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DEEL 53.

In den Boedel van Wijlen ¥ej. de Weduwe G. _VI.

op de volgende dagen, te MADEIRA áanleggende i-«

- - GERMAN, Kapt I.EIGB, R.N.R., omtrent 20 October.
ANGLIAN, ~apt. MORTON, omtrent November 17. _

DB GNDBBGB'lIBBK:&NDB ZAL1't1BtilBl[ DDD VJH~t)qill~~

..~'!!!}£~!:~1!:-.~••'11'-.,..
,i...... ;....~ ........,.....~.....,....I.~.,:;JI!II

BONUS! BONU-g1r-
F. L. LINDENBImG, ....... DIliIIoÓ, z

H. A. FAGAN,Afslager.

Op 15··November ..

DB REIZEN LANGS DB KUST Z'Ur..I.EN ZIJN:

IiPUBLIEKE . VERKOOPlNG:,, __.-NAAR IOSSELBAAI, PORT ElrIZABETB; EN OOST LONDEN'
1ARTAR, Kapt. TRAVns, Woensdsg, 17 October te 12 uur's

middags. . VANEEN DER

_PRACHTIGSTE
_AR;l)~;G 0 B D·B.....-"Iil

:NAAR A:LGOABAAZ, OOST :LO. DB. B•• A'I'AI.
Á]\'GLIAN, Kapt. MORTON, 2~ October.

'{cor Vracht ofFasrage vervoegemen eichten! antore der Maatschappij. !dderleyst
mOB. B. :ruLLBll, AlgemeeD Beat;ierder voor Zui,:lAfrika. IN

STRUISViDBREN: ZUID AFRIKA.

FREDERIOK N. SALAMAN,
KOOPER VAN srrRUISVEDEREN D-E o'ndergeteekende. voornemens ~jnde de Boerderij te Iated-

: ~ te koop aanbieden - .
i

D~: het' noodzakelijk is diai deze Liquida.tie toPteen spoedig einde gebragt
woed t, hee£,tmen den voorraad w~4er nagegaan en verdere groote vermindering
in-de prijzan gemaakt. Geen r~~lijk aanbod zal geweigerd worden. ., .

Is gereed de H oogste Marktprij zen te geven .oor
a.lle Soorten van Struisvederen.

.Adres :-:.1. L~ BENSUSAB " Co.,Ka$eelatraat Kaapstad

WelmoedLLyuedoch StatiOtl, Eeraieririer Vallei,
28 ~ptelDber 1888.r. J. BOS II"A N,,;__ .__

;... ~. .~

~llIn·Leden.
i,



IIfO Il.*,--·., '. OPGBB!GP SF.PT. :1852.• -,\¥,,'•.>~e"~'.,.'er -
. , :BO-~!;;'Y7b,'N. ' •• ....1Kapitaal... ... &,. AA cl ~betaald- Kapitaal... ~..

~ .
OPDOIDERDA8,18 OCTOBER Wel. Ed Het~~=,~:'r.itt(f. ",',' '. 18'S8 '

." .. "P. J. MALBERBE, G.I'n. i

Zu1lt,nbo~de&kkenPubliek " "J.. J. 'fAR.US. J"Il. '
, --.I:""':: V,erl.--t..t UI't de "" SEB. v. : •• NIEKEH&"un.uw "QIWI " .. J. A. BERNHABVLI!llirr KRUL 'rE WE1JJNGTON " "J. J. MINNAAR;. SUl.

" tt G. J. MALHERtdil.
ftIOIB8 'fBlI 10 vu. "" P. B. DI VILLE'

lO "F. 'J HUQO, P.D
P. J. BOUX,S.. De Bank ptt Renten op Vaate Depo'~tá

.. -:_~~J~ PIBTZ 'Co.,4~'{ers. hd "'rief te' wordsn verDomeD ten bal'i'rl
&antore. , ' :! :

De Directeure!) vergader'D Maondftp '0
Doud«-d.gw. 'It morgens teil I0, ure, om ov,,,
Applieali voor Qiaoonto te be.li ... a. . :

J.QIIIIT, KllPIrrAD : .:

Zuid AfrikaaDlChe Bank.
J. J. F. LI: ROUX, Kaa5iel'f

----------------------,
MARKT AGENTSCHAP.:'

Aan Boeren en Anderet!.
J. ROGERS, i

Markt- eD 4lgemeen OoDUDluie A~~,

NO. 8, NIEUWE MARKT, ':
lt.U.PSTAD,

VERZOEKT beleefdelijk om een deel d,r
ODderat~uDing nn de Boeren en ande~

te mog.n erlanren. :,';
Besendingen bestaande nit alle soorten v~

Harlttproduktea aan hem toegezonden, &al-
lea met spoed worden "urgtnomeq en lIU
aal tracbten de Hoogate Marktprijzen er v«ir
te "erkrijgen ter voldoeniag vall de~n d~e
bem ondeftlteunon. )

Kup.iad, 8 A'ugua'na 1888, i
N.8. -Prompte afrekeDingen. Voor LeeU·

ge Manden, IIOZ.,1&1 goed gewrgd worden. \

.7 Ho·utstraat.
DB PAABLSCHE

Brand Assurantie en Trustmaatschappij
Went1ijb Prorincie BallkGebouw.

Opgmgl cu.ut. Oclober, 1878.

KAPITAAL £40000_. ~
DI •• OTUIIH:

, De Wei-BdeleheerJ. J. ALB.HIJIf, Voorliner.
De WeJ..Edel. heeren

)I 1 .lLBUnn I A J Roos,
D G Rnur, B P DU PLEUIB,
DO Hoau, JF MU.UI,
J MAUl', AP ID F.~. HIUST;

VERHUISD.
IIHorakde Villiers
PROOUU11R, MOTARIS, TRA.NS,.

PORT·BEZORGD. enl.,un de St. George
Straat, naar het Gebouw der KAAPSCH.$
HANDELSBANKBBAImDUU'iUtuT.

A.lNZOEKIlN voor de__,_VeJ'Hkering rUI
.__ UI VUfgoed lejrea ferli~. ollebade

1I000r Brand uilen dalf_lijk. onlY.n,en en
PoiJlen uitgereikl worden,op uar 'oorde.ligr
ter •• n.

DU8'lDBPABTDtUT.
Voor de Aminillralie .Il beredderinlt nl'

Boedele en ."der ~igendom, ala ~eCIIlenren.
Cur.,oren, Redderaare, Voogd .. ol Ageblen.
_, eie lilleraaJate' 'oorn",den.

Bel_ni,en ~gellaaD op Eenl. Verband
•• " VutfJC*l:

Oil'tekvr .. komeo rikelI Woenad., bijefn
yoor beiisbedcn.

I. J. DI VIIJ..IER8
8~crelari .. SAUL l!oLOliloM,

1. A~ ROBJaTfON.
J. L. M. Baowlf.
W. O. AIfDtlIaoH.
J. A. REIl>.

L.W.V., Voorzitter.

I
H. K. Ta,'BDOOLn.
L. P. C4UTIH.
R.H.ABDEUI
W. M.luB.

AUDITBUllD ..
De Heereu

E. VAlI I:STAVBlIl!I en E. G. !"I'&UIIG.

AfdeeliD, Brand •.
Voor bet verzekereD nn OOlOennd., en Rof..

rende Goederen tegen Sobade of Verlies door
Brand RisikOll worden ungeuomen ler.n d.
I.. gete tari.nn, en voonleU.n oDmiddelil" OYer-
wogeo en bealï.t.

Atdeeling Trust.

, 1fe1te1ljke Pro,hl(~leBank,
PAARL.-Nomio .. lKepi".I, ...

Opbel.llld Kapitaal, •••
Rete,.~llllldl,

£51',OC6
30.000
26,000

DIRECTEUREN
De W.lEd.lIeetJ. J.PItOCTOR, LWV. VOOH.

T. 1l008, Sr.
. JAos. P. THERON.
L 1. DU PLESSIS, C.• n.
IAN IJ. BOSMAN.
1. B. ENSLIN. A.SD.
OONBTANT WABL, Ju..
M.e. MOSTERT.
D.I. A. VA. nu SPUY, M"D.

VoOr het Adminiatr .... n en Bebeet'n van Boe
del en aDdere Panden, .la Executeuren, Cu rato
nn Adminiatrateun, Voogde" of A;lenten. Voor-
wearchn Iibua&I.-8~ciale lobikkiDgen 100 die 1882
Yerleag worden. I:~
Booldiantoor :8t.Oeo.,eotr .. t. Kaap.lad I 1882

tooruren : 9 Y.m. tot 4 n.DI. 1860

l,ealaren door de geheeie Koloni,' beer. en iD 1868
de Vril'steat,' ,

1878
1878
1856
18i3
1882

1 i,:!~
1856. ï 1861

lO

lIalmeabury Tak.
B. WBTHMAR, Bedaarder.

lIODtUU Tak.
P. A. BUVRABl5, Jr., Be.tuurder. Koloniale Weeskamf'r en Trus:

Maatschappj ..qmach&p te Kaapstad.
DIAD DB GOBOB HOOP BANK (BIIP"T.

De Buk paft NIlten Vut« Deposita
'f'eI'diIooatMn datrelijka wi_l.
till ODcleneemt alle pwoo.e
'beide UIl hM-Bootdblltoor en de

De DireateUeD komen bijeen op Dingadaga
ft VrijdIIp ~ 10 UIL, om OTer diaoonto I.e.....

B. P. ])c1 PLESSIS, Jr., Kaaier.

OPGERrOr DEN 31 !'tIAART
'-

KnpUa:'I.l:20.000

mo']) b.t Ader ini.lr.ren nn Eig.ndommen en
.1. Bo.d.i. traarto. douln ",&ttig,zal "'Old.
aeng.~told al. .J!:.recohur.n. Admilli.tratolirlD
Vooj(dpa, CvratoroD, TrUIhr. en Agent .. .;

DIll.lCT.llra.1f
0. Wel·Ed. br. E. LANDSBEllO, Vo.uiltrr.

" ,,1- P. CAUVIN,
,. "~. PORTER.
" "M. S. VAli DIIII BIJL.

" H. M. ARDERNE.
" W.J.VAND.VEN,
" "W. M. M. FARMER, L.W.",

ZADELS.

.UDITIUlllI'.

D. Wel-iet BHr J.C. HOFMEYR,
tt D. P. KRYNAtJW.'

Per.a"~11 di. ""I.nlr.nd ZJn ben •• nt.at.llet
hll.n lI;oli.nn ben te ben~m.D en ""Ie.tello.
ala .. H.I Collegi~ rou Direi'll,,"" toerll d,
Kolo1tÏ4k W,,,kertM1' •• Trut MtNticA.m.
CiF' :D. InlGlunt. Tak sal beati.rd word ...

Goor ~.aS.o,.tari •• "oor wieDe dedea de M.et.
acb.pp, "erantwoord.IJk "Iayn. '

D. Ilirte'earen komen etlr.n Dond.rde, bJ een
t.n 11 Ore, tot het ulfigt.n YIn be,ilCb.dea

KantOor.-Kam.r Geboaw'D, 3, KerkplriD.

G. W. bTEYTLER, Seer.ta,ja.

1873
li140

I 1838
IBM
1874
1B7i

, 1881
184-l
1849
186-1
1863
1879'
186-1
1873
1852
1838

1881
1838

1881,
1881
1880
1880
1880
1880
1881
1880
1880
1880
1880
1881

1880
1880
1881
1881
1881
1881
1881
1881
1881

,1881

1880
1880
1880
1880

1879
1836
1862
1877
1M2
1838
1862
1847 '
l8~7
1847
1860

4;600
~,OOO
7'1160
7~

2:Jt20
3:600

8;140
&1;600

BOO
10,600
19,400
10,200
11,000
r,820

12,200

f&,OOO
17.500
'8,000
20,000
:2,762
:1,500
~Ó,OOO
_,1.000a 169, :~·ooo
111:264

10,000
': 900
1,-IlOO
11,000
'iooo. "'000
2Ó;000
,l,OOO
:1,500:::::
10,000
6,000
2,000
11.000
li 000

20:000
! 850
~,1.50

2,300
lai200
, 997

15,000
11;768

2$,000
650

tl,650
B,;nO
1,119
3,436
4;120

1 42.000
19 14,342
10 11,483
6 40,000
3' 12,000
2 2,600

'800
19.404
12,168
10,000
66,500
1,600

22;000
16.000
43,000
17.600
7.000
3.000
6,188

10
25
50
23
20
10
6

2.5
50
lO
10
Ó

10
10
10
20
10
60
10

50
10100 ";',07i;' 0 .0
10

lOO
:lO

lOO
10
26
lOO
lOO
20

50
10

lOO
lO

lOO
20
lOO
10
25

lOO
100
20

10
10

lOO
lO
lO
lO
lO
60
lO

10 3,863 0 0
io

lOO
10
lO
10
4

26
10 1,494 4 4

lO
lO
10
lO
10
lO
lO
10
lO
10
lO
lO

2
II

10
10
Ó ....

10
6

1.0
lO
to
lO
lO

lO
lO
10
10
II

10

6
10
lO
lO,
I
3

182 11 0

1880
1880

1881
1881

19,flOO lO 10
1J66 25 26

23.boo 6 3
14,f)OO lO lO,

11l6l
1882
1883
1882

11877
!1844
~1866
; 1856
t 18i6
: 1879,
: 1876
11880
il863
,1882
11856
)875
'18-11
11863
j1879
;1882
r '
;1839
~S:H

r878

30,000
40,000

760
200,~

2.QfJ{)
1,026
120

20,()OO
2,(j()()
380
202

4,000
1.000

lOO
3.000
7,{j()()
f~9
3bo6.Ir

1,000
800
100

1.800
lO.<*>
2,~

1,~
3ó,oqo

80
2.0q0
2,0<1.0
1,000
400

3,97~
3,000

10,000

2.00i> lO
6,62~ lO

37,600 10

lO 7 161,000 0 0
1180000

lOO lOO
1 1

6
10

200
1
á
i)

3
6
6

200
10
2
:lj
20
lO

lO
16

200
lO
6

15

10
10

lOO

10
10
26
li
II
6

I
3
i/'2,000" 0 'ii

200 ... '" ...

61\ ".i.3ai)' 0 ïi: }
4
~

200 Ï7.1iO" 5 3
10 10.6,1;8 0 0
I 1.000 0 0

3j!, 3,000 0 0
14}1 3.000 0 0
10/ 6,000 0 0

2 2.560 0 0
I Ó 24,fi41 0 0

200 6,iOO 0 0
2 3.000 0 0
! 2.300 0 0

15 1,600 0 0

821 0 0

6.000 0 0

I
st
lO
I
6
3
III
II
II

4,000 0 0
311 6 2

9,888 0 0
7,500 0 0

660 0 0

1,600 0 0
6,000 0 0
2,000 0 0

1 2,301) 0 0
2t 19.381 18 0
I 3,000 0 0

.. to.

s. d, BANXEIif.
~ of Africa (bept.) , .... '..
KaaP de Ooede HOOP Bank (bept.) ...

tKaftfarian Col. Bank (JL W. Town)
Nat¥male Bank, O. V. B. (bept,) .,
Put} Bank .. . , . • . ..;
Zuid Af:rilraansche BW, (KaaJlltad)

tStaDdru-d Bank of Britiab&uthAfrloa
Uni~n:&nk.. ... ..
WelJinF.n Bank .. .•
W~ke Pro~ ~~Paarl) ...
'Worpester Commercial '"
ASSURANTIE HAATSCILU'-

, PIJEN.

o 0 ..Eds Ass. van Port Elisa, beth (bept, .).o 0 K.<l;H.Truat&Assurántie(Kaapstrl)
o 0 K.Oi,H. zeb Áa8ulanti~ (Kaapetad,.tad).o 0 com. zee en Brand Aa (Kaapstad)
o 0 tOolo~ zee Aaa. en 'l'lil.st (bept.) .;
o 0 OOlo!Ual Brand Auuraatie (bept.) ..
o 0 Oost Londen Ass, & Trust. do. ...
o 0 tEq~ Br. Aavr. en Tt,mt(Kaapatd.)
o 0 !Eq+ble Zee Au. Bnmd (Kaapatd.)
o 0 Oraltamatad Brand en' zee Amusn. i
o 0 tGtwidirm Aavr. -en Tru.st (P. Eliz.)
OOK. \Vi. To.tt B. en Z. Au. en '!'rost Co.
o 1) fMid.!Br Ails. en Tr1m (~t.) Orff .• R.
o 0 Paarl Brand Asauraniie en Trust .
o 0 tPort;EIizabeth Brau:d ell zee Ass. .
o 0 Pro~ Brand ~ •• (Kaapatad)
o 0 ProvfdentAauU'aatieeá TnUt(P. El.)
o 0 Z. A;Br. enLeveaaAa& (Kaap&td,.)a
o 0 Unioll Br. en zee A8&. en Trust(O. '1'.)

o 0
o 0
o 0
o 0

o
o
o

o 0
o 0o 0

:$.TNlLUTSCHAPPlJEN.
XIJOlDLEY lOllf.

BamMos '(beet. ) ' ..
Be&C9nafleld (bept.) ...
Briti4h (bept.) ...
Cape'(bept.) ,... •••
Cential (bept.) ..
Compagnie Pntn~se
North·Baat (bept.) ..
Octalledron (bept.)
Rose pmes (bept.)
Bout4·East (hept.)
Bte.n<lard (bept.)
VulC$ (bept.)

DE BEER'! ]{UlIf.

BaxtAÓ"s Oully (bept.)
De ~I'II (bept.) , •. ..
Eagl!! (bept. ) ,.. . • .
Elma (bept. ) ... • .
Londoa &: SouthAlrioan (bept.)
Oriental (bept.) ...
Penetenmoe (bept.) ...
Pe~ (bept.) ... ...
8ohw~b's Oully (bept.)

: DU TOIT'S PAN mnr.
Aclarnanta (bept,) ...
Brita$lla (bept. ) , .
Briti8~ (be-pt.) '"
Du Toit's Pm (bept.)
Eldor¥o (bept.) ...
European (bept.) .•
~'s Oully (bept.) ,.
Onq~and West (bept,)
Hercules lbept.) ...
Ne PIlls mtm (bept.)
Stand4rd (bept. ) •.
Victoria (bept.)

BULTFONTEIN:JOJN.

A~ 'be-pt.).. ". ..
Alliance (bept. ) ... ..
Bultfotltein Central (bept.) .. '"
Bultfoilt-ein Colonial (bept.) ..,
French en D'Esterre (bépt. ) , .
Hom~ ~.C0.cReg'clinLondenJ

lAOD1lPONTEnt KInr.
Jagers!ontein (bept.) ...
Im~ (bept.) . ,
Kolrin~or (bept.) ••
Central (bept. ) ..
President (bept.)

.urouz KIlnLU.T8OlU.l'PIlBN.

Kaapscjhe Kopennijn (hapt.) .
Cyphergat Stoonkool (hapt.) .
RoII8 Hili Goudmijn (~t.),.. ..
Tranavta' Goud Ex. en Ld. M. (bept.)

ANDJfuE MAATSCHAPPIJEN.

I. d.f

iiI
o :
0.1
g I

"4 ".....tI
• 24 OWÓ
> 4 0 0

7 III 0
,31 10 0
19 0 0
22 10 0
6 10 0
1 17 6
o lO 0

'38 10 0
.24 0 O.
1 0 0

'14 0 6
o 12 6
7 10 0

• 6 0 0. '1 10 0
'12 10 0
1 1.7 6

2~ 10 0
1 6 0

· Il ft 0
, 0 10 0
10 0 0
o lO 0

4.5 0 0
HO' 0
7 0 0

8 6 0
25 0 0
20 0 0

6 0 0
4 6 IJ

2 lO 0., ..
·6 10 0

..
6 II 0

I
..

,I 0 0
I 0 0
o III 0
I lO 0
1 0 0

..,
..

I 6 0
I 0 0
2 0 0

o Ui 0
1 6 0
3 10 0

20 0 0....
::I

46 lO 0
1 0 0

110 0 0
8 0 0

i 8 10 0
9 0 0

: 32 0 0
310 0 0

4 0 0
lpO 0

8 0 0
1710 0
2 10 0

28 0 0
1 0 0
6,0 0
2 JO 0

,40 0 0

~.: 19 ~
, 0 il 0
2 10 0

7~ 0 0
I'
23 0 0
14 lO 0
j 9 10 0

o
o
o
o
o
o

o 0
,0 0

10 0 0 012 6
l~ 6 0 1 2 6
7: 10 0 0 10 6
6, 10 0 0 10 0
6'00090
9' 0 0 312 0

48,00260
..

~, 0 0 0 6 0
·24: 10 0 2 10 0
4 6 '0 0 10 0

a 8 0 0
32: io 0
20' 0 0
2ÓO 0
~'16 0
21 0 0

aO,I2 0
39'10 0
23 0 0
I', 1 0

14 10 0
0'16 0

• 8' 0 0
610 0
7 16 0

1310 0
a 2 0 0
26 0 0
1 17 6

lO 0 0
1 0 0

46" 0 0
0'16 0

60 0 0
13 0 0
10 0 0

.. d.£' .. d.

o 10 0
o 16 0
o III 6
o 10 0
o 10 0
2 8 0
1 10 0 Mei. No..

Januarij.o 6 0
2 Il 0 JUlij.
012.6

o 7 6 0 12 6
2 lO 0 2 10 0
o 16 0 1 III 0
1 10 0 1 10 0
o 6 0 0 10 0
040026

.. 0 0 8
1 10 .0 '2 0 0
1 10 0','1 II "
030040
1601~0o 1 0
o 11 0 0 12 6
o 9 0 0 10 0
100126
1 10 0 0 18 0
016020
2 0 0 1 10 0
066066

4 lO 0 4.] 0 0.. ..
16 0 0 5 0 0 Per Kwart!
.. .. PerKwartl

12 10 0 15 0 0
116 3 3 0 •

6 III 0
aSo 0 0
2,s 0 0 10 0 0

Per K 'tt'IU'tL

e 10 0 0 16 0 0 10 0 I Augustus.
4 10 0 0 0 0 0 2 0 "

3 0 0

..
o 3 0

I."

..
6 0 0 0 ~ 0 0 lO 0

610 0 0 lO 0 0 12 0 PerKwartl.

1 0 0 ..
1 lO 0 0 4 0 0 10 0
3 lil 0 0 1 0 0 1 0

20 () 0

"i 10 0
I I) 0
1 {j 0
2 0 0 ._
1 ~ 6 I ...

7 'ji

2 10 '0

EQl'ITABLE. l' 18S1

BraDdauuarntie & Truatmaatachappijt 1881
1881

OPGERIGT 1 OCTOBER; 1844. 1880
1881

Kapitaal-Ingeschreven... •.. £95,000 1881
Kapitaal-Geltort ... '.. ,.. 6,000 1881
Kapitaal-Oeltort, Opgeloopen I::?

