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KOLO~IALE WEESKA)JRR&TRUSTMA.tTSCR1PPI{;

TWAALFDE VERK~OOPINi.

I :DE SIDELl & COI'8KOSTBA~~ro:~Ny~STGóm
.~rooteLiquidaUe Verkooping. BREE-,BLOEM-,ENDENIEUWEKERKSTRAAT.:.

---------. --. -- ' In den Boedel van Wijlen den Wel·EdeleJl B.,wWIJ hebben oas ontvangen een :a~~ ons geconsigneerde Groote Bezending C. L. WICHT.
: ALGEMEENE DRAPERIE,.zIJnde een gedeelte van dsn Voorraad van OP DINGSDAG 23 DEZER'

een Insolvenlen Koopman, inaekocht tegen een Diskonto van af 30 tot 60 " '.
per cent. op de Gewone Prijzen. . ZULL•• 'WO.DEiN' VIlaKOCK'" I

I. TWEE HUIZEN, met Kelders beneden, Nos. 116 en 118, Breetltraa', b~
van Bloemstrll&t, elk vier Kamers en Winkel, Achterplut.a, Kombui., elia. '

2. TWEE HUlZEN, 27 en 29,~loem.traat, tUBlcben Bree- ea Niell"e Kflb
straat, elk twee Kamers met Kombul, AchterpI8l\t.a, enz. -

, 8. EEN HUIS, met Kelder beneden, No. 15, .Nieuwe Kerkstraa~ nabij Blotm.300 Kinderen Merino Tabberta en Pelisses, tegen Blaau. Katoen Geruit, goede kwaliteit, straat, twee Kamers, Kombuis, Achterplaata, ens.
: la. llid., waard 48. lld. 68. 9d. per stuk van l8yardl,waard 81. 9d. 4. EEN HUIS, meI Kelder beneden, No. ]]2, Breestraat, bentteude rijf

2,600 Yards GekleurdeSateens,verschillende kwa- 3,000 Yards Dresa-stoff'en, in Monnell .. Veiling," Kamers, Groote Achterplaats, met Water aangelegd, behalve Kombuis ea &adeN.
liteit, Van "id. en hooger, alle halfprijs. ,Cachemiren, liieu.e Plaids,ZephYfs,Bei- Gem.kken.

Dames en. ;JUn deren O.nr\ergoed, waaf.onder gers,ens.,.tegen minder dan Engel. priJ·len. ó. PAKHUIS en STAL, No. ] 14, Breestreat, hoek van Bloematraat, ••
Grooten Voerzolder. .

300 Naohtkleeden, van ls. per stuk en 100 Dozijn Krimsche Hemden, extra kwaliteit, 7. DRIE HUIZEN, Nos. 2~, 30 en I, Bloemstraat, tOBlchen Bree- en Niea".
. hooger, opgemaakt. . as.6d. tot 7s.11d·,40pCt. oneer de waarde. Kelkstraat, beTattende twee Kamers ieder, met Acbterplaat.a Kombais, etlL

960 lb~. Berlijnsche Wol, alle kleuren en tinten, 130 DOlijn Witte Gekleede Hemden,van Is. Hid. 7. DUIE HUIZEN, Nos. 9, Il en 13, Nieuwe Kerkatraat., hoek V&l1 Bloea.
ls. 4id. per pak van.8 dos- en hooger, beneden den Londeoschenprijs. straat, elk drie Kamera en Kombui8, Acbterplaal.e, enz.

HANDSOa-. OEN"'N J HAMDSOHOEvEN 11-200 DoliJ'n Zwa.rte en Gekleurde Kid, goede . ~eze Verk~ping biedt een seldsame kallB aan deznlken die geld io .lle" ...
.D,L" ,kltllMlliJkst en Wlnstgevend Eigendom weD80ben te beleggen, de waarde "aan'n

kwaliteit,2 knoop, tegen van Is. tot ls· na perpaar. aanhoudend moet atijgen. De ligging biedt groote gerieven aaD voor eeu Besig_
-. heid, of Private Woningen.600 Dames en Kinderen Stroo.hoeden,6d. per) 1,600 Yards Oretonne, nieuw, soorten, van 4id.

stuk stuk en hooger. en honger.

Onze instructies met betrekking tot bovenstaande bezending zijn '~epaald om de Goederen
dadelijk van de hand te letten, en wij zijn voornemens dit te doen.

DE MAILBOOTEN DER MAATSCHAPPIJ VERTRJ!;KKENVAN KAAPSTAD
• AA. ..GELAXD.

Vici MA DFIRA, om den anderen WOENSDAG, te 4 uur n.m., te
ST. Il ELENA en ASCENSION als onder aanleggende.

MEXICAN, Kapt.CRuTCHLEy,RNR, October 17.
TARTAR. Kapt. TRAVERS, October 31,via St. Helena en Ascension.
TROJAN, Kapt. l...A.ruIER, November ]4.

ATHENIAN, Kapt. WABLEIGH. November 28,"9ia St. Heler.s,

re Tusschenetcombootsn der Maatschappij, Passagiers vervoerende
trgen LRgere Prijzen, zullen verzonden worden

~AAIl I~~G.~L'~D Rl1 lI.t1IRUIIG
Op de volg-tnde dagen, te MAI)EJRA aanleggende:-

GERMAN, Kapt LF.IGH, R.N.R., Zaturdag, 20 October, te 12 uur
's middags.

Al\'GLIAN, Kapt. GRIFFtN, R.N.R., omtrent 17 November.

DE REIZEN LANOSDE KUST ZULLEN ZIJN:

NAAR MOSSELllAAI, ALGOABAAI, OOST LONDEN EN NATAL
DA ...YU BE, Kapt. HEPWORTH, omtrent 26 Oct.

NAAR .MOSSELBAAI, ~LGOABAAI. KOWIE EN OJST LONDEN
TROJAN, Kapt. LARMER, omtrent 28 Oct.

---- --- ----
NAAR MOSSELBAAI, PORT ELIZABETH, EN OOST LONDEN
lART.AR, Kapt. TRAVERS, Woensdag, 1'7 October teI2 uur's

middags. '

NAAD. ALGOABAAI, OOST loONDE .. EH NATAL
ASGLIAN, Kapt. GRIFFE......, R.N,R., omtrent 24 October.

'(~cr Vracht of Fassagelvervor ge men eieh ten Kantore der Maatschappij, Adderleyst
THOS. E. FULLER, Algemeen Bestierder voor Zuid Afrika.

Van duizenden Artikelen van allerhandê soort, noemen wij eenige aJs
bijzonder de 'aandach t waard:-

Verkooping te begiDDen te II ure.

LIBERALE BONUS ZAL GEGEVEN WORDEN.
G. W. BTKYTLER,

Agen~ Toor de VerkoopiIII'

7.VID-AFRIKAANSCHB )WEL L ING TON
KONINKLIJKE MAILDIENST .' •

Vt'ERDE TROEP.
Z IJ DE ! ZIJDE!! !ZIJDE! !

3,"0 ytl.. Gfkle.r.e' Grol~r.iD8,"r.inder. , .. 68. Il •. '-& I,· lid,
O.. trut SO St.Un Zw.rte d•. te~u !5 pu uat t.t 4. pereed k.edel de wurde
2,300 yds. Sdlj.ea Jlernillnr, te~e. 5,. lid., ~ew"fl ,rijl fil 71. "d. tot 101. 'd.

Gebou" der Kam('r, No. S, Kerkplein,
Kaapstad, 16 Oct. ] 883.

MA.TTEi~! MAT.TEN I! De DeerfJl 1. P. CAUVINI ~., Aru~,
. ~ , I

f'en tB Grralt, I, li ru Ilyard8 breed, laagste ,rijuD •• it I. de K.I •• le ~e.. e.d. BE·LAN'GRIJK -BERIG'T." ·
.....................................-............__...-_...........r-.....-................,~,..._,...,_...._

WORCESTERSCHE WOLMARKT,
Agenten.

Na aankomlt Tall den Eersten Trein. KAAPSTAD.52, ADDERLEYSTRAAT,JAN J. MALAN.
Vendu Kantoor. Wellington,

]6 Óctober 188:l.
MALAN <t OELLTERS, Afslagers. I

I WEESKAMER EN TRUSTMAATSCHAPPIJ.
KOLONIAL~ WAARSCHUWING!

ONECHT}; NAMAAK8.1LS

'NAArMA'ëHINES
DE JAARLIJKSCHE <WOLMARKT zal gehouden worden aan d,

SPOORWEG-STATII, op

DiDg$dag, den 20sten November ,1881.
'8 MORGENS TEN 10 UUR.

WORDEN In plaat. VUl op den Iëden NO~E.BBR, a.l.s vroeger &UntOll~

DagelijkshetPubliekin dehu.ndengel!pOOlddoor Een ieder die Wol te koop wil aanbieden, wordt verzocht die aata
middelvo.no.llerleilisten;rooro.lopdengrond den Marktmeester te adresseren en in te zenden, niet later dan ZATIJn.do.tzij gemo.aktzijn no.o.rhet ,'DA G d cl

.' en 1'7 en, opdat er tijd is om de Wol behoorlijk te wegen en tb
merken.

Aan Boeren, Handelaars in Pro-
dukten, en I. Uitgezocht Aanteel Vee.KENNISGEVING. BELANGRIJKE· VRRKOOPING

7\.~ AT{Tt:RLIJK 0 lïk d M' ral K st DE Ondergeteekende. meer dan 20 jarige I ~I' ta d' C el.JtenOed IDec e U~t'- ondervindingin het Verkoopenvo.n Ko- 12 Extra Me k Koeijen met Kalveren, n en op ora le. ou en ompo81 JO. loniale Produkten gehad hebbende,gaat nog' .' .
Vergo.neTo.ndengevuldmetGoud,OsteoPearle yoort BezPDdingente ontvangsn en de.oelveop 30 J on~ Vaarzen van 1 en 2 Jaar
en Compositie Opvulsels. .. devoordeeligwtewijzevan de hand te zetten op' 14 0
Tanden Getrokken.zonderpIJn. en alle andere de MunicipaleMu.rktof anderzins, onderPer- ". ssen. ._

operatien In Ameruaansche en Europescho soonlijketoezigt. -, ".. •
Tand)'eelkunde.no.o.rde I'",tllteen beatestelsels. Ledige Msnden,ens., prompt terug gezon-'O Vr.'d 19 act t
Arbeidende. klassen, halfprijs. den.-Do.delijke en kontante betaling, Jl IJ ag. . ,aans.,
Dr. B. T. HUTCRINSON, Ta.ndheelmeester, THOS. GREENSHIELD8. Ageut-Nieuwe

2 Kieuwe.Rtro.o.t.Ko.apstad. Msrli::t,of 6() Lo.ngemarlrtstro.at.Kaaptltad.
VERWIJZINO :-No.ar den Heer'HBATLl1!:,

K. n.-l'-..,,,u Stell enboecl. (Mn. WIUM)dm Worcester; den Wel-Ed. HeerO. J. DU TOIT,
...."In. "'1Il ,II...m'lalid. Stellenbosch; den Wel-Ed. Heer E. C. !Lul-

--------~~------- ._-. ------ MAR. Worcester. U.--~--~---=~--i KLA P M UTS STAT I E. In den Boedel van wijlen mej. A. J. DBA ZA A.R. Zij hebben te Saldanhabaai gegraasd en STADL~;R.
lijn in Goede Oonditie.
.DANL. D. MARAIS, D. zn.

Paarl, J2 October 1883 .

VAR un

KOSTBAAR EIGENDOM

" WELGELEGEN,"
OELI!OENOP IlIN HOIK

SIN GE R STELSEL.
Van de Caledoll- en de'Mountstraat, Ted Irach,' -So - L_ f d' TT

• .II er D.II me mger nee t ,lt .nan-
HUISRAAD, ENZ. delemerk op den Arm.

Zal opgeroeid Vee, allen Bovenlandscbe
. A8ntéel,

PUBLIEK VERKOOHT WORDEN
Op last van Commissarissen,

F. LINDENBBRG, Secretaris.
Kantoor van de Municipaliteit, 60cteber_1883

DOODBl RIGT.

MER K
Boerenbeschermings Vereeniging.

PAARLSCHE TAI(. ,

LJ ET beeft den Allerboogste behaagd._r door den dood tot zich te nemen,
op den J 8den September, 1.1.. mijn teederge-
liefde dochter, M.!.Rl.!. JOnANNAELIZABETH,
in den Oneerdom ran 14 jaren, [) maauden,
fil 1" dagen.

