .1.. U. In .. ...,,..J 'ou b... ..,. .. p'_'~'. "h'- 'M ., _ d" "",dM _ hotN tte G
· li li'k COtt be Maatschapp}. Mejufrr. d'1'Wed. J. O. de Kbrl~, ZeepIlOt, door te :"'eenen, dat er l'a de dagblad-rs een goede kracbten ontbreekt, det zal ieder RAAD8VE£KIEZ1NG.-De beer J. H. Hofmeyr, ~~even~gt-dat men onder ~ er al.. eer-e en ene e J e age, - dODWeJ..Eqrw. Dr. J. J. KOla', O.I~n :-00 heer - ",-, lid "'~n de'l Wet ....venden D•• ", h-ft """....,;_ hJke, lieden handel.en moet,-llIet het ~

d K
_1 __ k Sal, j' f u ij erkeaneD " maar hoe znllen J'eugdige leel'l\&l'11 ~_. ..,_ ........ ~ "'~"<~ ~mien. 6 am.,." _0 t, 0 PGER' GT DEN 31 "AA RT R"o , ........ Lo", -, .. ", •• "'•••• ri. d., K~' .Ij •• di.. ..... h" .... I ~ """. 00' tt,uioit" uit .... W-.Iij .... """" bogup bod',,; ~.. _ Cwl" k _.'

Wagenhuis en Buiteno"'ebouwen. Er ' Johaoul de !rort..., zijÓ de Bollandsche dagbladen: del' Kup- ia een KoloDie als dille, waar he' herder. II.RIl te nC'Ilen, daar hij op nienw voor deo toen het geld UIt de brandltMt &&li Com ,
KapUaal £~O,OOO i OVERLEDEN. ~.. W" lijk werIri &00 .-eel arbeid vereisobt, wau N. We8telijken g'3&t staan, flTl de heer Alfred Kraal, hov~ aan ~O~?l'8tn1&t, verdooldzijn ook 12 Cottag .. voor Arbeide... - "". 8.-M'j", El". Bo'''' ,od" ju... .'.a m.' ,.lk - ......... ,.'.. " M ~ d' b.. d U •• 0"" .. b.. '~, e Ebd.. ,.;' .... _ , OOkui........ ~ , Iw:

erd
, en hiJ or den wtl<lJ~ sto'.'d of er DIet. n. llllachinerie bestaat uit een 'I'OT h., Adrr.','.h ....... EI" •• o... " ., dj4 .",t''''d. d.t D"""d b~. biomD .'.1;"'. d,,, m.. > lo h" Oo_lri~ ,~. 0' .. doro.~""d, ouili.. ,w _'olR

n....___ L Co' P .1. Boed.l. wAarloe delelYe ".Uil{ .. 1 wOlde' zal, bescbuldigen. Maar, zal me.o, met DB. waar mllu 100 weiDjg in de gelegeDbeid wil. Er gs.atloon requisitie ter ondertéeke- komen waren, ZlJn bon<lgenooten ZICh van het.an U8T0N. L~mR ~ •e a- u .... '.1d ., ...... t.. " •• Ad.I,I.h.,,,,,. 'omt .";.Iob m.' .. J.... 0'" "j •• 1,.., "'0' ro.' Bi, Job. "'It... ,._." .. "oh 1_ .............. h........ _ ... g...... ooktente
"T !---ln" 12-Paardekra.cht V0411c!tD, C.ratoreD,Trn.tee8en Agnte ...·', Ch.r1es Mnrray zeggeD, de ge~ente heeft voor: dea WesteliJ'ken Kreits kandidaat te de broodervanCharles,dehardel'adman,legdelD

~ - Vim 11 011 12 Cktobn-, ISM. k I Yolk of \lrwante' vakken te oI)derhonde[l, d " f S \.._ _ de dMachine, die als een der beste in de er :geen voordeel vau om dool' ~eb aDaa stelleb. e zaak getuigoms a . a ........ , e('n r en ere
DlnC'I'IlUBU' £ •. d. I! 8. d. al8 dat der dagbl1\dpera van een ..ertl'Oowe- de beoefeniDg der wcte~hap kunneu aan STU.FoEVAL.-In ons vorig nommer meld- luidjes in dc", diefstal bij Te&gUe betrokken,Kolonie wordt beochouwd en ....nd.. Do W"·Ed. h,. E. LANOSBE"O,Y"nitI". . '-"""p..' ho. 010 6 - I • • • h.. d.. 1 Dit I. ... p,., d&. ai,.",;" d""jij _ .""",.k. doo, ." opri_ 0;' _ .. _ ~""... .... .... ." .~; _ hot

de minde moeite verplaatst kan Ir p. CAUVIN, ; ,f.ijereD'Efn
f
' lOO ... 0 9 0 - 0 9 Il lijlt onderhoud der Synode-lede keolliB te rijtuig waar het {'&ard VBn op hol was, aan D •. bleek dat bij, volgeDll Charles, er mete meé te

worden, mJ'ndede Boom en en al het ::" ~;rsORTElt. BIJL ; ~~:d~n,rwpel"e8~lIk:: g ~ ~=g ~ ~ krijgen. Wij voor onl be~w~féreu dit. o,erwegingverdiont. HOylll!'kvahnd{etlnDdeped~:~ten,o!derdkom~'doodDit maDkenTha.d. S 0 V_

" "..... VA'f DRR • Wij -eten leer goed dat een ge~,on,den re- Ht It' h h d ~ la . onge II ee on =.._ nanu ag ZIJn B IlANSVAALSCIIE 1'0 R'lVEG,-..,._,.. &aD-Toebeh...,.n voor liet "'Plaatsen.. " Il. M. ARDERNE. Il.. """ p'. ,., 'h. 0' 0 - 0 • • • • ..... 00"." ~. moo .... too ",."", ....... m dat .~ doo, b_. lA' ....... , ... '"g''' '"' ." ";"d n •
. ~ rd M P t w. J .• Alf DS VEN, 'Kool, per .tuk.. 0 0 °l- 0 0 ]j de,' ia .erkorten vorm door een dagblad zal uit hetgeen wij eldel'll over de Trans. scbud!liDg en uitstomng V&llbloed in de harse- Julij l.l. Mn den TransvaaIschen Spoorweg

van ID • 0 e. .,....)'" aten e " w. ". M. FARMER, Li.. _., '" 100 ... O. 10 - 0 • • ...4 .. d~'d. "" .... i.d ....... kt d•• b.. n""", Spoo'.......... m.IJ .. , d....... _. , V.. "jn ~l <0, ~ .. Ij. dood ~. >Ij _ I.. .mdt m.. ;"d. ' ...... ""'"", ..
•" Si/le elivery" Tafel in prachtig AUDIT.un,. Nartj88, per 100... 0 3 2 - 0 7 I) ge":' I -ou siJ'a al. miln ae aa.lI,boorde j h d ,_ h' zoo goed &la bewusteloos. Voor rijo gemeente, Z. A. Republiek. Een er van i8 het rapport

,J..--d • rd kan kk l"k Pntllttae, pe; 3 be, 0 7 9 - 0 10 0 ~ van et.on erwe.: Daar et ternnn .-oordeD waar :hij eerst sedert het begin van het vorige eener Commissie uit den Volksnoad. be8ta.andeW... _ •• 0 e en gema, ~ • 0, w., •..,. HH". C. JlO.> Eyn. .. .. ' ,.. '"I.... 0 0 II'" 0 0 II "j .Ij. ""b ...... igd ... "._,~ ... ,.. ... ... Spou' ... , .. bo,..., •• lij' jM,. 1<>1 bolp ou __ ,pug _ D. Tb=". ." ... b.~ J. ,. !loOm... N. ,. .....,
met PI·Klei, 20.000 Bahte.... " .. D. P. KRYNAUW~ Wo",,,,,,po,'" ... o. 11- 0 6 'I eni .. di. n. bB' Yolk,............ d. """'..... u. d. ...". bo'".... ",_ MU. _ ...... _. ~.., ,', _ uj' .... ' (dM Vrebt",.. "",) '0 N. R M"'''''''''. ~'"pe

r DIllJ'vormen. PenoneD di. "ellanlt·Dd lY" ben .a.'le.tellel:~ OonderdAg, ]il October, 4 Wagena en .. Karren. ml's Inllen acbt.eu dat hun geen 'yerslag, en v~r zijn vele vriendexo albier I:s zijn dood "de rigtige besteding van £3,000 ~oor spoor-~ ..".. ,.Ii.." ru" ,. ,",_.. .. go Vrijd .. , I¥ • " • " .. I " . _btu. bo...", u. ... Co.. ". ';' doo ~ """, -n... w,_ ....".''''';0 ,~" .... _ """"
VlJkooping te~en te 11 uur. al. I( H~t Coll~gil! tl411 Di,.eee".,.en tla" iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;o __ iiiiiiiiiiiiiiiiii ..... ;a;;jiiiiii -_=== hoe; onvolledig ook, wordt gebod. ;--an bet· Volksraad I:uitensporig hoog lijl.:en. Toch .PAV.ENDO£P heeft (-en Oezondbeids-inspec- opgpmerkt dat er zoo hooge salurill8Cll aan dc

