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Publieke Verkqopln~:'
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eelllllf YIn RoItertsoll, groo~ 823 ........15.. n
en 336 Kwadraat
Roeáeo.'
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A.falágen.
IL Een gedt'elte vaa de plaatl ROODiE
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Morgen en 479 Kwadraat
RQeden.
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pera beboomu
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Yan deae gelegent!eid
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W. P. Banklr8bonwen,
}[on~u,
11 October

Qp Vrijdag. 19 Oct. aanst.,
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A.,.....

zij

mits d;en 't'erstande
blij,ua
zich binDMl de bedoelde

mogten
perken

hielden.
Iota88Chen
ia er geen t wijCel aan
de rapporteurs
!10uden vau Zelve hebben
i
I ..~ I
inS-Mieu wat bun pli~t wu as IUJ, ge aten
wl!rden
tot
een "ertroowelijk
onderhood
ta;\iacheu de ledeu der Synode·
~n boewel
,
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b, ••

;••

u. "'...... P'......

putb~.....

ran

IU geen geva
e
ooit een togt tegen

hu~; &Ill ondernemeu,

ua'!'e, HlI" ,.aQ J. 'fan Allrde, eD de weliJ'ken e.ard te ZIJ', maar het l)etrefl geen
t·
CAd
11afwe, !I~kur. van peraoonlijkeu
'IJtijpen,
plllata
Rllig~8YIel.
aard, die
aan-het.
,J ""._!l, t-P.
- II'·bl.(h!m,
RondeboScb, Vlllt. rin,'k blie
J, Reuef, na.bi,·
Af.llljl:er.,
be h oore. 0 .-enwegen. te "," or d en.'. D e
..... ~
r,~
~oed,hv In den In801~. bnedpl .an W. Moderator
bogIng
eea gerIDgei ,erg'f!8lng
B b
W I b & CO Af
' ri~ toD, ~ r,
eC
.,.
~en
hij zei,le dat 700r hei broederlijk
on·
,Iegete.
'be
rId"
t
• 24.-" Th, 0..... RI,'" Zo,d" E..t. do "'......
po
te mpt
~lMti "The Oab," Le,eDde f~"'\>A!~"
bij wijze .. u gelptek geaegd
'Of<d, en•. , nn den' heer A. ObJftppm ,H wat
t
as niet bij een broederlijk
J. Dempers, Afalllj7er.
.
e
w
'..
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"
.. 2!.-~lliaer
Paarl, Vutjloed en Losgoed. ,in
maar
bl, een dlllCQUle 10 de
den iLlol~. hoed.1 'fROn. BeRnman Wil·
evan
1876 cnder voorzittet8chap
van
tiIln,-J. S. MIIJaia &; po., AtélAjfeu.
d'
M d tor '
h t
" 26.-Wellinllwn.Oaen
en Koeijen van J.
tegenwoor
1_Kea, 0 era , lo,er
e
.I, Retief,-J. Fled. Penla &; Ce., Al·
gehoude.l, dat de ~pporteD~.s
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e
.ti. D. J. VAnBI.rk,-De
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" COd'be'
Af.llIjCWer~:k••
I"
"
d
,,31.-%IIn
I'll.
IJ .....nll'.... '1, ...........n.
HI,"e en Vaslgoed Yftn P. A. Louw,Jl Fueter, AfelAger,
" 31-~ktontein,Bokveld,
Losgoed en. Lnea·
d, Hne,
Yin P. B. Vao RhIJn,r-E'
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rn~~
911men
in80lv. boedele
"ID
J.
W.
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t
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,
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dét'
16. .....Klopmn'8IItllti~.18cbRpen ,..n O. Bl'Ienl, waren
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bij 'faU
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''-De Villiers, Faure &; Co., Afell\gdrt..
h
'
el .,a,
~It ook t :tns moest
.. 16..... W':.llington, B-,kk.n, Schepen, EI.I, en ;'erstnndll
dat lij niet
,:J>urden 'fIlD J. N. Bnuerw ..r.ter,~chrijven
wat gezegd werd al.
H 17 ".;;.solDe_t
West, 4e plUlsOroot I'''!'tdl!ln. :.
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,boed~1 nD G. P. Blake,-P.
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ji'. W, loon, AfalagtIT,
Ds 'Chnrlea '" MDt'ray ' •van
" 18._".W~IIiDgwn, P""td"D ~n E..,I. ""n E. E. ',:
. iJJamman,-J.
Frtd. Peil II &. Co., Af· ~IJ wu,
wide, LIJ" Ulet
,11Ijl1!ll.
$laar hij oordeelde dat ala men
" 18.--.Klllpmatestatip, Bokken en H~mola ysn "te
I t
Jl'eeu toeganr
'/1. C. Cillie", Jr.,-J. S. Marai' &: Co., ,UI as 00 men
d
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D
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tS:
avonds,
Ds. Ds.
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- ds''''pun
Avondmaal.
(Ad,e1U, de).-PapenBe .