I! 00 ZWMrbPt ook moge zijn, nogthans
,.il ik zwijgen in Zijne !J(schikling. Hij
is de Hcere. Hij doe wat goed is in Zijne

0l. " r ijdag, dell19dell dez.,

HAND ELS-DE JAARLlJKSOHE BAZAAR nn
het ZUSTER W.l!iRKGEZELSCHAP

.. Uw KONINGBI.1tKOHl," ml geboudeu
worden in het TENTOONdTELLINGS J S :MARAIS" 11' l\.
GEBOUW op . I \iO.• All1lagers. Zal, ier plaat3t ult~ worden verlrocht,

W E L L I "G EENE PUBL[EK~ VERGADERING zal gehouden worden in deWOENSDAG. 7 NOVEMBER AANST., "i N; TON DAT K08tbasr Etndom fI WEL· Die een Mo.chineKoopenwillendienenhier Stadaeaal alhier op
De denren znllen open zijn van half elf'a GELEGEN," Oot door den heer zor!fVU:ldigm~!i~~tzij niet DINGSD

morgena tot SCI! ure a namiddags, en yan PUBLIErv VERKOOPING MUKEw, Landmeter, in Kostbare Bonw- AG, den 23sten DEZER,
zeven tot 9 ure in den avond. A.D perceeien is verdeeld. ~ f tt

Toegang ~edareDdeden dag, 6d., in deu nN .: Perceel en ] en 2 behlJlzen:- : . ~: '8 MO~GEN8 TEN ]0 URE,
avond, la. Kinderen balf prijs. D J~r dl' d I 2 RI ELI H I i i &l ~ Ten ein?e de Benoeming van R~8-Leden voor den WU~)I.
Bijdragen in Geld of Goederen zullen ir.. U.m aa ,aaD ee eo, GE EF JKE WOON UZE Noli ., I!.f. Oircel ID overwegmg te nemen, alsmede de VertegeJl1Joord~DI y,*

dank ontvangen worden door Mej. J. ;T. EN Z met al het beuoodigde voor de accbmmo- : 2i Sfl=!' dit District in het Lager Huis. ' . i

Kotze. Zeepunt i Me.ij.Atkinlon en Robert- , datie van He8pectabele Familien. Al de l!CI.. ... ... Ii
Mn, Strand.strBat i .Mej. ,1. C. Wicht, Bree- ID den ~el Tall-;;j'i; den heer JA.OOBGebonwen ziJD van den hecM~ten en 0i- " i~!.ê Op last van het Comité,
straat, en Mej. D, de ,10ngb.Claremont. D. LE .BOn. verbeterde~ M,d ~n het Eigendom ~ III o:i~ ISC. J. MARAIS, D. ZN., Secretaris.

G t ~r d J I - beveelt ZIch s~ecl8u.l aan ~oo.r een ~ 8 g. '!' ~ PIJ 6 0 broo e 1100 Op BVB. OP VRIJDAG 19'. OCTOBER Ondernemend\~.n Kooper of Kapl.tahst. ....!;I " ~ ~~ oaf, cto pr 1883.
._- , Perceel en 3 tot 23, front makende ~Iil'" 0 p.~

H"T PURLIEK, zoo hier ter skde, als Des ~amiddo.gsten,l ure precies, ' nVDarddIe Mouht-'b' dde Cadled0l?:k.en de ~ . = ; !r'" SN. PON D'E' R:elders in deze Kolonie, word~kennis . . an e eurstrn.,t, le en ege IJ. e voor· pc III di:
jrl'genn: dat de Heer G. MY BUR (1 R, ZAL Ppbhelc worden Verkocbt un de deeleu aan voor een Speculateur;~j ziju de 1: f B
CONSUL-GENERAAL der NI<;DERLAN- "ll'onIngvu.nden oVllrledenete WAO'''. beste in de hou rt. Het Eigebdom is III f'" m I, DJ;" _ - _ i

DEN. St. Gt'Orge's-S!nlu.t,Alhi"r, eene IN· HAUB8V~l.LEI" ,geregtigd op ~n onbeperkten yoorraad Machines van .tS 3s. met 5 percent dis- KDOPER VAN STRUISVEDEREN
TEEKEN LTJST heeft geopend, tot ont- 1, H UISRAAp : .water. vu.u ee~ altoos standb!)udeude konto voor kontant.. . .... ..AA~ F..HflLJE I N VRIENDEN word-t vang~t van Geldelijke liijdragen, ter t.>ge- . '. FontelD. 'If

I moctkomiDg in den .waren ramp. welkedat Het ge~one aA8ortJm~"tVoor., EAt_ en . '.. ..' B
e~lt,d g,·rr,aRkt, dat het den Eeer Lo. d ~ ll'- I >_ I Slaapkllme.rMenbeIen...... ronner ushonl·e. De verkIeselijke ligging 'fan het LETWn.-DeeenigeKo.ntoreninZnidAfrua urmesters Chambers AdderleystrHt, .'nn I, H" fn liOOd"(·b8Agdh~(·h,I,eden tot n cn "e~f.(''" ogeze....nen, ten gevo ge --.... f d d N' h' t k rd

~ , IL d I I ta had b bbe d A rd benten H",de en Waetlh-Taftrls Aan7et eigendom, d.'l!ielfs korte a stftn. van ti waar aauno.cIDeso.ccuro.o.unnengerepareerich te, 'mc!!. mijn t~ed..rg~lidd. ecbtge- van. e aD angs p sa ge ~ D e a - T ~ IT' d 'L d ,. . 'L_ worden zijn die To.nde Singer Fu.briek·Maat- K A A PST A Dnnote: blARIA AlAGDAL' liA, gd:)()rt'n Dil IbeVingen getrolFunba>n, en ZlcbgRarnezal 8 e 8, "ce nozijr.. Stipkhouten Stoelen, sta en ve'rel ..en ultzagt, zijn vtJweeg- schappij. Er zijn altijd eerste kl&8118 wt'rklieden ~ •
rH'SI'. in den (nl~erd()m \-s" 30 jaren en bel8sINn~met be~overo:'~kenYande te ont- LedikAnten, Vederen Bedden, 8n•., eol:, redenen tot het bouwen van Oottagea, of' de plek. K h h
~3 d8g~n. E8Rr lijden cuart.!e Bltch!8drie ;nng('ne Gelden, DaarZIJIlG01IYf'ruementte Glas- en A.rdewerk, Kelikengereedacbap. die, wat de ligging en andere voor- ooot et ge eele ;aar door en geeft de hooaate
,',,~pn. HAkr hHngaan W88 etil en zacht. 8 Gro.venbage. VOORTS: deelen betreft, :niet overtroffen konnen KA.TO ••• I :0'
W'J hopfn "P Hn gelnkkig wederzien iD Kaaratad, 15 October 1883. 2 Gedrl'l8eerd.eKarpaarden (Rnine), worden. > • Marktprijzen.-
dcn H'·md. "'."rh"E'n reed8 al onze kinder- K'IiINNISG1:VING. ~Paar (artuIgen (I p4ar bijna oienw) H UISRAAD ENZ. 22, Groenteplem,
tj"s C·) haar t iJn voornitgl'go.an. .1:1 .1:1 2 K8pk~rren op Veren " '. ' '] KAAPSTAD.

Ali), I'"ll:ilh CL' k AAIl de heer('n M. 2 Open '-do. do. no. ZODalsVoor-, eet· on Slaapkamer Men Kooplieden 19, Queenstraat,
de K(ek. J .1~,t.l"t. C lJH~on, ('Dde Hie TEl' ZIJ de Kisten d~r> wijlen den heer 7 VarkerIl. wuronder ~n prBcLtigeBe~r beien, Keuke~benoodigdbedeD, Glas- e. op PORT ELIZABETH,
k' ,', re V'''' "~I ". dle i" I BilT hJde", ell na \"'. J. BRlIlOgRbIJ deu ondergetee- I Lot Kaf en I: Lot Ka,JAtellhoutenKenI). Aardewerk, Zllyer- en pleetwaren Soep. .
) "AI I,!, j::ll.'·. I Onre du-",! rr,",!l'cn hulp Ikende gelatf'n, verwijderd wordelJ en zijn nen met Ramen eo BI ndlDg8. Illpel!, Eet- QD Thcelepel$, Vorken, Liberale TermeD 4,Oxfordstra.at,
mij hebbe" gl'FcllOllkc

n

• I rekeuin!f betaald is BINNI<:N ACHT, :AANDEELEN . Tltfelmel!sen, Séhenkbladen, enz. voorzien. OOST LONDEN
A~LJRIES P. ZEE.\lAN. I DAGEN van lif dllgteekening dezes, zul-! ;, " ' en

len gr·melde Kisten verkocht worden om' 5 Pa.:u:Iscrhe Bank AandeeIen VERKOOl>ING TE 10 UUR. DURBil. NATAL.
zijn rekening' to vereffenen. TegeJijker 2 Spmtus Maatschappij do.
tijd zullen verkocht worden verscheidene I PaarlsclJe Assurantie en Trust Co.
artikelen door verschillende lieden bij Allndeel'
den ondergeteekende gelaten, ook om .
bnn rekeDingen te TerefteneD. ' ~De Wed J. D, ti ROUX,

J U ! beoutriOe T"men~ir.• .A.. D TOIT.
W.llia,gt~, 12 Oct. 1888.

IJ. FREb. PEN'l'Z .

oogen.

Zij is or8 .I.cht•• omgelllUln ;
f81TnDl,O Heer I die nn aw troon,
H ee lOcbt OTeJ IpH~d.D.n doc'n,
\'.,~ e e , tr eh ond., 't JUtrol'Cb • erd riet ,
rw ••nll'.'0cbt~DPelgrims niet,
(;•• t, 1,,( .olh8rdinjrmoodon kNlcht,
Tot nok en, ri.~w~lklij YolbNl;t.
En l'lr en. ds n, jl,trouweH •• r I
hil rii. Gij m' ontn.. mt !pr mateneer,
['on d e k t 0';. 'I zelfde'lICh!!1ordijn,
Tnl h.. ", .!. 't J':'uwig d.g lAl sijn,
(;l] ,.If 0'1 .. ekt. I'D b.nd un band,
(",. bin ne n le idt in 't .. der land,

DIRK JACOBUS VISSER.
I' t nrf,.r,t,in. PilJn~!!J(Tg.

211 i"pp1 fmber, 1883.

DOODBERIGT.

J .n~lI(d. l'sardel.krg,
Di~t. lo almtsbu,y.
ZRturda~, 6 OctQber 1883.

DAA R er een gerucht in omloop is gebragt, ten effekte dat de
OndergeteekPnde zjjue werk~am~~e~ aTs PR011~OBJBL

SNIJDI R heeft laten vuren, bengt hiJ mIts deze aan ZIJD KIfentén
en het Publiek in het algpmt'En, dat hij NOG STEEDS zijn KLB~
DERIIlAKERS' DEPARTEMENT voortzet en uat alle aan hem
toevertrouwde bestellingen, gelijk noeger, zijne pcrsoohJjjkE' ittentie
zullen erlangen. -

EENE ONT,KEN.NING.--------_._--

'---

IIir

Liberal.e Bon~8 all gegeven worden.
G. W. B'I'EIJTLER, Secretaris.

IJK H1',;ELi.

O VERLJ<;IJEN,te K88patad, op Hl deur,
CBUL JACOII08DU PUM!_, in dVD

OI1derdomran 7&jaren.
XaAl>8iad,
• 18 October 1~.