LJBDAL. BOBUS ZAL G&GBVU K~iG~. 'r::t::7."r.f:f ~:f:;t'~~den ~IEU~.!~_'~RKT. gee. Donderdag over
h

de Eva~~~e_,bedio- is £32 v~r een Secretari. eener Spoorweg- ~~~t:ho~~:r h~~';:~~:i~;:nr ::: ~~6~:;e~i:ike(di~t~~:J!~~;~ ~~~wom... .- ... '-'~'" .~,.1... dol.. •• .... JJ - " "" .... , mu. .1., ...,...,;,. Eo .bbo...: .".... oomml.lp, ., ..... £, p"' d.g .00' ~. ~....... ..... j. Rb'''' h.. ........ _ _ o~ ...... bolJ. £i .... iti....
acbappy nfaDt"oordelyk zal lyn. A.IU'dIlPJl"lell,per3-' 0 16 0 - 1 2 6 lijk" heeft dan niet de Synode be~ lJhris. Jalldmeter en ingenieur die m. de leidiujl' varkl !Wall?" vroeg de agent VBn gedaagde. aan Dr. Jorisaen, Jr" den soorotaru der Spoor-

D. Oi,...teur.D kom.oelkeD DooderdaIr by.eD AIijo, per j ~m '" 0 6 0 - 0 0 6 teliik Hollaudsoh-Ielend publiek :,dér Kolo- S . be b' "0 ja", WIll het antwoord, "ik ken die V8J'k wegoonunissie (wiene gehoeIe bezoldiging eóh-
teil 11 Ure, tot bet ""uiglen '.D besijfb.deD A''JI6leD, per(lb ••• 0 0 6i- 0 0 J ,eener pOOrweg-opllame 10 eeD rgac h.{e al tw~ jaar, Het it! een zeer bekende nrlt." ter slechte £32 blijkt bedragen te hebben);

Lllteor.-K.mer a.bou"'D, 3, Kerkplein. A"rik°ltln, ~r lb. •• 0 0; 6.- 0 0 uie" 8chade toegebregt met bet de'versI8~n en weiDig bewooDde streek belast is, niet Dit "II"tI1rte eenig gelach; maar is bet DietYeelAer en dat cr Voor paarden, slagtoeeen en de le-
G W -STEYTLEB Bt' Amandelen, \ 0 0 3 ..... 0 0 van hat gesprokene te onth01lde~' meer dan toen in de Kolonie pleegt te geveu, te bet~uren dat oon plp-k waar VIlrkeD5evenzeer Venwtie van (niet het loon aan) Kaft'er-arbei-
"- • , .ere ana. Beet, per boai 0 0 2 - 0 0 DIt is echter niet alles. Wd :onl in tot d~ eigenaardige trekken VaD bet landschap ders zoo veel betaald W!Ul, Van het verslag der

Iloter, per I~ 0 1 6.- 0 1 en in de Z. A. Republiek wordt het le,.en hoorert ala witteboomen Mn dil helling van Spoorwegcouuni.ssie,gedagteekend 23 Julij1883,
Bloemkool, ~r .tuk 0 0 2.- 0 0 het ,besluit der Syaode het mee~ hindert, gezegd .tij wat duurder te zijn dan bier. LeenWjlnkop, door een van alle aesthetiscb ge_ en dat meerendeels van plaat.'Kllijk belang iR,

per ~k ... 0 0 9.- ,0 0 11 dat js het g",oel aat lij, flen 'toeger go- De zaak is dat iu een land waar hooren den voel o.tbloóte Gemeentebestuur zijn alond ka- nernen wij alleen do "reCApitulatïe" aan heteiIllie
o 3 6 -0 3 6 " 'dd Jd d rakter;yerliezcngaaP over. "W&IlDeer,"heethetalJaar,"deColllIUÏJ;_o 7 4 - 0.9 9 bruihlijke publiciteit, door ml eJ vag. toon g6V1!D altijd de strekking bP.. taat om NrEt7'IVElNsoLnnIES, 9 OCT -Robert Tho. sie nu overgaat om kortelijks op te noemen welke
o 3 9 - 0 3 11 bladpen. opheffeade, de gedachte; doet Ollt. ' ....m,fIIMs"U '.-aD beambten laag to stelleo, eD lIla8 Jearey, te Knysna, kantienhauder; baten, werken in gereedheid gcbTllgt ujn, dan blijkt
o 6' 0 - 0 7 6 sIMn alII wilde !lij toonen dah elj tU88Chon dat wel ObJdat het boereDle,.en 'fan 'dien £75 I Ca. 9<1,; 8Chulden, £166 168.; tekort, dat: In de Kaapsebe vallei VOOr een traMpOrt-
O 1 0 - 0 II 6 . £91 2s; 3d.-Johan Louis Edwin VOD Kor- pad lo gereedheid gebragt is een uitgravillg opo Il 7 - 0 6 1 de &erk eu de per:a eeu klove llfsteat dle aard is dat men, al leeC~ mea er vrij goed sin sky" te Dadillg, &f~ling Malmesbury, den Kaa.psehen berg, lanj\ 150 tot zoo yards eD
o lI,6-0 39 wijder is dan noop. Wij .ool!oDlllien van, toch betrekkelijk weidg geiascbijDt baten,. £:}J lOs; schulden, £94 128,; jen'vootdiep,welkegedeelteeeDdermooije-
o 0' 1 - 0 0 3t ..een: enkele reden om te' geroovendat de 't te P 'd K hf' teko.--t" £61 2s.-OClober 11.-Petrus Jurgen lijkste dooien ven de werk.zaa.mbeden is te Ver-o 6 9 - 0 13 0" I nl geten. resl ent rnger ee, i ID- Heyn~, op Braldruil, diRtrikt Piqlletberg,boer; rigten lI.Rll den Kaapschen berg, Eveneen.
,0 0 2i- 0 0 2t HolJa.odscbe pel'll d~r KoloDie EBq "eg be. tnBlchen, ledert het heratel der Repnbliek, baten,Bl?l 10..; 8Cbuldeu,£345 15, 6<1.; tekort, werd de weg over een groot.> uitgestrekthcid
'0 6 0 - 0 8 0 wandelt die haal' nn de Ned. -Gj,re.for-- b'8l~genhcii3 gehad om door zijn .-orblijf t. £224 58 Gd.-Car~ Christoffel Fri<!k, op Klip. berijbaar gemaakt en "ele driften gelijk ge-
o 1 0 - 0 1 6 • V H k k . rug, Baarl, handeIaa.r; baten, £292 lOs ; maakt; bij de Kaapsche Poort echter moest heto 6 9 - 0 1'1 0 meeriJe Kel'k verwijdert. au a e, er e- Pretoria epn du:delijk begrip te bekomen schuldejJ, £464 19s. 9d.; tekort, £li2 9tI.9d,- werk gestaakt worden. Nadat de warbaa,rn-
o 8 3 - 0 6 6 lijke: saken neemt uj kennis, eri al beweegt van wat het kOlt om h.. is te bouden als men Johannll8 Meelle1', te Kaapstad, ~erk; baten, heden aldaar gestaakt waren wt'gerlA het ver,re-
o 0' 2J- 0 0 21 zij sicb niet in .en rigting die haar 'fan (le in' een .ta<lleen, en tegellover hem heen de nil; scliulden, ij:) li" td.-Here.uall Hendrik vorderde l18.i.zoen werd m",t goedkeuring ~r
o • 6 - 0 6 9 da kt" Nieuwobdt, op lIIeiri!IIgsfonteinl. afdooling, vereeniging besloten een pad te maken Ia.ngs deo 0 '6_ 0 0 6 Kerk! afhankelijk maakt, n er, ~Q zlJ VolkIIraad tiolt vrijgevig genoeg betoond om RichmoJld, gedwongen aeqnestra~e! provisio- Eland.pritit, welk work aldaar begonnen werd
o 6 8::- 0 11 0 toch :de Kerk ten volle in hare ",aarde te doen inzien d'lt de 'l'raDBVaalache howren neel toegeetaan, baten en IK'hulden Diet bek~d met den uitslag dat op den lllten Julij.in~.