'eD Belegd ... ... ... ... ......,·...vu i 1881

ferlitltl, ,hltttul4 aa. U.den 1881
l.Ulle. .;. ... no,." 1881

DIUOTIE.
DeWel.Ed.le Heeren

3.,ooP 6 lj
84 187 60

20() 50 6

Aliwal~oord T. A. Muteohappij ..
BloemfOntein Executeurskamer lO 0 9
Execu~l11'fIkamer (Kaapstad) y 260 0 0
Buffalo ;Boating Co. (oopt.) ", 0 12 6
tKaapetad. en Groenepunt Tram. ..' 7 0 0

. Cape TJwn Institute &; Club (bept.) ; { !~~
Oity Tramwaya Maateohap~ij{bevt.) i, 1 ló 0
City Laundrj MaatschappiJ (Qept,) " 0 10 0
Kol. Weem. en Trustmaatachappij, .7211 0 0
Oost LQn. Los· en IARilmaat. (bept. ) 12 0 0
Enterp';aeBoottDaat. P.E. (bept.).. !! tri 0'0r
Beursgebouwen (Kaapstad) ...... 311 0
Oost. Provincie :Sootmaatachappij... 30 0 0
OQst. Pto .... Guard. Leen en Beleg.

gingamaatacha.ppij ". . •
Faureaniith Executeursbm.er ...
Gaslich linaatachappij (Kaapataqj ..
A1gem. Boedel en Wooskr. (Kaapatd l.
Exeeutehrsbmer, Oraaft'.Reinet ..
ExecuteUrak., eu., OriqUAland West
Oriqualt4nd Weet Leénin~, Trust en

Agent. Kaatechapplj (bept.)
KaIl'rari4 Stoom t.o.. en Laadmaát.
Kimberl,ysche W.terwerken (l>ept.)
Malm6llbury :$xecuteunbmer ...
Mosselbaaische Exeo$urBbmer "
Paarlscb~ Wijn en BrandewijiiKaat.
Potchef8troom Execu~er '.
Port EliJIRbethsche _JiO<~tm~teobaJll:uj!

'j, Gas
I' . Tram do.

QueentoWMobe Brancl.- Leen- en
Trilstmaat.schappij ," ...

BimonBtaa8Che HeIlliig do. (bspt.)
Zuid AhibaneoheÁAÓOi&tie ...
~heEx~enTr1m_

DUllitachapplj .... • '
Uitenha.aé&ehe do. do. ~. .

lUnion Boo~pii.. ..
Z. A. Lcjening, Hypotheek en M.

~ntuur (\ëpt.) '" ..
W.P. AdnUnilltratieen '1'.Maat.(bept.)
Castle S~mboot do. ... 1

Ooatelijk~ 'l'elegraaf do.
Orien t St!>t)IJlvaart do. •..
Reuter'8 Telegraaf do. ..'
Z. A. ~ Elektrieldioht do.
Uuion Stc)oDiboot do.

Do. . do. do.'

Di,ridead.il ~ae Inatellingen ,hebben andere fonclaen gereserveerd

o Union Boobnaatech. Di....Bea.Pd.£16,600 0 0
Equitable zee en Brand Aal. Maat.,

o Bnmd:Tak ~ Fonde .. 3,119 19: 0
KolonWe zee Aaa. Kaataeh. Div.

9 Pro*tie Food. '" ... 700. 0

CO., Makelaars.

o 12 .0 .... Angustva.
3 0 ..0 0 • 0 0 4 0

760 0 0 i~ 0 0 0 0

o j 2 0 0 3 0 0 FebruariJ.
o I 0 12 0 0 6 0 Julij.
Oil ~ 0 1 lO 0 Mei

7 ;6/0 2 0 0 2 0
o 0 I" ..
00 .... 081
00i600~()0
00080080
OP040040

47 10
1 1

11.5 0
'3 lO

a 1 2 0
lO lO 0

300 0 0
a 0 Iii 0

7 lO 0

..
2 0 0
o 10 0

750 0 0 61 8 0
la 0 0 2 0 0
2 17 6 0 8 0

3500200
3300300

9 0 0 0 12 0
9 10 0

32 lO 0 .3 lj' 0
325 0 0 28 16 0
a4 0 0 ... ..
I 12 6 0 6 0

9 0 0
18 0 0
2 16',0

30 0 0
1 1 6
6 10 0
2 17 6

4.5 0 0
3 lO ,0

• li 0 0

2J 0
4 16

-lO 0

• 1
45
16

lM
6

10

19 0
10 0

..
1001100
~. 0 ,,~ l~. 0 .~ Maart.
o 1.5 0 0 15 0 Julij.

..
o 3 0 0 2 0 Augustus.

10 0
o lO 0
o 8 0
3 0 0
Nil.

April.
ugustm.

Auguatl18.

o 14 0 Februarij.
1 0 0 J8.1lU&rij.
3 II 0

16 0 Maa.rt.,
o • 1 Februari;.
o 3 0 Feb. Aug.

1 0 0 0 0 October.
2 0 0 ZOO Augustm.

o .5 0
2 0 0 6 0 0 October...
o 6 0 0 10 0
o 6 () 0 9 0 Februa.rij.
II 0 0 Il 0 0 Ootober;
o 9 0 0 9 0 Augua~.
o 10 0 0 ~ 0 JlUluari;;

o 16 0 0 16 8
080080

VIC-

, ...
" 19.- WelIill ........Do HltIII1~. A •• eeu'D,

fa do<ll boedel na
, Le Roa.-J. Fred.

alAgara.
" 2').-S"""pwerp, nabSj PoPI",,·m..,

H ...... ~OL, Ya" J. YIn A
pluts RaiIfU"lei Yan O. A.
-Po J. Betiel, Afalapr.

,,22.-Leli~blOtlDl, nebij Ro,ndeb!leeb, VII.t-
goed, in den irllOl~. '&li W.
Ori"blon, - Bebr, Welch it Oo~ Af.
.lagen. .:,

" 2t.-" Tb. O&k.," ni,i.r Zond!.r E.d. d.
pluta "The Oaka." u.YP,dClj Han, Lot-
,o~d. en•. , ,an d~n.h...,r A. ebi.p~',-

, H.l. Dempen, At':"er., '.
lJ 24.-Zuider PA..rl, VUljCoed en lL...,oed. ie

deo ir.eolo. hoedd un R. a.,umall 'Wil.
eon,-J. S. AI.rei. & 00., A~e";

" 26.-W ..lli.Djftun,O_n 'eo Koejjj.... Y1IJI J,
J. Reu.f,-J. Fred. Pent. i 00.; AI.
el&ller.. ; jl - I

,,26.-Noorder Pavl, EneD, V~W"f~ L
and~r Loe!r~, ia deD iDIOI ,. Weer,;}
A. IJ. J. 'an Bt~rk,-De Villi.,., ' ..ure
& 00., Af.I&,Ifera. .:

,,3l.-Zaudbel'lZ'. Wijk ~ul ..i, Leftnd.
Ha .. en VUljI'Oed "an P. A. ~,_
J. Foster, Ahlall'er.

ft 31-KooHoD&ein,Bolneld, L l.Ifoed .n Lt'l'er..
de 8ne, vaD P. B. VIII Rhija,-E'
Rood, Afalag81'1. •

Nov, 15.-Wel.oed. FolIate Ri,i~r Vallei, Valt-
goed YanP. L. '.n der Bljl,-P. J.' B0e-
man, .\f.l""e,.

" 15.- Wilde p...rdekloot, V•...,oed iu den
inlOh. bo@d.1 '''n J. A. Kriel,-O. P
Tau Zijl. Af.ICljter.

tit
di
hl
la

Februari'
Fe~

T.m. n.m.'
.. .., .. 8-G 3·4,6
,". .. .. 8'~ 3'00 '

.. .. S'12 3'67·
8'16 4'l
8'44 4'29
8'60 4'32 i
9-G 4'45

Een;terivier ,. 9'18 6'3
Lynedoch.. .. '. .. 9'29 6'14
; Vredenbnrg . . . , .. 9'37 6-22
•Bosmans Hek (haltplaatlt) 9'4.5 ~.3O
•Stellenbosch . . . . .. 9'M 6'~

Aank. Muldel'llTlei Junctio 10'15 6.t
"V:ertrek do. 10'16 8'2
•Xlapmute '. . . . . . . 10'33 6'14
:paarl .. .. .. .. .. 10'00 6'37
:Lad,ygreybm~:; .... 11-6 6'47

bAankomst,Wellington .. 11'23 N
'Vwtrek do. .. 11'311 7'20

! HennOil .. . . .. 12'16n 8'13
[Piquetbergweg .. 12-52 8'63
iTulbagbweg .. .. .. 1'12 9'1~
:Cereswf'8'.. .. .. .. 1'60 9'M
:B~er .• 2'1' 10'23
'Goudimweg .... 2'47 10',56

b:Aankomst Woroe&ter •. 3'12 Il~
VilrtnUt . do. 3'30 11'40
:Hexrivier.. .... 4'16 12·32v.m
:HexrivierOost.... 4'60 1'10
:Triargle .. 6'25 2'46

IlAanlrOlIlAt Touwvivier 7'1.5 3'40
Vertrek do, 7.43 "'0
.Oonstable " ·8'52 6'10
Matjesfontcin .• , . . 10'6 6'25
:Bu1l'elsrivier .. .. .. 11'10 7'3~

b~mst Grootfontein .. 12'3.Sv.m. 9'0
Vertrek do. .. 12'60 9:30
er Bloedrivier (haltplaats) .. 1'46 10'26
:Prirla Albertweg .. .. 2'40 11'16

b!ankoatFraaerburgweg .. no 1:I-4On.m.
V,rtrek do. .. 4'2.5 12'M
II ,Uitkifk (b&ltplaats) .. 4'50 1'20
Letjesbosch .. .. '" 6'60 2'15

q.ankomst Beaufort Weet 7'20 3'46
Vertrek do, 7'40 , 4'0

Jlben08terkop (haltplaats 8'M j 6'20
~elapoort.. .. .. .. 9'60 I 6'14
Drie Zuat.ers (haltplalU;e 11.10 • i'34
HurraY8burgWeg (do.) 12'13n m. 8'a9

A&nItomstVictoria·Westwe~ 1'10, 19'40

na.a. I--t' . In:
Vertrek Vi<;:toria·We.atWE\g\ ~ ~ . 6'26 1_

Murmyaburgweg(haltl.)i It ~ 6'23 1-
Drie Zusters' (d<l')"1 lol ~ 7'10 I -
Kromrivier (do.) .. ~ ~ j'37 1 _

Nelspoort .. .• "~ ~ 8'15 I -
Rben08terkop(bn.ltpl.)... A'I 9'1 ! -

" ~komst Seamort welst. m. ]0'0 I -
VeHre,.Il- ~ulort Weet .. 12:5011O}5jI

6.40
~t]esbOsch .. .. " 2 10

1
11 ali 8'0

" tTitkijk (haltplaatej' .. 2'rn'~2~'3 ti IS'M
b AiankomstFrucrburgwe 3'1512'50 ~ 9'20
Vel:trelt do. I' 3'20 1'0 ~ 9'33

l'rins Albertweg .. .. N2/ 2'30 ~ ;ll'S
"l¥oodririer(baltplaatA) .. -I' 3'231~~!11'65, I I V.m.h~nkomatOrootfontein .. 6'0 4'20 8:12,45
Vertrek ,. qO, .. ~:6 430 t: 11'0

BufFelsriVler .. . . .., I 151 6'0 I!:' 2'20-
H..tjesfontein .. ..I 8:11

1

' 7'20 II!:: 3'40
qoDlltable " .. : .. 9 6 8'60 I ó.5

6At.nkol1lllt TouwllnVler .. 10'0 9'40J I 5'~5
Vertrek do... - 10'16 6'30

~rill!lgle.. .. .. .. - 111'20 7'ab
IT•m• IHexrivier Qost . . . - 1'2 9'6

Hexrivier . . . • . . 1'23 I 9'28
b Ajmkol1lllt Woreeater 2'10 110'1.5
Vel!trek do. 2-2.5 10'30

GoCldiniweg " .• . . 2'65 1~
Brooderivier .. 3'26 11'26
Qerenreg ...... 3-56 11'~~

NIEUWE MARKT.

Jaavarij.

September.
Jan. Julil'
,Jan. JuliJ.
AUguet1lS.

MARKTPRIJZEN.
Februarij •.

J'"" IS cm 15 Oct~. 1886.
£ '. d, £... d

\ .",,,,,, ...I..n.,,r, Il be. 0 9 4, _ 1 • 0
Alijn, per • lAm. 0 7 6 _ 0 1 6
Ii.'l.er, per lh. 0 1 7 .; 0 1 Pt
B'oemkool, 0 0' li - 0 Q li
'~I. per hos. ". (I U li~ 0 u' lt
.ijereu, [>IIr 100... .. 0 9 (I _ 0 Il I

I ;r<>toll. ErwteD 0 SO"':' 0 10 il
I)rl)8n8 Vi.i~ell... 0 0 Il _;, 0 0 11
(lr~J;e Abrikoaen.... U I ,2t- 0' r 2t
Hoeud .... , peratuk " . . 0 :I li...,. 0 3 :l
Kool, per .tuk '. U 0 J t, U 0 lit
Limoenen, per 100 ". U 6 0 -,;. 0 1L 0
Pompoenen, }"!r htuk . . 0 0 6 _ 0 () 6
UijeD, .. 0 • 6 .... 0 lO' a
w '1'1 ... 1.... per 1.<" Cl" 01- II 0 I,
Wat~I'IIA. 0' 0 1"';' 0 0 1
<llurlimOt!nun. Il 4, 6...., 0 6' Il
Dor,d'edR!I, 130ctob..r. II Wag~ne eD 26 Karren,

-- - ~---- - ~----- --------;-----

Oetol ,«,
Februarij

In Liquidat.

nDl.

1

]2'33
12'M
1'30
2'105

'liulbagbweg .. 4'27
Piquethergweg 4' 50
Uerruon.. .. .... 5'26

6 A&nkomst Wellingtoo .. 6'11
VeJirek do. 6'20

Ladygreybrug 6'40 N6
Paarl . . . ~ •. •• 6'052 2'37
lQapmut8 . • .. • . 7'13 3'18
Muldernlei Junction '. 7'23 3'31
Stellenbosch .. . • .. 1'48 N2
lJPsman's lIek (haltpI.) 7-63 [3'.57
Vredenburg .• • • . , 8'3 4'6
Lynedooh .• .. .. S'IO 4'13
Eersterivier 8'22 4'26
Kuilsrivier 8'S9 14'46
Dilrbanwf'g 8'H 6-G
Maitland.. .. .... 9'16 .5'22
Zoutrivier •. .. .. 9'23 6'31
Papendorp . . . . 9'29 j 6'36

AanJ[omet KaaP8tad.. 9'35 6'40

,MALMESBURY8CHE TAKLIJN.

BEVALLF:N. van een Zooo, op ~3 Octo.
ber, de Eoht-jSenoote va:! J. J. Hli/Nln.

Stellel>boscb, 15 Oot. 1883. '

~t ~uid·~,ftiklal\.
, ,

DINGSDAO, 16 OOTOBER l~

EEN VEREENlGD ZUID AFBIKA.

Du de Enropéache volkplAutingen van
Znid Afrika te veel gemeensóhappelljke
belangeu hebben om niet op den Bnar yeI"
8enigd te worden, wie betwij&h dat P
Sederl jaren sija er plaanen J!:8..a-md om
die vereeniging tot .tand te brelUren. In

'HEEN. I v.m. n.Dl. 1°"7 h '
Vert.rok Durbanw'lg .. .. 8'.55 15'0' ~ t;ag mell ier een Gouretveur. f'n

~ifontein' .• ., ..• 9'20 5'2~ Boogen Commiuaril, met bait"gew~ne
~~hehvel .• .• • . i g.,}) 6'0 volmagt bekleed, 'fe1'llOhijnen m~ het be.~.. .. .. 10'27 6'32 ,

" Ab,'bottdale (ha.ltplaats) .. '10'46 6'~1 pul de doel om eeo dier planDe .. tea uit.
Aankomst Malm8llbury ,. 10'55 7'0 voet te leggen. Sedert il in Zaid Afrika

i TERUG. I v.m. I n.m. een Bond I{evormd die in de Republieke. nVertrek van Ma1mesbury ... 6'+0 I 2'20
IJ Abbotsdale (haltpt-te) .. 6';51 i 2'31 zoowel als in de Kaapkoloai. sijb t.&klten

~'I:le.shaal .. .. .. 7'10 I 2-60 heel\, en sick een d9rgel~k doel vOor oogen
!llpbeuvel .. .. .. 7-42 i 3'22 stelt, Wat is eohter VIn Sir Butl, Frere'alUjaifontein .. . . .. 8.21 ; 4'1

Aanldomst Durbanweg .. 8.42 I 4'22. pla a teregt gekomen P Eea Minia"rie, niet
WJa,.I~ter a-;taat, boudt de trein alleen op door de Item des Parlemente lDl\&l' dqori;!~giers .zijn die in of uit den trein wil· hemzelveo tot het bewind geroepeDj maa~te

W'" Mter" staat, kan men ver'l'ersclUngoen dat pla.n, Confederatie onder de EllgeJ80be
bekomen.' vlag. tOG pa~jleal bij de eerll;e ver.
n_~~~rttetordtagtmo~n heentroin blijft over kiezingen ODder sijn bestaar, . en de..,.,..~ ,Maan,","!! morgen, en de Ee ,... .
d g Wn vertoeft te Worcester tot rate mlolster deed een reie door d.,
D~tl, De Zate~ 4.50 ....m. tervgtrein van' greo.tiÏ4trictea tea einde de bevolking
Vlctone Weet- doet 's Zon~ mO~JllI de d' I . ,:.
ste.ti~' 8 van O-.l!-!ewegtot ' roor le eal te wlonen; maar '-!JDv........ . erruotl een &&n '.
ala . pa!!8&gi~ sijn~e uit.oHn willen gaalll, toes~ra~en T1elen In het water, ~ bij deti~ dan Vla KraaifOllteia ~ Kaapata j. verkleSlngetl werd bet Coufederilllieplan
~ ~'20~bt-~ V= Weet Zatur- naauweJijk. b9spro1ceo. Het werd dau wk
Zon~ : ...ond. •De ~1dag ~ h::' ~O; in de eerste zitting van bet nieuwe Par!.,.

~We~ 3de klaa&e Jl&II88giers alleen tu.. melJ~ niet ter 'prake gebragt, en'toen ID
eOhen, ellingtou en Kaapstad (OP '.

i • de t wcede Clet hot plan self ma&~ .Iecute
I . een maatregel die de nitvoering IIIr VaD
f' III t • P I IVG' IC1\. kon bevorderen, &In de WetgeveIlde Ver-

,- gaderiog werd voorgelegd, bleek d!e meer'
lt·-~·d. Bokllneld, Tulba,rh, de pluta rlerbeid zelCa bier nid Ilaa te willeQ. Eeo
r DriefoDtein eli lUIder Vaat,roed in de '
[ ineoJ,. boed.la 'ID J. W. ea H. J. un lijdgenoot, wien. reflJieoaten in het ....ekken
1 Zt,-:-B8II', Omollt Af~er. ' van deu Afrikaner ~ wij geeouinll mit-

tt 10.- ,fI""ollteln, Verlorenlei. l,nende kenoen, volgt in IlOO ver den heeri,Sprigar 8a ... , ena, VIUI B. !.'nn ZiJl,-E. B. "
, '&II Nocmteo, M.lag.r. na al. Lij inagelijka een .. vereeuiifd Zuid

" l~:-Klepm!,l~, SchApea nD O. Briers, Afrika" to~ verlri~lena wil JQakeQ.
, -De Villiera, F.are & 00. Afsl ..... .,. S .. .
l .I~era. ' ..". • taan voo~ die 'IueGwe leus, die r.n geel)

" l~.-W.IIiDltton, B"likn, 8ebApell, E 1e eD Confederatae en geea Btitacbe vla, m~~
t P""rdl!n 'an 1. N. &aerm ter - nn Britache p teet' t, d IL r )

" 17!.-s..m.J1Iel Weat, de ptaaieOront P .. rd~n. , MJ 18 ge'll&lg e 1".;"'-'i ,lei ev 1_ Goadereo, in lien iDIOi", beter dan 'foor die vao den beer I¥*g P
i 1Iotdel nn O. P. BI_k.,-P. J. no._a Aan de beaulwoordiDg dier vrug tallell
, P. W. &000, At.t.ger. '" I "d

" Ill-Wellington, Paarde. ft! &P1a"D E. E. 'WIJ eenige rege en WIJ ea. J

, H __ ,-J. Fred. Peat. ct 00 At- Preeidenl Kruger' grof ot. langs te leDDen
I .lIIrera. .... ., dd die nreelliging waar men 'zooveel vaD

" lsr-Klápmar.atatl~, noklren eli Ha meJ. Yan . It .. .. d
I A. O. Cilliers, Jr -J 8 AI . ot CO spra, ZIJD' InZien. ree I gekoll18n "WI,
r ~eft. .,.. &flU ., nu de veACbilll!nde StIlten ...an ZUid

" 18r.lfal:tlluplat, ge. ill het Nie.wveld, Afri", in plU"' Vlll elkander IltiaihJ."::J:~~~~ i~:::&blokken in den. weg te leggen, elka~der ill
, bun boswa~ hielpen. Daarmede lJePoeld.

Zija HoogEdele waarschijnlijk ni. ~at e~
gem nadere v"reenill-iDI_r dan de ':h1l111 btt-'

iP. J. ~ .taande te ~ken WU, maar wel dat
Afltlapra. mm voor bet oógt'lIblik hior ' UD

A. ! bad. IlUI, hij .. u d.. ria gdijk' Ooi
An...... dunkt "f&ll wel. H. il .1"0

lIleD iD CJ. Zuid ACrikll&llaoh$
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-la .. Boedel ft.W'Ljle i.nhée: JAOoB
D. LI &0'0%. '

OP <VRlJDAa, 19 OCTOBER,
.~ ,': J)ee :rremJddap ten 1 'iUe precies.

. ' /'7AJA hblW1: word8ll "f'erkoaht au de
.__"C .WOIIiD, ft.II du onrltdene te W'OI •.,- ..... V.u.r.ar, ,

1. HUISRAAD:
..'h ~I IWIOttllDltlt Voor., E-t. eD,sr., )feut 'leD, wUt'ODder M.bollie.
JaG RWe ell Wuch-TlIr ..1s, Aanret
ru Tw. Doaijo Stink houten StoeleD,
:LectUra"teu" VodueD BeddeD, e~, ID.:,
ala:. ea Aardewerk, Keu keDgereedscbap.