G. MONTGOMERY WALKER,
ProcureUT, Notaris

N lf LIS lW 0 L L),;~g~nQv.,W~ P. Bank, Paart, , .
. " t ' fr

Privaat LogieshuisJ 56 Bree-straat,
.Kaapstad, 16 00*- r883. T lt A li S, tt OIR T B i Z O:R Gin.,

~1Ie:i·



e £IJ huisden, ell ~Ioh hi. r
• waarl mot rou ,Ier reden, VfU) l'en ":' w
I

i 'ponlcn hud LJ" I '1H -z I d .. KutUUlll eeu nJeU'ferJ (T!o!TAT4.-f en lsat ont~n tf'l egnun mell!I~et gtlldovell '-vnu ,(I ,II. s h. h dv, howe. werkkring le verRc~ .lfen, "a~ &On b,·t regte EEN GELEERDE KUFER te Gl'&I~ft'Reinet m DE WORCESTEJlSCUE'\ lIUI \HKT zal ~houd"n ht (T in P indoland ('en man Guldlll,! geh",,~u
!Wil (Jf z"lfs wllanCIIlJl"1J ,,, all IClst, lillig: middel sIJn Oot .Ie goe le zaal.:: te IIch--1 dU!1l8t van den hoer II Solomon, 18 nl<&rbet wo>:-dcnop Dmg$dag, 2) III pllJlt.'I van op d- n m heohteuis g' nomen IS wpgenl, hH sU\okk"len
.IJ It .......I1.& dllt Boo cl • II zIJn DIe IgeLei I06n. Dh II echter loker dut die lln echt Rondgaande Hof verwezen wegens het uiterst 15Jen NO'ClUbe-r zoos.!s vroeger H'O'l.<iverteer<l. van g."Weren -Men' on I VIJf kisten gew ... en en~ ,,- "'" . IbelOhaáfde miodriJf van een valsche cheque te Men kan zIJn wol insendcn tut op Zaturdag awmumtJe In ZlJn besit,
naar de BOtochJ~'8mUll" \'I" on gnllu zoekeu I KolullllUIl IS, en lil zoo ver overeoustem' maken Men ziot dat de sommen J8&rltJks voor I 17 November -ZIf euirerl ..,d,r TWEIi: AL"STUXTlE "TILU'Z urEN -Een kO<'-
OlD I~ IPnder meer I\{ê, te schieten PIlIst met dien van bet VCIM.nn lige en voorwaarts onder'"Js Ban Naturellen uitgegeven, niet ge_I D G P b ft t lie Will Alr-xan Ier I! naam I IF naar de straf-

t

d IL' b K I heel verloren """'n I E E~ENTE VA:'I Ol TERVfLLX '" IJ- 1 dr kBoekei gelukkIg ,iat hij, door de pijlen st. even e e emeut del j',ngelw e OOU1S- "'- dens de jongsto :'\lIchtmaalvwn 19 ,.]..wu zrttrng r"rw. 7. n onn lit hij On "U thais g,
l D t I I

~ (. J' D U hID '1 t rt I I koru n zIJn hijeit oen ste- kIn. t ee-n ntl's had!lllr BOSClhJeslDalls gllcloJ!l zlJa~e Lct lot 18 en I za m'lll Itlcu as UO IJ er.oe E .,...IDDENKREf1'S-De lj H Herald wil IIIfn ""raar 8 ... os c eon prat 1 II! go- 1000ll'ehral[{ dh volg»n_ hunr 'p h""r 1<",,1
oulgnaJl van Cl n af rrt seItJk"n' IUOor I te !(ekomen IS, en die tiJd zat vertrouwen WIJ, wBetdh~ilronl van I dkaeHdHdDavid de dWW, ,en A I:;~t~~~~~eu vorn; vd,n een kar met twoe g' ruunt maar door h,,,,r hand waarmee ZlJ I,,'m

,., e v Iers as n I aten voor en \ etge 11,U1Il r- n, aa"ge)() en U_ Iplegcn. UJlt een Jeug hl{ Kolonist, met daar "IJn al8 het ureuwe Parlement gekt) venden Raad voor den MiddcllkrOltS un nocuit afwf run wilde ontvanzen "as =n alII <'ru
IJ G le b d Patriot f H fro k dd' D k I DE HI'.ER H ~l!T VRn Hartfield een dor be zaak IS die vau ,'( n Knff.r van P ..pendorp dierrouw en kind van ecu togtJo naai een zen I'U IJeen 18 een groo tneuwlg C en ze "rl" 0 0 eyr an I aten 0 Z<UI. kendate lr-den d r C thca t I Boer. n v rr-em door ''<Il "'H'-' n van Bes .. ll en Cu overreden
hL IS echter dat de eemge reden waarom ,he t W(>C '. ft r se lP e ,IIJner buren ter ag koerende, en bIJ dl verwno ten WIJ vaD tie verKiezingen, maar heeren-waarvan althans en de hoor De Wa ..l / ging wordt door het LI",I alda"r aanbr vult Il "il Mn de g" I". n g».t Jl I pn" De roer-

gel, g'enh~11 een ander dier baren met rna I toch dit dat het blijken zlll hoe moede de zich met verkieebaar stelt -al. kandidaten als een gesclllkt kan hclaat voor den", tgf ven m ui ,hl zoo har-I reed dat <lp K,.ffer Old UIt
d d K I cl

1111 b genoemd worden daarin be 'taat dat zi h t den Raacl De II II FIanCIS en Tweedie twee d ..n WP~ kon en <he verder met nllolVhemen daad helpende, daal bil llin doo rrn t, oioure 18 van le opoutlflng Afer Ol gene Ri h dsche C ' s dan J op C andere loden dier VerC"'Ol<Mnl!'hebben /le\\el-lschIJut gekeken te hebben ZIt III don tronk.
bel J d ch c menuse ongree op de al r vergaderde d....'

dat mage oude" bowe Il beereurd worden, angen aan die harer vlJau 1111 le a eflog boeren VII." den Kl'11lte een gunstlgen Illdruk gr-rd ZIChkandidaten voor e \\~tgevendc \ er- NIn \I F INSOLVE:'I-rfES 1- (kl' -If!&8C Ben-
maar Voor onzen tlJdgeuoot IS hat oêll vrIJ en IIlSlllg van de pOhtJ6t van het tegen- gemaa1r:t hebben. gadiering te stellen I Jlllllln He;:lernann te Aberdeen handeIa..r,
oDversohillwe lank mits maar het volk woordlgo MUlIstcrlO IS geweest Geen on- DE CATHC\RT8(IIE BOERE~\EREE:'IIGJ~G buten £1. ~S Bd schuldon .t:~~4 198 ltd,

,., , EE.!'i' VAL VAN EE:'I STOEP-Wm Dixon hooft een besluit g>'nomen ten gun.tc VIlJlde tekort £3ó7 Hs .SJ Wlll,w n.ndnk nmwat ID de lmnrt van Oranjer-ivier de groote bekends grootheden die Uit de stembus op- woonde Ulgenover het Mutual Hotel <IIng1ng uitgave VAn een blad ..an de hdangf'n van der Merwe Jr, op Rl. inf rntein lifdl'elmg
landplaag uitmaakt, eli door roof en vor duiken om een urenwen geest en nleu"e daar eiken morgen een bottel melk halen den Landbouw gewijd ell de J o-r Barnes Il{urrn,.burg boer IJ~ en 1116 ~g Bd,
woestJng de KololJlstcn dier streek tot bek waamheid ID het bC'ltllur dell lBnds te Toen hij dit Zondag mor~n, klW\r nuchter h"dt er een voordragt over protectie gl'hou-I schuldon l:211 I Is 'jd tekort £ IJ.5 "I IdSTRAND HUIS 37 STRAND-STR A AT zlJnde,woder deed Viel hij van den stoep en den, waarin deze ID zooverwerd8JlJlbevolenIEh"'PRulus~el op "-a8vog,1 Krana. ru"tnkt' ft.d • wanhoop dr l;ft, ru zIJn bedlijf I let g(atoord brengen, maar zamenwerlung 'van hen die, wel, naar het schijnt, omdat hIJ op de lenlllng Ills EIJ tot ontwikkeling van rueuwe hulp- I Fort Beaufort 1>0<r baton £2 H schulden,
wordt Sohreef onze tIJdg. noot voor een hoe ook door omstaudlghedeu vroeger gesteund en deze los wa. genl'l&kt. D~ hotel- bronnen kon lelden I £~H t"kort £bOO !\n Iries Johanues Pre-

b d b I b d bouder, ZIende dat ~hij leelijk bezeerd WY I torrus W ZOOIl afd", linz C vlodon tojl1.pago-r~cbJe~mals publiek dan zon ZICh dit laten !,resc cl en, et aL BIlS aarover eeus zIJn het hem bij Zich een bed geven en liet oen doo- O:'lGELI KKE:>;TE K W Towx =-Een straat- baten £212 schulden .[ l' li. 4<! tekort
hooren, jnaar hoe ver ook het Ka1ferdom dat het belang der Kolonisten boven aan tor halen die den man oen recept voorschreef. Op7.Jgt, r NIchuis g. naam I IS aldaar plotseling £11l3 14. 4,1 Will rtu "lIlox Morrl8On te

Oct. 18 - WelhD"'~n, PonrdeD '11 E.oJ- 'fAilE E het in besebavin "bra t mo e hebben moet .t.aan, en dat de koloOlaalJe "an Den volgenden dag W8JIdo gewonde wclgenoog I aan ZIJn eind gek onn n daar hij iets zwaarst IC ..ros botdhou 1fT batU] £1246 Il.
.. ~. g g g g , om te lezen manr klaagde dat hij m~IJ"liJk wilde optillen pn ('Cn ZIJnel IIlw('ndlgp organen sehuld"n £1H2 t's lOl t<kqrt £1\1;) IhsHamman,-J Fred P.OII & Op, AI- de B08ob,)0sman8 In de buurt van OranJe- Z AfrIk" lDoet voortgezet worden totdat zien kon, en het bleek later dr.t zIJn 'rugge- I!aardoor br-ak on tw"" IX'tzlg<"' ,,('n tlankP lo Ir" .."" I"tonl> op JJu T'I!' p"o GnqU!l-

·K
llljfo

l'1l I rivier teekencn op geen kranten In Dilt het Naturellendom de Koloniltou tot voor- graat bezeerd WIl8 Op DIngsdag sherf hiJ en een N.turel zIJn door d, n bhk .. ru g-etrof Illnd "est .....cl" OIl!!" n S( kWeFtmtlP pron" 18 - l(JmDtlllJtaLJ., Bokken ~n namdll 'fan f t I M Coke e' .A Cllli.
-, Jr ,-J S "Ami- .. 00 bl ch !lft la hiJ doet dat toont hoe deel In plaats vltn gevaar Bh·eil:t. Een h"te .... .... en ~r\"J ZIJ op weg n""r OlUlt "firen ",on"" I locg",t=n kt, n ('n lj( hulden wet be
,. jU. ... U 8 rt., a , " .r..ltNSLl:'lGENllEET -_en weet dat onlangs komend. cerst"pnoemde er n.d een 8chok af kpnd

Alallljfen III die streken der KoloDl3 \\ aar de maat- taak zal de Kolomale parhJ niet je waoblen Kol Montgompry m Natal ten gevo1i''' ,an terW1Jl zIJn Ill~gtzd dood bleef
" li3.-MArlbasput, 1l

81
"ll'en In bet NleDW'feld, h h d k h h I ._- d 'l' Ih d d een slangenboot 18 omgekomen Het verh,w EE~ 1 IJK GD "lJE~ -Gbteren (14 d, zpr)de plaats MartbK1:ut,1lI den 1I.01'f.Dte" sc SPPIJ, oe gemeo~ 00, toc ge ee S......u, mRar 13 Ia.nsvaa a na en vrlJ- w•• dat oen I)()f-~der hem gebeten Ld, dot DE PLUliSCHEBR"--,,,o,.srnA"TI!t El~ TRI 'T-

- '.u "" ~ I.. rd I'r (1'n lijk govon Ipn III d~ nabIjheId (orn-boedel flin J J ruger,-J B ADret & op beschaafden voot IS Ingerlgt, het elgen- beldtloorlog ook een *wa.re tl¥llk ta verrigten, hiJ 7-lch hwraan met had g'stooro on dut ZI)n M.A \l SI Il ~l rIJ Pllbli, (",rt ha.ftr !'teudo )""'rhJk trent cI(~J tn: den) ,"lUl 1< brug Ol (r l!roedenVler
Z"'D, AlalAllen. lijke Welleu van een Europé80hu volk_ en ZIJ heeft die taak tot dus ver lllet zonder dood het gevoig Was Thans bhJlrt bIt dat de sche vlr'll"g cu .tant In onz' ..dv. rt.entllkolom Gou lIltIc door (\('n du \\erklwilen Hf'<11l1l

" 18 -TIlIba,wb, VUljro"d, In den boedel nil d ~ E d d Zulu 8 m de buurt het er Voor hou<len dat de llI"n va" hndt'n Men zai daanut zien dat het h,,'ld dp ,ddk)rnet !rJks-h UI\lIl" H, t hJk Il!
wijlen Mej de W~d G W NlehljW!,- plantIDg In hilt wel"elddeel der dOIste, DIS '!'oorspoe D1tgevoerq r 18 U8geen re en bijter geen pofadder maar de groot., en hiJ haar blJzondpr gotld g' gfian "In h, t "fg,.loop.n pchter ~heel ontbouden daar lIPt hoofd ('n ~ Il
H A Faga., AlaIa,er IDlskelld wordt Maar het IS niet de et. Iste om lIeersla)(tlg te 'IJn, e,1 het lal op den hAn welbekende mamba was waar Chalm's J "Ir en dat ZIJ In staat I~ "eu ,hndead 'LO der IlrlIlen re. <is VC"\lJ j, r I zIJn Het ",;luJnt

,,18-'\\elllnfl
ton
,Bokhn un F 1. Rou:I, maal dat WIJ over de zaak derB08cbJes dunr wel biljkon dat, met AI den anti ""'Ilstm gevaren IS DIe mamoo doet goon twaal( 811l1lmgs p<>r annel,,, I lilt te betalen het hJk Vlm eeu I,],mken IUm te zIJn De