~u krllOht die land en volk ten, goede niet al te stijfhoofdig op het stnc .. n tiaao. -12 04.,..-Jacobm Albertus van F..den, op R,et- roodheid Wall' 1. Het ~edeeltelijk vergraven,
fonteill,,&fdeeling Somerset Oost, »oer; baten, 't verwijcieren VIIll khl'IJ6n en banken ,.an£n verheugt zij zieh in al ~t vaD cieele denkbeelden sija. £H; IICbulden, £240; tekort, Jll96.-Johan den weg over een lengte van 3 Eagelecbe

bloei getuig'. Is het dali ,:.II
n
ak Fred"rUS: Melor, te Paarl, drukker; baten, Imijlen. 2, Het vergraven,verwijderen van klip-

, 8 d . t te d ••• nb" Gistereu ' is in de Synode bet begi'lscl £jO 3s ~.; schulden, £148 19•. lId.; tekert, J:n en ronken en ll'eliJ'lonaken vo.n deu weg ter,oor !de yao e om le 8 oeD W"" ... IJn~ I '?

' . vau verkiezing der Kerkeraden door de ge- £78 168: 2d. ngte van 1,,j()() Engeleche voet. :J, Het makente toj,nen dat zij dit niet erkent, mlUr In DE 1L.vENCOll'tfTSSTEhield gisteren een ver. van driften door IlCgen kloven.-De w~
die andere lang niel gel·inge !trecM, de meenten, IChoon in zeer a:acbte vormen-joor gadering, waarop het bleek dat <le Proonreur Iheden nn nog aldaar te verrigten zij~.

' !.. . dd' Ds. Muller in dien van een verkieting met Ge'lemal 0:11 advie! WIM ven:ochli, of schepon Iaanleggen van den w('g o\'l?r bcrgach .Pere, '1ebl liet waAr "IJ DUn er ..n, vroe- de K . k!i'L- .........!_ _'-" Lo...l- d 1 ba beN d G ti d K
L, 'P. eea trap, en door deu Kaapatadscbea in dien r OltlD J"" -..one, 100 lW! 'l'e lUll er I ve e klipp<..'1len nkeD .ret terrein O'f'e. ere ormeer eer .. ger &ie~eeniObap mliê, boudeu en ~i~p yau, AdmirsUteit beweerden, van betaling van ha-/lengte V&Il 3 mijl, zijnde tot de Krokodilrivier;

bedletÏen -wil P Er Wal intull80beD een tal· van een aanvulling der geoombineerde vengeldE!D vrij waren &la zij de rOOde binnen- oon tiende alechts Vereischt gewOUeu arbeid 2.

"
,ike ',minderheid die hel niet mell h~t be- Kerkera¥8tergsdering door stemgeregtig- liepen. 'In mke de vi8c!mmkt besloot bJ'<lDIHet maken van driften door vier diepe en
J , d d' k k nc bt be' I d h l. Ingenieur Jeuour te laten I'Ilpporfureu over de breede klo"en mef steile wanden en 't ~en.Iuit der meerderheid eens was, ie~ het en le ge«n er e IJ am il: ee CU" kooten "&Il het .aanleggen eeDer gemetl!e!de van driften door twee 6~ruiten. 3. Het maken

' dl' d' ben, - v.oorgesteld, op nieuw met groote kade (nJts.in. ' in~ wan) aldaar. ~kw&m,.o.n driften door Kro odilrivier, Houtbosch-OOS geeolzins "erwon e'en E le

, meerderheid' verworpeD. De togeasl.andera, 'lea brief van eo Landmeter Genorá&l over dCj loop, Rtadsriviet' en Ncl8rivier; hier _n is '\'("'1ml
·nd ....L-id meerderheid lOU zij'n_ge 9rden, be~.t..l._._- d .., le" be k'''' _, ,'1 'fi I

-?U\) meeat ouderlingen maar toch OOie vele lee- &.~ __ n er -~ IJOI'tIv<KIr. nevens wer te verngten. "",>uur('1lue (eIlU'J 'en tIJ'
hadde~ alle leden der mrerderheid cl, l!trek. een aan!raag om provisien, die tot het besluit werd ..oortgegaa.n met de opmeting der spoor.

D d d' raal'll, duohten altbanl teil deele gevaar van aanleidi,'n," ~, om den d.octer. te v.......... of DlOC11 wegliiu. In de Kaapsche vallei werd o,lwe-king het beslai~ vau on er ~ ,mor_ ..,., &~ t:!-""'- I ,.,

Il" I de invoering: nu wts nieun ter ftrVanging voor ZOIjte limoenen IWIt lata oopers &&li meten een weg tot op Ae'le lengte van l:~WIJlen.
vo e Jniez,an. :" nn iete boat4ands wat in de prektijkgoed be- de zieken ~?ll verstre~en. .~ur der Zie kaarten gemerkt A, B, 9; hieruit blijkt dat

MaatschaPPij van Elekt:ri.!cbe Verlfuhtingbleek Inergt'llS de helling grooter L8 dan I op 40 vact.D' !woordt. pe vooratandere wijzen op de het vool!gelegde kontrakt voorloopig goed te Langa Elandspruit werd bet tt-rrein ook 0l'ge-
g . 'igbeid 'f)Ul hun begintJel, en de nood· keuren. : N~r aanleiding van een vel'ZOO~om meten JUet het oog op 0011 te maken SI>,}()""'''g,
Iilll.elijheii\ bm de gemeeuten tot het zekere b!-'taling voor het ~anaen.te vl:rDllnd~ V~ welke meting dJ, lmarten WUI de &gmng

. . '.. reo bealGQt men den Dok;Superinteudent een biJ dezen worden overgelegd. Nil het rapport
wIl- begrip,u hel lU pr&lctiJk brengeu van da. rapport trlero,.er te laten uitli:ren~ Voorts van deu heer Rissilt, dE.t hij het w8D6Cbelijk oor.
n~t beginael op tis leiden. Zooreel schijut 'frij kwam~ ~de kosten 'tim het blnMCheo van den deelde dat ook nog Iangw Sterk.epruit en verder

d id 1;;1. dj, lOdert d . S od 1 braud lIli het Dok te berde, en besloot men een langa Krokodilrivier eenc met'-lg moe.t ge_
a 841J; '. . e YO~p ru a e atoomboQi-uenten de du~ daan worden, werd <lAar het werk aangeva~.

't'81'pderiog &leb geen bewegt.n8 'fau be. .-an VUl k<ile4 met dergelijke Van hotgeen daa.r 't'errigt ui wordt ook huuhj
Jug ia d. Hlye VOOl' eea wijci~ (1omité teI:a sep. een kaart overgelA!gd. De heer Ri.uik heeft

. • . ten..ber ill het Dok mincfer .ziob nu begeven beneden naar de1lI!t:I.tt,.. 1aR' rfr-TU po'_' ge... dID .mea.. Arbeidei ri'rier om nil de meting te begiUDen

..... ...' ~~-Jijae~~

-Publieke Vérkooping , : ,
Publieke Verkqopln~:'

TI' ; I

"Wilde Paa,rdenklo4)~,"-- "DEOndergeteel&:ende, daartoegelasti lilDde
. door de Cnratorl!D in den Insot,e.t.4inDONDERDAG, 25 OCTOBER, Boedel .. n JACOBUSALB!RTO,8Kau:I., &a1'Pfr

bl' k Publieke Veudntie yer.koopen :'lULLEN boveagemelde Beesteu pn le I

LJ wq.rdea verkocht uit de Marlritkraal Op Donderdag, 15 Nov. 188~,:
ouaer boYellaf:-nde lijn er Dertig Trekos. TEN 10 UIlE PBÉOIES, : I
MD, Vi... Afrikaner &Uen, JODge Oaen, ,

Vunen, --, ens. De ~~ aijtl allen .HET VOLGENDE VASTGOEP!:Bo"lIIIlaadtche Aanteelt, en In lll'mQntende • ,.. di.... Zij nll.n seker preMnt !lijn. I. Een gedeelte yan de alombekende ~I~ts
, .' JOBS. J:R2TIEF. WIL~E PAARI'lENKLOO" gele~~i1e
• eelllllf YIn RoItertsoll, groo~ 823 ........15 .. n

WeUiDtt_, 5 OOL 1883. en 336 Kwadraat Roeáeo.' "
J. P1ll!IJ). PU'l'Z "'Co., A.falágen. IL Een gedt'elte vaa de plaatl ROODiE

"3ERG, geleaen als voormeld, groot I ~58
Morgen en 479 Kwadraat RQeden. " i '

Deze twee Stukken Gl'Onds met hl\re pii-
gE'IIw-ekte Bouwlaudon, geeobi~te Vee.llld",
l1limen Watervoorraad en de111euwe. Ge~u-

, wen er op, mak&n te lameu eene Plaats' ulitUitgezocht Aanteel Vee. IIOOIlls_r selden i, de MarIn komt ;KoQp
pera beboomu du Yan deae gelegent!eid
gebruik te maken. .

d. P. VAN ZIJL,
Ars14gei.