VOORTS:
f GedftlMe~e ~.n ,(RuiDB).
2 Paar K.rtlugeD (I paar bIJn&Dieuw)
i Kapkarreu op Vel'8ll
2 QpeD do. do. do.
1Vark..,.. waarooder e811 praobtige Beer
J Lot Kaf eD 1 ~ Kaj.tenhollten Kozij-

, Dill met BameD eD BlilldiD18. IJOJll!illro".

AANDEELEN:
6 Paarlsche Bank AandeeIen
I ~iritQ8 Maatschappij do.
1 Paar1sche Assurantie en Trust Co.

Aandeel.

In Vaten van 168 Ib,'

'. TE KOOP BIJ DISAACS 1) C
TB~.~!,=~tJ'~~:::.= ' J. !lG. STEYI'LER &"CO D . 8890 EN 9~ O.
'S~~~:!~1~~:ttC!~ E. B.WATERMEYER,28~ST, GEORGES-srtwT, KAAPSTAD LA NGE M:ARKT-STRAA T.I ....I..,',O'Rit;7!ó'N.~WlLLWI
leD gemelde KilteD verkocbt worden om GOUVERNEME"'tTS LiNrMETEB. n:iïi' i .

·!1
11

reJte-liDg te vereleDen •. Tege.~:jleer Adres: Onder bezorooiDg~anden hher \i~ORG E . FIND,..LAY & CO' . I' HET OMHEINEN' MET. DRAAD, ENZ OpMaandag, 22 Oct.,tiJd bReD Terkocht wordeD Tersch81dene 1:1-;. ;

arliblen door venohilleDde lieden bij A. J. VAN ~N Calvinit' •.· BIEDim NU TE KOOP ...UN TEGEN VERMINDElIDB PRIJZEN.. - -- Zal op. de Plaa.ts' zelve worden
::~ !k~~~~:n::.el:~e~~' ook om . , HEININGDRAAD, Zwart en Gegalvanirieerd, Ovale Stalen, Stalen met Pa<~n, JOHN SHA W. Yorkshire, Fabriek van IJzer- Verkocht,

DAS onLAND ,': . SpanpilareD en Schroef Standaards. • en Omheiningsdraad, HET Landgoed" LELIEBLOEM,"
J. A.. DU TOIT. j' POMPEN, voor diepe en ondiepe Potten ió Geelkoper eo IJzer, Geelkoperen mid- SHE F FIE L 0, ,E NGEL AND, gelegen nabij deil Altooa., aan denDrt'--~'I' - ._1. • 1:.<> B t Deutsche Zeitu.ng I.Ur SUd,-Afrik.·.· a. . dId PRod b h b' "I

~i 'I'~ .lf>f'",,",OIB, uv . ree-8 ru" ,-~ eopantv ieten e oQlpen. FABlUKANT nn elke IOOn VAnUaer- en D,....dbeininll. Inlf"hlPJlOOrten,Horden, St.ale.. eD' n e oac -weg, Innen twee mj] en van
. Kupdlld, 16 Oct. 18fS. Drack aDdVerlag TODBr&un.~iebaeli.&:OO; '1IUINSFU, ITEN, ToinBfoharen, Graemanijets, Toinmacpin~ voor BesprNlijing. IJ.eren Draadketting.n, Oe~hanieeerde I>raa~b~liD,ia.Bli.kaemafteiden,Kopfll'tlllRaamkoorden, Kanpstad,' De Gebou wen bE1ltaan nit een

V"''DBUIZING. 0 A P 8 T A. D T. KAFSNl.J. OERS, ED~~he en Amerika4.Dsohe, Amerikaansche Kun en, Atm08. VenoerbMe StAlen Tramway.. Wagene en Machinene ea Wlelea na elke loort, looale die op de Hecht, Goedgebouwd Rais, met .lIe ge-aa I ! . pherlsche.Karneo. i . Diamant1'8ldengebruikt worden (lie de bijlaad ere KIltalogu.), en&.,eo&, mak ken, dMrbij BaitengeboDwea, zoo.
"DAS OAPLAND" bat Bieh IIIr Aur""be GOMEL'ASTlEKEN en ZEILDOEKEN s,Jangen, voor Tuiaen, Wa~",agentjé8. DE NIEUWE INGEVOERDE DRAADHEINING. als !'tallen, Wagenhuis, Voerzolder, Be.

- gemacb~ die Inter_ea der aeatachen;~. SLUISK;LEPPEN voor Dammen, GegoteniIJzeren pijpen, Damsohraper8' . IERSTI PBIJS.-Kaa.patadsche Tentoonstelling van Landbou w Edi,eodednVebrtr~t hkent'enz
d
. DIit Plb'll.ohtigKaapsche Handelsbank lied Ier ih Siid-Afrih naob I¥if'ten IU 'tier. B,BAIIr,.',DBA.;S BI:5TI: .".01:_, 'VA_ Z.W. A V, I: L, 1882 1883' , Igen om eZI e voor ee '(lion Innen

lreten,eineeDgere Verbindungder Deutséa.n'" en , lacht minuten loopeDl van heL Z()ntririer.IN LI~U1DATIE. linter ~na~der herbeizDtUhr_eDund Bie,ion ' In'Vaten van 20Q Ib en lOOlb. sche Spoorweg Station en ook gerieflijk
allea Wlohllgen, VorliliiDgen Id) Multerl.ode ',·Harde'.waren P kh' 'G t" t K' t d ,-' nabij de Stads Paarden-Spoorweg LiDieDI XAN'I'OREN van bovex' e- und .• lIen iibrigell StaateD d~c~ ,0rgiaNge a Ulzen, 1 raves raa ~. aap~ a · gelegen te zijn. De liggiDg ls uiterst

elde I t JJ• .. -V BencbterstaUlIog su beDaohnobtlgeo. AUf· : " vroliJ"k en de grond VOOr en rondom hetm . ns e mg ZlJn wae au. dgm Gebi~te der VoIICln,irtbaclld\

PLAATST naar het Gebouw van lIoterhaltende und belebrende Af, ihbuilaD ....',.D,' SNP 0',N DE,'R Hnis is beplant met eene verscheidenheid
de ._1_ • Roman IJJ" . , IBoomen en Struikgewassen die eenAUWnWe Weeskamer,' Kerk- .. Iliad E~blIlDge~ 80hlieeaellllicb ~D heerlijke sohadllW op de warmste dagenplein. polib.ohen Berlcbtlll aa. , . ; i ' " •
17_-_n.:l11l: October' 18·~. Abomlemellypreia: per S-Yonate, & ab. . "DDr_;1I gevDen. bo IdE'
.lUI&1""--' ~ 0_ -G MOII&te 11Ih.-jihrlich 1 Pld. S~. Pli_.Di e l"oorregten &an v9ngeme Igen.

d ., TTOO"'p' ER VAN ST'ÓUISVEDERE' N' ,dom verbooden knonen bijna niet te hoogElen'-nl •• er. nll=:~: Einepaltig per ZoU ~lh .Jl.. ' .". ' ',' , ~. " , , , geschat wordeo. De uitgestrek\heid, d~
Gd. Gd doppelapaltig 5 ab.-Dei lteberij)ne vruchtbaarheid van den grond, de orer•

Acta nn VeDnootaebap. gedateerd 1 ADseigea BabaU von 5, 10 resp. 15°/0 ,~i BUrm.,',.. est., ra, .Ch&Dibers.Addérlevstraa.t, D. Slaodurcla lijn TaD Hoek- ea T~U&tlr Tolrenl een jlebeel nieaw principe pmaakL De vloed van gras, het gezonde van het .,e;.
Octobc:

r
, 1859, o'f)g~m.. ~~ volgen. S, 6 reap. 12mouatlioh8ll Aase!i9D. .. J Standaard.i. puatig .. n E~n kut eo "ordt ttCeI PMt in tUn grtmd gedrn.a, &GOdatdelleln leer 'ut veld en de voorraad water, over dit I\l!ea

de bult der oonpronkel'lke Acte, Pro'LA - .. __ ..- _~- -_ ....fr ...._ , .. K A' A. P, S·T M' D, . .taat. ID pilletedat et eea rolld pt ia het IJ..r Ileellijfeni. liD het IJnrdlUd daardoor jleuokkeD kan men slechts oordeeien door een per •
.li --_.>!O A t 1'''·8' _""_UI D·......"""' _..... ..t1., word'. waardoor er Teelwerk eDnncheideDe handea 1'ereieehtwordell om d..n StaDdaard regt op '. I"k b le

• ge~~u "."_~~~,~.' oil .' ". IL t·;' h t 'h"'( . ' d; ft d'e h t te baDder ÏIJ bet~' er dooqreelag811alt een Bpleet, IOO&la ai, de ,"keDing btijkt,lOOda&d. 8...~nll 1tOO~ E ezoe • ".e,...~-..- _..!...14 t·t AGte CL j ,.....,__ ~O~D ,; e ge ee e., 'aar OP. r en gee" 00gS'8 of de Drnd ee",oDdijl behoeft afgewoaden te worden tot dll.ngte, di. mea lip ht terrein IlOOd';r ,_ en gedeelte 7an het Elg,endom Jl
Url .... te !lo. 11,1859. TE 8~ELLENBOl:fCa.....;T4D HuW, ~ beeft, _.roB de.e 0" liin.J)lu.tlJ gelegd ea ""lretrokken wordt. .W.nneer Dil.de dr.-d Koed lp Per~lell verdeeld ten gene ve VSIl

OPBft - . . Mej. Wnr., van ]IJ tot S uur, .op den ' Márktpri,·zén. re~pum&D11 wordt ~J op ltJft pl.. te gebOlldeadoor eea .Ieulet ot Will'. welke y..t wordt 1f88,'-eD. Kooplustigen.
ULD UPl'fUL, '38,000. hiell Y1Ulelke Maand, eDte Wli:LLINGTON - wUrd~ de ~raad DINaIleeDyolkome. ,eepaD!leBwordt geballden, maar ook de &and .. rd, bll}tcop Het Plan van het Eigen{}om en verdere

-AlrHERTON'S H.OTE.L,9 tot 1 luu/bp de.. WiJle vnj ea geheel r.gtop .taan en bo met nneho1'ea wordea dOOlhet ne, dat er Inch legen b'· d bed k '
DIiP.lllTBtlRBN : d 1641 Bed l'J 0.. " E ".. _bIlIIrt. '. IJzon er en unnen veruomen wor'

De Edele Heer J. H. HOl'IIBU" ell eD, om orven "tHD or MI E,. 'vVE ',0 N ... '17. E v.v I v G'. Er lijn aan dit .telllt'l noli'&IId.N yrt1Ot. _~ 1'erbondea. Er i. l!'8ell genat Toor bet den bij den Ondergeteekende.
-. n1leD mêt gou.en "o.teo' Plaatio, ta .lo, .L A "',"', "', brer8ll der VotltttaltJi&n,hetIij bij bet Tenoer. belnj bij bet 1'NJtmllna,ea eli. materialeo kanDetl.in

Voorsitter. "Compoei~." Opn.llel8 modellen te Dem,n: ; ,1'MIldeiaer beatek wordea nfJ)llkt, terwijl de Sludaarda PM ~ .ija dUI di platte IJaereD VerkoopinO' te bA<Y;~nen te. De Wel-Edele ilD.IDa Wel-Edele HD. voor de~ lDaeU.n .. n ;KllusttaDden, l1li",; " , . Stand.. rd., die 1'éelgrooter gewigt hebbea; . Jl'. -f"o.L£.A,

J. G. BonCllBltDe ~J. P. Roux, MD. naard. Jouglte ell geapprobeerdlte Eu~ J)A. An' " ht' ·1 1. b 'Jr.' k da' d lJ. Standaard. lijn Jt I lt I t, op ner yard. YaDeIbtU' geplut:.t, en de Draad ja de beete 11 U ur .W HJDJUXGH LL LP H VAlI' DBaPou lICI8e eD Amerikaausche.telaela.--Geell Ui~ "' ' er een genIc, In om oop I 18 ge ragt, .ten ell~ te t e G&jI'lIiftDleeerdeKabel UaerdlllAd.4 o( 6 maall!'8'1'lochten; de topHjn heelt de dikte nb No.~; de. _,
• -,' • • • FooijeD. ":', ; OOI<lergeteek,·ende zijlle \Verkzaam.'heden aIS PROFESSIONEEL ondante Dnden 'hebben die Y&D No. 6. De bo1'enl!'8noemdeOlDheiAiDgit d. but. ft Ik áM7IItltigiIU LIBERALE BONUS ZAL GEGEVEN

AVDIT.VIL.1f :-, DL BERKS T. HUTCHINSON, 1. ICO. SNIJDD heeft laten vareIY.beriqt ihi; mits d~ aan zi;-n Kli~nten di. tot fl09 tOI! u ift~. endur .tJee ~l' &ijaeigen tabriek ge_kt ja, un d. maker dell Draad WORDEN.De Wel-Ed. Heer IDe Wel-Ed. Beer S baI.uD Tandbeel ter .No. 2 NI -' ~"" . , 0:> , .. ol ' J' ,en toebehooren tegea 6111h1t9ftl'OOll ,. priJ"" te koop aanberelen.
O.l..K. VOs. J. P. DB WH, S;un WPSTAD (~ri~ 1866) ~' en het ~bliek m het alge~n, dat ,lj NOG STIIDS zijn Kr.KB- . VoorprijaeD, cillnlWlw eDu&alog_ doe lDeDaan_li bij . G. W. STE!TLER,

. J ..J'. BREOM. Secreta".. ' , .' ., D~MAkBB8 DI~ARTE~lIT l voortze.~·en dat al~~ a~n he?l ~. J. BIlUY. Aclderle1l~t. ~~, eD P1~t. Port ~ze.beth. Gebon.wen der Kamer Een 19 Curator.
"DB PBOTEO'lEUB" - ..' " :~. ~::rt:~d:n.bestelhngen, gelijk vróegel', ZIjne pe~OOIlliJktl attentle JileDl~AgellhOOflomrSlL\whIZIll4Afrilt .. alD'II'leDl:Map'IJGmO~rakllnneDbeaiglÏldworden 3 Kerkplflin, ,

Ir U ....."J Onderlinge Maatschappu ..;, g ". Is. '.,1,.- ',' l H T-WENTYMAN'&GO . Kaapatad,60ctober1883 .• :MAltKTl'lfH, KAAPSTW. T '-'li ..: COIl lf E L IlS BI 0 L L,' .... . BEHR, WELCH ~ Co., ~F8LJ.(P!:'!_.

........ LEVENSVERZEKERING, •• Tegenover W. PJ Bank, Paarl.· i I . I ECHTBBN OPREG7B_~
.DeDi29lten Se~t" 1838. ,.u .,'. ' " . ' HoJlaudscb.e eo Hallescbe

KAPI_TAAL......... DE~.r:~~~) iKAAP DE.G DE HOOP Hebben hef genoegen het ge-eerd Publiek be- ME"ICIJNEN.

La,dbpuwge ootschap. kend te maken, dat hunne Eerste Be~ending • Huis Apotheken, enz., enz.

. Bloem .... GroelIto, tluIm- eRA VEN, 'Dr C. P JlJRITZ • c.
ENTOONSTELLINGS . -. rOI8T GlWmIVlDmD IS, BB8TAANDB IN' ENGEL APOTHEEK KAAPSTAD le-Hoop Loge en den Gouver:- . . ". er bo ' ,
- " -... 'i.JIA¥OND,' 'SH.A.MROOK,' 'L,YNDON,' 'OAST STBEL,' 'C.A.PE kwalit~i ~v:~'!.:=~de

, en de beroemde " VIN BY .A.RD" Handelaars iD al de lteden MI dorpen
. Kolonie, Vrl'taat, Tran81'aal, KimberleyS P I T G B.AVD....... eldera, doeD ten eerBte lUUnoek om

- • ';'-:' .. ~. prijllijlteo. door hanDe namen iD te
aU bovellita1.Dde adres. •

\
.

:-* •

l~"R----.....----~.----~
JL M. :aOSS,&OO., BIEDEN NUTE KOOP AAN.

·lU.N80lm'S PLOEGEN, Enkele, Dublx-Ie, Drie- fin Viervool.
RA.N8OU'B 3i2 PLQJtGEN, me~ Balken en Wielen. .
R.!N80ME'S U:fPLOEGEN.
HOW AJlJ)'S &ble, Dubbele, Drie- en Viel'roOr PLOEGEN.
AMERIXA ANSCHE PLOEGEN. Nos. 111.20, 21, 22, 23, ~ en 26. I
A¥ERIK..u.N8CBE HEUVEL PLOEGEN, 0.00. BL, A2~
R. M. BOSS &:Co'. Verbeterde DUBBELE ZWEBDSOHE PLOEGEN, met

Helboomen •
R•.K. ROBS& 00'8,PATENTE WIJNGAAlID P.uRD, ENHARXEN, IVan deCaledon- en ete MountJtraatHOW!.Rl>'S ZIG-ZAG :EGGEN, voo: Ligt<m en Zw.ren Crond. '.'
SCHAREN entoebehocmm voou1 de boveDlltaaDde. . HUISRAAD :lNZ

R. lt ROSS" Co's vertooning van Landbo1lW~.reedscbPt Stoommachinerie, . , •
. . enz., iJ dageliju open in hunne -Vertoonkamer. _

R. M.. ROSS & 00. Strand-straat Kaapstad lo de-a Boedel .v8n wijlen mej. A. J. D
.' , • STADLER.

. - .,..
COMMERCIEELE 0lt rrijdag, dell .911en4ffi,

en BraDda~.raDtieDlaatschappij. Zal, ter plaatat WIJt tronkn tlet"~

01'~Ba:tGT 1855. ' DAT Kostbaar Eigendom "~EL •
Ingeschreven Kapitlal. £50.000; Je!liez~n alreeds' betaald. .£110000; GELEGEN," dat door deo heer

Fondsen belejd, £58,000. M.unw, Landmeter, in Kostbare Bouw-
perceeleo is verdeeld.

ZEE. en 1lRANDASSURANTIEN van alle' soorten dagelijkS Peroeelen 1 en 2 behelsen s-« •

tegen loopende prijzen &angeQomen. 2 GERIEFELfJKE WOONHUIZEN
PROMPTE E-N LIBERALE BETALING. metalhetbeuoodigdevoordeacoom~_

. datie nn ltespeotabele Jl'amilien. AI de
A W BROOK SUlTH, Secretari Gebouwen sije Vl\n den heohtaten en
•• ..IIl 0ClIll' 18 verbeterden aa' d I'n he~ Eigendom

K--O------------------'-·-------- beveelt z;ch BJ>f"Oi1ial aan voor eenlONIALE NIJ'VERHEID Ondernemendon KooperofKapitalist.. .. . .... vf:!!~~~~::1.:c~~~ii:_::;~
deelen aan:lI"oor een Speculatenr ;zij zijo de
beste in de buurt. Het Eigendom is
geregtigd op een onbeperkten voorraad
water nn een altoos standbondende
Fontein.

Kleaafdeeling . De verkieselijke ligging no hetDP Oa4el'ceteekead.ea, laaDd.elea4e Daar d.e .1Icce.tle 'YUl eigendom, d,'slielfs korte .afstaod nn dil
., '. y.le 1a1l.uael'Vriead.ea ea aD4el'eD cUe iD plaataellJke stad en "erreikend uitzigt, zijn beweeg.

redenen tot het 'bouwen van Cottages,_IJ'Yel'laeI4 belaDI lItelle., laebbe. be.loteD dit 1Il1d.d.eltel' die, wat de ligging en andere voor.
laa..d. te aelllea OlDKolomte. ell aDtlel'e. 1IIt te aooclU;eDOlDdeelen betreft, niet overtroffen kunnen

wordea.laD. :Vlt,.bl'eld.ea 'Vool'I'aad
HUISRAAD, ENZ.,

KOLONIAA L GEMA'AI{TE ~I E UBEL EN~=~::~:a~;~7J~a:Ie::mGl&8~e:nOm Belangrijke ZakeD te bespreken, vooral' met betrekking tot de aanstaaade Yerkie;
singeD, lli om CandidateD Toor be~ aan.laande Parlement "oor te d"gen. Allen 'l'e ko_e. besletigea, opdat slJ bster ID .taat _o,eD siJ. Aardewerk, Zilver- en pleetwarell Soep.
d di 'bcl t II . dl· . La d V lk rd d' d h lepels, Eet. eo Theelepels, • Vorken,ua le,· ang 8 e eo In e we vaar. v'l'n D en 0" wo en rIOgos verzoo t te ool'tleole. 0'Y81'laet oue,t tIese. belall,riJkea tak 'YaD_.J- Tllfelmes8en, Sehenkbleden, énz.tegenwo:ordig te zijn. l .

.pe heerea die plan hebben sich Candidaat te ltell~ worden ook verzocht preien t 'Yelhel4 aaa,ed.aaD d.001'.tle laa.d.elwiJn tiel' Be"eri.g III laet
te II)D. r -, H. J. DEMPERS, q q. 1IIt.11lltea 'YaDKoloBIal. I'lnau· ya. ~het Tea4en. 'YOOI'het

CaI~OD, 8 October 1883, Koatl'alLt Ollltie. _ I e 11 w e :I' a 1'.1e _ eat. - Geb 0 11 W e a Liberale Bonus UI I gegeve1/, wo-rden.
--==±-:~::---=---=--::------'--;----~-::---::----:-~-- te • e 11 b eie I' ea., '. G. W, STEIJTLER, Secretaris_ZWAVEL , ' ZWAVEL , Besoeken s1l11eabe'YiDtie. 4at olUe .riJsell veel Zaag ... slJa Gebouwen der Kamer,

: d.aa laet-bed."., ...alU"V'OOI'.oo"tgeUJke Al'tikelell 'YallBqebeh No, 3, Kerkplein.
' I . I I'abrikaat k1lllae. iDgeyoerti "'Ol'tleD. Dau wiJ eelate!' alet KaApstad, 6 October 1883.

verlaage. iD 4ese lte.m,e'YiDg o.sell eleell lof uit te ltu1lla De heeron H. JONES si Co" Afslagers-
.ea, nage. wiJ .leelat •• ell letlel' d.le belaDe .telt la 4ea 'Yool'-, KOL 0 N I A J, E
111\&&8' 'YaD·Jt.oloal.&1eI'abriekea om oa. Dlalulta eea be";:Weeskamer&TrustmaattChappij.
soek te bl',alea, 4&&1' tilt 0.. eelllllllld.4e1 I. Ollltie lautlehntse
TaD d.ea,l:d.ele. ComlDlQad. 'Ya11Kl'ooD1aad.edJe. te be ... t-' AAN BOEREN,
,,001'4e.. Melkboeren en Anderen.