Sr.-J Fred P.nu & CO , Alalagrr. J_ h h h d Zulu kwaad dlO, als hij voorhij krIllpt, ZICh ten £ I )(JI) biJ lm .. r rC-R',' efond. t<3 ,oeg' n en kil" <hng IJl al. vulgt _ Z .. "rt duoskm baat,e en,,19-
Wel

lreleg.n, Kupstad, VMtgoed en manl EO!) als de Illlltste gf'b'urtenilisen ze _..oloDlalen geest dui lar eel.'sc t, e ZiJl zl)nen oore op den grond wcrpt maar het WIl8 £146, li. f,J op hpt kredit van do wmst en ondprh""tJe Un [.>nl R<rult. bohkm hroek
Meubeie", In den boedel .an Mej A J OilS ID het geheugen boeft geroepen, of wel 1l0ó llIet verdwenen IS die oos werelddeel DIet onnatuurlijk dat hij een Engelsch Kolonel verht'srokemng te lateu "rg ge!"pt wit hnn i Ill. I z" arte l.-noopen Ook
D Stadler,-n JOD8I tt: Co, AI.lagen over de h~udlU'" die de ÁrgUil tegenover ondor vele beproevlll"'cu voor h&t Eur(,pcilohe boot die Zululand wilde bmnentrekken. , u T IlL l~- '" ri, r (en "lt ""UJl( 1ll""J" III t1en zak v..n hetMallto & Gelltel'1l,Afslaa:en. "'" JrTOHl '\ ... EST - ot v. K3pltCIn" "'L/lr 1. I 1 r' j I19 KI d boe d N d t I f

L. ba kt W -0 k kl ....~ko" n tie heer H Ho[z"r dw III d" gre",) Ir on, r 'aatJe 1-'" )lit eli I ut ... hlJllt of df' m ...n" - 'pmutata(Jp, KoelJon, KAI•• ren, e reD er oor erg rens aanneem, ons tailllee t ",,\Voon ar gemaa ILLOW!lCORE nze anane eange hJd ..,' •. i i I dV
"t al"--- Id d d d lo!!"cn hl.. ft In t ""vodlt, n A,.n" an \\ lJk. rt"". ''<eUlgen tIJ W' e Prl aan zlJu emde geuneD en Oes.n, 'fAn P A Ma!'8la hier Uitlaten, eo het lost on8 lJIet hier geuoo UI...,- me t at 0 roogte cr d" '"",' k cl I I k j IJ S

~ boe Ik --" d d Viel ]Jt het hUIS 'fan den h'lr De \ os door dl''' om n "en ,t I t IJ ,nr 1 >og wau'rA • ,- Ma!'8le & Co, Alalagen thans verder over nit te welden Veeleer ren vee w....... oet at ZIJ, wegeuo gt'brek llu II Il k k
'faD Z Jl, Alslager 'T EEN EN ANDER. aan water IU hun dammen trekken moeton bhksem g trdf, n fn" mun" dochter en mo,,,l,, Huq: ra IllrOIIJ.....esp >e l' IJ uS too eusI

" KI II • t kid ' , "-t I I 1 kk ZIJIl brIlt €'flnlCYSZlrJS ,.,O"cra.akt Z Jndtr dat ZlJ t r rlA.n ~rj,,.. oh t_ P L.Ht ... Wair h t tl.1 lil'" gevonden" CJ - Ilpmlltaltatle, flAmela en Bókkod 'fall zn en WIJ me een en e woor, zoo en UR er overa vee voge strUizen vre Pil" I k k LM EI
L~ H •.".t hte la. h «hur l,eliJke g.volgenv,.nb,koUl<.nheblJ<;n "crc ln du) ZIJ"(Ullh'Jclwir'pliozelfleI enuorg,-J S AlAnua.t 00. Ar- ala VrotIllEn' roeds meermalen, ook thans er Ier 8._ ec r tegenover , t et dorp De hhkselH,tn",I iron' ID d"l1 ,Iocr W'l.'lr\ an pl .... ts "an ZIJIl (ill il' g kumen IS _ 11.1>."./..".1n 19 - WelbDflton, Hu_d, Aandeelea. elll, ~ ZIch weldrn JU een looski\mer uI verh~JUgen "

In den boedel "Rn WIjlen tl'D btl8r J op wijzen dat de Argus, al gr>1.t hIJ ook DI! Synode heeft roods vrll wat werk afge- 0r.gengt door het Comlt(; Voor de pialltsdlJke de leem III groote klollt,," Uit ellillrltler .prong I Df Z HK t; '" DR P. It "oERr; _ Van hf't
Le Roax-J Fred Pentl & Ct), Ar- verder lil al bltJft hiJ ZICh meer geltJk bibliotheek Julfr Me) cr, V/ln Lange Kloof '-Plhoor III d, Bak Vlln Dr " h Illlberg van
sloge,. dail Andere blaaen of pnblteke personen daJIn eu metllge belangrijke dlRcns81e ge- IS op reis van haar plek naar Willowmore <loor TE COLESJIERG wordt door hpt pltlllt.phJkl Mulrupshut> boschuldl,Z 1 "m bodrog "11 , .. Itch,

" 20 -Steenworp, DablJ Porter'flll .. , Lt!~"lIde voerd, en III dez .. Zit tlng, wel hgt eeuigermate b~t om ,allen Tan haar kar op dnu grond ge bla I b, h,,1\l dp HH D FIlUIt r :'\ H TL u h ,It I u>< k. Itlll': "or lt lil de '1," {rgn .• """
lIaY~, ~n., 'Ril J 'fan Aard., e" de tooh ID werkehJkheld gevoelens weel geef£ worpen en heeft h.... r arm gebroken en d. I russCli "lt ID," LO dpr \\ "lt 0' k d beer lUt, oeng ,prsl"ll j..'PgP\( Il "aarUlt hf! bhJkt.. IJl verband met de berleYlog van dllo Afll- XI TI PI I k 1.L t cl \\ tplaats RlllgtuJel fAO O. A 'f. d M'rwe, dIe hier maar al te gewoon ZIJn, en dIe heer J uyt die Mn Tooverwaterspoort Vlsch lOS eWlHan". ~II I"".. Voor e 'ge d~t. r p. rst t ... chI'''' },uldlgltlg. Il \ an ,alllche
-p J HeUef, Af.laa:er WIJ Ulet anders dan met den naam vao kaner 1111[] In het p:>htleke, laten de on Ier. met dynamiet wou mngen, heeft door een I vpnde Verglidermg ~elloelU I D>lt de khc"r IIh,.n it. (k"lllng ()n jer prom, .,les VOOrkW!LlDen

" 22 -Leh.bloem, nRblJ Roodeboecb, V.et- !ingen rueer van zloh hooreu da.) WIJ ons olltploffing 'an gemelde d)nanllet e"n drum Upmgtoll voor hut Istnet ZIch met Hr lI'S Alln I, "tall iard Bl(uk "as n I et II prome_
11'0ed, In don 1Il.01r boedel ,an W .. anti-koloniaal" kunnen b6l!teDlpeien - en twee vmgers van zIJn regterhand verloren !Jt;.Rr "telt ReblJnt d lor vden boetn:urd U \\or 'all £1 (lOl) d" d()fJr dpll hN r J :'\ Rqt.e

~ 'An vroe"'ere IlittlO"'eu herlDneren. Ren t i Of d I W t ka ddt IOrlgbton, - Behr, \Velch & Co., AI WIJ lOnden heel wat lukt en pflpler ,.. eo (en el' r Il crUlelJ< r n I lla zi 'LO ~ JOlIge la, bIl" ti An Ier Vlln £I,)() rue
slAger. oogenblik, toen de betreklung tnssohon EEX ZAAK TEGltS EE'" PROCUREuR-DmIl' zIJn IS Zll'r (\HJfel!l.(;htlg do lr .I, nIl(' r D A Hflnckoltl 'an Korru.:.n.

" 23 -KoapetRd, "A3tgoed III den boedel 'fa" 1D0eten vetbrlliken eer WIJ die gevoelens leerDars en gemeonten tar lIprake kwam, dag IS voor bet MagIstl'alltshof gewoeR! '" n DE 7. \ \K DER HTR' ~s -In dp7.f> "eek 18 i rug h., tte g"nu k"nd tu zIJn fn d,e beltle ID
Wijlen den h.er C L W,cbt,_" P o"eral kOllden nawijzen wanr 1111)te 'flDden zaak van WilliAmson t.!!"" Louw, waarhiJ I b t h t /' /i 'i I I I I I, b"nk g I 'an en" nd "~""rd w"rf'n <ioorO

.. Co, .. Benenon gevoeleas aan h~t hoht te komen ver ondm te bedm VIl £)0 d I vo gen' ('t n engl lrJ e , "'I' ,
aa'ln .. , AI. Agel'1l. ZIJO, maar Wil znllen ons thana beperken g g n ge n - Wer gevraag eell Ilctltw aan Proe Gen"r,.,,1 Lt on Ir i 01'0' Dr S. hunllber~ III Lar w""""n ie be" Perde

,,:?3-Welhnlltnn,SIAgtt_nen KoelJeD 'fan 1 h d K lilIes behaIvo IU overeeostemming met den voor schade door verZium berokkend Ver k' u k d lat t !.t'tken",,.,, zcld.n dtil 7.lJ Illl't wik, prom ......
J J AI.lu,-Alalan L 08111e-, Ar- tot het Igc aalD wat e olomebeatullrt d Nd G" d weerderlsproeureur tlschf>rWlldegllarnckan-

t
rll,,"'. ellnen g,v

h
'll
ll
e I'" uwef" I o-.tHkendhfidlf'1l D Landt,,<,k,ull',..nlnken

... •• beersohendell geest er eerelOrmoer Il thd de h d _l lOu"r)ssen v, rnomen e) "'~ 'at "ne gpbroc ..,. '" ~,Jagel'1l bet MlO181erl9 Soanlen. Op étlu na zIJn len ou er wor n en Il verweeHler ecu I ~t th i f KI" plop le hunne mRar to.'h ntt t ". h",,1 pn lil0' u Tb n_L "R ZO d E Kerll:, eli het laat zioh niet outkenllen dat glllnJQ laten e n I :k r ht' er. 1') n "ns In , f' gev,ngpnt'" "'P,L- ",'
" .... - a "".a, l'ler n er odL;d. al de ledan vao dnt Milllsterie geL-ren d d I kl J d LJ g ve 0 Il zDIJn zaa voo e ZlJn Ofl de annklagt vnn !noor I lw, IJetl \ UIl Kotz. ha I Dr "chmnl), rg (jen b,.n lt.,..I t

.. Th IL. '-- " r • dR'" U" Drankhof te bepleIten lt had verweerd. r k gord r kl I IJh '- ,_P a& a • VIU<II, ....,'fen e Rno, • "at oor een er eeraare ver aar wel IJ h h h twnansscn geven te keunen <LItZIJhopg u _tin I ' mn I ft n ('lnr, Iu" e ..en ....ma Injl'o.d, onl, YAnden heer A OblApplO ,- Kapenaare, en goon hunner kan men verwlJ- dId d t th te bh op ZIC genomen maar Il Wlls met verae (nen ! k h Li t t 7.IJn bf'7.lt lIRnrkolJl zO)il' nOOIt let. n ptfT J De Il nepon en tin QIS 0 oorlm,-een had h t I dIt I g,,,,n VCl<'" mg e l<n "gcn oen )un " Impera, Aralap'er ten dat hot zIJn dool 18 om hlOr geld le, • t k J..: d t en nu ets<) cr Die a een zIJn oe me )(l- K stad j, k b I I I Dr Scb "'ltl. r' Ult'ULanl!c g h>ld te hehbtm" 24 -Zllldar PAArJ, Vastfloed - L-,.-,-~, In d b ,'II<aa van za en waapn e gemoon e eeu reikt, maar WM ook mlnl'8 de gUUlJe en. £2 lOs I anp t d' tom 'he tz",a rrlte ""&n e onII en zIJn Dr kch uull< r ~ (U ZIJ1I"""lit "h", r Hod"".
'DU _"ueu maken en an ZlJD lezen te pakken En k ,. R )€\\U!l Il ZIJ e n'F,L g (_n~Zlns ZU ~n lPr ~~. e'"

den Il&oh boed.l .. n B B•• um.n WII- leeraar die haar Diet bevalt na een bopaa Idolo a,.~ ze eren un ~11~ gegeviï 0l~1 nakn:;n I kracht;en, rloch d""r do ormtr.ndlgheden v'" r, 8 n cr len d, <',rdedlgIng L~ter kwam een
IOn,-J S Mora a & 00, AIsi.",." toch, hoe wellng KoioUIale en hoe veel autl- ~ b d ft k d K h on er zIJn pebbe )gcn ct) ce at lilt t K Il elt bil h II Imd re Zlik , J)r nl ,aH:S- E P van Rchalk2