"

200' Ossen en Koeijen en
/ Jonge Beesten. ,

Ol'

)0 -

12 'Jht~ .Melk K~ijen met Kalveren
80 JODp' Vaarzen vallI en 2 jaar
14 JJ .Ossen, .

Vend n· Kan toor,
W. P. Banklr8bonwen,

}[on~u, 11 October 1883.Qp Vrijdag. 19Oct. aanst.,
z.l opgemeld Vef', allen Bo'feDlandsche

Aanteel,

Pl1BLIEK VERKOCKT WORDEN
~ ',.u. spo Uitmuntende Jamaqua
K'LAP MUTS STA TIE. van 3 tot 5 jaár _
Zij hebben te Saldanhabaai gegraaad en 220 Extra Vette Bokken

zijn in ~e Conditie.

. PáUL A. MARAIS, A. zn.
Paarl, 12 October 1883.

J. 8. lWWS BlCo.,Afslagers.

ol' , ,

VRIJDAG, 19 OCT. AANST~
ZULLEN opgemelde SchapESn ea Bokkeu,

die uit.ateItend vet l.ijo, : I
; IPubliek verkocht worde,n

AAN KLAPMUTS STATIE. !
Zij znllen r.eker present zijn.
, M. EIL~DEaG"
Pnrl, 12 October 1883,

J. S. lIAB.AIS &; CO·, Afsl~gera.:

/

K,OLONIALE

WEESKAMER& TRUSTMAATSCHAPPIJ.
Publieke Verkooping

TAll

Zeer Kostbaar Baksteen-
ve1d,Cottages en Stoom-
baksteen Machine te
Mowbray. ,.

In (lien lD801vent~ Boedel van
.JOSBPH HEATH.

,
d,
d
d
d

Het Plan van het Eigendom en
jL]le verdere bijzonderheden kunnen
bij den Ondergeteekende vernomen
worden.

G. W. STBY1'LEB, Benig Ourator
Gebotl1l' der Klmer, No. 3, Kerkplein,
~pstad, 3 Oot. ] 883.

-G. II. 1I0LL:u, .FSLAGEB.
~Ddagaehool Conferentie, Kaapstad.

OP VRLTDA.G EN ZATURDAG, 19 en 20
DEO&, sal er een VEREENIGDE

OO:NFERBNTIK vu Zondapchool Onder-
yijsen IJl V rieDdeD worden gehonden in de

. Jl*opolitaauche Kerk, Groentepleill, men.
«lelijk daartoe door de CuratoreD aCgeatsu.
--op ct.a'~11 Doaderdag aVODd sal er
.. Veneaigde Bidbijeeukomat worden
phoud. iD Tiet z. A. Zeuding G_ticbt,
~" te V·SO. De baadelingen op
Vrijdefr l1I1JeD iD het Bollaudach en die opv..a.~ iD het EageJ80b &ijl). Vrienden
die Onderwijsera vau boilen kunaeu her.

". ..... gelie.-eo hiervan kenail te genD aaa..sen heer A. W. OoItBWIt, ot eenige lid van
liet Comi".-an Oulvauglt..-Verdere bijlOu.
derhedeu UIlItaande week.

EQ.l·ITABLE

Brandaaauarntie lt Trustmaatschappij
OPGERIGT 1 OCTOBER 1844.

Kapitaal-lDgeschreven... ... £25,000
Kapitaal-Gestort ... ... ... .15,000
Kapitaal-Geatort, Opgeloopen

eD Belegd 40,000
Verliese., .U.etaalll UIl n.. llen flD

P.lisse. ... ... ... !tO,"O IHldll.oen'ID.1I8'r(,

DIUOTIJ:.
DeWel-Edele Heeren

SAUL SOLOMO_, L.W.V., Voorzitter.
1. A. Ron.TsOM. IH. K. TJuioooLP.
1. L. M. BROWN. L. P. CAIlTIN.
W. O. UDIllIIOJII. R. H. AllDEaNI
J. A. R.lIn. W. .thus.

AUDmt1UN.
De HeerelI

E. VAlf !;THlU. en E. G. AIII'ILING.

AfdeeliDg Brand.
Veor bet nrsekeren 'fan 0111oeronde en Roe.

reDde Ooc.der~n t"fren Soh.de "f Verli~e dO(lr
BraDd Riaikoa wMden aanl.Oo_n le~m de
I.. g.te tarinen, eD YOOraleUIDoomiddelilk o,er.
wogeD '0 bet.liat.

Afc:leeliDg Trust.
Veor bet AdminUitreren en Beht'tlreu nn Boe

elel fn alldl,. PaDdeD, als Execnteurlll, Cor.to
rtD Adm.inÏltNtenn, Voogden of A,,8nlen. Voor.
waarden libenaJ.-Special. Hhi"kingen &00 die bIb.nrok'~D
"erlaDg ."MeD.
Hoofdkantoor :St. Georgeltr .. t, Ku~lad I KID.

COororen: lJ ".ID. tot 4 n.m.

A,pntlltla door de ,ReIaeele KoJouie 'eu .• n ill
, d. Vrijstaat.
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'2~ .V~'te· , eD Bokken',

NU O.p-Wl;G,lVAN,i NAMAQUALA
'ZULLEN VERKOCHT WORD!J:N

Te·KL,~PMUTS 'STATION,
Omtrent het einde van October.

DB· VILLIBBS, :r4URE & Co., Afslage
.Ten Voordeeie van het Publiek. Slagers en Fokke ....

jDE JAARUJKSCHE WOLMARKT zal gehouden worden aan df:l
SPOORWEG STATIE, op . _:

.Donderdag, den l;Jden November ~anst.~
'8 MORGENS TEN 10 UUR.

Een ieder die Wol te koop wil aanbieden, wordt verzocht die aaI!
den Marktmeester te adresseeren en in te zenden, niet later dan ZATUR-;
DAG, den lOden, opdat er tijd is om de Wol behoorlijk te wegen en t~
merken.

TE CALE'DON, ,
OP ZATER~AG, 29 O(JTOBEQ.1883.

Kantoor Van de Municipaliteit, , TEN 10 URE 'SlMORGEN8, .. I . '

~_6 Q_ct---6be_r_18_;-o'_;~:""'v-er-n-e-m-e-D-ts---'.----. IN DE HOFZAAL ALDA!.R, .
Kaapsche SpoorwegeIl.'Om B.,•• ",iJh zaken I• ...,;...... ,~, J,.. bol""" .. 1,1~ ............ , .....

------------ . zingen, en DID Candidaten 'Voor bet oanstaanqe Parlement 'Voor ~. dl'llgen. Allen
dus die be.lang 8~~llen in de welvaart 'Van und en Volk, word.~ dringend yonooht

, tegenwoordig te zIJn. . '. !
.!Je heereil .die plan hebben zioh Candidaat te atelleD, wordoD oj>k versoobt pl'e8en t. te ZIJn. . . ,

H. J. DEMPERS, q:q.

Op last van Commissarissen,
F. LINDENBERG,

Secretaris.

)

WESTELIJK

WIJNBERG EN
STELSEL.

KALKBAAI.
Trein-V~randeringen, 15 October 1883.

WEEKDAGEN. -,
VP:

AF.
8'SS v.m. lal vertrekken te 9'5 v.m.
2·8.) o.m. " 2'5 n.m.
6'20 n.m. " 6'8.) n.m.

WJIlKSLIJKSCHE SAIZOENKAARTJES Ilijn verkrijgbaar te K.uP3TAD
WlnuRo. ot 8enigt der TUSSCHENSTATIONS, naar MUIUNBIRG, ST. JUI&S e~
XALi:lU.U. bruilrt.ar voor eenige 'I DA,GEN, of van Zatnrdag tot den volgenden Maandag
over een week, tegen de helft van den prijs van HalflD8andeJijkscbe Kaartj('8, phiS 28. 6d.