PUBLIEKE ,VERKOOPING
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De Wed J. D. LI ROux,
'Ezeoatrjoe TeatamentUr.

Weru.,ton, 12 9ot. 1883.
Jo JlRBD. PENTZ d CO", Afslager,.

'roote NoodopJava I

AF

ltI.a.LlfIESBUIY,

PUBLIEKE VERGADERIN.G
TE CALEDON~

HIERMEDB GESCHIEDT
GIVING dat de AX""""UKlInJlJ14I

Malm.bu,.,. TBNDERB verzookt
repareren Y1Ul het volgende stuk
nlUDelijk : -

HRTPUR~lEK, 100 hie,r ter Bble, al. Van Hopefield naa.r ,ltalmeabur;y.
elden ID dese KoloDle, WOi'd' lteDnil Die een Tender jnl8Ddt geliere Iloóigoed

JrllP-: dU de Heer G. li YB U R cl H, te zijn een prijll voor de ~paraties, en ook
CONSUL-GENE~A.AL der ~nmERLAN. een Prij. voor het beleggen met Grnll, per
DEN. St. Geol'Jl'U"trut, albler. eene IN, vierkante yard, voor een tijdperk "" een
TEEKENLTJST h,eeA ~potDd, iot ontr eDeen"n tweejf~n, alsook twee voldGende
YaDpt T~1I <?e1dehJke ~lJdragen. ter tf!ge. borgen voor hel behoorlijk. volbrengen: YaD
lDOe&.komlDgIDden lwaren ramp. welke dat he~ kontrakt te noemen, • ,
Land ell dea.HiJ Ingesetenen, ten gevolp . Tendere moetea wor~ea ingezoudetl;

~ftD. de ouJ.uga pI: ta geiJsd h~bbeade Aard· or op den '",:.~ragetr.>fl'en hee, " en ~Iob gaarne .. I kd 'JlTOV.EMBE'R A 1 'JlTST. '. j
be!aat.wn met het onnnaken vaD de te ont- iJ en ~" "a.lu" ",;
Y1UlgeneGeldeD, ll88l' lijn GOllV'tlMllmentt. gerigt aan den Secretarie, eD geëDd~~rd
'I GraveDha£e. dell omallag "T"DIB TOOR RnUATIU

Kaapt&Ad, 15 October 1883 l>1lf HOPlnILDlCltllfiWm." . ,
. . De Leapt. ot eeDige aDdere Tendei' ;niet

noodsakelijk aaDgenomen. ; :
Op laat, 4.
J. F. FOULKES, '..

Eecre~ie.
J"antoor van deD Afdeeliag.raad. . ,

Malmellbury, 4. Ocrober 1883.

EEN! Publieke Vergadering' vau . Btemgeregtigden in de
C.ledon zal .gehouden worden ,

' " i
TE CALEDON~,·

OP ZATERDA.G, 29 OCTOBER ISS3t

LEES

TEN 10 URN, '8 MORGENS,

~ ,DE HOFZAAL .ALDAAR,

DIT!
~ .K. A. yOLSTEEI!!' berigt het pn.

bliek eD zllO oode Vnenden mits deze,
dat hij, de permi8sie van zijn Caratoren
om te haudelen verkregen hebbende,
weder zaken. 'begoonen is 11.18 MARKT-
AGENT, te No. Il NIEUWE MARKT,
en "ertroawt, door zioh .strikt aan ziju
taken te wiiden en prompte afrek8Din-
pa, een gedfelte hanner begunstiging te
erlansen.

BrMldrams beste B!oem· van Zwa
, InVaten van 180 lb ap Vaatjes van 100 Ib.

,.Pearces beste Bloem van Zwavel
• ,'0. '

H. J. ZOER,
Promenr, Notaris en Tran8~t-

bewrger,
KANTOOR TAN Dil

XENNISGEVING. 'ZUID A FRIK AAN B~ VOLKSVRIEN D.
, . I

Ácut«llt,..,at, No. 11, Xoap8od. "!

DtUDItTUJI :

D. Wel-Ed. Heer l. P. H. v. D. POll
Pr~.ident.

If ·~l.C. Honua. Vice-
PreaideDt.

" J. J. BOJ1lBYB,
" W. S. DUT&ll,
,. ,I; C. WISdLII,
ti C. T~V• .,
II P-'m ». VIU.I....
" P. 1. B. LoIJ.ur~
., ll1motrll lfmna. i
UMtilV .....

, U. "'tl-Ed. lieu o..w• .::rrJDr.l'PLII:'"
.. S. V.BQ•• Ull.r"

"..
JJ
'ti ...

KOLONIALe

WEESKAMER EN TRUSTIIAATSCHAPPIJ,

BELANGRIJKE VERKOOPlNG
"AR' HlIT

KOSTBAAR EIGENDOM

" WELCELEGEN,"
ourGI. OP Dn HOIK'

Zee.

W1>stad, Juni]. 1883.

VS. DEN ...
Commissaris van Publieke Werken.

VEBKOOPING TE 10 UUR.

VAMHIT KOSTBAAR
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ltOK8TAD. loSOn.-Er wort!t van Pondo-
lM<I bengt d"t er ernstig wordt g<>vochten
tU_'ben de Regsman". en Mllqutaa stam.
De oorzaak van df'tl twi.t U t'{'n dil'fstal. Ma.
'lutas yolk heeft bet Ult'<'8t geled<'n. maar beide
lumten b,·bben " ..I.· dood('n Ml gewonden.
ZattIrdag ..... bet vt'chlen no!!, ....n d~.n gang.
t'mhlangagi na'mt er d"d 8&ll.. S~oyo .."n
T allelo mal<en z:kh ook gereed voor eeD, stn~d.
Vtul lIi.kOt l&IMl wor* ,~keJijI~biJ-

~_C 4

U TSGHAPPIJ.

(OOPING

E~DOM

~EN,"
DE DLUUNTVELDEN.

XIlIBERLEY. 12 OCT.-Er heencht hier
.eel opgewoudenheid over de toekenning op
a&IUtaanden Maandag van claims in Borrels
mijn. Barkly West. Vele men&chen 'f'ertrele-
ken alreeds daarheen. ~ eene &peciale bi~-
komst van de Mi~OOlllIllli!8Ïe, heaen gehouden,
werd het hCQ,iene rif- tarief in een reglement
opgenomen ter goedkeuring van de Regering.
Door de De Been Mijn-maaU!chappij is een
diamant Tan 133 karaten gevonden. De Di-
rekteuren der South East Diamantmijn Maat-
achappij sijn> overeengekomen sich met de
Central Maatachappij te vereenigen. Een bij-
eenkom.t der deelhebben zal belegd worden
om dit beeluit te overwegen. Heden woedde
fIT een zware atorm van Tiind en hagel, gevolgd
door leoud weder.

- ---- -~-- --......_ -------..-..,..
zonderheden omtrent uitruikeli ienneld. Diko
Ï8 ziele en zekere tOOverdokten fijn er in beo.
troklcen. Een oud lI1an werd ui een afgrond
geworpen en gedool, en twee antIeren zijn bij-
na dood geslagen. lIet vee dat Iontvangen IS
met het áoel om de onkoaten der peput&tie naar
Engelmd te déklcen wordt n, terleocht. De
berigten in de Kaapoche bladen omtrent des
heeren Brownlee's gezondheid zijn mieledend.
Ofschoon er in Engeland ge.!ne: algeheeie ge.
nezing bewerIet Ï8 lijn er geen: nieuwe ver-
schijll801en van verontrustendeb aard.

---_

sLoiuustraat,
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i

CETYWAYO.

MARITZBURG, 13 OCT.-De Timed of Natal
zegt dat men in ollicieele krin~n te Mant:..
burg de juistheid nn het berigtlvan den cor-
respondent uit Etehowe ontktmt; all waren de
Engel9Chen vali plan sich van.Utjibepu tot het
vangvn van OetyW&yo te bedieJilm4

!om "WEL.
Ioor den heer
.stbare BOllw;

KIMBERLEY, l-l Ocl'.-Hier doet een ge-
rucht de rondte dU er diamanten in bel!Llg~-
nomen sijn die verborgu waren in het bm-
~~ van een boek ~ ~ de ~~
Yertroklcen EngellCbemail was gepost. De
autoritt>it.en bewaren het stilzwijgen over de
mak en weigeren &lie bijzonderheden, maar er
ia ongetwijfeld tlOine belangrijke ontdeltlriug
't'IUl de eeue of andere !IOOrt~. Twee
Ximberleysche lieden, WUI"Ya1l dë _ Donglaa
heet, lijn te J agorafontein in hechtenis geno-
DIen wegena het te koop aanbieden 1'1Ul dis-
manten die heetten van Olifant8fontein afkom-
stig te zijn.

De tegenstaBd tegen de nieuwe regulatiën,
die het ontkleeden tij het binnentreden en
verlaten van den mijngrond vorpligtend makeb,
heeft sijn toppunt bereikt. Er zijn talrijk
bijgewoonde vergsderingén vanamb..cht8lieden
en mj'Chinisten gedU1'ende de w<'6k gehouden.
Giateren a..ond wert! een door de Maatachap-
pijen voorgesteld vergelijk geweigerd en be.
sloot men Maandag eene werkstaking te
beginnml, indien er eenige poging wordt ge
daan om de nieuwe re~tien in werIcing te
bn>ngen. Heden namIddag werden op eeuo
zeer talrijk bijgewoonde vergadering op de
renbaan dreigementen van .. rattening" ge-
bruikt.

ERNSTIGE ONGEREGELDHED~V TE
KIMBERLEY.

~n :- MARITZBURG, 14 OcT.-Dé correspondent
der Tinu. of Natal uit EtehQwe berigt dat
coll1JUÏ88ariB Osborne op 11 l.I. naar de Inkan-
hls Ï8 gegaan met een eskorte van ;Naturellen-
politie. ,

KAAPSCHf! HAND~LSBA.l(K.
HEr RAPPORT !JER LIKWill~TOREN.

)O~HUIZEN
de accomnH>-
lll·en. Al de
hech-tsten en
,t EigeMom
illO voor eea
KllpitaJist.
~nt makende
·don. en de
1S"lijke voor-
ellr;zij zijD de
Eigelldom ia
teil voorraad
~ndhoodende

Het .olg6nd~ ia de 'er korte inholld .aD hel II.
Vrijdag namiJdag a1D b.t H.oojl G'regt.bof in.
1I-1•• "rd "'PP"1 un de officie_le tikwi ~alor.n
d~r I\AOp.ocb_lJandel.bRnk. :

Na •• rmeld te hebhen d.t "'~n8 de .Ieeht.
lijden hllu rapport oo,Dn.tiger hlidda d~o sij
""rot llelDeend badd.o, ,", •• , de l,k ...idftlor~n
'o ..rl t.- "~g'n dllt de IIChQII.n det HAnk Ioea
zij e'''81 ""d.r likwid.ti. we d ·1l'1'I... tal, bo.-
r.ke"d ... reo op £43~,4-12 8 6
eo de bftt'n na aftrek fAn

al.cbte aebuld.n op19 ,..n he'
',ta'ld valJ d.
zijn beweeg.
~O Cottages,
ndere voor-
£fen kannen

800,12'2 0 4

latende een t.kort n.o ... :£33,3(1) 18 :I
I>... r SChQlden die eel'8t al. gv..d war.n be-

rcbou .. d lat.r slecbt bl.ken t. sijn, ... rd dit t.-
kort..,.,r .e-meerd.rd. Ontungen Wft. er gedu.
rende d.IAAt.to twaalf mllADdenUn hf\t hoofdk'n-
toor en Un d~ k"lonial~ fili.len:'£J7ó.002 41. 7d.;
.. n TrRoovadllChe fi,i_leo. £18,.JVd Ilo. llri.
t.r"ijl d. upro~pin. flln £ 10 nlt.o~s £OO.4~
0&. I Id. bad "P!.ler.rd .n .er"'!Cht w.rd n"l1
£4.6UO op te br.nll"" j maar het ! ....Ido no
£3:/.3 II) lOa. I I. "as Yoor bet groot4e gfde.l!e
niet illb~"r. Uit bo,e"~.m~ld. 0""""llate1 had
men di ,id.nd.o betuld tot een bedrag '.a Ill. 3d.
in bet £1.

KIMBERLEY. IJ 0(7.- Het kamp is in Pen
.taat van oprU<'r. Van de wpinig<> Maatach"p-
pijen en particuliere personen die heden mor-
gen met werken b.>goIUlen werd het vuur hWI.
ner stoommachine. gebluscht cn hunne inboor.
lingen a.rbeid"ra weggcjB$gd door de werk-
stakETde oproermaken. Tot nog toe ia er geen
eigendom vernIeld. maar er wordt &Igemeen
ongerustheid ~evoeld en mf'n kooatert groote
,""",8 voor ernstige ru8hersturing. daar de in-
boorlingen door de §trat~n parnd.'ren en hard
&an het drinken zijn. Van de bijeenkomst
tU!IfiCh"n de Mi)ncommiJl8ie en de &anvoerders
d"r oproerma.kers i8 niets gekomen. Mcn voelt
dat de Regering een valach.tI stap doen zou .1.
zij onder de bestaande omstandigheden
toegaf, maar de politiemagf u geheel ontoe-
....ikend om ZICh tegenover het g>'peupel te
d<wn gelden. indi,·n. zoo al8 men verwacht, er
ernatige ong<>g<>regeldheden plaat. vinden.

~NZ.,
kamer Mea
m,' Glas- ea
"'aren Soep-
!s, Vorkeu,
enll. De nOIl o•• rige schulden ~_

droe.leo £181,733 8 4w".rLij Ileroell'd moet WOl"
d~n int.rest 28.po<l 0 0

maken le totaal .. n £:?UO.733 8 4
D. hsten nog iD hADdenMn
hel hoof.JkRntuor on fili.loD
bed roell'"'1 ... 7:1.68.' 1 ITr", a'AalllCbe 6li"len 24(j,~tJ 8 4W.t d. £10 oproepiDjZ' ""1(
• erwftcb~ "ordt op te 1.,8-
reD... 4.1)(J() 0 0-------Totllal £322 226 I} li

UUR.

~Ij worden.
Seoretaria.

33.

).. Afslagers-
E

~~happij.

WERKSTAKING OP DE VELDL"".

KIMBERLEY. 15 ocr.-In de Kimberley.
DIl Bt-en. Du TOlts Pan en Bultfontein mijnen i.
alle werk ge8tallkt Machinisten, ambachtslied. n
en opzigtera zijn" on striko." Er parsdeeren
beden Dlorm optog1en door de straten. De
MiinooDlmiai~.zal de geew'{>loijeerdon te Du
TOIls Pan te elfllre heden"ulorgen ontmoeten
om de grieven woaTOYer men, klAagt te over-
wegen. VertegenwOQrd.igcn van m.... tac!aap-
}Jijen rulll'D ook een onderhoun hebben met
afgevaardigden van de lieden die het werken ge.
staakt behben. Er heerscht groote opgewon-
denheid en de toestand der zaken Ï8 zoor
em.tig. Yele !iedeR zIjn vertroklcen n_" Bor-
rells Uiijn.

VIn dit tolaAlder buen mo·t mon .cb'~r ..ftr8k-
lt.n £31.000, ".nr ..p m_" h.t .erli~' IUIn b .. t
boofdkanlot'r eu d~ koloniale fili.len ber.kant eD
£118.:JOO Voor d. TfllnaY""leehe fili.l$n, lood.t
er £17!?0~'6 0•. 51., llrn-d II"Acht. ""ton lijo
~eno' ... "en schul.J ,~n £~'UU."3888. 4~ ,dill ~en
tekort aantoonende '"n !ao,8C6 l~. I Id., dat d.
de.lbebbera goed lDoeten m.k~n. )I..1l lI'eloofl
!'Cbt..r G..t .r nOlf Ilr·.,W bedrlljf"U iutfte!lt dOOI
1'r.narMlfCbe debiteuren .erllClhuldi.d, ~oed zijn,
"ftt d"" bu.o"jlfOm..ld t.kort mind ..r D>"~enuI.

Uit een oDdefl""k in d. Trl\D.. aalllClheiahD 1'1In
d. &"k waa gebleken dRI die .an btt bel!'io af
un Ilecht b.atuurd w.ren, en d. &ok bijna alJ,ijd
iA dJs..,krQ,l& VAlI hare ~1!.~rd.lll,ald.arlllDg.luk-
kil!' "AS Ilew~t. Groot" .nmm.n w"ro~ er da",
,vurg~8eh"t.o op "'cllrit.ite~ die '!p "erre na
ni~t to.r ..ik.nd Wilreu DID de Bonk te d1kkoo en
iD b_t d...." flU) luik. IRk~n w ... de tak ta Prr-
""i" de ergete. ID Un jlu ..1 ""I .r bij de
£Ió,(!()() ,,,orll_hoten op aecQrileil die sleehts
omlr.nt £3,óOO ... lUIrd "lUI. To Potcliefatroom
w.ren de .. i_la ill •• 1. geVAllen niet l1.prot.~
teerd, loodal de end,"""'to!n niet lao!!,"r aRr.-
~prek.liji waren. T. Lydenburll bltdd.n d.
lAken w_gsrnl h.1 ootdekkeIl der jlOQd•• ld'D in de
n.bijheid eene hetere wondlnlf genomen, lood ..t
het •• rli.a aldaar •• el lDind.r S'lU bed"'ll'en dan
men eerll gedacbt had. Daar in ... ·e lI:e':all.r. ia
de Tran •• aal W.nneer DIen om pro.ialoneal lIit-
• prlUlk AIInlo.k deed, de partij. hunne .e1&ntwoor-
d,JiJlth.i<l ontkenden, mOt'II m.o alui ... lnll.Uen,
.. al tot .... 1 .elluim ""nleiding ga' tin hier",n
nOi'md.n d. lik"ida~len .enig •. 'oorhe.lden
YAnuken die VAD ','1 mAAnden tot lanll.r ge-
dnllrd b.dden .oord.t m,," .onnis kon kri~.n.
Om di. r.d~n wild..n de Iikwidlltoren langer tijd
h.bben dan bun "AI Ioejle8wn 'oor h~t lik"l-
derren YAIIde TranSVlIlIlllClb.bateD.
I)" gebou"en te Stellenbo8ch io d. b<!ek£nop

£958 lIs. 5~. If'scbllt, had men 'ao de hAnJ
1181et .oor £1,000 en ,oor het hoofdltaDtoor,

• De P k Il~bat op £4,676 h., had men £li,000' gekre-PRINS ~ERT •. 15 0cT.- ro urem:' gen.
Generaal gmg hIer gtat~~en door oP.. ziln reIS ~ Indi~a de 'kredit.Qren biDDen de drie jAren
n~ Oudtshoorn.-Er Zl)~ me.;r moolJe l1'gen- mo.teo wordeD helllald, j1eliik bl-p,alcl il, IlII .r
buijen gevallen. Alles Ziet hit'!' veelbelovend nQnog eene opl'O<'ping '''0 £20 m.~teo word.n
wt. . gedaao, belAAIhaAr io maand.ltjKlCbe pu,ij_men.

- ten TAn£2 .Ik, het ""me helaAlbaar te !ij~ op
DE TREIN TE STERKSTROOM. 1 No .. mher. .Men deokt dal dil tlOO~ aal

op·... ren en dat dao later wanneer 4e' Tranl-
ulIlsche ",ken eenmaal gerell.ld lijn een groot
g..d ....lt. biervao lall de d..,lh.bben kan wordon
terngbetuld. '

Het r.pport eindigde met de .olgende nno(-
ken :-

1. Vilt er door h~t Hof .. n order ... 1 worden
•• rleend lot bet oproeF"o Yan £:JO, hetJalhur iD
maandelijkac:he puijelDentoll VAD £2, ~oYan-
!feode op 1 NOYfmber 1883.

2. Mftjlt om in onderbandelin:;reo le ~tr.den
umtreDt de Trau.'MIlIChe bKt.o eo Om .. W g~lde
le makeD. I
3. Om li.t bedrajf der locllritait door delikwi-

d.tfor.n g.at.-Id verminderd to krijlle". ,
4. "utori~it om All. kredit.-uren die luinder

dlln £20 b.bben moeten ten .olle lIit te bolAle".
6. 'Om aan twee pel'lOneD die depoeitat ia d.

bank b.bbea Illaar "lo d.elbebbera bun lIIlnd",,1 io
de opr""piDg betsaId hebben in plaa,.. •• n dit
bedrlljf ran buur depoaita telilteo aflr.klieri, telllg
te 1I:6yen....at sij aldu b.taald hebbe".' '
6. !da!!'t om i"g."_ldo banknote. te Yer.

ni~ti8"'n.
7. De.liuing YAn bet Huf omtrent d. beloo-

Ding 8110 dil lik .. idatoren te worden lI'~g.'.b.

:N,
nderen.
lOPING

ilOEM."
l\"EDRENNEN TE PORT ELIZABETH.

~WILLI.dM
PORT ELIZABETH. 13 OC-f.-Het weder

heden bij de wedrennen waB plachtig. mMr de
opkomat schraal. De uit.l"g WB8 &I. volgt :_

!OeL,
: worden

.. Maidon Plate" :-lJeatloer llQ"~. };U'",",",e,
Jolly Friar.

Damesbeun :-.'t/"id of Erin. Hiltoll. ('ock-of-
the- Walk.

.. CritE'rionStake8" :-Lo,.,f Bi81Mrrk,won ge_
mal<ke!ijk; W,ld Flo,t'f'T. ('6/.",

u Suburban Park Free Handicap" :-Clrfrl.n,
Sr~, Fo"r-()f-l'rllm!'".

Dit was een goede r{'Q. lI.ud C<Mh. de gun_
ateling, sprong uit de baan,

Landbouwbeker :-F,lfilla [rnte • .'''ap. ('lol,l-
da. Dit was een IICberp betwi3t ren.

EBLOEM,"
oa-, aan den
3 mijlen fall
taan uit een
met alle ge-
)I]wen, zoo.
,zolder, Be-
)IC Prach"g,
no binnen
Z·)Qtrivier·

!.: gerieflijk
lrweg Linie
g is uiterst
rondom het
~heideDbeid
I die een
ruste dagen

ALIW AL NUORD, H OCToB.-Requisitiën
"-orden geteekenrl om den Minister !Sauer te
..en:oeken sich 'WOOerherkie.baar voor de Wet-
gevende Tergsdering to stellen. Een open OOre
~rgadering £al deze week wBAl'SChijnlijk ge-
houden worden om andere kandidaten te kiezen.