" \V II IL..._ .." •• I tiJd zIJn also el gee ,-00 III e aapsc e verweerder bet dwn dag zocr druk gelud en evenelI 0 I' en ..r ge.. en a verse I <n kiD _
" u - • Injl'toll. """"n eD KO·lJen 'fall J koloniale Zin IS er niet hIJ ben te Vinden I rr,_ k b d k k I met die van R"'\p.tad, Illppnon nwe potitIOIW- "IJ I aan r Schjnnlxlcg Nm gen ng

J Retief -J Fred PeDtl & CO Ar .....,r In de Dil gewer t "on Ilnuen wor· len hoer OardmRI vcrzocht h"d om III ZIJIl !at te V t W L_ I !JC lm.... '") r gellceskulldigc hulp schuldil' ~ - Men heeft de tegenwoordlgD negering be- d d d h L- h II plaats op te treden dat deze ook klaar hlld j ", .. en ( een Jllr) lf ana est udRr m d'" h
alollere .n oor e eeraoW\Ffllj van et vrlJ"'1 19 6t""t tal zIJn om cenp ZIIo"k"an dlen ""ri! lf' ZIJn" em oen .tuk m bl"",""" had getneken

II 26 -Noorder PaArl, Er'feD, Vaatwerk en 80buldlgd "an een doorgaande WISseling L I Z I bt h did ge~taan om olsch"rs nak te bepleiten w""r b h d I bek ~ d I ,_ w"t door heschuldlgl!e mAt i.50 voel meerd
' -- d d ""glnse 00 11.;1eo or lor a op el Ing dat de Inspecteur z eh terstond zoo h g te (' an e cn zPer PI", zIJn e met, en LUC h di

an er uuejl'O<' ,In en 10801. b,ed.1 van polttleIt, eindigende met de OVllrnomo , __ d I b ta t I de opne.tmg der kantien verklaard e'bud ~~~ .tand van zaken \Veshalve ZlJ FE I (r st. lan IJ OOIt ocbul g was ge woest zou liJn
A lJ J van BI.ra,-De Villiers, Faure dik dOl van aans ..... n e ceraa1'8 18, e8 a er vee het h t d h-" I >_ k ""rbH'cllglrJk doch dnngond verzooken om rl IIIK" ui! HIel Lp\\ cl:.rd, dp Ilg~nt van Le& 0", AlalAlPsra van e po Itle er ppOSltlO, m'\I\r vo d d Id h th h mon em me Mn e Woor .... a""n omen ~ h _~ • Al hnldlg ic dat " LJ<; ! be

.... k d b mln er gevaar an e era voor e eerso en De MagIstraat kende Clocher eeu gumJe en de gezegflo ge ro.-tiers Htevll naar' latona" <s' d M t r tgP~lI ht rog ~as wellen,,8I-ZaDdherJ1', WIJk ~1IjZ'nlel, Lennde ~aarne er eóuen WIJ at et DIet oomogelijk Un die tlaauwhellj ooder hen die Voor een k t u' zenrlen om de zaak aldaar tp laten h(sh,spn IOMr e all1s ma Ui(; er anllers over en
HA'O en V&8tfloed 'fftn P A. Loa. - 18 om onder al die w18gehng toch zekere osten oe Toen ae petlne op een openbRre velgadenng' pven ..I. ,oor de an jere zakm zoo werd ook
J FOlter, AlalAll'er ' d Kerk al meê het ergste kwaad IS, en die voolkwam zPlde de hppr J. B Jouc ...rt dat h. t 'oor deze beschuldigde ter teregt.telling ver-" 3I-KooHonteln,&kveld, L~-oed fil T eter· eenheid van ge ragslIJn te ontdekken '!'ooral op de verstandhoudmg tasschen F BEAt'FORT -Een heele ns kandldllt€u om verschillende rooen('n zoo aiR dell u korten
d np"" .. tW t hte d h d? Lo t d t voor de Wet,.,evende Vergadenng won!en In
e ne, 'fan • B. VaD RhiJo,-E a 18 eo r le een el U er a looraars ec gelDeonteQ een 81~cblen Invloed de Advoc.ate genoemd als te F Beaufort mo hj i en het flit dat de Hoof,hegter d" .trllfzlt

Rood, Melagel'1l de belRngen der Kololll&ten "Ijken moeten f gelijk, nl de twee ollde lerien advokaat 1'1010 tmg In de Xaapstad ZOll )Plden onraadz "Ull
Nov lá -Welm08d. Eerste Rm.r Vallei VAat. I h h dh h t b ,-- d N moet oe enen mon en (le HH Meurnnt E J Painter en "as d., petitie te rerzenden en men besloot ze I

j10ed un P L VaDder BIJ',-l' i .$0,- a S un an aVlDg e sa ......n or a wel te laten toekenen tIl""r d" verzendlll~ f\.~11 I
Dlan, HslAlIor turellen-8talQmen als loodaDlg In de waag. Green Bonj noch Boeremereemgmg hadden de di8cretie der CommiSSie over te laten Yoort.,
W d P over de zaak tot dus ver gehandeld De Boe-

" Ió - II e 8Ardeklool, VAaljro.d ID a.n schaal atelt Een volk als delBRButo'8 tegen Hot bltJkt dat Dr. Athorstone aau zIJn renYereerugmg heeft op een vergadenng be- werd dr besloten ""bier de woorden 'lt l<>rla De ,ol>!",Il ie LIJzolI'i"rl",don 'Rn l'eJi ~cwone
IDaol? boodel- Yao J A Knel -G P Il bil kh 'd I h ' 1 d t dOh h Weort nog of Fraserburg te vopgen Ook vergadenng 'an dcn R= I Woc!lJldag :l6 Rep-
nD ZIJl, Alalager 'a e I IJ el ID en, zoo a a t ana ook door kiesers te Grahamstad heeft te kenllen ge. • oten a e m elDlDg.wet oc oon 80UlwIgen VOor h..t IDZ_melen van g ...lden door bplang tember '" houden zIJn ve~llenen In de (,~.-".K I I "'L I h I zo ID het rustrict m werking Willen doen " , ~ .....,...,o onm e JJlUge SC eli vnj a gemeen erken:! """en dat hiJ met zonder sohroom de over- Il ha d stellenrlcn en ruet door cen gehuurd l)ersoon vau Il Dmg.d ..g _..-. ste om met naar ar ZlD 18 maar at ZIJ hulp

wordt, tot groote schade voor de KoloDIe dragt vali Blislltoland aan de klJksregermg m geld Voor omheuung beter acht en hocft werd besloten TcgenwGOn!lg -DI' 'we Xanselier In den
aan een dreIgend vlIrderf ou~rukt. komt JU de Wetgevende VergaderIDg h~ft voor- vorder een memone BaU rie Regenng !aten y 'OOtZlttnst()('1 Dr Ehd"n Prof Fuat de

Vrm 16"" 17 Oct_, 1883 tIR opstellen ten emde het vonrn. van Lombard Oll~~JE RIJST' \T -Het nWU\lS vsn har heer Fliller Prof I!uh" illS'" hop Jonf'S Ds
I: d Jl, tegen de Ko OOla e egenng ID de wapenen, gClitaan, en dat do beer Jonathan .!yltff Zioh een boer die een Naturcl gewond had, ver- lS met beLmgnJk Ecn schnl' er lO de A Murrn\ ",id ...C A SUllth Proft' Thom on
I.. I. cl, en toont hiJ Ihe gelegeuheld welk een kracht op een openbare vergaderlIlg over de zaak zacht te knJgen Een aantal boeren uit de E>I"'.86 verzekert dat het volk dCI BllsutO"1 I'n "\\ Llkor ps

~~a;,ppep!~n'rb 3~. ~ ~ 0 - 1 1 1 het bekotllen had In dIe welnl"'" Jal"en dat on ecu Wijze heeft UItgelateu die het, 11.111buurt zoo als de heer J van Rensburg to het bestuur hunner opperhoofden dIe! l"Jer d n I 1\ otulen der vange vcrgadenng gelezen en
Beet, per bot 4 - 0 I I) .. - r Ber.ufort de heer Gert Nel en anderen heb baM "pelen zonder Zich Olll elkan lor te gen gOl'dgekeur,J
l':Jj6ten, per 100 ~ ~ 11- 0 0 1, het onder he' vreedzaam beatuur van "olo~ men DIet Wist dat hiJ de banier qer H H ben hun plaatsen verkocht om Zich IU 8tella- ren en onder WIe 'ohillgl n wll]orde hef'rocht j De "ICe K mseher mpll ie d~t op oen verga
EeDden, per stil Ir: ... 0 3 ~ = g g ~ Dlale overhedon had geleefd. I, er nn Upington en Sprlgg In dezen "erlaten had, land te vestigen waar het !and nog vnj hj wel ::oMe h:ill b:Mr I~a~ ~up~ dien I denng '<"anConvocatie op I c\ul,"'Ustusll ,Regter
Groen@Erwteoo 7 0 - 0 0 II bIJ de Regering die door hunne over"lnclDg twlJf ..lachtlg zoo doen schIjnen 8.&n welken goedkoop heet te zIJn Een boer die met IJ

d
geB&_Tf jn h h Iëi' e Ijl ~r ar.rde Smith tot Pra.,d.nt '"lo Con"t)cah~ gekoZ<ln

Uanlln, per etlli 0 á 3 - 0 een kudde van 30()() schapon aan het trek on er ngc sc nOC (J olllaa stuur te I w." In de plants "Ln WlJlm ils J Murray an
HoeDden, peretllk 0 2 (, : I op he' II:u8SeJl kwam, OOit eenlg plan te kant hiJ gestemd had. i3hJkbaar 18, bIJ ken w.... zal er III twee dugen I oUOvnn ver- WIllenIl zlJnbe e~ aan Dg 7:' Regenn~ Ii'lastJng I prof TLoutpson Ird "nil ,Jpn Raad III plaats
Ruerfl, pr lOu Ib 0 3 ~ - 8 80 " bespeuren geweest om, op een of aodere leder die ZiCh cemgermate zIJn pltgt al8 loren hebben Een gekleurd meIsJe 18 op de to WI qn ti en e fJ re .. "" ~ lit goed van Wijlen dpn heer R •• -Deag-(J' ude Griffier
""'lI, per .tuk 0 0 - u plaats van den heer Am8he doodgpschoten meuws dat een stronen brug orer l\ lig. nHPr la8 C'()f opgaaf ,Our ran ,jf Ultga'en van 31Kaf,'perI6&akken 2 10 (t- Il 0 2' WIJze, hen te doen gevoelen dat een Natu. K010Dlst bewns~ IS, schaamte over het ge- goworden, maar hoe dit geschied IS, daar weet JO) gooo ~antwoord bbooft <lat wen gpen cl I JuliJ tot 21 Rfptember I)(di'f\genrle £ï:.!() 9s id
KaiIroeneD, per etllk 0 7 0 - 8 11 6

0
I'tJlleQvolk zleh nOOit ongestraft aan een beqrde de heersobende stemming Maar dat men wets van te vertellen 'ers ge\l1M te IJzorpn ruggen zal noodlg heL -De heer H :'\ Powell B A Dublin word

Pom"""'oen, per ·ta'- (I - 0 13 t d t Kit t POl I d I be h bb • ben on, de Fnr",l weet te vertellen van tWet toegel ..ten lJ.d """b Tl In deze Grnverslteit.-
,-- • a 0 0 6 - 0 0 ~ s nJ me 0 onlll en waag neen ve eo v,.n len p Igt geeo griP een, TRELRfG O:'lGELt:K.-Eerg<steren gtngen de Hollauders m de buurt van Jagersfontem dIe De hepr Juta werd 8.Illlg'Rtdd tot lllt~ever van

Prei, per boe 0 0 31_ 0 0 3' I ZIJ moesten Yerzoend worden, heett<l het dali IS DeOeven stelltgeals treurige waarheid. hoer Gibbon boekverkooper de ~eer Ives TAlCr frilalJe blOempotten waken Hoe tie I den (Tnl\enntelts Xalender VOor 1"1;4-De~:::lU:;,pep~rlb8 be, g I~ 0 - U 11 11I altIjd De pa.rtlJ onder de Basllto's die de comml8 tlofjagcltr en de heer R RlOdell, Ver fortUin W1IISeltblijkt da.arwt Jat oen mijnheer j Raa<.! ging toen V()f)rt "f>OClale ond<l!rwe n
4i- 0 0 .., gezeld van een bootlllan Uit zeilen Het "eder G IIamngtou, <tie III der lijd £.!()() (~I() voor ('uz Vuor IRA'; te hPpa.lf'l1 _ 0 aaubev4n