r
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BJJVOEG~EL TOT DE "ZUID-AFRIKAAN VAN ZATURDAG 13 OCTOBER. 1883. 5Er word, eens Do~atlebJ.t ge"ormd Daar Ouderhojl Mil Ill. b-to 'ltd. dAt men In de K.llp
toe Illl elll ... umlreJ"'9! ide Z lOtele n"men .an Itlld tpl(.n HIJu verkl.llll"en "'88 DlUf dat bet
nnllec·nlllreerde bdm."'n sunnen p ~Bla.n al8 bIJ .oorald vao den Kerk.rand ald."r er looter toe
hem bt.kend .t •• n un de b 'e jl'tI>no.mde ver leidde om meerderen _Rh b.1 •• rkie. "".",erk
el8ehten te be.u>t ... oorden l'el. nou II ti IJ8t deel te g".~n da" er tij. " toe I v elll WII,.n
dIe lIAn Ileen IU vprlnll"proc"" otlderworJlt'n 18 Er wl\re .olen dl" Olj! bun g d,"" d.
Iluormd II] d. lePAt d .. Sen»R de namen daarop Kerk regt hatlden ODI III~ le It.mo e~ lII&IIr d t
.oor en jle.f ""II .lllen .t~mg.rOll't Ilde de jl. re"t tbus UI,I D P a~llJk kouden br~nllin door
J&I{~nb~ld rn<> •• I. te .chr J,"n III. hem Il".d da het Iletal ouderli !foa en dl k-nen ","perkl
dUDkt DIe de volslr-kt. meer i.rb e el Yl. Slem en ZI n m et HIJ drukte lt td. ollderhn
DIen 11 cb b."ft ur.en!!d s ilekole -A"n Il" op be b t d t. ~ le ken UIa•• ell d t r
WIeD • Seribs londer t J,herzUIIll su k. meje I hier Ileen k".StI6 •• n .TIJe ve kl sm .. ".
deelt met uraoek om rndien b I ereh do 'a, m"ar hl ch. OaD bAt .rk~ nen v"n een bes Ra d
bl.dlDg laat welge1'lllleD den KerlrHr'Rd bmnen rOllt Slecht. I J dr. ~"".proAk hadden (lm t t
éillle Dlaand bIerVAn te Yerw ttlj!'e dMr b J K.rkeraadll.den gekalen *" wurd.n louden d-el I .WIDen
andenunl aal be!cbollwd ",ord.D von bet bem ."n de "erklellngen kri ge(l en de ol\nnemllJg r"n I. ou lerhng un Tulb"jlb rond het onnoo-
"Dllebochn rpgt af.tend gedun le b boon bet KAIlp' IIdllCbe roerstel lOU de Kerk.ralld.l.den dljl om een reranderlng t, mAken In een It.la I

BijaldIen de H E SyD ode goedn dt dit Be- VAD 4en blanm 0 tbeW.1t dat III • ch zeloe ",at 100 goed ",erkte all b~t t.genwoor hg.
lehn 10ln!!'punt 88D te nemen dan word. alln koaen terw Jl Th! Rl\dluff' roor bet KlIIIpetadacbe voor
Art 14 (3) a toegnoelld - Eo t.'.OI .1 de 118 A Hofmeyr (WIIIJwm re) had een roor ltel zou stemmen al. Ieder hdwlUlt J nder b
ongecenlureerde manaleden der gemeente aon we st. I wurb J IiR" die lleDl enten .. AM de m~~rder palinz •• D ouderdom ltemll:er.jrtlgd onder de
door de Gecoesb Deerde Kerkeraadnergoderlng heid der gdCOmb neerde l(erkoerllAder nil r or h.t gelt.lde yoorWMrden kOD wurd!!n Du 1811tlte
der Parooble w."rtoe II] bebooren nvoreenkom Kftftpltll1>!Cbe voorstel ',,\:8 werd toeg ... alln om punt w.rd be.tr.d.n door ouderl DI( 0 ell
Iflg Art - bet re!!t 'an atemmen bIJ d ••• rk e I et n te ooeren lulleode m 0 dan In &tIO rol [lo VI lie I (C"rn!uron) Will un oordeel dllt
IIDg nn Predlkant.n Oudeeli Il. en D "hnen gond. Synode ",et"n blle h.t roorstel w"rkte bet DI-U"''' stel .. 1 geen .erzekennjl 0001 dot
18 toejlekend ofech n Z J no t "II 1\. k.r.lldl T. bRlf é~n gJng men II teen men K.rkeradeD I~U bekomen I 0 !lIs II) be-
leden bebbt.n gedIend boordon te • J" en trad .. rder In .en betoog

H J .CH'gde er bi] dllt bet voorstel J eh .. n 1.lf over bet oudereebeid tuucben de npoatolieehe
nrkl •• rde en dat de IIlnnemlng str.kkeo lOU om N :l~I gemeeDte en die .00 als ZIJ thRill W.8
de kl"llten weg te nemen dllt er g. n n euw bloed Ve nAastent Sc IbA .eld. th'Ja m.t lanft.r
In d~ kerkelllden kwam A le kerkeraadeleden D8 Robertson merkte dp dil! .. n d ti il ng een w. f.lllOr te Z JD 100 .1. men bellj .,,,e,,er
""n de K8Apetad wareo voor hel voorstel ilewe ot tan Cllln .. I am 'llOrz tter noch ticr ba M~W.I II' genoemd bAd mRAr een b .lal ""oreta d.r un
HIJ wurllCbu",de tegeD ~n te groote u b", lOll wareD Zou DIeD Dlel voor den tI d dar Sy. bet beg ne 1 .I\n bet voontel Mull.r
nD h.t Itomrejl;l wurbiJ ook zJ dl. In de Kerk node plAll!nerungera 'Mr hen ku nen benae D. Muller moeit DU replic.ren en DR eemjle
Ifeen belAng Itellen deel un e Te k eJlnlle men' Verlof blertoe ",.rd geg.,en pagtn"en tot urdall'lng Tan bet debat deed bIJ
IOlld.D lIunneD nemen Verpltlltend "'.8 bet AVO"DZITT1HG~N dIt met te z ¥gen d.t bet bem sp.-et dat de
o.er~enl .olgen. bet voonIel DIet om de voor tw.. ,oontellen la reel t.geDltand ge'ond.n
Ile.telde 'II' J'. un ,erkiel1njl n te .o.ren De oud.rl ng .nn 8teyn.burjl st.ld. roor om barld_D en DIet te ge "'ag en "nn bet m.del Jd.n
SpreIIer meldde d8llma eenllle bel"O,.n dIe ""eo .00 spa-dIg mog.1 Jk AVOna. tt n"en te houd.n I door !IOmmll(e leden bem om II)" voor •• 1 b".
het pl"n werd.n !Djl.brllgl b v dllt er •• n t. al a. h.t a r d,~ rial II d. lD.ek De <:tuder to Dd m&llr w"t me ook no bem leld8 I I
t"lrlJk Ijlcbaam nn kielen lIJn I u • Il' f jl nil: von OntAlf R.lDet fOlld dit onrereellllb8Rr bad Dlet .onder n.d.nken en Il ddeu iledllJlo
'IJn r"den~n WRorom bIJ le n et "fdoend .ch t_ mpt I Jn p den ft. Id der RelltAcomrmos. ",at b I gevoelde In b.t belang
V. N.etb "go SCbOOD net n AI" de.i .. ~.t Ook lit! ~Iul er 8p nk 10 deDz.lfden 1l1l.lt. le~ I J nel ...... de ph,ct vno If"r8llrs oueler

.oor.tel jloedkou ende .econdee de hot omd .. t h ilO <le dAt d. Oomml 8 e. gelell:.oh. d 1 nileo om d. Ilemeente op le l'llon tot botgeen
bet met bet bell nsel teD z.erst. eens 10'118 lob bb.n om met hMr werk w t tIl oordered en I J bel oorde t" doen Zond.r all ... le we.r'pr.
ale bIJ bet dan ook reed. l.nlf ~.leden ha j to werd Ile.ol~d door d n oud.rl nll YO MurfAys I ken WAt er tpgen bem 1I'01.gd wo. m 88t lt J
Fe'tun Il. bt.."''' eu teileo !l.t 'uorst I Ile bu 11 en door I 8 Cormaelt De ComDl .. le8 opmerk.n dat b.t verkeerd wa. om de Itemee te
brtogt ocbtte bJ "'tIn go waard eo Wh l.t b ~ 0 'Plde d. raoreteller kond"" op Z turdalllUtton '00 ot. een Ds R bartson ge"'lld bId n hare
lel lUI nlfl'nomen dan .ou epn OommlM e een I moar de ~ode"'tor rerklllll1'd. dllt een nond on ku de t. laten
beboorhJk pl"n lIunnen npmaken I tt ng n de t",eed. ",.eik oomogehJk "'RI D. Robertsoo ootkeode Iota dergehJlu gelOgd
Il. Wm Murr.y 'aD I b.1 ondu d I Jle hoe b t DAArmede nam d. voor,t.ller I(eno .... n m.t te bebben