REGEN TE PRINS ALBERT.

oeld Eigea-
liet te boog
ektbeid, ae
:I, de oY8~-
.n he~ we~-
'er dit allee
::lreen p9f-

:igendom is
erieq 'f.n

PONDOLA..'ID.

STERKSTROOM. IJ OCT.-Een.trein van
13 rijtui!l~n, b.>vattilnde omtrent ';erhonderd
menschen, bereikt" d.ze plaAts hooen morgen
te II ure. Yan Queenstown was hij om half
negen vertroklcen. De heer 810880r verklaarde
de lijn open. Er waren vele mcuachen op den
platform bijeen. '

Hot .. eder is prachtig.

en .,erdeH
::>men wor-

. 'lTMTATA, 13 OCT,-Het originele geschil
tU88Chcn Vallelo en 8iyisio werd tijdelijk bij-
gelegd •• ijnde beide partijen overeengekomen
dat er niet geetolen zou word~n. Twee dagen
later werd er een ~oot aantal. vee van Yallelo
gestolen. Toen Umquiliao dit hoorde, g~lll8tte
hij lijn oppenten induna. Isconcoc, om Z11l/.
m&llllChappen te vel'ZlllIlelen en weerwraak te
nemen door Siyisio scharle te beroklcenen. De
impi onder lAooncoe zal morgen. den IMen
dezer, tegen zonsondergru'g. uitroklcen. voeren-
de Boltlein het bevel. Donderdag vond er
weder een geVRl van uitruiken plaats. De
alagtoffen waren ~{'Q vader, diene zoons; en
neef De aanleiding wu dat de mverdold9l'1l
wid:m dat de slagtoft'en een p&.' geboren kind.
dat drie uren na deuelf. geboorte overleed,
hadden betooverd. De drie werden in tegen-
.. oordigheid van ~()() llUIlI d~ ,geschoten.
Over de 1000 lieden waren getw.gcn V&ll den
rlood van d..n man die onlanga in .Gwadi80s
land door mieren IBopgegeten.-lIier beginnen
.ware regene te vall.'n. Aanwezig 40 atemgeregtigden, en de beeren

M. Neethling "n Ph. Mljburgh. De h.jer P.
D. Mijburgh. voorzitter, opent de verradering
met ('ene korte rede "n wijst de aanwezigen op
de punten die behandeld zuIlen worde!l. name-
lijk het 8tell~n van kandidaten voor het Hooger
en Lagerhui., Hij ~ijst de vergaderillg op de
moeite die de aftredende parlenlt'ntllled£1l sioh
voortdurend get:roo,t h ..bben en ho.eér zij
voor de belangen van Stelknboac:h gerinden
hebben Zij hebben, bun p1i~t gedaan, ging
hij voort, dat de 8temgeregtiguen Yan Btiellen-
botcll nu ook bun pligt dOeD om bOIl, t4 ber--
JQ'HIIt

t],nente

fEGEVD

'LER,
Carator.

'.
LAGERS.
~-
•Ilesebe

Vrrgarlff,,,U up Vrijdag dm 12
mor!l~m 10 Uur.

VECHTE~ I~ PO~DOLAND.

Zt, enz.
~o.
STAD, J..
R.n de belt.

[K.\IILERNIJroW8:Open ing dor Kamer-.TROO~8_
orVOWING. - I!l'DIP. - KERKELIJX.-CoN_
GRE8.-HOLL.\ND-ZtJID-Ái'RIXA.]

De 8eCret&N, de heer P. J BO!1man; leest de
notulen, die goedgekourd worden en brengt
daarna veraIa,r uit omtrent de geldiniddelen,
die beterleonaen zijn en,dit'waslbaraan te
wijten dat er zoo weinig gestort werd; dat
moest beter worden. De heer A. de Waal he-
.spreekt flit punt en belooft betenchap,

De heer Ph. Mijburgh deelt me le dat de
heer Hofmeyr verhinderd wae te komep,wegens
de zware siekte zijner vrouw. op voorstel van
den hoor ]1(. IL. Neethling, gee«lOndeerd 'door
den heer Krige, wordt besloten den hter Hof-
Dleyr een adree un te bieden. inhoudende be-
tui,ing vau leedwezen, al. volgt :_
, •• Deze vergaderin'!. gooft haar leedwezen te
1rennen dat deheer . H, Hofmeyr, 'Wegens on-
>ge8teldheid zijner ecbtgenoote, verhinderd werd
-tegenWoordig te zijn, en Yertrou,"' dat lij
lJioedig weder heratellen mogt."
, Dit voorstel wordt nnaniem aangenomen.
De voonitter opent de di80nuie O'rer het

Jtellen Tan kandidaten, en wijst de ~wdzigen
DOIl'Dl&&ls op de voorleeur die de aftted"nde
leden ht.hoorden te erlangen. "
: De heer W. Joubert meent dat de aftredepde
Ieden herkozen moeten word~n, daar men Zich
ronden bespottelijle sou lJUAIcen. .
: Op voorstel un den heer A. de Waal, gese-
eondeerd door den heer R. A. Morkel, wordt
den aftredende leden een dankbetuiging. toege-
lngt, alo volgt: - ,
': •• Dece vergadering wenacht bij d_ ha~
danie te betuigen aan hare "eriegenwodtdigen
.oor himne trouwe diensten en onvernloeiden
Ijver aan den dag r'legd in het P&rlemé'lt in de
laatste vijf jaren.'

Voontel unaniem aangenomen. _
De heer P.J. Boaman .telt voor, gtlIOOO!ldeerd

door den hoor C. M. Neethling :_
, "Dat de hee1'en P • .4. Myburgh en J. H.
llofmeyr worden herkozen, al. vot1egen-
woord.igers voor de StellenboSltChe afdoolihg in
liet Lagerhuis."
. Unaniem aangenomen.
, De heer M. Noothling vocrt vervolgeQ.8 het

..toord, en bestrijdt 'I'era{>reide gt>ruch~n en
~ekert dat hij ala altijd 8tellcnbollflh £al
Vjlrtegenwoordigen ala deze plaat. hem weer
kandidaat stelt. Verder deelt hij nog een en
&tlder mede over de be1a3tingalcweatie op' bier,
wijn en brandewijn, waaruit een debat volgt
door verschillende heeren gevoerd. ,
'.'Daar de heer P. J. B _man gehoord heeft dat

nl~ in de Paarl het plan heeft om den b~er P.
Marnis al8 kandidMt te stellen en hij overtuigd
is dat er eendragtig djeut g~handeld te wohlen,
doet hij het volgende voorstel, wat door
den heer A. J. de Waal ge86Conde(lrd werd:-

.. Er worde eene Commisllie benoemd om met
de' PIlarl en Kaapstad te con8ulte~ ovlll' de
kándidaten voor het Hoogerhui. De Comlnissie-
leden te zijn de hoeren P. D' Myburgh' Sr.,
A.~J. de Waal en P. J. Bosman."
De heer P. Morkel stelt voor; geeecon4eerd

door den heer JUCB. Louw: den edelen he4li"M.
L.: Neethling te verzoeken, zich bndidaat te
stenen voor het Hoogerhuis in den Kaapstad-
schen Cirkel.
lle heer M. L. Noothling wordt door de ver-

~ering op nieuw met 18 stemmen kandidaat
geSteld .

De Voorzitter kiest ab commissie van
w8llkzaamheid de heeren P. Myburgh, P. J.
B~man en A. de Waal, die deae benoen;ing
aannemen.

De heer Ph. Myburgh spreekt daarna. ~ok
naálens den heer Hofmeyr, zijnen dank uit
v<><irhet in hen gestelde vertrouwen, wa4ma
<le 'hoor M. Neethling, na de vergsdering.nok
zijnen dank betuigd te hebben. nog even djne
polltielce inzigten 'blootlegt en daarna het be-
.tuur en de vergadering .oor hunne aanwe"ig-
heid bedankt.
Hierop werd de ver~ering gesloten.

ove~t heeft, en aan~ m~rÏ8afgC8~da.n
de ~trikaanache natie mogt prijs ~ven; ware
Afrikaanders, .oole zUlke. ~ afkeeng djn .... n
de platte PatriOt8ta4l, WlOrhart vol is van ~e
gedachte om tot de pude JII'den terug te klieren
en de vreemde afg04erij weg te doen; of cich
de Hoer nog wolft :wenden, en one voIk
oprigt.en en 0l;1le ~a1ionaliteit doen .~loeijen en
de Engeleeh llldrinp.ter dood gt'OClJen, en nit
on. land doen veNWljlJ.Eill1.Die broeden 80hijnt
gij te vergeten ., i . f

.• Neen, gOede vriend!" hemam Bat&vus;
.. het ZIUIleII.Qjnmet die lieve DielUlC!hea 800ft mij
sooveel troott, waar Ik in deze ellénde bij hen
in het klaaghuis nodénit, en ik durf zeggen,
meer genot dan de viJlUJdeo van onze taal en
van ons 'I'olk met bunne lIl.oode triomfen
lIUl&ken; en 't i. er """ 1'IlD daan dat ik hen
zou vergeten : in~ koester ik gestadig
de verwachting, dat hlUUle zuchten ea gebeden
n!et te verlOOfs auIlea beYOllden worden, maar
de uitwerbelen ~ ~ te bekwamer tijd
tot heil der natieauIleD'l'ertooneo. Maar ik 8preek
van hetgeen er door de bewoners dezer landen
in 't ~1ll00D ten gtQJ8te 1'1ul de- volkataal ge-
daan is; 't is-niet ala ..oorlooper van het ge_
hoopte, maar op zich nlf beechouwd -NIETS 1"

Ik leon hier niet vllCllop leggen. ••Hela&s I"
suchtte ik, .. 't zijn niet enkel de Tijanden van
ons volks'-taan, welkie met de pogingen onzer
partij om de natie t.l redden, spotten, terwijl
zij met onverminderile woede voortgaan ons te
.erdelger, mMrl!e~ "re-en beproe{Je vrienden
der AfrilmaJllche 1IIIáIC. eprelren ala hun gevoelen
!lit dat die pogingen 1I1ooIlt. do laatste stuip-
treklcin~ van onze nationaliteit sijn. Hoe
diep mij dit grieft, is BlOt geenc weorden te be-
echrijven." 1
Mur B"t&vua stak mf.J oon riem onder het

!aart door te antwoorden: .l In hoever .ulk een
oord<'61 bij de onzen woor eene uitdrukking van
Vr'J88, en bij den Yijand Tan hoop i•• wil ik nn
niet be.li88en. ~ wij behoeven niet te
vroezen. Wat de HeeN wU, zal geschieden, en
dat ia zeker goed. En wat is het Hem, Om het
ongeloof en Ile vijandae!aap ten klaante te be-
llC!aamen, en onze zielabegoorte op het
onverwo.chtst an ongodachtst te verwezen-
lijken I"

.. Wij letten te weinig op het wonder van de
bevrijding der Tranlvaal," merkte ik aan.

" Juut gesprolcen," l!eide WijD vriend. "De
Heer heeft ,ie Tran81'alen, toen zij van hun
wnd beroofd 'Waren, mOt eene vaste. geloovige
begeerte vervuld om het WOOr te bebben, en
hen met moed en ijver bezield om goed en
bloed voor do herkrijgiag ar van op te offeren.
En het magtige Britsolie .rijk was' onmagtig
om het hun te onthouden. en de poging daar-
toe wae lonter IIChandebelaaling. Wanneer Hij
nu ....n de ware Afrikaandet8 eene even em.tige
begeerte en belangeloozen moed, geeft ten
gun.te nn bunne nutimwJitcit (ik spreek niet
van politieke onafhankelijkheid:), dan zal bet
verachte en vertrapte Hollandach ....n het
hoo~erecrde en magtig voorgestane Enge)8Ch
bosllatelijle de nederL.ag ge ..en. en die groote
nlagt van Engel80hAIl, Anglomanon en ge,
luboekers. geestelijkheid en wereldbestuur.
dio met vereenigd geweld dl! Holl ..ndsch-Afri--
k&arulche nationaliteit willen verwurgen, -zij
mllon tot louter belagch.olijkheid worden
D .... rheen strekt mijne verwachting. Ja,
Wij ••dlm durI'''' : Maar ik heIÏDMr mij d ..t
ik aan vriend D. een bezoek moet brengen.
Wilt gij moogaan 0"

" Met genoegen ," wB.tJmijn antwoord.
Wat one onderweg ontmoette. en wat wij

daar spraken. hoop ik binnon kort mede te
deelen.

P 8. V_"'ke overnamc in HolL bladen.

en ~;nd·njk ;l"~n d·, hl,.den '",aJ4_ea '.11 dd
1!IA'stlrebond..n "Arllft<lering der Btit.oae W.t,.o-
"Cb.ppelijlte V.. eeniginj(.

Chat men tot and e re LUIddIl orer, dM ' ..rOJeml
mee yooreent alt 'AIII.ri ,a Yall IIoInfraai O'or-
l"Il'd mur on',itlle.oerd plan fa" eell &Aotal
Indianen IIm Pr .. idallt Arthllr op '" ligte" eo
in Ul'u.kerdtt hew"rina' te IaUQJ.u. tot de Ver-
e8nillde SlAt.n "U... lied""" '''lId ..o b.bb"l om
b.n te benediJten. III L~plAoJ lijn, uiet njk.
mijneo m.lir gebeele herll'en UU ij'elr uutdekl,
die door EnllelllCh"" wa:uacb.ij ,lijk .po.di&' jl(_
t!J:ploitetord lull~o, word.n. r..'.II~g.. kAu meD
w.IJ .. ""n Dij....nk"lDit nu ..e.kroonde au .Ildore
..oorn.lDe hoofden .efrYllCbt..ot' w"",runder d.
KOI!inl(en 'an Bel"ië eo' Spaqje, en ook w.UiJ(t
... n paAr l ..(hlll .u het B,itaeb. KoninIlWQi•.
lJ.. berlog eD berlo.riu na AlbolnYlijn th ln. bij
bali 1""'If.r, deo Koning der Noderilloden, lI'lI-
10000....rd; mur 'Jl &ij el ,ich deo tijJ td nlltt..
makon m"t 1l,J1andech te leeren ten eiad. I.kr
don ZQid AlribanlCben trooD mel,"oeg to!'
kQnnen haltloedoD, dat wordt niet IC.weld. I)"
beriJ(too onr hetgeeD do<>r d. F,allf1lhea in
TUDkiu ea op Ma I~uc \l w",dt Qi'Keri.rt, be-
"aLte.. niet Yeel m&l'l'dllo reeda 'roeger iu to!le-
II'rammen •• rm_ld it.

W.t o..er Z4id Afrik. berigt wordt, b"Jl8rkt
lich m8t'8t'tJt de .. k..n 'AO 0.1lrY810, WHaro.er
Lady Fior.OC$ Uilti" in ééne woed .. IICbijnt te
liju. Hut i. Sir Uenry Bulw.r di .. er bet m..... '
o •• r de door belli aau 0~tyrY.,0 lleetdlJe .oor.
wMrden van 1.,,11'1kri jlft, Ui"" ee.n der blrule"
b.rinnor' bet PIlbliek .r AAa dat gemelde U .u-
,era.llr door ;d" ZlIlu-,ri,,"den I.ot d. wui ko"
Wbr.t gepru,n toeD bij h -t lDet Sir Bartle Frere
bl... k 0"....0. te .ijn. In een and.r blA'l
wordt rer.d~n om do .treng.t m"Kelijk ... tApp".
toe te p.... n op &"8ft of drie Enjl.J@cbeD di.
U.ib..pu t..gen 0.t1".10 .ulleo jlebulpoon beb-
ben; DJaar de klIDIt ia om le ....nt lo! jIIlkkeD.

Dit voorstel zal wel bijval vinden, doch naar
te hopen ÏA, nooit zóóveel, dat bet lFet wordt.
Mogten onze Koning en de Kroonptins ou
ontvallen, wat God verhoede, zonder man.ae-
lijk oir na te laten ala opvolgen op den troon
1'an Nederland • -en PrituesIWilhelDUna I.Yea,
dan mM zij de xwou erven. ORAYIB Bovo !
bDIB.-Ten beboeTe der noodlijdenden op

Java'a weetkust en Sumatra'e oostJmat Ï8,_r.
ongeveer £12,000 bijeengebragt en ven:ottdeo.
Er is echter veel meer noodig. Ook uit Enge-
land wordt hulp geboden, Het V'&&Mráter in
Straat Sunda 80hljnt weer bruiltbaa.- te -ijn. De
PaUl heeft zijn &&akgelutigde oplfedrBCftl te
ondersoeken. in hoeverre de Roomiclie-wnp-
staties op Java bij den 'ramp geleden hebbea,
opdat er -trea'els genomen kunnen wordea
in de beboeften iler zending te voorzien. De
Boomachen laten geen gl'iegenheid YOOrbtj gua
om hunne poaitiën te 'lW8terken.

Uit het Koloniaal venl&g 'ftD 1883 bij eie
Kamer i~d, blijkt dat ondencheid_ on-
"'iIa.nkeli~e Battabche etamrnen, op de W~
kuat van Rumatra, :rich onder de NededaDd.che
,vlag gesteld hebben.

In Atjeh blijven de zaken hoogst onbenedi-
gend.

KSBI['BLIII[.-Het voorstel der 81Rode 011&
Art. 27, op de toelating van Predikanten l!Il
Godsdienatonderwij;rers weer in revisie te nemea,
vindt bij de groote middenpartij, Ethiaohen _
Evanll6liechen veel bij....J. De H""",ul ia er ook
nog af mede tavreden als een 'mogelijk begia ....
terugkeer der Synode, langa regelmI!D&.ira
weg. tot op l!!IG, en een !IOOrtvan strijken der
vlag dOQr de Modernen. De IJodenleu, zijn
erg tegen het ..oomel en verwijten het h1lll
woordvOC'rder, de Waalache predibut Luti.
nog wel de Voorzitter der' Synode, dat hij er
voor geatemd heeft. En een aantal Gerefól'-
moorden zijn er ook lt>gen omdat er op lAIik
een wijze geen einde komen Ican aan het getob
en het te voorzien Ï8, dat niet weinipn Ilioh
door deze Synodale DlADOlUvre in slaap lI1Illen
laten wiegen. Daartegen wordt ov~ ook
door dr. Kuij~ eterk geW'&&rIIChuwd. Hoogn.
waanchijnlijk zal Art. 27, B"UUJ. nq weer
plaat. rnalten voor Art. 2i oud, dat in den
groud der mak, niet beter of erger Ï8, fill al
de strijd tegen de tegenwoordige Synodale or-
ganiaatia op een ander punt worden o~
bragt. Met betrekking daarop zegt de H-.7it :

19 Sept, 1883. .. Indien de Synode toch kwaad wil, sal de
K.U!ER,,"IEUWS.-De nieuwe ae88ie der beide strijd over Art. li (gemeeutevorming) 'I'eel

Kamera van do Fltaten-Genllraal u. 11. :M:ahn· heater en ernstiger verzet uitlokken dan O1'8r
dag, door d~n Koning per800nlijk geopend. Art. 2i mog<>lijk was." Zij het ~, als er
De KroonpnI!8 WBONIET bij dit ylegtigheid maar een einde komt &an den tegenwoordigen
tegenwoordig. schoon het offiaiee program onhoudooren toestand.
zulks had laten verwachten. Waarschijnlijk Door prediklUIten E'n ouderlingen dor Chr.
WBOZijne Koninklijke Hooldteid weér te on- Geref. Kerk Ï8 in de vorige w<'6k de aangekoJto
ge8tel~, om ~i) de opening,dér Lmerategeu_ di~o Ptl8toraal-oonferentie gehouden Verslag
woordlg te ZIJn. Ooze Kroonprins fa- &Ttijd dier oonferentie 'I'olgt later. De Zeenwllch.
ziek ala hij in hol; openbaar moet optreden. Putoraal-Conferentie zou 26 Sept. gehouden
Het i. om er ziek van te worden. worden te Go<-s. Op de agenda dier IIl1l1OD-

De troonrede Wa8 moor dan gewoonlijk komet komt o.a. de Vl'&I\gter behandeling ..oor :
onbevredigend. Geen woord over landbouw of "Wie mag het Onze Vader bidden? "
hand~, .noch over de onderwijsk.westie; geen DE BROEDER _OEllL1!:El\"TEte Zeiat 'Vierde
"oorultZlgt op Grondwetsherziening, dan dat heden 1'ooro.cht dagen haar gewone _ding-
de Staataoornmissie zich "belig houdt met jaarfee8t, met een groot sanW leden en Yrien-
h~t .onderzoek van. welke bepalingen de her- den. Zoo'n zendingsdag te Zeist .heeft bijzon.
zlerung .raaduwm IS;" geen degelijk woord dere 'Ulntrekkelijkheid,vooral bij achoon W'eder,
over AtJeh. Wel d.... rentegen de verklaring en ala men ook van het prachtige Zeisterboeoh
dat er moor belll8ting moet worden geheven, wat genieten kan.
ofschoon het volk roods zoo boven Illate be- HIIT COYGRES DER ORrE!'I'T.UJ8TElJ, te Lei.
last is. De eeuige goede paragraaf in de den, dat juist is afgeloopen. _ _ &'fOOi
troonrede i8 mÏ8achien die over Suriname en succes. Het Congr<'J! .ou eigenlijk cent in
de voordeeIen die CumgOQ bn trokken van 1884 gehouden zijn. doch 010 de TentooDlte1-
..lp doorgra.ving der landengte van Panama. In ling is het een jaar vervroegd. Meer da.n iOO
één woord. e!'ll m..gere troonrede. taal~leerd.m hadden zich all leden lat.m in-

De Staudaard iJ! uiet erg telenrgesteld door schnjven en daarTan zijn 200 opgekomt'n. De
deze troonrede. omdat "v"n een Kabinet, dat ontvangat te Leiden wu feeatelijk en er i.
door geen enkel begmsel wordt gedragen, en uit Oostcnche g&8tvrijheid ui~end. Vm de
dien hoofde door niet één enkele staatspartij werbaamheden van het Congrne-1'1Ul al de
om des beginaeLJ wil ge8teund," niets anders geleer-dheid ~p het gebied der Oo4-nohe talen
te wachten is.. Het l/a,ui~bi4d ia evenmin vooral-kan voor niet-ingewijden na&Qwelijlco
tevreden en zegt teregt dat de "ope"i"9'- melding gemMlct worden. Onze.igene taal.
rf<k nitl. beval dat <k nat •• kan opllJtJl.klt." geleerden, de pa8 overleden DOAY, Prol. 'ftD
En zoo is het oordeel der andere groote MA- der Lit.b, De Goeije, Land, Tiele, Du Rin en
den ... Het Kabinet ~oet nO~ altijd de liberale &nderen zijn met lof genoemd onder de Iterraa
partIj vertegenwoordigen. doch UI dIe .partij der eerate grootte op Oostench-taalgebied.
zoo zwak als het Kabinet-Heemelrork, dan Ook nu bleek weer boe Holland" in de geleerde
ziet het er waarlijk allertreurigat met haar wereld, een eerate plaats inneemt, ~eno1'er de
uit. Van dit miui.terie i•• in elk geval voor mindere plaats waarop wij in de politieke 1PeI'eld
de nu geopende aitting dor :K$mera. niet~ te gekomen zijn. Te AD18terdam is het CoIlfrl'H,
wachten. bij het bozoeken der tentoolllltelling, door den