RApeD, per bol 0 0 1 - 0 0 lt mlOlateneele ven!oenltJgllpohtlek steuode WI\8 zoo goed mogehJk en nwmand dacht aan zIJn aanded In de IWJn van Jager.fontem !uvlj van het Oomlt.! V,.n Ex.alllnator!n In de Weten~~:~!:':per ~. 012 0 - 0 12 0 dolf echterhet ondereplt, en het hoofd harer Meu zal ooJer onze nloll"sberlgten ook eemg geval De heer Ive. had wh noder ge kuunen bekomen than. geen rooien dUIt be- s,hap wer<j de heer Stewart ann 08teld tot
V 0 B Il - 0 Il II te sta d Mas b k dit Vinden dat zoo ver Oostwaarts als Bc~ vleld OlD cen dutje te uemen to('u men I ZIt To" mburg heeft Inen ZICh verklr.ar,i I I>xtra Exalllinator ID d~ ". tenscha; (Aard-
~~:te~,rpel~ bo. 0 0 °t- 0 0 Il! gen n er!!, up a, reeg van 000 man for~ en Fort Beaufort een trek u8.&r Stella- hem op eens UIt de schlllt vernustte en tegen hH bouwen ran het men wc Pre" ieHts kun le) VOor ,le Matnrulatle en £UtlSCb"D-

o 0 1 - U 0 lt WIenIl slag OIQ met NllturJlIen om te gaan III het wator zag hggen HIJ Z\lom tven hUIB III de tegenwoordIge RI,chte tijden en I CXAlillna _ Prof Thom Hon "p,.,l aan tdd
Waleni., 0 0 1 - 0 0 1 niemand ontkent, Genera~1 GordotJ, te Illnd MU dell gang IS, 'Waar do boeren dnl- en het 8ch(",n RllJaf mell hcm fOU kunnen ook d" PreSIdent wurdt gezegd hlpr Ill( t op I tot li! Van het Staand C;rult- StUf1~ III
Dingt lAA',16 October,14 Wt\geue eeDn31~KM,eQ hooren "at het, ge,olg zou EIJn 11.18hIJ Zich zenden morgen land voOr den prIJS knnocn rodden Men "endde daartoe dan Ook i''''tdd te zJn Te wd) brand IS p('n vorga pl .... ts vall WIJlelI d, n hUIr RO';~Een Conuté
WoeD8d'!I',17 " 1" " "I R bek'" d v bu plaa'-e I d dadelijk pogtngcn aan met behulp 'an Culi "nng van on llund gehou ifll "AAr men I he..taande UIt dr D &I de h, eren Foot en
~'!"!''!''!''!''!''!''!''!''!''!!''!''!'~'!!''!!'~'!!''!!''!!'!!''!~~ niet let veno'nen met een egerlUg wIer vmen le ZIJ an n ... n n e man In een .. dingy die ook het onl,"Oval 01'- op vooret<>l Vfin den pretlikllnt lx>slotpn heeft I MlIM".iy wpr,l aangt>J<teld om de vool'waarden

NIEUWE .MARKT. Idoel het 111'8.8 zijn natie In lltand te honden Kalante verkrijgen De heer Hockly,M LA, gewelkt had en WIen het emdehJk gelukte den OlU hartelijke RyIllpathlB met de Afnkaner van het hou len ,~n beurzen m overw€' taW d d k a e de plaats d door drenko.1n3,.dn zlkn VIlartUlgJe te knJ""n Mpn partij m de Kaapkolonwaan den Mg te leg- nem~ en ~~ tinal to k gmgRB lt eell vlnger"IJzlUg "oor de Re. 18 II ooper v n e n r - ea le I li k "'~ L~ _ d b de .... u, e eenllIng Van beurten
V, 16 7 r.~ d d S II I d d h d spoed( e e IJ naar het olenhoofd en vcr- gcn en lll'Ilr e zege IJ aalHtaande ver- wen! Uitgesteld tot hun ra rt zou t-"" "" 1 va;_, 1889 gering P Naru ZIJ sen enkelen sOap om dil e aanstaan e te a an ero van e aa zIJn kleeg spoedIg de hulp van twee doktorm,amaa

r
kieZIngen tOtl t<3wonschen vangen ppo ZIJn ou

hrdAppelen,per3be. 012 0 - 1 1 vervulhng van Generaal Gorden'a voor_ gelet Worden later de plaatllenlD Stellaland het Wil. te !Mt, do m ..n Wil. dood Hc11ijk
floonen, per Sbe ... 1 4 0 - 1 4 h d d Kid I werd toen !lAArhet nteuwe Somerset HC>8Pltalll Ds STtDELI1KE Run hedt Dlngs,lag op _
llotar, per Ih U 1 6 - 0 1 spelling In de hand te werkeu ? Al weder e"eo dunr als t ails le 10 e 000141, aoza g'f'bragt De hool' Ivos waeomtrE'.ot vier Jaren zIJn gew<)ne Vlrgatlonng bevond"n clat er i:S3Q Z\Tt P.fHG () 0(7 IH~; -Vorlaagde Vf>rj(a'
B.o.t, per boa ... 0 0 lt- 0 0 noon' ZIJ spmk het openlijk UIt dat bet men lien trek krlJgen4a, hoe diep In het geleden ID de kolome 8&J1g<>komcneu had pas Imeer mg'(!komen dan mtg»l!'e~en Wa~ Op r..ud I dermg des Raad. Tq"en WOorilig -De \ IC('-
Bloemkool, per ILalr 0 0 ,- 0 0 8chade zou ZIJD zoo degroad, door de BWlu- blnnllnland dAt la ..t .Icb moolJehJk zeggen als reIZiger voor den heer Gibbon In Xaapstod Van het OolJllt~ Van Op Werkon werd er 1)('810- Kanocher (voorzItter)) dr Dale prof Hahn,
gl)eren, per lOO 0 1 0 - 0 10 een betrekking gekregen Hij bad een korten I ten om st4pppn te n"men tot het terllgbekomen pr,f :\lllrdl8 prof Thompson en prof Walker
Groene ErwteD, 0 4 0 - 0 9 to's ala nahe,oQder stamelgendom, bewoond, Dot echter de mogeh~kheld van nieuw land tijd geleden zIJn vrouwen kindm-en mt Enge- der gereedschappen rue de .tm,.t.'>annemf>rs vsn I-~otulen dur vong~ vergadenng voofgelezen
Groene VIjgen 0 1 ,- 0 I 8 ll&Q boeren k.,am, en toen II) wanboopte te V'lnden zoo mID als de Zm van er heen te land ontboden, en W8JI algemeen geacht de st.'Mi IQ huur hebben Het bleek dat d. hl..-r ell hekmcbhgd _ Het Éngel8Che Prou On-
U.nl@D,perstllk. 0 4 8 0 á Il d il CIlJfynhudllllngebodeuvoor£.>(lden8tah dlt"werp,oorbet Rcho<l I:..rebltJken EXAmen
Floendere, I'..r atuk 0 2 6 = 0 4 1 om door eigeu kra.Mell der BlUln1o'S 'fan trckken weg 18, daar gelooven WIJ at onze Rol'i1)(}liJI"D HOF TE COLESBERG-Op twee tngen)('ur :bl) zIJn werk III het Rehatten der vasu / voor IHsó cn Mod, me Tulen Ouderwerpcn 'foor
Kool, per .tal 0 0 1 - 0 0 !lf een regerlDglOOlJheld te redden die op den lezers evenzeer als WLJzelve overtnlgd van IWbt€reellvolgeudo Zlttmg8dagen van dit Hof goederen te helpen, on voor i) per cent alle Itch hpt Il A PXRrn~n voor ISh.> worden vaetge81:eld
Kalkoenen per 8tu'k 0 6 10 - 0 Il> 8 dUllr tot een boerentnolDf lDoest leideD, toen zullen zIJn Zaturdag 6 en .Maandag 8 October, IJ! door den terstallig .. belastin~n van huurder~ 1[1 te za_i-Het r-apport Va.n het Comlt.' over Beurzen
Krojllla,.... 0 0 Oj- 0 0 Ol RPgter de doodstraf mtgcsproken,en dat wel In melen Het Conut I Vlln Flnanclen rret! dit I w"rd overlII )gf'{J en er Wél"! "" __loten dat menLJm""Dell, per lUO • 0 á 6 - 0 9 9 zoebt ZIJ land en volk door de RiJksrege- belde ~vallen over een Naturel die beschuldigd aanbod &Iln te nemen lllMr de beer St1gant Zlrh Rau de proVISIOnele toekenmng VI\n lO
Loqlll!.'tI, per 100 0 0 9 - 0 lO ring te laten o'ernemen. Dat leeit', na al WaS ZIJn vrouw, of hever biJZit, vermoord te / die III ahveZlgheld Vlln den Burgemeester den TuliJ In 1l11. opzigten zou bout!en m .... r dat er
MA~oaweD per .t.lr 0 3 8 - 0 4 0 wat er vroelrel' van haar kant tegen die DOOFSTOl{MEX-Morgen,VnJdag,te half tJon hebben De eene zaak WI\8 dlc van Brniler oonl voorzltterstoel bekleedde achtte h.t eer.te g" UI dl' toekomst geen beurzen zouien wori!pn
PIII!.Dgt, per 100 0 • 0 - 0 l) 0 uur, v m, zal m de Ned Gereformccrdll Kerk man die blijkens de verk!anngen dor getuigen deelte van het VOOl8t<lonwettIg ,IIlRr er beslo ti" gekeud dan onder voorwaa.:-den met m""r
Pala1tu, per 3 ba 0 7 8 - 0 I) 0 o'l'Orname gezegd WIUI, allee behalve eervol aan Heerengracht aan do doofstommen van s.!s Uiterst wreeiaardig bekend 8tond en dien ten was om den Stadaingerneur het geheele .. erk gll.trengheld door dcn Puncrsltelts Raad te
Rapen J'."rboe 0 0 1 - 0 0 lt voor haar, maar wat voerde CIJ ter harer het Instituut te Worcester, teu asnhoore der Illen, toen hl zIJn vrouw op onmenseheliJke t<>IlIten afoloen en vond. wat h,tt"ced, hPtrof bepalen Hpt ,,,lgende IJ; do
SlniMlJeren, 0 2 I I - 0 IJ 0 regtvaa.rdlgmg aan? Dat die hellevIng Synode, een OXlUllenworden afgenomen, waar WIjZe sloeg, t mot durfde beletten Hl) ha<! i d"t h"t UJlIJlt.l 'an Fmanllen te veel op eiJ"ln FI~ ~LF.T )EKE" ~I~ r; \ n Br nOLI F;[i8<'fU.PPE.~
SeldenJ, per boe. - 0 0 1 - 0 0 8t d Voor den MagIstraat orkend ZIJn vrouw ga- gelegcnheltl zulke zaken ter h,.nd n un HIJ EXllllllfIM E.~ BEC1J.Zt:~ \ A., l>;b~UI,.n, .. 0 8 0 - 0 lO Il van on "'ti v<)Or koloUlsatlO V'ln Natn- het publiek zal worden toegelaten, en w.... r ~!agen te hebben maar verkl ....n! dat hiJ een WIl io d, t.aak e<n w. ek Uitstellen m<ar Iuer II J f <li'" _ ""

Wortelen. per hoe. 0 0 0i- 0 0 1 I relleulanden die z.oh lu den truk naar do diakenen eon kollekte ten voon!oelo vall Iander Naturel, rue als getmS'" opgeroepeu bleek men het illet mee CenA t< ZIJn, Oil na I
~llrbllJoenen, 0 6 4 - 0 6 Il IfTembUland getootJd had, teil beWIJS strekto het Instituut zullen houden WIJ tWijfelen IIUl.8r met te Vluden was, biJ h ....r betmpt en eemge dl~US"le wa...nn de L,>(r Dormer d. I (mv,rslt, lt Rcho!iel'llCh,.l' III TAterkundp-

let f dit eXl\men zal druk worden blJge- haar d ....rvoor gcstraft had Het andere g<> j flnkschheld roemde """Imede de h"<r HofIDe) r A McGregor,- - dat dfl Kolooisten voor het bestuIr dier n (> IVal 'Wa.sdatVllJtKienetJurgens wlensvrou\Y, als Voorzitter VRn hot ConutAllc-zBaklnordc R A Coil~ ~)·d ~ f .l.\ , l»nden .Jllet dougden Th:ws wd ZIJ ook woond Niet alloon strekt het do Ned Ge- na op een avond dronken geweest te ZIJU, had I,'IlLr-agt \'Ieri! het 1)18Il van het COllilt I \\(tensch&p-Ht.,., til "'"i'I: )t i ho '.t 11 refonnoordo Kerk tot eer dat ZIJ hIer bet eerst WBS weggeraakt, tot men !ater hanr ltJk ID Imet groete meerdf>rheld n.an"cnompn Hpt rap H P \' eale,(~, -I""!I" "'''u4~.. · Kll4'erlalld aan de RIJkslegenllg overdra- t t had d E d LO Di ColI
~ een Doofstommen Instituut heeft opgengt Ieen gat Ver8 op gevon en r "areu port van en ,~upenn~ndL nt der Brand" ppr I p 0

get1, want dit 1IJ000t een Nllturellonland maar bmtendien 18 zulk een eXRmen mterst verscbelden ratllIgen dlO KleVlet haar op deQ I orer den Lmnti In het Dok w('rd naar lut COIllltk OrtPr f;lwienwhaf -TI P 'oaJe, Dio
bhJVen, en .te J\olollle li nIet biJ ma"te d h d d be!a kk nd zo all! lod r avonri voor .... r wegraken hadden zien .l ....n, IVan Op W~rken re.-wezen gehJk ook een klagt ColI