'rtljllAter der Itemg.r gtlKden ID bee 00 8tel VRn d en veratonde dat de Comln1l81PI Aan bet einde I e Mull .. r .elde bet '00 0PlleVllt te b.bben
den KII"petadscben I\erkol'lllld lOU wordeD owe der ,olg"nd. week met bAIl' w.rk e.n r8ak eInd en jlAf dRarna t. k.nnen dAt I J bet KaapelAd
mullt en oaderhng 0 e jllf b .rrBn ee ophel k aRr maden I Jn icl e ro rl el r lel I .11. de.l. g edk.u de dMr
denng dIe ecbt., lJ. Murmy D et ~"bed te" / IlAPPOfiTfN bet.1 • leer n'Al a gemeeu. rel(telreek.ehe .er
den Iklde Oneler "nderen Hoeg del. hoe men Daaro vro~'" de ~[odrlrator nMr •• n ile rap / k ello~en .... emd. en tocb de I$lIj{t ennmfl
boopalen lOU we geno.g geldehJk. blJdra~.n AAn dP kl" f b k b k t oan den Kerk rA!ld Il18 RAn dIl «$m •• nt. ilO

P rt.n e 8!1r 0 Jnll aar e"n e. ln d b t r d DI erde Kerk ".f ma!lr bet antwoord le~k nl t ten h d C k m.ar aBrom IIlg JJ oc "een e en 0

"oil. du del Jk I Zt fat m.n le n an en Tlln om!])l"" ea aft t"!l'en te atemmen H.t w.rd jlevoeld dat bet
Ook de oud.r1 njl VRn W Jnbt.rg bRa e n vr~ Se en k _tel •• 1 w Jl ~lng beboef 1. en bet bad h"m Ile

oter de .tem • ....Iltljlhe d .00 .ls bel voo 8tel •• / llr.r.RAFENI8 VAN WIl! ~ DM RO~LE bIDderd dill 0 d.r d. oun.rhD~en IQ k .en vreee
WIlde en DR h.t "nt ",oord 'an uder Ing 0 e D. ~lod"R or st.lle d04rnll den Scnba en den Toor de MnDem g fAn ziln vooratel "'1I3,8ls "'I den
.elde d. Mod.rator d.t dIt DI t .fdoe d WRS Ac uar us Ann om de Sv o~e bJ de bejlrate I lIJ bet du del Jk mllken dat II) rUIn de j.!emeente
De Su Jtl.r Raf een opbelden ng de toooJe dRt van wIn I. IJ yet •• er .l1en"oord g.o jl •• n mAgt du fden lllteD en d!lt er da8 geen
de gpc mbi e. de kerkver,.denng bepale • U \ F RKIEZ :'fOL" '"jl e v.retaudhoudlng t"Mehen kerkel'ftd.D en
WIe all .temger.gt gde norg Iteld re"t I ad a e I D" d seUSBle over art :H en ~5 ",erd ber jlemeenten bt.ltond \Vat.r ged.an b. tt. t.
.oodan Il te word.n t""gelat.n n" wd ,eh on het .eflt sebeen dat mell 18 I Jn om d. gemeenten te pol .. n dllt",ns TO strekt

De o"derhng nn Portendie "!IJl tellon de 8 u t 0 wilde r 8 Koet.p ~k .oor bet v>Ofstel nl.t ileacb kt om den waren Il de. leden u t te
roorale I.n omdal bIJ geloofd. dat I J In rel" M tll.r op ~rond dAt de gelll.ente tocb 6(8 tIl 1 Hen Zoo Al. bet tha I g ng btlp rkte I eb de
g",8116n eleebt .oad.n w.rken en omdllt de dl, Ize~gen moe.t b~bbt.n bIJ d", keus d.r leerarell keu8 der kerkeraRdl eden t t eeo a.er engen
CUMle tJt tlJd •• rh •• lOll et",kken ~en .e de dat de Ilemeent.jj d t n.t widen krIng Een Oleuw gb II k n men • Jn voor8",1

De ou ter nil van II urr.ysburil' hllJ een. maM mpn b.d I" nIet ll(rlU\:IpleegJ 0 k I\n Dlot noeme w.t n b Jna !llIe pre.by eu""nllCbe
.tel ten .If.kte dat bet om ve scb I .nde rede en I der. jlronden I Raid. 8prek.r voor het voor,t.1 ker~lle oOt8CbBppeO kOOI I .n8 de ~.meente hll •
ruduam wo. de beoo~de v.rnod r n~ et te illS ""n prak eh en .xeil.1 sc)] P' ener8 Zonder Ilrond 17. r.denen k"n men
kon DI RobertIOn bad een derll 11 YO .t wat }, eo der ou erl nllen Wllll !lChuwd. 0 .t nIleen b I "een .t.ls.l bl Jven dllt aUe andereD en ook de
bl) n rok t.n gDlllte VSD b~t eed. "e 0 md tege ,"nnem nil v. een d.r vo Itel eO llI/I~r AfjlPacheldenen ver lete

li R.bie wee8 op bet onder·cbe d der b d. 0 k kilen den voor~ etelden m dd~nwell I. !let WIUI reeds d gt b J Ilu twgahJd toen Il.
art kelen "4 eo ?~ en w ld. dftt men ze Rhon R U""eau me. de dllt mee Ul8t omdAt m. '0 r Muller I 0 rep lek gee nd Ild """ en dRllr p
d. IJk • D bebtlnd.l.n v Je rerk ez nj.!en oong WRS bet I\RRp.tadacbe ".rd ea 8t g st.md over het .mend.me t Adr

Do S elImAnn kl .. de er over d.1 m n v I v u I el 81ln m08lt nemen "lit geen zu k •• erk • Hofmeyr dRt mrt groote me.rderbeld werd vor
11~lIt IlIet boore kon eD wide dat mer. een • ~e Invoerde mAllr tocb dat rilt d r ~emeepte wOfJe Il.t Ilolend.ment Herboldt (olde h g
Inbllne lOU aprIl/ten ""Rr d. "prek.rl st""n een ~~Z ns het.r het "elden Er waren wel de v"o M I1r"'y8bur~) werd ""ngenomen ro.t 77 tellen
mot'.t.n Hlerteg.n r.rklaArde z eh de ud .. 1 ng g I k k "Ilten ID de jlemae tun ~at de KerkerIlden '.!7 lt.mme Op .eTlllek "erd nOIl orKer de
nn CrAdock die ge oofd. dat de oude nil"n • eh Z I.e kalen (0 0) V' St ..~m,on v Qell 00 da ander. ra retell.n ge.temd Het Mp
geeD n Jb Id louden b.bben du op te ver of.r dnn een enk.le jlemeente een ptt e b.d stlldache kreeg 26 bet rooTltel ~uller 22
IICblJntn nj.!e,ol>den Z JO gew.te "\lde bem dat pIJ Item men

In d •• erdere dl'cu~le le de De Rober son d. ZRftk SRn Il n ll.m6@ote alk", J 8 ge oeg du B.Doemd werden de CaDlm '1188 "oor de Tbeol
dat b J Rnden DIet te"ell eeD nrdee log der fle d Jk I nd j?emaokt m ar I J w ld. Olet All hweekschool dl. 'oor d. NormAAI84boul en dIe
Illeenten ID wIJkeD wn. m .. r dat bIet Ile een verRnd n Il I d .nzelfden ~e .. t .prllk !)Ok I .oor de Fondl.n
loofde dllt bet gord loa I om u.t elke wk. M90rre 8 eh ze de tei/eD de ,0oretelJen ~e Maand"g lAl de Modentor w&fle. ,,"rtrek
een oud.,hog eo d aken te k eIen liet. ~u Ilul en .t mmen V00reel'8t omd!lt de Itemeellte • Jn.r dccbt.r naar de Tran .. aal w.ar I J het
ment AAO de oonopronlel Jke Kerk 0 t eder t flen "Ae .n en tweede omdat biJ t.~en ~.nd ng8werk z!lllUlnnard.n .f", .. Jl' J Jn Il.".
Icbtte h '''Rk dMr do t.llenwoord ge Il Wetten WA8 de men .1 cbr.. h .r .n d.!lr tóe- glld.nnlll.l M""ndall te balf elf Ileopénd '" den
m •• nte rIet langer ,00RII de p nks er~emeeote pas e D. Nee b Il w .... daRr ntel(.n v"n oor liet vrogon nru" Ilf ..... ~en en liet leIen der
w.. rn de t."on",oordlge k .... IJI. WRI Pge- d •• l dllt meo mlnd.r naileD m .. t .. at d. ge killdnotu n h .11 de •• rg"derl g DOg lot ov.r
lit-Id 0 d.r de leid ng d.. He lIgen O.""t.. meente z eh hIlt welg.vAlier dan wnt rejlt en VIJO.D benó1 Het na"ebed ",.rd gad880 d"or
Eeu rer kl.llnll \'ftn lier k81'11Adaleden op d. m bet bell' nsel der kerk wa8 en Mn d. k.rk "erd I. PleOAllr
DIer w.nrop dIe van parieme tAleden plaatl bsd scbllde toPjl.brolll all bare TTlJbe d bur op den "''''''''''''''=...,======='''''S
achtle but elll·n ondo" Ddln~ •• n lMt.llle- dour ontbouden lVerd AI w rd er tbl\nl weder ('0 I) I) ','CV {)ON J) ','N 1'11"Doemde on",ellsch.l Jk eD dat bloed.erwan eo eon nederlug door bem g.leden op den dUllr 10J ~ ~ ~~ ~ ~
&limen neeD Kerk.,Rad I ttlOg bodden dat II n beg nsel bet Wmnen