l~~
zij

~(~ ~!~oe~'M~~I:

n. Jl"

"M.

T.I~~

<,M•.••n ... ,

m, ko.

eonmaal op klaarlichten
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en
was
de kern
~ Jmijlen
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men met hulp van teleskoopen den doorgang
kunnen ...'a.a ..nenu-en : maar dit was niet .h. t
!l'1lvel
het ~nbleekbitter
liat die
t.
' ....zoodat
_ slechts
kleinongeloofelijke
l;~haam,~p'e
....
"'_.........
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nfrP De snelheid "'l\ánnooe de komeet
dorp: AvOlldm&U,
. Roux, 8 avon ,
rw. had.
e
Smeer.
was 200 mijlen per seconde.
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GROElfEPUNT.-HetAv~n~
womt er mor
Ot'DTSHOORN.- Van de zaken die TOOr het
gen gevierd.
Ds. de Vilhers en Ds. de Beer Rond
nde Hof aldaar behandeld zija, 00 die
zullen optreden.
~eels
diefstallen van verschillende aard
TB BURGJm8DORP wordt ee11J,-equisitie aa~
verdient alleen die van J. C. Strijdom
de heeren RIcbei en Jonbert geteekend dat ZIJ nadere
vermelding.
Zekore
de
Jl\gI'r,
zich weder verkiesbaar zullen stellen.
wiens voorn .... m in de Courani eerst Jobann e8
SULON'f!8T.AD.-Ds, L H
.1 morgen in de en daarna Stephanus wordt genoemd, was,
_
be
N. O. Kerk aldaar predik ..
mo
s in hct!SChuldigde kO,men vertellen dat een ,!an diens
Hollandsch en 's avonds in bet Enge1:b.
paarden o~ ZlJn land was. Be!IChteuldstelgdlfe
had
',toen
gedreigd hem ruet een mes
en,.en
TWEE TON BEZENlHNGEN.-Wol, huiden, v~'1 hem in werkelijkheid
met een klip gl'@'OO1d,
len en hoornen zullen van Ml\anw.g af "<_>ori).~ zoodat rijn heMl(>npan gekraakt en hij ZeU eeu
per 100 po~:i_n z~~e bezen:llfl"lD van Vlctona 'I paar weken bedle~,
~as,
De vraag wu
West naar ...._pswou vervoe
wOrd en.
alleen of ruen bescbulttigrle hllschou ....en moest
ZONDAOSSCHOOLCONFEREXT,IE.~ Wi,j ver., al8 slechts flCll gewone a:mranding ofgdeellhelUbet
wijzen onze lezers nMl' de k....nnpgevmg 10 een voo::-nemen
om te "erlvonden geplee
•
advertentiekolom
van aeze Conferentie die hier bende, en adv, MaaIoriotp zocht hot eerste te
aanstaande week zal worden gqhouden
betoogen, er op wijzende
<ht Dl,('D de door
.
h'
. d be!IChuJdigrle gpsprok,'n woorclen ruet III te emva~ I stig
newelI, ; maar
de jllrr
dacht
A C{-"S>__ ,
I' t
d
Alo ..; lP€ne! er andeTl! ovor, I'n hij fIl()(>tvoor &en Ja&I' naa.r
::W~k:!'me~~
d~~~ d:n af~:er
'G, het harde pM.
E"Jn hpvig Oon';tedh hooft tet
£37
rk ht.
Oudteboorn gewoe ,m'IIlg
U'-1 S oome~
nw
er
,H. Moller voor
5 ve -oe
l.-'l.
vervnllende
• BE." POSTIDSDR1n',--JlLmes Rchroedel', tele- 8CurUl
.
gr.>1ist en onder-postm~ter
te Worooster, e>en D~ KOORD IX K ~STEELSTILUT.-He.t
'Voornog JIOCr jongmensch,
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