.. " " on er ou en en ngwe e ,0 e Imaar hl) beweerde dat hiJ ze met gnslagen VlIJt gemelden Hupenntendent dat een doede1. Maynarli Noh '''e,""hap-A McGregor, 8
om een RIJk fe bestu ....1l1 mur BeobQa- weot "he cr OOIt een heeft bijgewoond Dllt had ell met Wist waar ZlJ WI\8 tot h""r !ijk 7.akhlflzcr UI ZIJn buurt helU het .l"pen h< I tt" A Coli
naland In te IrJven, daarh~(t z,; lllQt tegen een In.~tttuut "Is dit met zonder nume blJ- ~vonden was Van de andere r.aken waren fHeeftdedoedplzak Iller nundernf{ttopdannr T .. rJ<f"-'..ram" "J- il "-"I,,, _
en waarom? Omdat ZIJ daar den voort- Ilrngell kau woroan onderhouden, spreekt 'an /1de belangnJkste cen diefstal en een aanrau, hefde katten -l HL'! voorstel () ReiIl.) tot 'el f,,,hlhltlC-C .f' JlJntz !.; A Coil

I elf ding De aanmnilmg W&ll een vriJ gemeeno mlhgrng ".. n h. t beslwt Om hft plan der 8(".d D \\ ,",,*1, N A CoilDrl onl8r lezere -Iln ziJ SIJU DIet weinlgll,_ yang vali het blanke 1'8.8 kan beletten 1.11 Izaak want Jan Xlaas, de héschuldigde, had I van den h~r' an Hagen !lid te kOJI"'n 'Hr II Ik UI' II G Stuart "tellf:'uJ,oseh Col!
die niet In de gelegenbold ~IJn om steed. tien voortgang -.vaar, volgens een verkla- ZON',D~GScUOOL CONFEAO'TIE -WIJ Vel'W1J- eeu mct4 verkracht of Willen lerkrachte en Ivtr"orpen De het'r Pnnce std le vQ<Jr le st "I lf ri,,, '/ut 1.nI"V

.1_- N d~ 280 to' • '>n '_1 d Ee U I zen onze lezers naar de kenlllSgevmg van dezu haar toen ZIJ neh verzetto een zoo erge In zes te v(',.,jeelen, en voor elke WIJk I
nJ_ .ml ,. • .,.ov, opa- Inlage Tan de Engelache bladen der Kaap. ~lDg vau ell cwten ...unlster, niet meer aan Conf~nhe m onze adrertentlC kolowmen, die Ihoofdwond toogebrngt dat haar IIChedGlbloot aparte voor het In ordl.' pn "at houd,,, l,"verSlIélts Exlublclc-J F W Kapfer

.. doordt.G W nOIUllB,SB .. enE.Z lltad te bekomen, snllen sloh, In weerWil gedacht moet worden Welle versohil 18 tbllJlshetproi1'JWllll8der ConferentIebevat Ing Jm kwam er eehter af met 8etI maaudenlder tevra.gnn Opvoorstclvand<.>nj burgpr !Steil
II!I BDL-6 Qm., Thee-mee&lDg Toor Zoa- Tan het_n 1 ' d d ér tUll80ben dit .,Ies I'n het r aalJe betoog I harde pad en 2) met de kats De diefstali heer besloot lDen met d, ZE zaak C Call
~ool Oo4e"'IJI8 .... In d. Jlflropolitao .,--~ w 1 IIOm'IJ II over en DE nEER F :aossouw, schooll1l.ocster te Du WM gepleegd door twee Nllturellen op een Ita- ve. rtien te wachten Eén and. r <'')Or C Elliott, S A
BalI.-,hond. "30 ~t 930, opstellen door dier bladen m('~Jeelen, toch stellig ."rblut.lnd wat WIJ zoo eren aan-I TOit 5 Pan. 18door een klipper, wllollpsohijnllJlc 1'I1"n, die Mn den spoorweg werkte en geld stel Van 0 Reilly om onder de \\, ti Jaruwson ExhltJltlc-J Coll
di. ADIUllJf HOPKITI, en .ABDL HU&l4T - als SIJ nn onll nruemen hoe de door lIClI LfFer geworpen, zoo m ZIJn ruj ge- geuoeg VerdieTlA had om een heele!lOm naar op de stappen tot het aanleg I \\ P Leonar<i.
Ltvdag Namtddag, 230 tot "30. o-lJea ftD Boolrel, den boer Tan overkaot 01'&1111- Men verwijt het den Afrikaner B d I kwetst dat hiJ m gevaa.rliJlten toestan ver- ZIJU vrouw In E'olrOpB te zenden Toen hiJ nu I gen begraafplaats te nem n ~l CoI~
~-- V_ PTO d r--- • otJ en k~rt naar Hanovf r gmg om den bnef met gerd te Iword rllJR; ook een van den heer IllCTlICtuuur __ w_ • ua:L1 ea een ft erwIJ...... ""ier die op de pisat. '" --koeL---· door d Af kaner -,.t d' t d b d '" II d k PBosman S A CoIl

'ftP II, 730 9 UIle...... an..,...- IJ a. III me geen vpr-t>n en, kwam IJ een er .,ahIn: en ugen aan e IlIBr tin Caledonplfln I '
'hU "ellingtoe.-J.'t'OA tot ,opstel BoIohJeelDllDS IS doodlJUChotea, dOOl' de PrOgr&mma voor dea dag komen. Onll ITAI.1e kan, neh beroemen zIJn contmgent die hiJ Mn de spoorwegwerken gekend had, I IICkreet te maken en hiertoe den I Beur_-J J R ,hm f';kll Coil
l1ooto Eerw. R. F. JI.rrD ftUl Claremollt._ "---- • van I D B g MIl den zeebreker te leveren en om rlczen er toe te krijgen hem a ..n werk-I een plan en begrooting te !aten n R RailnaIl, Dio Coil
loodag Na.mi~, te 3 ure, Vereenigde Vf4p<' ArpI wordt beaobOD.d. Hq her- 18 he. ~r de Traag of het opmaken van Pedro ACOIn! werd onlaugs te Kimberley tot Ivolk te belpen, dronk hij een glaasje met bew, I :Nadat no&, een paar zaken van I (; E Z "\\atcTlIlt') <r f; A. CoIl.
Kiadetdi .. " ill d.N. G. Kerlr, Adderl.,.- iQDe" ach uit ODI yorig BOlDDIal' hoe alllk eeD prograOllaa tblU18 ID bua belang t~l VIJf, Bob Ferraro tot tweemaall werd dronken, en werd door den Naturel en bc:lang be8proken waren, bleek I Agnes Le .. Il! Pnv,.te Studie
ttraaL BookeJ, Da c1ea eigeaaar de, p1utl Ye,· ~ IlJn. :Hur ,.at he~r is dan oen polItiek drie, Tosti tot harde pad ver- een van diens vnenden 'Van al zIJn geld be- jlhet der GasmaatschRpplJ dat deze tJA )l=iJ<:rbe, Pub Sch.,
K Dekte ter beItr·IH .... 4 0 -- ..;yl-l .. hbIIe da n __ 1.. "'. wet ~heeljroofd. De ZllAk was zonneklaar bewezen, ellier geen m had OIJI nieuwe gulampen ugt"n
o • lJ--. ., a .. w.~.. Il' er ......_,; ....... op 111 eeD UQ eea pob- Lui,r. IDJAGr de twee be.chuldigd_ kresen elk achttien aan de der st.d op te riJten we- A.:J van Slekerk, Dio COU,.... biJe---- ........ MIl Jaet p1aka. .... D, op cJieu die Jia - lUedési ID~, pu de~. ' "C Tred~ld, S. A. CoIL

'",- n i,_Lo le JWGS, !foaaMtl

Dr&:GBQOmfE VERTOONKAMEHS IN
VAN"

BABGLAMPEN BADIN
YAJ'BL-LAMPEN BLIlCWERK:
GLASWERK IJZERWI:RK voor HUISELIJK
UISBB.VlEZD ... gebruik
POJWBLBIN PARAFFINE KAGCHELS
m.IOTao-PLATI GOlDEREN BORSTELWERK.
Lll)EUHEN

J. D. CAR,rrWI~IGHrr & CO.
4

" ..adelaars ill Provlsica eli luvoerders.

Z. rA... ASSOCI.A. TIE r I Il li 9 0 , ING II N.
faden voor Aandeelen, Schuldbrieven

en Gouurnemepta 8ecuriteiten
III dea Boedel nn wijlen den Wel Ed

Beer RILP.RUS RITUlU TU Lua, van
Kaapstad. -TUDERS _Ueu doo. de Direktie wordeu
iDgewacht tot op Donderdag, 25

daar, "oor het "olgende, ~e weten ._
1 Aandeel Algemeene Boedel en W_-

"fOlDer171 J.andeolen Kaap de Goede Hoope BAnk
(bept.)

I Aandeel KoiOntale W..eskamer
40 Aandeeien Zuid Aln!raall8Ohe Brand

Alrauraniio MaatschAppij
90 do. UCIQD Baak I
15 do. ZUil Afrikaaosobe BAnk ,
29 do. Pro&eotear Br&nd Ásaurallhe Maat-.

IObapPIJ
AaQdeel ZUid Afrlkaan5Che A.sooilllie

voor bet AdmlDllteren en Beredderen
van Boedel., met de renlo voor bet
loopend Jaar, gerekend 'faU af
1MeI 1893

Kaap de Goede Hoop.s per oen! GOIl'!'er.
nements Eff~ktlln £ 1,000, 09.Per Wet
No. 13 van 1871, met r~n~ VAn 1
JDliJ 1883. •

10 Kaap de Good. Hoop Tafdba'u Haun.
werken Sohlllbne'fen, NOl. 116 tot
]25 (beidIl IDbegrepen), voor £100 I
leder, onder Wet No. 9 fl!.n 1866 1867, J
Inwl8llelbaar op 17 Ootober, J 900,
met rente "an ]5 Ootober, 188a,
tegen leB per oen~ per Jaar

A D&VYSS&'i, sec Z A
AsaociatlO ,

Exceuteur T8IItamentair
KMpstad, No 6 Xerkplem,

16 October 1883
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EENWONDER.

MET ZI'ITING

ANTI. KOLONIA AL.

VOORKA~IER

STOELEN,
VAN RO'l'TING,

3s.6d.
PER STUK.

U\I\ EHSIH IT \ \~ IH.
GOEPF HOOP
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SHERIFF'S SALES.
CAPE TOWN.

la &!te lUit between WILLIAK BElrllT FIlCH",
PIaIDtI6, aa. EIIILY Mu.u. ELBBaT De'fS-
TOlf, DelniclaDt.

IN ueeubOD ot the JadgmaDt or Lhe SlIpr.meeo.rt ID lba above Salt, a aaIe wtll he ltold
a& Nendut', netd@!IC8,Wynberg, 011 SAturd.y,
all. 77th clay ol Oetober,l883, of lb. lolloWlDg,
tts.:-B_hold Flllilltare, .te.

JAMES :&1- CROSBY,
HIgh ShenJF

hf
W

dr
!IJl
d~
kl

""n'

KAAPSTAD.
pn
ko

Ja zab t.-ehftl WILLIAK naNaT Fm, .. ,
EilCiJer,.a J(IIULY MoUlU ELlI .. T Von-
'fOJf, V_"reerden.

11 EzcD&je vaD Gewijld. no bet noo, Ga-
~ lD d. bonugemelde Zaak, .. 1 Ver-

wordeD phoadan Un de WORlDA''fan
VenueJd_, WijDberg, 011 Z.turclag, dea
l1.t •• Oeto_ 1883, 'fan het 'folgeDde Damelijk
-HDlII'Ucl, illS.

JAMES M. CROSBY,
OpperbaJjllw.

Kutoor 9SIJ deo <>PDe .... Jju.,
llidea Oot. l8!f3.