lOU ook .. rke.rd Z in at. men vr Je .Hk eu Een woord UD Ds St.yt er In den Ileelt 'lUl lWIJ 8TEI.LEN ONI NIET VERANTWOORDELIJK
lien bad 100 a. b J met e.n voorb.eld UIt Z Jn den vonIl'en Ipr.ker en tel' veneke n~ dRt de VOOR DE OXVOE ENS ONZER CORRESPONDENTEN
gemeente btltoogde \ olmuk be d oond men KSllpetadache KerkernRd jl8eo. J. verk I gen INGEZONDEN 8TUKKEN KUNNEN lUBT TERUG
b er op aarde Derg., .n onvo ml\ak h d wo! 'II' Irl. .md gde In eeD U teut I.,end Il be \)(l" GXE18CHT "ORDEN -RED J
dill geen redln om bet tejl.Dwoord ile 8telsel to/ over de n(\odlak~ I kbeld dftt men bel rolk t ti
."roordeelen VoortA spr8k bJ teó1en d. b.p" bet !loede op m e_t lelden In JlI!lllIl VRn tIl woeb MR J G
hng nn bet KaopetadICbe 0 twerp d e deo len t'lt het er z_lt noar Itreetd. Er mo •• t door _
oud.rdom der Itemg.re~t1gdeD op lj en ouder d. gemeen tA me.r bel"ng wort.n gelteld ID d. Aa de ned k e r
stelde ",aDt waarom lOU men Jon~ere m.nal den uken der Kerk en dit ko ql jlescbleden lIJD I
IlItelUIten all Il] k nd.ren 0 d. wore' Ook der er een naIluwer verband *'8 tU88Ch.n den M Jnl eer -In u'" veoillelezen blad v.n " oe
andere bepa IDgen VRn dit ontwerp bt.atr.ed kerk.rud en d. ~.me.nte \\ e k e.n belRh~ b r e.n stuk]. jlelo.en bebb Ild. Il~t teld 0,
bJ en wMr~cbawde tegeu de onAAnjlenllllmhe ",erd.r 0 doo Vr J!!tut DIet II dil r.l tlek llpsteld "~rk. 9 "" .Aan eklng .n waar 100 bet I Jkt de
den ,. ur de aanneming toe lOU kY Den leldeo omdat men .r 'IJn r.gten kende en banden de part J v or m I wordt op,en men Al. I)f m J on
door lOllige perwnon In deD Kerkraad te jleme.Dteleden regteo n bet kerk.1 ]ke Z o.ls rellt lledMn "1\8 door ".eo Mr voor m Jn Dllam
breDg. le !leme.Dten badden ook nu r.gt de V lJ8tall,"cbe burller. "b.t StMts".z n' I r te pla a .e kwam b I m J dad. Ijk bet lJ)r.ek
om dIe Kerkeraad~leden te .....,.n WRIlr Z ] t·gen ... ren trouwenl reed. enkele 1t6meenten w.ar men woord .oor d..n gee.t dR! men u t C~"bIoom Z ot
baddeo Nog moer brAg' bIJ tegen b.t ontw.rp .erla Ild. meer aandeel I h~t b.l eer der K .rk mMr ook b tter kiln lulgen en v .Id. dAArom b
ID ten deele I Jn beiwIlreD ootleenel de aan bet- u bekomen boef te m Jne jledRcbten omtrent dat Itu~Jd ook In
geen door De Steytler ten .oordeele raD d. D. ouderh g vnn PIns Alb rt " •• 1'tOChIW~" Uw bind u t te drukken
llIak gezegd "'88 en b J nrklurd ... telhg te op n et Mnrd lie grond n tejl.n bet and ordlleht M Jn. I Z enl be.ft de BChr J,er lI'een "ndere
weteD d!lt de moerderbe d der geDl.enten t g n .erwerpen der .ooret.llen mA.r Da V"n N ekfttk bedoelt II' dRn den beer J lJummlllee neen
de rrlJ" .e,kles rgen wae 100 als Il} dan ouk lelde U t helgeen tbllDe n de Synod. voorvel af •• rke. d da~1 cbt te pl." len bJ bet J)ubll k
In 0 qaaland \\ tit 8 echt ~aDt",oord bad t. leld.n dllt men 0 de vootelenen ntet mo.et Het f.1t d"t er jloen Mr '0 r J 0 s!NIt
den treden ",ant. J bftard.n "ecbta opeenigbeid Een acb J t "'aRr te 'IJn DI""r JOl iD ZIJD ZI,,1

0011 de ~lIderl nil van MaraIsburg IprllJr tellen der OrlqualaDdscbe oud.rho"eQ .erkl8llrde dllt de I ooertul~d dl\t bel nl.11 "nd.rs IS dAD "en on
h.t .oora el terWIjl D. St.ytler 1.lde dat bet vrI]" ,erkleI ngen 1I1d""r door IIlem"nd werden ICbllldl1l .buis lood r e.n ~e b doel"g bollleen
K ... petad5che oDt",.rp 0 et de vnJe Y'Ilrk e. ogen teruggewenecbt en dat men le een lMt 00"," du del Jk te rerot"lID 8 dM bet schrIJ""n
In.oerd. Een ander ouderlJrg re d. dAt de deelde van bet progfllmm" alln e.n I\nder en v 1.lr~kt
"'Dnem nil tocb tn allen geval een etRp tot d. n. Louw (Noorder P.",l) IIIMkte er oanDle'_ DIPt aRn d.n be"r lommIMe WJll opgedrag ..n
.nJe .erk elln~eD lOU I Jn en De Loa", (Lady klnll op dat 80mmtjle ouderhnlleo nIet b nnen de I Na eene VlJfueD I"rlgen nRaUWen oOlIt_nll' llI.t
10utb) IprallIDegehJkl ~geu de beoogde wetAv., rer~ad"r nil laten Dat "'R. UI de de Moderlltof den be.r Domm Ise ke k b~m te j.!oed om t. Ile
andorlDIl,c p grol d d.r ondernndlng "on KImberley dllt. J .llerl net hooren konden liet bl~ 1>O'eo dat bIJ 100 kl deraebtlg IllO II] nm .. I bon
op b Jbelecbe groDden en op grond VODd~n Iln ov.n~e"1 dllt een "all tal leden reed. ,.,eg ....aren k bJ b.m ID bt.trekk njl dit op d e plutA te doen
d., gem .... nten De IIJ06 'lVRI .r t. •tel1l1lte of ",ag moeeIen bl JkHn Illt weet Ik <lilt to" de voor, tt.r d.
tejl.n \, Ilde meD d. ood.te gem ..ente In All n Or, e.n "ug von na P eD."r ant",oordde I ft b er IL U880U.. mIJD nallm op lep bJ wel d g
de.le n•• o gen daD lOU meD ook gem.enlCbap Mul er dAt .0111'en8 Z Jn roontell'l1een "f"e .. "r hJlt le d. Mr J Oroeo .. ",oud
nn goedereD moeten In 'Oeren EeD boo!1gepIR8t.t d jlden der "IJken roor den Ke~ker&lld rerkle ..
Kolonlet b"d llCb ook In een ge.prek mei hem bur w"ren I at wo •• oor den "'!Ig.r een redl!ll
togen de. IJe verMI.llnjl.n ultgelRlen al. de pre- VIII teil.n b.t vooretel te Item men.
dlk"Dlen ID TefloeluDg breDgeude om papo anlelt Ir Hofm yr bad eenllmendeDle'lt len.tr.ktedat
... be)1lllen men belge D door d.n KaApetadteben K erlrer'llftd

Een .nRg ,an D8 C Murr.y .. erd door den ~ vraajld ",erd &an de Kaope Rdecbe Ilpmpe te tOf!
M derator beeutwoord met te Jejl"eo dllt men I mOf'st. ILln dIe In bijlonder. oDlltabdljlb.den I cb
lleeD dlecUMI" onr de onJe verkleZlnjlen kon be b.. ond zoo all !preker op ver cbill.nd. grond.D
lotten WaDt dIe uak blDjl ten nuawlte lameD met ~to(\gd.
de •• nbaDg ge ,oontellen Ouderl nil O. we~. er cp dRt met d. "linne-