Onder de nienwe leden der Tweede LmAl' Burgemeester als vertegenwoordiger der hoofd.
bevindt lich Jhr. Beelaerta van Blokland die stad, op vorstelijke wijze ontvangen. In de
juist bOOankt heeft voor de hem aange~en leden van hei Congr s is de wet8uach,ap geeerd
betreklcing VMl .Staataprocureur in de Zuid en de Buitenlaodsche leden Tan dat oonpea
AfriltaauChe Republi4. De heer Dirks. voor hebben sichzelven geëerd door hunne _-
Amsterdam gekozen doch uitlandig, heeft zijn deering V&ll den arbeid onzer nitstekewle p_
geloofsbrieven nog niet ingezonden. De leerden.
Tweede Kamer is nu met!aare gewone 'rroo~ NOOBD-PooLEXPEomE.-Hett'll'oodeetoom_
bercidende werkzaamheden begonnen, en reeds 8Ohip, de Gtorg!1o uitgezonden om Il&&rde VIJ"""
terstond heeft de Regering bekrachtiging ge- onderzoeIe t:e.doen. u te A.ro~n~l go.arrÏ't'1lerd.
vraagd der toelAag van £2,500 Voor hei op- zoodat de rulOO 'POOr dAt JjChip u afgeloopen.
sporen der Varna-eJ:peditie (dat later, góluk- . De leden der eltpeditie kunnen heden ol
kig, onnoodig ia gehreken). Die oom zat ze- 1D0rgen in het vaderland terug :rijn. Zij UI.
br, zonder veel discu8sie. worden toegestlaan. len den 291ten &ptember feestelijk ont1'an-

TROONSOPVOLGINO.-Het anti-revolutiol)Aire gen worden in "Tivoli," te Utrecht. Beu.
blad, de Prole.e,I1l4che NoordlJrabaBtU,., (hopfn- voorloopig verslag van de reis en de Wa&l'IIe-

redacteur de Savoruin Lohman, van '. H<lrto- mingen der expeditie vindt men in het Hand«4-
genbosch) bespreekt in een uitvoerig artikél de blrw/.; oon volfedig vorslag volgt later in een
troon80pvolging. gelijk die bij eene hf·rziening afzonderlijk boekwerk..
van de grondwet behoort geregeld te worden. De Wilkm BaN'nt.lag 14 Sept. 'I'oor aalrer bij
Opvolgers van onzen Koning in directe hjn. Maaaoe-eiland, 43 Enge1ache mijlen '1'1IJl H.m-
zijn op het oogenblik onze ollgehilwde Kroon- IIlfrfe3t. Allea wel aan boord.
prins en het prinsesje Wilhelmina. Trouwt HOLLAND-ZUID AFBII[A.-De StlJndaard wil.
deze laatste buiten toe8temming van de Staten- dat Paul Kruger hier op bijzonder ondenohei.
Generaal dan is zij. volgell8 de bepalingen der dene wijze al ontvangen, en in zijn per.xJD
grondwet, van de opvQ}ging v.eratooten, en aan het ga.naohe TramTaaI.che Volk hnld. ~.
mogt de Kroonprins !len mors:anatisch huwe. bragt:aal worden voor hnn moed en 'I'oIhWiiur
lijk aangaan, dat altijd mOgelijk is, dan ~jn in den jongsten wontelatrijd. Dit ml ooie .. ei
de h,ukrm uit dat huwelijk van de opvolgU.g geachieden, en het Ï8 te verwachten dat de
uitgesloten. Daarbij is de Kroonprins zillke- komst van een 8taatapresidC1!t der Z. A.)te.
lijk. Ï8 de Koning reed. zeer bejMrd, en het publiek, ditmaal,zoowef 'oor Tranevaal ala 'I'OO!'
Prinsesje nog maar een lcind van drie jaren, ~- Holland, betere 1'n1chten DlaI!' ~ dua in
dat er vrees bestaat dat wij binnen korten tijd 18i5 het genl kon zijn. ",Oom PAUL" il ...
zonder directe troonoopvolging kunnen &iin. andere man dan Burgen was, komt hier onder
En ten slotte wordt opvolging in de vrouweliJke geheel andere omstandigheden, en Ican op de
linie, door on. land, niet geweméht gerekend, .ympathi.. der natie rekenen _ B1U'p!l'S
al. het met mogelijkheid anders kan. . slechts door eenige geestverwanten werd toe-

Re~lve de KroOnprins ,en PritllleS WilhelJni- gejuicht. Toch sij men niet te optimilltiach.,.;1
na Zijn nu nog achtervolgens tot de KrQon
geregtigd: latens. de Zuater dewKoninga, Prin-
- Sophla. gemalin van don Groot- Hertog tan
Saxen Weimar; 2den8, haar zoon, de ErfgroOt- PUBLIEKE VERGADERING.
hertog van Saxen Weimar. doch ,.,'d diens ktn- Ile pQblieke V~~derinjl ter h,noemior 1'1111
deren; 3~ens. h~ dochter, de 29 ja~ge. onge- k"ndid"t." 1'Mr b .idd Huil.n d..r Wetll:nillg,
buwde Pnn_ElIzabetb; 4<I'ln8. Pnnses ~rie biieen1!'ero..peo do>!' d.. BtMNII B~ •
Yon Wieden!aare kinderen. en Prins-AIbrecht Vennaigj"!1 '(an ,d~ .. 'Plaa..., w",rd beden, d..
van PruiMen, zoon V1Lnwijlen Prin_ Marianne. Il Oelob-r, a~o b.L Stadhuis A'ehou.jen.
doch uiet zijno ltinderen. Overbrenging Van De "pk.lmat, lOO wel ait het dorp ala 1'&0 boften,
de Kroon in het Hui8 Von Vlied. dat eig<>nIl.ik .... , ni~tt"g"n.lallnde het I<MFoaguDttige wed ....
geen Voratenbuis is. wordt niet begeerd; 'de red~lijk Ilroot. en er weNn ook verl"lfenwoordill'dft
opvolging van vrouwen evvnmin, en ~, "aD de B. B. Verreuigiog Yan Tult.,b t.egea_
volgens de grondwet, onae Koning geen vroom- woordig.
de Kroon mag dragen ian alleen van Luxem- D. bur Aliol!' werd tot Voorzitter IZ'8ko.....
burg. is de Erfgrootherto~ van Saxen Weimar "'ETGE'E..'I"DE VEBGADEJUNO.

ook van de opvolging wtge~lotel'l. tenzij hij S.cr"tJ\ri. d.r H. B. V..r •• ngiog I'!r& ter Wel
1'IlD Saxen Weimar afstand doet, dat uiet te bPIlait der Ve........llliDIZ'.all "olgt:_
verwachten &ou zijn., .. Hat d .. bd6r~n Alio)!', De V.. ea Conradi.

Er is nogtane een tak van het Hnis-N~u lAtt d.... bij ..enkomat unbe.oIen W'orJ..., aM
op welken de opvolging in ~elijke linie ~u g~hikt. per80n"n om het die,rice in de We&p-
kunnen wor.den overgebragt, mngt onze 1Couillg .ende V"'lZ'Adering ta 'erl.ejreo"oordig.n, m_&
en de Kroonprins overlijden zonder mannelijke hf'1Z'''''rto dat .dele bij ... u.kom1t d..n ~wildllQ
oir na te laten. -De zuster van PrilU! Willem V k.ndidAat kiele."
W&ll gehuwd 1Uet den Varat van Na88dU-Well- Il.. b....r Ali"ll druk&<!lijn leed .... n lilt .8'"
burg. Uit dit hqwelijk leeft Dog Hertog Adólf Il\nget' in een plOilio te liin he, dieLriet te lIuao ..
van N8.88au, wiens hertogdom in 1866 geweld- .ert.llehwOOrdilreD e., bedallkte Irtlrol,r.liJk .O.Ir
dadig bij Pruis8en werd ingelijfd. Eu deze d•• er bom op nieuw unz.b ,.Jell.
Hertog heeft even als .:mze Koning een onge- lien h 'er Arnold dil Tuit .peel het 1_ clit beo
huwden zoon en eone doohter, terwijl verder aluit p.n cl.n heer Aling Le Ytrnemea eD b.odaDkw
tusschcn den Hertog en onun Koning de bellte Ilem ·Id.n b ....r ia kort ••• If-pute w<><lrd..a ill
verstandhouding best .... t. Nu atelt <te~. "aam der re'fI'Adering .oor lijo. dieDlto!dll&llh",
NoordbralK1lodff voor de trt:>Qqsopvolging zóó te lIialrict h 'w ... u.
tegelen dat deze wordt overrebragt van Oranfe Il.b'"f Alinjf bo.d~nkte de ".rl".'1erinll 1"()"

op .'\"'.J(w, ill dier VOf'ge. Ul\t ILIa er gl'én di, b....,lj. "'I) lloJjk"urinlf 'ij ....r d:._
nl:l1l\nQPlijk oir is in direc~ IÏtue .in het lIu.ls *~ dp,,~t. liln ..onl)~,o uit, dat 1'tll, dat all;

'\'Rn Oranje. maar wel in dat VlIn N&Il38n.,dit o'nneelle tu_hen b".. e" de ;"8"' .. ten .." Oa,,"

laatste. de Kroon erven zal. Stierven dus ooie bo~de'l wa.. bij de unreoame Yerhilenlllf bM
"'?ning "n Kroonprins., <Iall."on np dit oogeli- dat bij lI~dllr.nd •• 1 d,n tIj J da& ltij he& distr"
blik Adolf van N~" KOOlll¥ v~ NederlaQd '.rt..genwoordigd~. '(),)r 100 ".r_heat bek.nd "-..
~. wet voorb'JgaaD 1'IlD PrWaeS W~. I Ja~ 't11Io."1I TatI lel di_riet ~11 Iaacl.

4#" Y.I/'I V6l."~~JJ4I4 f Q
-_: _: ..... ":

... ==
NEDERLAND.

(Ya" onze>! Corre6pondenJ.)

AFltlKAANSCIlE KAIUKTEHSCtfHT.L SEN. ~
(ITlfJezonden.)

Nieuws per Mailstoomboot.
Groote pl""nen wor I.n i'l cle bl"den p·r m.lI-

slo"m"6lOt ont",n,en u~ Ellto.p" ... r .... ld. Hst
• ..ne ia dat un eon .ll.ID •• ne ontwopeoinlf der
~;ur0p'lftChe lDogdndb~d..n die. ~I)or to.doen '''n
Prina Di.morek tot .lAud lI'ehraIt 1011 .. orden
lood ... hi; er in gl!lla.g I "'AI OlDloowel Funk-
rijk "II RuslAnd t. i.oler8n. H.t 8f'nt. WAe
"ii wel tot stand gobrallt door de toenAdering[&n vriend, ons 7.oor waard, zendt bet vol- .on SJMlnj", .... 0 all 1'ro~~er YAn It"lië, tHt

gende, met de vraag of ,wij bet voor onze A(ri- OuilAcbl"o~, want Fr.nknJIc ,.)Q mot goen m.,.
lmansche karaktel'8ChetlleIj kunnen gebruiken. jt ..lijkbeid licb !IAn eeo ""rIOIf me' lluilAcbland
Wef zeker. en wij hopen nog meer van hem:' te kunR8n wlljfen 1\1. b~t dill! t-...en. "0 dM k.",
ont.angen.-8TOFFEL.] der PyrAoeëo .00w,,1 ,,1. "fan de Alpeo bedreigd
"'.ll. de Afrilmandera maar net durven!" w.rd. T.geoo.er RllIlllnd waren K88DluIke IDO-

sprU mijn vriend Bat&vuo, een Hollander. d!en gendheden .Ia boodllenooten 'e b.kolDen, maar het
ik hier aldus noem, omdat ik mij voorstel dat ".... reeda Wl\t wBArd d..t lluilllClbla.nd ..lthaDI
hij JIOO wat het karakter van 8IIn ouden Batavier met d. KoniDlZ'eOYan S""ië eo RoQmllnië in
bezit. "Ab de Afrikaanden maar lIet durven: I" naauwe yerbinLenia alond. Iut.1lll8Obeobeelt meD
her baalde hij met nog meerderen nadrult. bier juiat bet t ...... d. pl~lI, nl. dat nn Ruol.od,

Deze woorden bleken de dot80m te bevattim dAt Ilelegd wordt .an plan te lijn de lJuitfehe
van ~ne overdenIcing al. welke bij hem zeer kw~8tie in d~o 1'orm flln o.n SIA\'iacbe kW'ltie
fr'woon waren, en die jui8t ten einde was toen te doen herleveo. Hiermdde wordL' in Yerbnod
tit: hem dezer dagen eene bezocht en ala 8"woon- gebraJ(1 de rei. do"r don 'orat ..an M'lDtell"lfra
lijk Jonder komplimenten zijne kamer binnen- nMr Cooetantinop.l, w'ur o,nd., a"d.ren de b.-
et&pié. 11I",eJl ,,,n diens scboollllOOn, Prinl KArAjleorol"-

"Zijt gij weer aan 't mijmeren over cie .. ilsch.pret.ndent op denS .."iach.n "uon, b•• pro-
tooleomst van 01U!land f" vroeg ik &I. wedEtr- ken lull." sijn, be"U(IJ)1 een plau OD>de t"OI8.le
wootld op zijn gezegde; want ile kon we) gissfJn docht_r un g~m..lden .orat me& dlJO v~r, Uul-
waar dit zijn oonprong uit had. . warije e"n hQ... lijk te__l,,"'n ,luit.n. D.t d.

":ra," zuchtte hij, "dit i. tegenwoordig 'Ol'8t ran BIIIJlArije op 1",& ".n Rud'lDd op
dagelijluch werk bij mij, en zeker ook bi~ elkon' nioo" de ti >Detitutle df'8 I.nri. i" werkinll
Afrikaander die iets meer is dan een klip. • ' be,,'t gosteId, i. in onl o.er.iJl' nn bet ,origo

.. Wanneer zal er toch uitkomst uit onzen be- Inllitni.uws ..ermeld. Bui&<!ndi.o word.n d. on.
drukten toestand te v_achten wezen!" Inalen in Oroatië, die lI'u"lld word.n sich th~nl
luidde verder mijne lligt. t.ot lIalm"titi ui, ta broiden, met RllMi.cb, 00-

u Zoodra het de tijd daartoe Ï8," zei BataV\lll. rUltalokerij io nrband gebrAjlt. IJJe Zui.I.lneD
u Hoe £al die ooit komen pn hebben oio' all.eo teg-n ife H.Jojlllren,
" 4Is het den Afrilranen gegeven zal wordtin mur ook teg"n de' OJStellrijlnche mon"rcbi.

om te dllM¥/l," vCl'Zl'kerde hij. .1. een beeraehAppij v.n .. baet~Ar,t DuitecbeTl,"
" Toch uiet wanneer zij zichzelven gaan ter .. ijl RllIland'l over .. i.. t in Zuid EU"Jl& bun

lossen ?" .~n groolen ZuidllnillClben BondslA&t aclJijot te"Gij bedoelt dit zeker in den zin waarin belov.n.
de Plialmiat het meent. namelijk Van het at- Uit Enlfeland i. het ..oornumlt~ Di,u ... d"t
werpj!n van Goda juk; (hier: de overheersching Lord Derby Mn de AQ.traliacb" Reged.ng dui-
door~ vreemden Staat) en dan moogt gij er d.lijk beefl te k~"nen Ilell.. en dot bel nkt. gAAt
maar'Tan zwijgen, wan~ ik praat liever niet ":an om m... r eil~ndo" in de Slille Zuid ..... re anO'J:e-
zulke'dwaaehooen 0lJl m den waan van zleh ro", WAn' dAt er '8J'd,a~u met .reemJ~ mt-
v&n zijn ongeluk te kunnen losmaken, zich vap g.odbad ..n, b.•. Frankrijk, lIto.luo di .. d.it. b.-
ellende tet ellende al dieper en dieper hoon til ' ..aarlijk m",ken. Te,."s ho~ll de MrnlSter
storten.:' .erlot'l!'.D ontu"j!"'n ""lien h.t <loeo o.~rkom.o

"Wat bedoelt gij dan eigenlijk met run nn arb..idera lIit NieQ" Guin"" WAtde Q"e-n ..
durven pn vroeg ik. landaeb. koloni.ten .ieh .eruo,loyOll. Il..he".
- "Kort en goed," zei hij. .• de AfrikaandeT1l GI"datone h ... ft op' reia m"t e..n Don"ld Ourrie
moetfSll durven Afrikanden wezon. 't Ont. b>klt nAar d. l}eeD8ebe wot ..r.". tlol 'ftn h ,,'ge
breeJdi hnn aan moed en luacht daartoe, en dii p)tenll\teo, d." RUIliscbeo Kajler ihll""l.,t.", 11"-
i8 hwi ongt-Ink." tien, waar er Wl\reo ,8f'0 rappOrt •.ur. !Un boord
" Ell wat denkt gij dan van het luidruchtig tOéjlelaten, en men ....e.t dUI niet I.J .. ol wal

geroe~ oxuer dagen: Afrika voor de Afrikaan; er ll-hllorJ en "iot g~hoord is "I" het 1..... IQ.IÏjr
dera !' publi.k lOU willen. Nog lDeer da~ do r.~i. Uil

.. Dit beteekent in 't algemeen nieh anders EOlfPland'l "gTO<,ten ouden m~n BChl)lIt de
dan dilt men begoorig Ï8 om te genieten of te aankomlt ."n O'D ,ondl in h., land b 'praAt te
be:rittén wat den genen naar rogt toekomt ,lie "orde", en de !t....nten lijll ",I 'An all. rIel b....
waarlijk Afrikanen sijn," sprale de nuchte" rijZten o•• r h.ti1~pn er no planA~,! om b.m te
Ho~der, ontaotten •• rm.ld wordt, o'er ·bowe.n bij op

.. Góed," hernam ik, " maar bewijst dat ....n· .. il Ifel_gd eD gedun he. ft. el' "At di,,;.,mee.~
dringén op HoUandsch niet genoelt' dat dê li;. Nft Jijn uokom.t in F..ng.l,,"d aeblJnt hl)
me1l8Cben .Afril:aanders willen zijn." Doch miqd.r npg ..w.kt ta Iljll 0"0 op rei., toen bij
mijn onverbiddelijke vriend antwoordde: de oY8ftuilling @ch>l8nte kO'8t.ren dot bij met
"I4at dat willen llla&r staan: het komt dd jlalll Il... n kenni. I"U maken; ." men I-jlt

hier op dll,.,'fI. Mn ; en zoo lang dit ontbreekt; dat hij "O"2"r ... kj ... met. d. politie g.b"d
en dat. ijveren voor ~ollandsch niet eene ge~ heeft ..... r hij lich on,"",rne ua berinnert.
heel lipdere vertoomng gaat maken dan het Yvur de flrilllCb. tr.",..n in E"ypte i••• " I,i-uw
tot nu toe gedaan heelt. beduidt het in der I... ra"ti. k.lntr ... t .oor ..... m... nd.n ollog","",n,
daad Qver het geheel niet veel meer dan het lOod.t lij vooreerat DOjr niet w.g IU I-n,
Heere! Heere: in d ...Il mond van Daaruchria.. scboon er op de reede YaO AleJ:.ndril! ... eo
tenen." onkel Brill<ch oorlo~"BChip meer' ligt. Wijlen

" Gij zijt toch een regte Micha, Batavus !'I Mor.. no I', rieitekll&rtjea W.,rd.D '""r lOa. p.r
zeide i):. _ otuk 1'erk"cbt, 611 lIiet minde, d'n 1,200 ."0"'''_

" Dit Eon voor mij goon schende zijn," ant"; k.n "ID li ID 01" .11I'.r in bet I\Cl!erpr'lft~r ... mbt
woordc,le hij, vf'Clbeteekenend op m,:; <ttpkkend. te .. ord.n lijn ",,!ranIlen, e<'n w"", un ,el'llel"ld
.. Maar geloof me. Micha zou van g..n""her', lIinj!' mei een b~lICbrijdng YAII-ee" nieuw. uit-
harte niet. anders dan gwlBtige dingen te Eeg_, riltding om luidi .. die ... n de ,",Ill k.,men 100
gen'l!'6bad hebben." 0 jl!U\uw m01!'..liik dood ta krlilfpn, t.rwijl .. n

"Emnwel. uw oordeel is nu toch wel wa~ Alld.. 4e b-tuillio,l bM •• tte d.t d, ins-nd_r TAn
hart! ei! overdreven," merkte ik aan. "Er njll luIk ID.tII..1 ""flulrdi.!d WIlS d.1 hij d.1 Dooda
vele eohte Afrikaand~ra die in bet diepst van! lijn broeder of .oat~r kiln opknoop.n loud.r in
hunne .,el den en"ndigen toeatand V8!l land e~ b.1 wi"1 kDu .... chlljf to!wur".". Verder h....lt
v~lk. ~uren; bij hen ill, 't ~ .l1Pijt over, m.n een epoor .. eg-JDg"lllk .0 Mil o"g,hlk mot
tijdelillten achteruit~, lUMI' lDJltge' droef~ I twee ICh.peu die ta.cen .lkaad.r geatoot-.n b.b-a.w over laet weU TlA memdal, lIie meIl, "D, ..., ,aD poel' belu, il ru .. Ii .d.;
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De heer Perk Ir., ge8econd~eeTd rt or den beer
Ham., .telde 'foor deo beer Jaea .Memnlf eenr
alt ftD "UD geaehikt p8l18oou

Ilr Beek 11111:JlUTn8 dat de keuze nn dAt
bndlClut 'foor het t l!eDwoordlge ultll •• teld
werd ID deed e .. 'foontal In dien zn. doeh de
.eerderb"ld bealoot, c1.hdehjk lot de ke liP
onrlt>gaall
De beeren de VOl, Oonrsdie en M mnll' tot

NlDmlng lI:ebl'll!!t &I)nde, 'fe klaa de dp m.erder
held IIcll teD ,unue TaD deo beer de "011

Wl1'CnVlllfD& BAA!)
n. heer Oour.dll br.gt ter keODS" ""I de

WjMaIroaa." dllt bl) 80n dn)yen onhanlfeD bad,
_cl.laeet' HlIIIthell'"nei!"n IS, Slcb kandidaat te
lIIIIItInt .001' deft Noord W _teh ,k.n OIrkei
(De 11_ Ah"fl legde 'fnor de uUlldenng

- ,oOfIteI per bn..t Uit Malmllllbury UD
._ ~J namelij:r clat de beereD IJuckltt
.. Bcif-rr aldaar 'OOf den Noord W Cukel
.ou "_IneeN worden, .n IDeilen 4e Inge-
...... .,.a W-.ter "'1f.nI.1I den derden
tlbdldad _ te ltelien, Hn onderhnlfe onre_D-
Jromat door beid, dittnkten lam II'e&ToB'eDworden,
- alJraader 0"' 811weder te oDdellteunen

De beer,n Ahlljf en Lomburd (TollMljrb)
.... ka_r M IIlIJIUe faO deb heer Duelutt,m.t
.. , tre"~ dat bet ",,,dan. ,ooll~1 aangenome I
nnI, aD cliO heer Ali:1g beD~md werd ,Is der-
".rbachdaat
DI _r Aling nnoekt om redenen no.lier

_r hem lIllIgehuId, YerlClboond te blijren fAn
.... eenige parlemeDtalre k.ndJ(latllor MD te..-.

De II.,... B••tlle en CODradie werden DU
~Id, eu: dil kellie op een Un belde, eD

ftNirl be ..... d.hnlf der ... k Illtgeeteld tot den
~ duer ID atWAcbtlng 'faD eeD ADtwoord op
.. "olfnd. fttQlulJlI -

• Dese Yel'lftlden!J1l' erkent met daDkbaarheld
het "oortteJ lilt lIf.lme8bury Il.d •• n, doch be-
.r.it d •• d. benoeming YAI> een derden kaDdldut
llitretfld .. ord. tot op z"turdag don 20aten du-r
idi_neer de kandidAtuur YAn de beer"n Daekitt
In HolmpYf d, IIlIn,till,t, cl ,nelder.lle lal ont-
'ftIIgeD,en d.tlDmlCid~j. 4e S.creUln. 1'I\n d~ li B
V_DlUnlf dé opinie ....'1 deo beer Daekin
haehte In te ....nn.n omtrent deo ACCI)OS, Proree-
tie eo &teawlaDd "

BIID.'U:OllST rx DIP1 WA.ll!IDDAG VJ..., DE

Bo B VERZl:..,IGING

ve &cretanl le(l't ter !.llfel
1 Besluit dien morzen op een pubhek .. nrlfn-

tedog llenOmeD, deo heer J de Vot! ."nnemende
ala kIlDdidIUIt om dit distrikt ID de W ..t.ge'eDde
'\ ergtdenDg te Yertelleo .. oordigen

2. Bnuen 'fan B D VereeDlglDjl te Tulbagh
en Cer.e, d.n heer Oonradie roorstelleuds Kla den
&IIdereu kAndidAAt

Oe bl'er De Wet, YOOnltt.r der D B Vereent-
fI1nll' te Talbavh, ob) ct.erde tegen den bne' un
Tal.ghal. IDCOI'TPct, dMr, Jnl81lpndeel, de m.er
clerbeld der B B VereeDlj/Jn(l' als ook bet gnoe
Jen 'faO een publiek.. nrgadelJug ten gunste Wft!
nO den beer D. V!lIte,.

Ten lI'8Yolge hiervan .. erd de o'ferwPlllng nn
de benoeml"g 'Ill den tW8l!den kandIdAat, ter
.erm)ilDIl uo een meer beal!!1 r88ultlUlt le
Talbagb, olt.gesttld lot Waen.dag,deD 14 N"um
lier aan.IaaDde

I RRRAARS 'fAN OEMRfNTEN
!lMrna kwnm se n v~rz pk UIt Ln~y 0 rey

(ftrt :!D) dat de Sj ode In g'Unstljle o"".'~lnl(
IOU ne nen de v.rboudlo>{ tussc'ien le.rn u r en
g.mee tp hebbende gelie het regt om t. v.r-
trekken, en deze met f m hem te bed anken of te
ontslBR I van zIJn ... rk. 'e m.mOfJS over de
lonk W rd p'pl z n, m~~ de ORmeD van al de 52
teek el aren er b I

V~ItUJ<J<1 ISO 1)J<l1 O~M)("NTEN
Nu k .. " n h t ,oorot.1 Muil .. ( .. rt ;Jo)

,erde.hn~ d r j1'en .. ntuu 10 wIlkeu Er loud.,
niet mind «r dan 6 wIjken mo t~n lI)n en' Jr

e k eeu ou 1.,11 ~ en e-n diák n j1'." 'en m .~e
.. rd .. r D atr kl" g vnn het vo rstel was 1nl

kerkelijk lO.Z1~t l pro ..dl g pn Aflu'erz Jr~ jl

b..ter le doe I beb.rll"Cr. V 0 Is Z uden dsn
IRk., mn tucbt d or d .. , pr ..d kn t ~11 d. oud ..r

n

Synode der Ned Geref. Kerk
GISTEREN

Oeopend met gebed door D.. Radloff D.
AU4'8JIOr bekleedde den YO(luJlterstoel ~R het
Jenn en goedk¥uren der Notuleo noell Dr Kotzé
naar lek.re etttkken ,.aAr bl) een hes chrijvinge-
punt oYer bad, mIlIIr die nog niet sebenen Un-
.. nIjl; te 11)0 De Scnilll Antwoordde dllt hl)
llieU oah.ng"n hd, en dat llr Kotzé geen der
.tukkeD m~t Dame bad geooemd

Ue Moderator d.eld. mede dat de predikant
ID ouderholl ,.n Umondale IlJol konden nr-
IClbI)Oen, maar wel "Ilren die Van Hopefieid
S.therlAnd en Swellendam eo de ouderling' van
Ult8llhage nleebeneD

BJl:8CHBI1VI1'GSPUNTKU
AllO de orde 1!'81 sen ,ooral.l (art 2G) over het

predlkeo TRU eeD leerur In de plRAlI VRn een
ander, maar de Toorst.ll.r, Ds lie Vllllen van
Tarkutad, ..... af1!'ellg eo niemand nam het
onr n. Stegmaoo 1.lde daAr bi I vernomen te
hebbeo dAt I. D. VIIIJe I lpoedl~ ter Yerllll-
denDg 100 nreehlJnen, eo bet blee.k dat de Com
lDlIBIII '1'&0 Re'fl_ bet pant reea. ID bebandehng
laad gellacl N" eenige dlclI_le over de maDlef
waarop m~n rn d. zaak bandeIen moest, besloot
.eD le un gf'melde Comml .. le ta laten

VIBB JAR." Ol' éeN I'LI!IC
DI Kflk.".d 'Jan S~IJoaburg bad ,001V88t8lr1

(U'\.27'ldat ,.. - - •• .". - 'Jf." ~ , t "
T S::"'J'T m:.... le< ...J uie! vf06ll'er dan Vl.r jareo

na lIJM be ... Uglog nsn elders bioneD de Ko ome
1Ieroepbear IIODnjJl IJe predikant rao StelJns
lMUg had geeebreyen dat de KelkeflUld de w80r
eien .. binDen de KoloDIe "Wllds doen ".Illilten,
eo de ouderling un Stel)n.burg hcbtte de nood-
aeJreb,kb'ld dien 'f.tanderlng to., ,ulleDd.

.uden cle aod.re land.kerken een ,oordeel boYen Een voo,..tel van !le Kfotell b"d een ,oorstel
d. Koloniale bebbeD Daarna sprak de,elfde omtreot het voormelJ In d. b ho.fleo vaD vakan

~~ter~:: ~:::'a~:t :"Iw::~~::.:e\':~oe~:e:d:~ te llemeenteD liet ~uldde "Is volgt _

8~:~teb:~':;:,lml::eI::II~t::;= ~:~o~!a~~~ v~~~hoeo::e:t:e I~ ::~:r ~~ ~~~~~d:"~p~~~n;~~r
b d ka L lor~en 181 -abJ de UJI &Dfllgf', eeD nt;,u"en pre I ot .... roe- 1 I e COMuIe t .,an eene VRc~te O.meente

pen Voer de Jonge leerauo WJUIhet ook beter waAr bl) meent dat !iulp dringend noodlg' 18 zalda& SI) 'fOOI'll' wIlten gel1iimeo tiJd 10 de ge
_te te moeten doorbrengen bl) geDoemde Co [tln68le om hulp I&nlo.k doen

De CMlderbog '&Il Ooodlnl., die seelodeerde, .. ordende hot al JJ gt>ed ve sUIan, elat de Kerke
bid guru. bOg leU bi) bat b..lult &len ,oegen laad der Oeme"D'" om de jl_V &Allde bulp 'er
.o,,_ IIr op da& nieDwe If8meent.o &leb or.- JanIft en gereed le otle re"kosteD te dragen

, Ve CommllMue zil boa Ult.U of d& b..bOflltedn ItrMroe UD het ba.wen 'an kerken wftlljldeo ale
aj Diet wiltto da' 11) han pu bsYeatljfde leerMu iend Ilonoeg 18 al dán nlet
"loud.D londen. '2 Wur de COIQlIllllle h.t nood 19 acht hulp te _

..... Muller "U nn oord@el dat "e_enten lelv. ,.erleenen, b •• ft liJ hot re~t om m., eeDlgeD Pre "
...... "d'>-t did dn e U IN HET E:"ilIISCII AA:-;~E\IL,bij beroepeo de 'oor'll'aarde konden et.llen die ... "n, le DIe ml I er • e I Jnal In SIJn. ~

.. 8teiioebur~en nrlBngeo HIJ t"ljfelde aan lDeeote Il.atnan be,,!, te ond.ruand len, ten eind. ,",Uil lt' lie lal'e"
de rede1iJilkbeld om een deraeh)k besluit te nembn ham 'oor d.n 11J~ TR ene lIIoand II het M Jnboer ~ II de"JI( wch IR er of>eh '00 ter

~ lA r noor IOOdanl- VRC t·· U.meent. af t I lo B er IVM ,nn oQrdeel dnt de el"onhJke bea neel S"'IJD8bu"" "JD predIkAnt zoo te beha" r
8

- ~P u e " f b Bcbrl)\! ""rile t IJ d. Syn ,ded I ..t_< b'" Id I d 0 'R.rdI1l8 , oru aldaar d.u 1 edlkdlel et en b t !fro ,d der m_m r • ...-na daL me I de If"me. 18 e Ier ure •• n e
CleD ..... 1) .. "omIDweg1!'l eas levnn OU IlerderIIJkw.rkw-'rtenfmD O;enl'redlk'nt tt Id etll d bl\dtu88Cb b r lng.kmendatbdHII~nd.ehrR,lte welu'"r

diD I" .... ~ n In. aR W " e en om en n en u b em"n In tI ".I.ch vno )0 "eh.dooI d "' ,. L d d C en de I"ernar. te verbreken I II w,~ leIS "ftt I ..t non .: L" dUe oaderhnll 'fAD St.ytl8l'YJlle oprAk voor bet la meer an .o.mdft., I lf ue JOd8fd (){)r e Jill d G < f d f k ttb b h d dl. Ilollftodach ver8111111" \\ IJ liJn erj[ ....D1.u"
'fooretel, lulleode hl) Dog he,.r VIJf dan 'Ier miMI" kun neo wor eD " " ..vftar 19 In e .re ormeer e ~.r le e UIS e oor e wat d. mo.rd.rh.ld !l..r Synod. d aromt,.nt
JIIl'D ala deo lIJd "llleo lieD Blellen '3 1)., Comml S • zU z rjl drageu ~at lood"mge mlUlr veeleer bJ d. Ind.p~nd.nten en In het Gd-

I
I besl .n D. lnl.oder h.bbe dank WRI

De ouderllog 'anRlcbmond flal eerr DJ.t onAar LePfRar en de C neqldnt der f8CaJJ~ G.m.eute r"form.erd~ ~"b U ~ .. r8JIden Il' to maken, dat IRk H'" Md I ) Er IS In 1111
t t I ka 1 jl 10 ~. U t - li I -1\" een "'e".Rgde ZARk G.mee ten dl" mei I)( ZIJDe e lPg mOdlle II n ,.A:_ ,oo.beeld alt d. schapenboerd.nJ ten elf.kte Die e jf" lj r I ,,~om" ..... r &aam IU - ". " II ti t Yoor '8CUMIe aan".Il" en

- I een pred h, t" pllPOch.ept W!\len konden IJJer ge ra "In een P I d k t t"d nda' hn ,oontel met good werken lOU HIJ eo ~IJ,n dGl h ID d. KIonIe ... el I~"el Ik "ele"enh'ld bekomen I meo la I u ... ID • 'AA mo. eo re 6wtlde ......., ","""bn en lo een 'RRk die meo Mn ~ an e VAC I til en ente ZR Illet verwAC t " ~, A
,,--- r- d L I'nu ttb Idj d m ze, ·1 wa8 het daD ook met reel kOlteD, we" F\\ ACIIrKNDde VoonlenqJbeld mout laten "or en eOnJ~e 1 ,.". elo glllg van en n , ~

DI. Neelhling (Stellenbosch) gelooIde dat h.t Leel'llar, dIe tIjd-lijk ID baar mlddeQ het Herders- te kfJJ~en I
'fOOnt8l ID IUeD gevRllletalgde un de g'steld- ... rk wl\!lrueem D. VoorzItter lOl een bopallDg" der Ned G,
lIeld der gemeeoten op ban predikante", mur ne voorsl.ller cutLe dit toe lIfet er op e ref rmeerde Kerk In Am.nk» teD elf kte dat MODtlgU, 13 Oet 1&3
.:litte het ,ool'liel !!CbooD met on"eltl"', toch wIjlen dat het liet I proponeDten en predlkaoten h.t .. egeturen van eeu predlkRnt lncunstJtutlO-

1

d h ~ be
" Ifenog ,,(\8 na ti' erenredlgbeld d~r gem •• nten ndPI W.8 WIJ ,ern.men Rt 002. ~eRC te uorpe woner,

Diet naar '!leb ZOO de gemeeDten er 'foor eD dal hierdoor e ..~ IUIntsl gemeenten ,ahnt Ouderl'"ll Ol. hlelr! hét e. voor dar even al. de beer \\ A Joubert een verzoek h •• ft ,erkr ...
aorgdeD dat er JODge h.deo Uit baRr midden I d d d ij I k h hIk d b d h I "en om I eb ,.rkl •• bMr to .tellen voor t Ilo g-r'(lOr bet leeraanyak ,,",OgOD stllde.reD, dan lOU w.ren n len l1 eLllo, le moe ~ J te 'er In el uwe j • ver Jl tel 8 to •• e .n eer lar " d ') d I

". bid I· d tk I Lt k dh d IlIulS. II v.rtel!"enwoord .er VRn "n, I d._n geeD be"vaar meor bebbeo om predlkllD- .. pen wns oor e, oen Dl om.n vaD "erMn I en Ileme.nte 8 ecu 0 .. ~en. <er eer Ol JU .er I d
._- te bekomen nn elders en d" h.t booE' g'evull had dllt d. of wftnd~1 verbruken kon wurden l.nd8Chpn enk-I \, IJ ~.. op dn 0 s lie ronllen
- "- Steytler WAl flin oordeel dAt men da-rllit onkerk.enbeld r 0 r lo ftm IQIt'.t door d. I. PI.. ar .. ns telle 1 h.t voorstelolll de zoo wel de kl.i. s _nn j1'emplden c r.€1 geluk te

..... , • Sdi I k d Il I j d t k J t wen'che met rl.,en bunnen e.,.ten .tAp In deJl_A predihJJten ~'rekkehJk ,r<,,,'" "n buo 100• 10)< e "" I voorZl'D "or en ue I mem n 8 e e., vou I, op e Wp O.rtl • n • "
- "d t t dd' w J .' I ' Il m mori Wo. hl., I~ V (lor reate rl_t '" Rh ook onzen l!"e.ehteo d rpab.w'_~1--lIen yertrokken WareD, ll'e.nUln8 al kon lel I e O"D sa... • •• z n vvor. uen we" "I ze. ",.. e " u. rt • " , " d h
:;; dat alJ door bua gemeenten Dl.t jlo.d be- Een rond~und e " j{.hst lOU Z J • ntl ..n' m.t j8tOk IJJ va I e~ I h.etbourd die J\nd.r"n b ..d ner, d e Zich dil Mnzoek .11..sllne """r Il' e lt
L--..teld waren "el Achtte hiJ hel "enecbehJk 100 Iloed beanlw <I D alJJ hetgeen UIJ .erlangJe .. el.n Otll le prftte en Gp bun eonsenfttleven I!'emn.kr
....... D Beck d I I d Lt II h t d t IJet 11 wnarllik YMbl J lend voor t AfrlkAl\nderdat predUlllltt'D Dlet te 8081 hun Plaat",n rer-' 8-COI • I zIn ft ~ew.rh IJ WH Toor e amen emen
Jiete want dan ntteD II! er If~eo wortel en I Dr hotz I H fI' phelden g omtrent No 4 Ve' IIIIers hart t. Jl.n boe d" echt. zonen deIS I.nd. alumli.:' Ilea begonoen werk vaak In de~ .te~k un bot v r't I ID veroond ru"\ Nu I Vs I)~ oud.rlwg ~~n Sumers tOet Mm ... der wordon p e'poord d)or hunne RndlleD lOten
"'-0 , .. teD r~"el blero"r te atell.n Win ecbter I K.etell lelde d 1 d'l j1'emeente del, I.... rnar ~eeo het woord IDMr werd t I de orde geroepe, III. hOO)l"enc t en d r bunoe m.d.buf;1en op d.
..,., -.. I!) I k t d k h b ~ Toale ze te sword n Il"plftlltst WMr Z J b st betL-1waarhjk, waot e~n predikant kon nlln de "e 8a "liS geven moor , or II)n CP" eIJ. Jl zor~.n r,e Jl Ilespro en , oe liP r. h
..., ~ z De olJd.rhn~ van Pr • \ b rt vond da! men béll un ~"" volk no.r .'gen wen e 68 ,.rlDo,en
... nte DI,t benllen on dsn"l18 bet beter dRt °D~hIJ I (Du Tv1!. PRU) wlIJe lut 2s en 40 OIet "'en el( Olel.t bnd p de bel. gen d.r gemeel- kuunen bevord r n
hi) DIU een pltk 'trtrok .. aar hl) beter met bur " Kl'ze 0 .-n Gr"Rf!' Reln.t fllch-ond B .u-se Kt k IAm,n t~ Rten b..baadelel IDAAr Dr Il fmeyr teo dIe onb kw.me lae IllUI baddeo " o'n • r .~ n

r~",- Deo Beer 181de dIIt een predikant die wer- dIe II t 41 hRd vool1l'OlBtelJ, I"de dat h.t VKn I Il. Kn," g f Z jn on"enoogeD t. kennen o'er f rt nnd 'ctanll U J toont do ruw unz ek
Leli
1
.. -0 Ood.tmAn 11'8' tIet "~rtrok Toordat ftod.r ·t ekklng .... E"d.r zou men ftlt 50 leis wat door den ou lerhng VRn Somers lOo.t dat ill) de ware zonen de@land.ppn, ... eetld

• JA ,.- met d t artikel lallleD kunnen nemeD T t d t ~.z gJ WAS maar de Voorlltter lichtte bet bdt.r ete I.n en uwe lri.8I\rd •• h Il zoow.1 .Is uw I!Anoch
iii mout ,.rtrekken, eD dat er heel ... t r de- v " Tolk vaD hunne diensten Wilt Hrzek~r"n IllennD.!a "oor IIII .. eeD urtrek liood.n liJD 'an 18ft ~ "rd be8lot~nl en men gillg voor d. de zaa n tt ftkn te ra-re " I
.., red el bl eeD aAotal 'fOOIbeeldfIJ, en pRUE UI een <\rt 60 huudl ftll •• Q In dRt er !Je ouderlJng Tft CraJvct! Wfta 'aD oorde.1 dat 'ferdl.nt gII den dftnk van J\lI~n die de We vlUlrt
.... - g eD Jbe wat eme.nta eo 1•• 1 mRn r _e eO moeten gfDomon wordt! om JU do de bcweglDgeD t~li.o een pr~dikl\nt gewoonb)k nD ZUid AfriKa op t bRrt dragen Oeb dal U"
..&lard I"Derderbftftlil ':ed.nltoogJdeebe T~rboodlna dOllO beh f n <an ,aknn_t~ gemeenten te ,oofzl.n I ultg'lnj/"n .ftn mannen dl. Jlcb er o'er er .rd"o Toorb •• ld DRVOJj1'lnll' TIOd.- ~ I d t hIJ hen t re~t du f je I Uen , oorleker h.bt giJ ID de 8 lIt. de .. erkzaam-
aaoeateD. NAliIDIH.GZmI:\0 Is :Mull.r b..toogde:dnt ~r wel degel k b.p" held van d n Diet j1'erucbtm.kenden maar

De oullerbn(l' nD' ilhemdorp weu op b..zWA- ndd L.,. d I hn"'eo b otondoD die een "ealeeD'e In Itant st.ldeD diendenleode bper Joubert jtadegMllen, daD-- ,_n bet ola~, en ollderlwg Ole WH 'fRO , "VIlO e !rIng vo;>rt m8t e ,,"uIIn • Ing ,"n " ~. r li .. h il ..
~ - da, dI, ""WJIIII sroo'- "IftD dan clo de aHIlid Il IQ &".. 11', en V. Dd Boer, dl~ u Dal een leeraar j,;WIJt 'e rakeD, en kODtr8lleerde, lullen IIJDe 0.08 J .. e 8'* r Wn O?, lO' WIJD-

\
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1\0

No
SCJ... I!fi~ -4 "'."'CIln !I'S ft z.kere heer

Ilo. veen ver.I'1l ORn helg'en d r h,:n WMr-
J.re om-n IS hj een. kat dl. Rft b. d. 0 I!"" bhnd
word I deo eersten llld ran IJJ 10 1l.luk,lCheen
h t dier TR" dro.(1 eid OVe(8~. pt H.t stootte
tegen de m eube a, ft I van de tropp.n, ena W.I
dra eren .... 1 b con bel weder uoed le ""lten,
lI""rm~te 0 fen 11: bet In .tAAI .t.lde aAD het ont-
b ek rid •• 'UIU Il' te geruoet te k rmen Il.t .. r-
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J-f";=ï;; kOhht I t Il b-;-r~n d:( ntl.ret nu ;-I!'~bt:; ~rld~ Id t"ol )lId n&llr de I de boltoogen d;;;=:;ud.rhnl{eu nmtre t de r~~t8n
ppn Id~lne l1etlll,.nt. met .....Jn Il" t-n"1 ru t pn C mml~sle .'tn Hev .le laten •• rwi zen j)@ d r l{f'Ure""ten lD~t hun ..... I!I.nng om d. lI'emeen-
-.n slecht khmlliat, In' be' I!'ebtl. I g·pn I 'RC sou St'yll~r .or d dllt er r~.d8 t~ .,.1 MAr C rmmis- ten stem In de verklQIIOJf der predlkAoten t~
bek lien, a18 JlI~n Wl-t d~t til ,r fie nor 8W8 werd rrrwez.l\, fllllAr D. 'l.rlronl\Jl H fra yr ge.en f-