Na e'Dl"e ",oordenw _I r~ onr betjle.n door I m Il van bet KUp"cbe roonlel il.en g me.nle
den precllhnt van LAdylmltb jlelelld wae lelde le 8 werd oW dron,ll"n III) aehtt. b t ecbt'r
de ouderhng .an Mun.yabu g dot dIl aAnnem nil .or.eerd d t voorstel md dell ror gen 'pr.ker
un e.n d.r roorstelleD jle.u or J. verk IIngen tot do KRap.t.d te ~perken
ZOII In.Oflr.o maar dot delen dlln tocb Olet lang DI Lou .. (No('rd., PRul) e.llend. d. WMl-
10lldeD wtbhJno MeD .prRk VAn de stem der held VRn hetll.en Dr Hofmeyr Ileaelld b.d mMf
gemeelllen mil.,. s m~n .oorltellen RI.. de &liD acht e bet ocb belW""rl Jk om raar de K""p' Ri!
bUgJ!l'e "'nollJl1 dllD lOU men de g.meenten nleta e.n "parte wet t.. maken I
Inden dan w.no{de bezorg.n Ook de fuderl njl Nil een ,,,kl. Ing door den M d.,)'1l or .AO b"t~
ftD Steyn. burg ~prale voor b.t beboud UI! bet geen men b J de .temm nil n n,::bt kon Dem.n,
bettaaDde I e ... l en ",urllCbll",d. tejlen 'P'D lOg welk. T.rkl.nnll w.d.r .en ge ~p'm"rklnjlen Ir t-
die III de Item.etoten lOU onlltaan 1111I J de keul lokte bleek bel .m.ndement tW Dr Il fm '1T
badd.n of J J bet oude klemelael ~bouden of een DI.t jl'''''C< nd.erd te I Jn
DI8U'" 1O,,,,, .. n wlld.D J) O.y en Il. Beer maAkten nOIl .eD paal'
• De ouderl ng ran Stellenbosch h"d ~z .. aren aanmerk nilen ftl\tatllenoemde In d.n lln VIl bet
tOileD de praiu.ebe workl Il der .oorg stelde I ° ...n l'emelde Ilmend.ment eli de oud rhnll'
plannen en ~8treed .e ook up blJbelBCbe grvnde rRD \\ arc ater .prak t.n lIunst8 TJlr het .nor8l'ool
en d e UD LAdysmltb we.. p de ".u roor I Mull.r op jlrond d.t Il J I eb ti UI ~. n .ort ..
do vr Je oak .,mjlen deer n de Ilfmeenten llenwoordl!1er d_r il meente lOur 'an de Krrkr.
bee'ICbt. en dIe tot b1!el wat bel waar lUlDI. d ng r."d jler""lde In den opo.tnl ecb.n Ji 1I'0ld een
.ou kUD en jleUIl l'<og andere ouaer I jleo v. k •• n~ ... Jle zoo o. In 1.1 .00 .tel • In
'praken n dergel Jken I n waarvan een .. rkl.. d. Holland b.d de ortbod xle 10 deD lastAteD tlJI{
dat do grlllo"n en .e b dIe no lier .oor vr e door de "Je verk '1Ing.n be' il~w n eo IJ.
.. ri< II"geD ",ar." I eb tbare pe ukk ti Aebtt n Louw vroe" bem dNa op of h J Old bIJ I Jn Il...;
dat I J ID de .elk .. gen un Kerke aad.l.d.n I H. III Il' 1118 oude I'@' Terklaard hOld do< r e
DI"" t8 lejlgeD hadde en eeo nDder, o.g of er gem •• nte ~.r""pon te, n
!Demonee o.er de zaak "'lIen wgekam.1l ",at Ve oaelerliog rao .MAra .barlf &elde d.t ale
~, lI.t:litTal bleek ,. I JD lII,a 1I1eu"'lslaeclea .otJfltolde echellflDII' lil lie'

II"'w_t dat tie nrkleltn~.n 0 r de I Rud 100
"" Oph.Dden ""'ren d"n IIlU w.11 jlt Do II de be
ba d~hnlt dur9'llD tnt lAter liJn u tjrmtt d D
.. WerklngeD dclor u gedaaD omtrent d~ beeren
Ir uw B rgb en }lIck tt I Jn p de •• r .(.t;enng
no- lt jlemllRkt en k men Il IS .nor reko I li( "'0
don pne dele Aan u Ite ....pp"rt •• rd beeft
lf t doel 'Mn IDIJn Ichr v n WII8 .1 c I om u

p d. i .orkeerd~ r oo 8 0 I o~en t .. I"n eu
III ".ntand 10 bet dlltr ct t .. '00 koureu

UK CORRK.POND&NT

bl JC!I)"" lID m eer dil" 6cID balf 'olt. ...Jlde !DrUil go
6n COlJe,rellebollW lull.D lIu Den "oltuold ",orden
li J '00 baat r J bot ge" d dat Ik "'n n""mlooe

Ilesehr JC g....u nouue Illl nemen

PRODUXTE:-'"l{ A.RKT TE PORT ELIZABETH _
Een laat ontv Ilng»n telegram meldt dAt ge-
remlgde wol verleden week slecht te verkoopen
was Alleen naar superieure vette was er goede
vraag In an,,"Oraha&r wag er geen Vffl"OOtenng
8tnuJ!vederen zeer VIlSt. Gedurende drie dagen
was er voor over de £ H 000 verltocht Bolt
vellen ID goede vn.ag Andere produkten on
veranderd De MeX1:an zou beden 'V'ertreltlten,
met 0 Il prof en mej Hofmeyr en WelEerw
en nH') Neetliling ll&Il boord

Il U M:ALAli

Aankomst der ltta.llstoomboot
D stoon boot Tart ir der MaatschappIj
Union 18 eerst gisteren avond sangekou en

en wel te laat 0 nons III .taat te stellen het
mëuws dat ZIJ brngt nog hed n mede te deelen
Het zal dus ID onze volgend nom er ver
SChijnen AlA passagiers Voor de Kaapstad
heeft do Tartar mede gcbragt -Eerw hh
MulTSy on do Fosse Dr en Mej Ekens de hh
en rueJJ WleD"r en Rose Innes de (Bmlh n
Auret Searle Varne en Herman mej Wlcke
JongeJJ North Drapor (2) Blumenthal Pen
ton Krught (2) en Van Velden en de hh Var
Velden Steyn Badenhorst A T Parkin Lone
dale de Vdlier8 KUlght Rosenblatt Hartags
Heusey J acobson Field M .rk. Goldborg
Egberts Stubbs Polson en Horsewol

en "88 I ut weder bs

Ef<N IUE"IELER TE WHF.R
( II inde ./.Jud )

I IJKVr HBrL\~[)ING
(IIrmdel,blad )

eOI
De uwe

J

DRONKENSCHAP

J 0
DE VEROo\.lJEHIIW TE MAL~ES13UnY

M!llmelbury 11 Oelob t 1883
.A an dm Red<lkt~r van de Z .. I Afr.k(l<ln "

MI nbeer -NMr ""oleldtng nn bet Houf I
.rt keI n u'" bllld VIIn lJwjlldllg I I ben Ik jle
noodZ8~kt PAn pRIlr aanmerklnger te mlll(en
D. strekklDl •• n dat a Ik. lut III ter JUlde

mn", m t "en lI"d.elte nn deu wb ud bftrekk ng
h.bbende np d. Vo Iladen g te Malmelbury kan
Ik 111 J lIe t v.reenJ~e

\\ o"eeh Jnl JH bebt II J verd .. e be 101ten jl.krp
~en dlln b.c •• rIIRIl n door een eorre'pond.r t toe
g.wDd n Althll I hetIleen II J .eil! 'omt ntet
Of.,,,.n met d"t ,.,&tAjl ",.t k IJ..scbouw bOf
wel m.t ",oordehJk tocb In boof hll.k 'Ikome
n rd te. Jn
lndIen ~IJ bet •• l'8loll '!ln den carr,~po dent

l.e8t .ult jl J merken dM d. v-rg.d.r ng bero.p n
"'Il! .oor , r~h !lende doe enden en "'nre d.
be.r Duck tt In tlld tp~en"OOrdljl jl8W"St dan
lOU lIJn '00 e'el oDltr.Dt de Pr ducter. :JI.. kt bpt
eent bt.ll roken Z Jn .f~eeeb.ld n '~n ... I~
.. nrler punt dat Ion worden bt,bnndelJ

\\ "nne r jl J Andermul bet "f8U.~ nj. et zult
~J undr "'aRrom o.er de ,,"n~tMnde ""rHI"" n
~n geep roken "'. d N et I 0 Zeer OOI un dIl
oud. I.den e.n ver.lojl te boo en omtr&rtl "'Rt ~.
b-urd Is 1\ 8 ",,,lom Inlichting t~ knl@,"n Rnn
jlannd. t]d ~D !IOdere jlelegenbeden In de
opmerkln~en fAn belde beeren wal nlota "' ... rom
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