I·Br moest b li~pn n 8 men J tbr PP ft m- ekld~ rOM een sp.cHII. CJmrulM8le voor de 'Hilk D. onJerhnjl 1'Rn Ma.rnnburjl bod .en amen
nam P ~ nan t. st·lIen dem~nc ....Aubll het Jfedlll.g dor meworl.hsten ten

,Je Scriba "~rwpe8 nnI" ern' rti k- l dor 'Vrt Na ee kort wnnrd 1-n ~Iln" e <ler .ooret.lI~n, 8terl et. v~rootdepl4 w.rtl
....ftt kon jlr"Clit word~n 1~'1 n nb V II ~ der .Rn n. Wm ~Jurr"y Iiclitt» lis Kn~1 ( iu fOlte II~ ou lerhn~ nn Richmond z de dat .Iechts
fl.ylOd. te b..h~J..n dllt • n pr dl' lit vier )R- Pon) Art (JU t~e, onder And Hen met er "P te enk_le oudetlin)l'.n zoo handelden "Is I 8 Mu let
ren op ZIJD pit!.: moe.t b live fI ot WM dA ....11. n GHt v.kR'ur.n er to. lelden I~t ti I beweer le
omtrer t t-rullb!!lalJDJf .. n rPl81pste der h.tl ,el v ani de ki deren hAar andere Nog- een pMr woorden vlel8n Y<)or 0 •• r de sMk,

T"e. an endementen wareti r oorzesteld, het K.rkl1" ootrchsppen t6 drijven Toeo hIJ t~ JJu en de ouderhnl1: 1'Rn Port.rOllie dr )UI!' op •• m-
een .nn den oll1.rltnl!' 'I" on 'tllrrn1~burlf tu den TOlt. I'/u> kWAm w I' de ~em •• nte Ald.Ar, door ming fI..IIn, op Ilrond dat men, 100 III, de lok.D
ZID YAn I et If•• prok-ne doo de I ~ctlb", "en de lA Ife ."hIIlU' r~,,!l. leer I(adund Hl) WAS tbAI S jllng'D, no~1t klBAr kw.m
nn Ve Omy, III deu ZII van len raad faD 1.8 Ulet teil' , hot '0 r t..J 1\ pet.lI, mallr jl.loofde De Gr8y vond het 'erk'er~ dllt de ouderhng~n
Bteyller dat het 1I0ed lOU II] ' .la het nMr een COmW1l!818 sebeuen te meenen dat h~t '(IrediklInten m.est om
I. Krie], Yali Du T ""d ,erw.zen het !leid W"I te doen IlltWAl h.nclerhtk 'f or

beroep dMrhee" nl"t lOU hobb.-n RR~llen men Ve ouderilllj( Un ~rl' S Alb.rt Ipl'llk ten Ilunate ben die er allet'q op Uit WAreD om b~t KOlllngrlJk
.Ia bl] jre ... etell hnd dot hl] er 'Ier jAron m ,~.t YA" de '0 ".tell n m.,., ee n dor Ander~ ond,rll' Ilon Gpds UIt Le breiden
bhJY811 schoon bl) er tbAne 'ICIt l •• r n'\I" Ill" yeod het onrr gt .... tdll{ 'oor een Ilemeente dllt IJr Hofm.yr wllde bet amendement De Vllhers
stn !l~"oelde ten besluit h. den. n ... n het h •• r P ",i,kR t zoo 1.1)" nllAr .ld-1'1I 'ou 1l"1UI "I. met het <oorst91 Steytl.r do~n ZIlm~n.m.lten
rooratel zon alle proponenten nRIIT VrJ)stl\l\t of In I Ht v'Jotat"1 K...~II b..pftftld ..... e In allen He St.ytier lelde ID ,')n repliek dat de ouder
TrRn.oMl dnj .. n I!'eul Z Q dil •• ""nt~ ;reDI.ente .oor dl.u t'Jd hng ".n Somer ... , 0 .t scheen te ml'8nen dllt d •

Dr Kotsë w,," .r op dat het "ooretRI In strijd het trn1t..m.nt mo~tt!ll bHLlII~n Ook ....Ra bet pre.iikant de kn.cltt der il'emeente ..... ~, dl~n "J
WII8 111,,1 de beptllng dnt de leerARr. de p hen ~l!J'k""l<l om lIemftenl"n t.e !lH81"ld op luik een ver- 100 mAar loo kon ..... l!'8turen Wa. dit d~ P sltle
allgebr.,te berOIlJ"lO MD Am"" onder de I d Illl ">Jd.nDg vnl '''''BtehJk vo" lsel te d en wurd_n uo "~n predIkant, dan ....erd hl) '0 r sieh h 'er
'fAD den Helhgen Ue •• t "0 hcblt" dil punt nad-r AI. d6 'R~.llle I!'.mee. le bekom ..n lOU en De seh '" I.PlM'r DM oud.dul{ 10 k\V""1 ""l'S bl)
toe, ook ....lIt ile prllktl.cbe g.,oljl",1 b_trof ouderluI( fRlI H chmolld eprllk dlJAr..l1tejren _tork "r op d.t de Il moonte, alA .iJ bMr predlkll~t \Vol!'
Voorte benllne1e hij ORO betlre.o vroeger In de voor d •• or.t.ell.n d&flr RIl. g"mot.oteD de.1 &lUI kon leDden, bell"lfde mer de olljerhoJfen kID

IRak der rOl8k!Jllten w~schled WHe, -0 jI_loofd. bet '\-oord Godl moel," htbben do.n AI. lij In Mmmlge opJll!'t.n I let Dnar h."r
dat men In dt bep"hng dMfilmtront lek .. r!leld Ilr Kotel! .teld" v.r ....ll"ng Mn een Comml@SI. IlO d.d.n HIJ b1 •• f bIJ uJ I voonl I, t ruier
genoeg fond voo( bet bllJveo d<!1' predlk,,"t.n yoor, ten "Indo me' de &Rak klallr le k )men bIJ.oege~1 ,.

De oodethDJf un Hamana,jnrp WIlde de be- n. St.gmADD .prAk oYer liJD onderVinding met Ret amendement R.rboldt (nu~erhnl!' 'aD Mar
Jll'hDg ID den hfl'O<!p.bn.t Il\teli plaa &d", en lY, ""kante jrem.enten, eb J.,d .. dat 'IJD gemee, t. rAyabutl!') werd 'erWt tp"n II", amAnd.,uent
Rudloff sprak "rk In den i8"'t 'fAn Dr KotJe dl. hl) ten bolho ... vaD Audore lIloeli IlIteo .taRn, De Vllhers be .... 80 elemmen tpg.n Il, en h.t
bet voontel .®r ult.lIt ODblllljk u tmAk.nde. Jlch te,redon ltelde met bot alLZIl(1 om 81'811 lOO .oot."'1 St'yller 43 t-lZ'en 14 H.t am.nd.m8Dt
en te keDneD ite"end. dllt d. Kerk.l'Md un geh Ipon te ord.n ~. thall' d. lollbunlfe ge- De Vi/hen ....I. dUI fU\nst:encJmeil
8tfyDsborg te ..,.,1 VIn d. l.erRAre ald.ar v.rlld. meentefl H1J ae er llJlO88Cben teileo dALde vakao- VKIlDKRE ZAKE!'

lJ. ollderhlljl flID Hamllnldorp hod een ..men- '" jlPmN!Dton voor hot traktellIont vau d~o 10.rMr £On ..oorat.1 ("rt 3U) "" DA Dd' tlltpra n"
dement dAt eell beroepsbrief IIlet meer JAn TIJf Diet bl) z 'ad.D drllll.n TI\I kutad, over do "&lig ut" 0 pr..dlkafl~ dl. II)n
JAren verbh)f liOa kuenen .order.n, m8ftr bet Il. AlberllJo (RIYen~alp) "oe er voor dllt een ambt bod neergelegd Item bad In een !leC mbl-
werd boIl....IJf~ld ol dlt ala am.ademeDl lOU kaD- predIkAnt dIe .. n vakante ,,~meeDt. W!Ultnalll neerde KorkertuldsfergaderlDjl, werd Ilan de Com
DeD geldeD ten mlOate een mAnl1d, of J.lt. mear, er bilJv.o miOSIe .an RevI81e ver"'uen

Ve oanerhng tan Murrnyabarg UJf OlOt 10 boe mn8"81 ~nd"re dAD lJe Stpgmflnn In ZIJn Lo.epraak D. QQn~t r 'fnD het PredIkanten Ponl ()"n
meD m-t 'OP. een leer.nr 1)0 lOU kuo Ilen bit dell I ge.".d b~ j f,od. ha;! o. I b echrqfl "PU I (". 31) ten
als d. K.,ke'A~d vao i::!leyoaburg ... lid. Peed J1-t fOONl,,1 om d. hAk Mil een 8IkCI"I. .fie te dllt ID tilL w ..duwe" 0 kht pred
meD dIt wllllr0'fl ZOII m ..o dali Dl t .<en jlo.d CODlrn 11810 te ,.,wIJs.n werd R" ".nom,[, en hR' len pene 0 • I nds 10 rie Hl '~8.er~Ad-nnl!ell
kUllnen bepolen d.t d~ gemlluntel.d.n 10 ge.n tilt led n w.rden b•• ~.md LJI Ww ~furrAy EOU bebRlld"ld worden ?\!\ar ComIté un Re.lele
fler Jallr de ge!JIeellLe UIL m Igtan' E_n I. rRnr Kn-I ([lu Tv I. Prin), K •• tull, en da oud.rhn
kon een t g.lJ~rlunjof ontmoeteD dIe bet ra lid geu faD l)teyullLurg en HIcbIJl ud
.Mm mll8kte dat 'hIJ vroelf'~ urlrok 11IKnAARS 'f4~ OEMRf.NTEN

JJ. Rossou\V gHf le kennen dat d. !Iemeenl. Pnarna kwam een v ..rz ek UIt Lnrly Gtfy
van St"ynaburJ{ hem steeds 100 b ..bandeld bnd (Mt 2!J), dllt de Sy ode III gunstlile ovor ... e"lnl(
dat hIJ a. ].red dIe bl] er bad doorgebrflgt mot lOU nemen de verbolldln:c tllil8C1eH leerallr en
genoegeD lOU her~el ken gempel t. bebknde gsne bet regt om t. v ..r

EeD der oud.rlu gen g,l zIJn geno gen OVer tr.~ken, en deze nieL om b.m te bedinken of te
die verkl"f1njl lt kennen maar \Ve.e op de be- ontliaan VJm zIJn w •• k t. memOrie over de
IwareD dle de 'jUInnemlng ,an bet 00 rSlel 100 lank w rd gel-zen, moL de namen vaD al de 52
treebrengan, en dile "'D ~umenet 008t vrO"1( boo te.Kellar.n er h 1
e.n g.me.Dte h."d.l"n mo"et dte haRr pr.dlkant Ve oud V81 St.Il-llblsch beId het er VO'lr dot de
kWIJ' WIlde rak'lI JlI) "Ilde d. gem.enten d.

BIJVOEGSEL TOT DE zmn AFRIKAAN EN vOLKsvnrENQ, VAN DINGSDAG, J6 OCTOBER 1888.

,

De heer P~rliL"', gellecondoeerd d or den heer
Haml, .telde l'OOt' den beer JeC8 Memn!l, penr,
aU Mn nen 1I'8I!clll kt pel'lOOn

nr Beek Jag jl'Urne dat de keoze Vfln der
bndldut voor bet t 1I'80"oordlge altileAt"ld
"erd 811 deed -eli "oontel In dien Z n, doeh de
m"!'derb'ld betloot, d..dehJk \ot de keue
OYeftioRau
De hlleren da Va., Oonradle en M ttlnl{ tol

Itntmlng gebl'lljlt sijnde, ve klaa de d" meerder-
!Wd &leh t.D ,anet.e .an den bller de "\ 08

'W1TG'II"I'd DI BAA0
Il_ h"r Oonf.dle bnogt ier keDIU_ '"n de

Wjeeallom.t, d.t hiJ een.ebnl'en onhllnllen bAd,
....ft 118ft H .. die !le1181T8f1I&. &lch kandidaat te_In "OOP d811 Noord Wl!8telllken Cirkel.
(De 11_ Ah", I.gde Yoor de urzuen"«

- ,oorwtel pet' hrirt al' Malmesbury &l\n
Mui If'ldaaD, _!iJlr d.' de heeren ')uckltt
.. BdI.eyr lIldMr .oo~ den Noord W CIrkel_In If_lneerd worden, eD IDelieft de l0l!'0-
..... a ,.. W_m' "",..,rdea ded cIMdeo
tlilMlidut fOOr te nell_, eeD ond.rhnllt onr""D-
komet door belde dlltnkten IroD jtflroll ..l1 worden,
- llbuder 0",' en weder te ond"lteunen

De beertn AliDg en Lomburd (Talblljl'b)
.... k.. _ MIl1lDÁ8 Uil den heer Duckut, met
.. 11'8"01,, tiet bet ,,!!dan. .noTlCeI aan!lenomel
weN, ea dell beer A!ing beDoemd werd .Is der-
tlnAlichdaat
Il. IlePr Ahng nnnekt 0111 redenen nOt'jler

_, hem augehaald, yerllchoond te bIJJ,,,n Ylln
"... MJllg8 parlementaire kandldataur lUID te-.

De h___ BPatHe en ('-camIe werdeD nu
_ ....... ld, en 'lie bale op een tall bcude, 8JI
ftI'iIiiire hdudehlllf der auk Ullgeeteld tot den
IOIIU deaor III atWllchung 1'&UeeD lIa&....oord op
.. YOlfnde ~luUe -

• Deu YerpderinJr erkent met dADkbaarh81d
liet .oorttel alt Malmeabury !ledelIn, doch be-
etal& ht de beDoemlnl!' nD een derden hadJl! .. t
1Iitr-tfld ....orde tot op ZwtnrdAg den 20Iten dU-I
lilt wan_r de kAndldlltuul' .. 0 de he~ren Dockllt
en Ho'm~r de Il1Inlujllto c lnllderall. zal ont-
ftDgen,,,n d.&lDmldd.l, oh SecretAn ... 0 d~ Jj B
VereenUln!l de 0plOIe 0811 den beer DacJritt
''''cllte In te WlnD.U omtrent deo AccIJnl, Protec-
ti. en BoteDtolaDd "

BU~XOliST I~ DEY l'iAll IDD \.G V L" DE

B B VERl'lE1I·1OL~0

J.Je s.cretarls lejrt ter tnf.1
i B.elult dien morlen op een pubheks HrlZ'!I-

i.rloll I!'enomen, deo heer J de V08 H"nnemenda
al. kAndidaat om dlVdl8trikt In de W.t.ge .. ad.
\ .rgedenng Le .u(egeowoordlijen

2. BMefeD YtIJ B B VereeOlgl Dg te Tulbagh
en Ctord, d.n beer ConradIAl vooretellende IIle den
IDderau kandldMt

De hl'er De Wet, YOOflltter d.r B B V.reem-
!flnlf teTlllbavb, obJ ct.erde tegen den brief un
Talbagh ale IDcornCI, daar, Intel!'endeel, de m.er
lIerbeid der B B VereeDlIlJnjl, als ook het g •• oe
len no een pablleke fergad6rlUg t.o gun8te wae'an den he.r lJe \ Ilh.,.

Teo lIeoolge hlervan werd d. oOerWejrlng YBn
ae benocmlr>g YE den t ....e.deD kAodldAnt, ter
"erknJ2Tl1If "0 een m~.r b.elilt rMult""t le
Tllihagb, altgesteld tot WoeDldag,deo 14 Nvoem
ber aanewnde

dnnb.nd. 'foor uwe

ill f Ik, MI,
II J G DR lA flH

VEBEn -\'\ DI 'Ili ZO\WElt \ [ Bf

n

Synode der Ned. Geref
OI:;TEREN

Geopend met !Iebed d lor Ds RAdlotT D_
A..,.,r bo!kle.dde d.n ooonl(t.ntoel !'la bet
I.nn en JfDedk.uren dor Notul.o noell Dr I\ot.é
aur lek.re etakken "Mr bIJ een b•• chrtl'lngl-
punt o.er bed, mur dIe nog DIet IICbenen •• 0-
wUlg te lIjn De SCrlb" .nt ....oorJd. dRt h.)
!Iieta onh.Dg~n hld, en dllt IJr Kotlé geeD dor
Itnkken met name bad jlpnoemd

De-Moderator d.... lde mede dat de predikant
•• ouderhDg fRD Ulllondaie Diet ko. den ver-
ICblJnen, DlUl 1 ....aren die VAn Hopefield
S.tbeTl.nd en S ellendllm en de ouderhng nn
UItenhage oerschenen

Bft8CHBIlVll'OSPUNTIIII
Alln de orde 'w1la e.n 00()t8t.1 (art Ze) over het

pre~hken 1'AUeeD 1_.rMr In de plute VHn een
ander, maar de 1'Oo",t.II .. , De lIe \ IIlier. vnn
TarklUltad, Was afweZIg en DIemAnd nam het
o •• r jJ. St.gmano lp,de durbIl vernomen te
hebbeD d", I. D. VIlle I epoedllf Ier urgfl-
denog zoa oerlN:blJDeO, en bet bleek dBt de Com
miMI" .. n Re'me bet pant reed. III heband.hng
bad ,ebad Na eeDllle dlcn_le o.... r d. mAUler
"aarop men In de l&IIk band.len mo •• t, bt aloot
men le MD gl'm.ld .. Commf.le "" Il\teD

HER 1ARRN OP éeN PLRK

De K"keraod "'0 SI'IJnlbnrg ba<l VOOTl!'8stei1
(arc 27ldat P· ~.-., ~. A" 1"1 Il

T A.. 'tIfT _0 ,e. _.I.. u,et vtMIte, dan Vl.t lu.n
.a IIJne heY•• lljllnlf nllor eld.,. blDDea de Ko OOIe
beroephaa\o BOU liJn [Je pTedlkonl ... n StelJna
bwg had geacbreo.D dAt de Ketkeraad de weor
den" binDen d. Kolo01e wtld. doen w.~late"
en de oad.rllng 1'&0 8t.1)"sburg hebtte de Dood-
.. bhjkb.ld dIen .. randenn!!" toe, lullende
anden de aDdere land.kerken een voordeel boven
de KoloniAle bebbeD DaarHa sprak d ... lfde
o.derllng O'fer bet bez ....aar dAt D.t Inelle ver-
trek "an I....nllra Mn gemeenten berokkend.
en dat ook vooral In liJn geme.nte g.oo.ld WRB
Btaljnabnrg kon moo'JehJk lODder een bepahng
ala de aanb.njllg .., een nl.o ..... n predlhnt bero.
peD Voer d. Jonge leer.un WlUIb.t ook beter
CIa& lij .0011lf wI.t.n gerfilmen tiJd In de ge
_te t. moeten dootbreolfen

De oederling .an GoudulIe, dIe .,elndeerde
b.d jlUfDe uog leta bl] het he.lult den voeg.n
eD ww. 8r op dat DIea.... ,emeenten flch 00
II'IIIIrne un bet bo ..... en "1\0 kerken wAAlfden al8
-1 niet ....Iettn dat AJ haD pu bnestlide leerasrs
IhlaoadeD loaden.

Da. Muller ....a 'f&0 oordeel dR! lIemeenten .. Ive
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Ann Jen R.lnkl ... ,
.'Il )nb •• r -Ilel' euw. beschtl)1l Il'punl 'u r

d. Sv tod- u t~nnnd. v In dell predli lint van
• um et"n of m er r r dreue dd preu
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" Wers er p j 'I h til' "Il ns IJ.
\ III ere en nr d.r jlele::d li ,dd," • Istrekt n el
luuter otrel le m de Iler •• r8 te bescb rmen I

dRt bet III bel bdollg .. n da orde der I\erk
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\\ ) ,ernempn dHt on'e ve.chte dorJl"IMwnner,
de beer \\ A Joub.-rl .en fenoek he,,'t ... k, ....
gen om ZIch ."'~le.bMr le 8tellen ,oor t Ilo Il'-r
IIUIS • 8 .~rl'l!enw ord IlPf "n n den \J lridal
l~nd8Ch.n ellk I \\ I) "evoplen 0 8 Iled Jn,,"n
z 0 w I le klP .. 8 fnn g JJ ld.n c rkel 1l"llk te
wer fiche mpt it"len hunnen fprsten stAp ln de
re~t" n t Il Hl, ook onz.1l lie ch'.n d rJl"b w,_
ner d,e ZICU dit RRuZJ.k .lIe.z 8 wAl\rd !!"he ft
",m••k.

I1el 18 wnar Ik ... bl ]iend voor \fnknond"r
bnn te ZI.n b Hl de fch" zon.n de. lAnd. alvm
word. p c'poord d r bunne I.nd~en 'ol ..n
boo,,,enc t "n rl r hu ne Dled.bur,",. op d.
re. e lt te s WOII n ~"pl"'l. WMr Z J b., bet
h ...ll fftn !.tt"l t'oll.:. nnRr t:l~en wen ch eH ,erzno,..en
ku, en bewrd r n

Kleze 8 -an Ofonlf P.elnel nlcu'llorld TI .u-
furt .nd 'ctorta U J tont d r uw RAnz ol!
d I ;rl) de "'lfTe zonen de. an l. p fort • Weet td
steIIon en uwe klfsafd".il 11 zoowel •• uw jlouch
folk van bunne dlel.tao wlit 'Pruk-ren li erlD
yerdl'nt 1111deo dank v.n "Ien dle-<le we]nu.rt
.an ZUId Afnl a op I bRrt dragen Ocb dat u ....
,oorb .. ld nflmlpng ,lOde I

V <)Oneker h"bt gIJ 10 de "lit. d. wer!uaam-
held van d n DIet Iltrucbtm.kenden maar
dl"l'denllend. beer Joubert g.degeaiallen, daD
.IIUon IlJoe u~oehJko jfetCllril~D 0"" Il. WIJO'

I'vl. r
MootBIlU 13 OeI lt>t:>3
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