ZondagechIlOl Gonfsl'9ntie, Kaap5tad.

OP VRIJD~G EN ZATURDAG,I9 en 20
DEZER, aal Ill' eeQ VBR~ENIG DE

CONFERElft'IR '" Zondaglobool Onder-
WlJMl'll 80 Vnendell worden gehonden IU de
lle&1'opohta&l18Cbe Kerk, Groenteplein,vnen-
dehJk da.art.oe door de Curatoren a.fpt&au
-op CIeU VO~ Daoderdag noad 1&1 er
een Vereenitrde Bid biJeea koma$ worden
I8hollden IU liet Z A. ZendiDg GelltlCht,
Lan~at, te 7 30 De hAndelIngea op
Vnjdag sullen lo bd Hollandacb eQ dle:op
2atllrdag ÏII hli &gelach siJD.

JIft PB.ORG~A IS ALS VOLG!

mailto:U.nl@D,perstllk.


l'CD(BBRT.BT 16 oar -Het oom~ \'&1:1 de
l'eI'tegeowoordisen der Vler mI1Den zette heden
morgen deuell. beraadalagiDgen voort Er

tot nog toe meta ?aD ZIJn heelwten bekend
gemaakt _ er w-ordt gezegd dat de pnblieke
&l\oklager van gevoelen 18 dat de wet het ont-
~en met verphgtend maakt Kimberley 18
nu zeer atiI Het hoofdkwartier der werk
.takenden IChiJIlt Du TOita Psn te ZiJn Het
berigt m een apeciale mtgave van de b....
dent dat er een telegram was ontYaDgen mel
dende dat er arbeiders n&&r de Velden aan het
Irome~ waren werd giatenm svonrt op eene
publieke vergadonng voorgel.eJleD en met b11Da
volllagen stilzWIJgeD ontvangen Eene depu
tatie der werkstakenden maakte heden hare
opwachting biJ de lieden die werkende waren
en bewoog hen met argumenten om daarmede
op te ho sden Men zegt dat de Fra.n.sche
MaatschaPPIJ gedreigd heeft memrm4 terug
te Demen die DIet na het etenauur op heden komt
werIren Gisteren avond laat vonden er Yer
lICh81dene ongeregeldheden aan de Pan plaats.
Twaalf honderd menachen waaronder de ver
tegenwoordi~ der groote KimberleyllCihe
MaatschappIJen waren Maandag tegenwoordig
biJ de toekenning' van clatms te Bourilla KopJe
Het blaau v van de BCbaoht geliJkt Ietwat op
het blaauw van het Klmberleysche Waat Einde
Bourill toonde dertig ltarsten goede kwaliteit
die UIt de claims der proepeetora waren ge-

REUTER'S TELEGRAMMEN.

KIMBERLEY 16 oar -De werbt&lr:enden
hebben tie opuue vah den publieken aanIr:lager
ten eft'elr:te dat de wet een verandering van
Irleeding met verpligtend maakt overwogen
maar denken DIet dat dit de kwestie geheel en
&!UItmaakt en ZIJ besloten te wachten tot dat
het oonuté der maatschaPPlJen morgen ochtend
biJeen komt Het COmité der werkatakMl.den &al
dan de voontellen van dat der lUMtachaPPljen
vernemen en een biJeenlr:omat 'tan het &!gemCflDe
hgchaam der werbt&lr:enden beleggen en het
dezelve voorleggen

De bestuurder der PranllChe MaatscbappiJ
vroeg den werltstakenden verlof om zelf het
water UIt de schacIlt der maatscbapPIJ te pom
pen VMlof werri gewmgerd Er werd tiJd
CtnTml om de ftnuilezela wt de IICb&cht te

~~

fie o.d..,1 lijf no R ~ba.k W.at laad ti Jd Dg
gelOnd.o d.t bij de I.1I1ln,r om b..... hJ .. om
•• bd gb.den Ol:l!t".rder koo b JWOneD

.,.~"K"eIftG "". IIfTTIlfG IHJ..... ., niet &ejreD ~ mee &II
H., "00 .... 1 "UI den oqd ..,bnlf "~n OalriD. doopjl'eldeoo aftohaft. moar Wilde lilt

om ........ od d, naml <la,.cIJU "geo &ot hOlIl.. 8 DOdW ~Itllt IAJellKn;tkeri if:k
te V8 I. g n Oll.t.rholl' Gle _ I te no li &ot 6 .... ,u
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DlUr Da Muller 'food dit I.. J( omdat er g.... I 00 " ..c tc I ~" 1 ""~ • n,r"..Y\ll.
te nea n. "'_0 w""'n .Na ... na,re dltCOMl" mad~ I"" 8$ f KI &»OMtf"d"-!'l r;•
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lj( Lie " b, t wet MD te w J"fta dal er ___"an de C mm .. e "n We' ..... m "den op 1 u.. k bib K-."'~-.1
L d d I 'orae un jluoe eo tuac en .... .._&Hr 'praall ""IItOI ~r op W)I"D e ., IDeo O. eo ItID~ Y&D Cole.ba be8&oJiA.n dat. , ...

trachten moeet 0111allee 100 !rUU" mOirel Jk af I" L Id • 'lf rd'" .."d 1_- _. b •• 1 le", o."r -JIIUl mO<"l, wo en
tll oeo mur ..... _r om g_ac en ... w - ell I rIlor.... Sd lie dal hM nMt our de 00III.i
e deo b oedethJken Ilo Mn te """'Cell AI J k rd 6ó CSS.......A.. .....a
dat JIIjf~n 1II.. 1t~ de ledeo a1eebt gehu')] urd Ib~" V8r"~I~O o bWO endTWr t· 1..::;:"' ~

h tL d B leed b e aeDn n lI'~g~ •• o oe SJ" e "1'__ ..-
en ~ w"r ... s eerel! ., J Lou .. (LAd 'IL tb) "llde d. t17al dald.IiJIl ....

H. ouderl ng Yao Richmond We... op het ba- d t
'
d d I. ., _-"- ~

1 S d dIeIlIl 0 • • oop.re ..ea .a. ,_ ..- ....lWur no Anlte lIIU nj/eD d..r 1 e .oor " wo den .0 Ilr Hofm.,.r wlld. de &.rIJ.....
ku 'foor ti. Ir_alkenen Toor de eljC..o &akeo del yn be d n de lAAk I.teu toelrena811. !Jit laatIte
ledeo IhJ _Il! "I<lr bel rooretel dAt h.n. "o~d .n"u Inll bJ dan A-.or eo Da. PieaMr
_hang g...... ne St81tl.r sprak dur a 'oor Id 8 _... 10._.
hId t 0 toIr I III D Beer het .'" • III)D YOoJ'5te u t tol de :10""" _,..,.,...• alben em~o e .. J e leo bad t8 kMoeo jf8jlefen
deDkb...-ld ."n 0. Neetbl nil 0 deo .orm .. n 0. ouderhng 'an WorcetIter.AI ftII ~

ee~ y""ratel g..f maar de V ",ral Uir wAII.. n dat de Wet bh kbaar hel h.6' ..o ".1I1loo~ ..
oordeel d., d t m'" b.t 00lJ op een noeger beslalt t dj __L ._ I n... .. _ ....

eD& Yerp If "0 m..... t.. _rwIJ'_ ....._ ....
n"' on beat ....ed f
li, .me demenl 0.. ..ud .e w0'P"n lIIet Il&>lr IJ. A be t & n "ooratel tea beho .......

jI,'1'O t8 m.... d.rbe d (:Ml tlr.o<) liet .00" el de d A J b." _"I.._"'~
j t 66 t "t oe t no ~o 0 aar lil .... llI ..u__ ........ _

• r .. njl oom.n m~ gen I "mm ..n de.. b.t ,.m." ....pl elr en leul. clMrtIij 4a&
uondl t ngen a m~n h. m., kw Jt 80 glIteren d K lt :!_" b..&Al !at bod ....
lOU de &Aakbeirl hen • e g""o ng 8lIC • "oor 1"_

d ..r askf.lDleoten m..ar ooor d. ~ • YeJf_
mu dat IOmmllfen .r ande,. 0"~1if1l
d.t la J de&IIDDie' Wilde b.ol.uR i. ...."'0 I
!fee.' te beb.odel." .,

Voor het am ..odement dat MIl a..........
'fTIJh",d Ion JCe,,&Ho wordea .~d. !lij_ eie-
mand H~t ,oora el Yan d.. Actuari. .....
.erw rpt'D met 6ó elfen 61 .te.meo

Da Alb t b.d nu h~t nagt. _ Toot' "ateJI ..
dat de K ri: !'Aden b", rqt kre;ree 0' ,_,...
doople d.o eOl te h.ff~o m""r "erklaude liOII
'oor he .non el Pieauz o&»tr..tt li. """JIIM
der :uai: un de O"mm lISle ftIl ReritM Dr
KotM ,af at n tWlJf.1 te keonea ot du .OOnCIl
yolgeu de \\ lOl lt 0 ID .temmlog flt'~ WOrdM;
Ill&Arde M>d !'Ator 'tIIJ. du bat "ooal&el la
orde wal

Nu k,,1UD de vraag ter."..1Ie ot de .......
teo der 8,.00J.al d"" n et te kennea .. "ea qC.,
dooJWelden en. moeItdIl ph"lIIl word. DI.
Neetbl Dg (:stelle botch) gelo >lJe ftIl ._ ....
1Ia. 0 AIurray {d.... lo d. _rd8l'h~id hou! jfe-
.temd wa, bet met hem..... D. Jl_,...
n'l)flll: of men l"t bIOI'weed. ,edal&ll "" ."
.00' 1 Alb ..lt lo .wmlDlDIf 'OU brelljfeft _

d. MoJe "to "AI van oordeel dat dil Ditl Iln"
DU gemeld. let'ru l.lt de b..tDllen der 8,a04,
&00 h.d op vat d.t b J d. h.llillg dar cloopPJMa
.. rpi gt.-n 1 aeb t~
N" nog e. l~e dl_e werd eeD ...,q....

n~ed end "'a Da. .Neethhog 0.. lCftlI ancl.,
b .111t n d. &Aak te Oeme.. In blenoor_
ren 71 ."'m_n soad.I bl ..r..... .u.. .u af
gedaan

OUDlIJILtta VAli 8I"BIII.I: .UT

)Nf)Er.Z~£SCHE TEf EGRAAFDIENST
EUlWPESCHE BERIOTEN

oct te 3 30

LONDEN 17 ocr -Men "erneemt dat de
Pransche Regenng er ID bewilb~ heeft om den
Eerw Shaween scbadevergoeding van 60 000
francs te betalen en een betulgmg van lee<i
wezen te doen toekomeo lI&Il de Bnt8clJe Re
genng. E~ zIJn nu onderhandelingen
aan den lCalig om de bewoo~ dezer
apologte te bepalen Er lil te Chlo. oou
eil&ndin den Griek8Chenarch pel een zware sebok
van aardbevmg ge'foeld HUlZen werden vor
lUeId mt vele menschen vorwond

Een &&rdbenng die 'feel schade en verlillll
lI&Il levena ten gcvolge had hooft plaat. ge
vonden te Aivtililr een zeehaven van TurkiJe ID
Az e

Te Leeds wordt hoden een congres van
Liberalen gehouden om de wtbrelding van het
kiesregt te bevordermt

KIMBERLEY 1 ocr -op een verlrad,,"ng
van pnnmpalen heden morgen gehouáen werd
bet rapport 'fan het Co n té voorgelezen dat
ned de Regenng om bescbermmg van lijf en
mgendom te verzoeken Ook mel,lde het dat
het het hoofd van bet SpeUrden! deparie
ment gevraagd had Z Jn lezmg te mOlf9D vcr
nemen van clausule 3 D cna opwle W&8
dat bet veranderen van Ir.leederen n et ver
pligtend la Hot rapport gaat dan voort dat bet
dUIdel JIr. l8 dat de werkheden de clausule
verkeerd bebben opgevat en dat ZlJ zoodra
ZIJ dit weten naar hun werk terug zullen
kOOl"tln V66r de ontvangst van 8 heeren
pry 8 commnn ::atie had bet ColDltk nnaruem
geweigerd de Regenng om verandenng der
clausule ~ petitioneren Nu W&8 dit geheel
onnoodig geworden Keurde mon deze opvat-
ting der J:&&kdoor het Conuté af dan &ou het
liever aftredet

De 'foomtter de hoor Giddy heeft aange
boden een deputat e van Dlet moor dan 15 der
werlclioden te ontmoeten. AUea 18 tharu rus
tig en er ZIJn beden nog een ge pnvate machi
nes aan bet werk

Op een latere 'fergaderrng van de ...erk
stakenden werd be.loten geen verdere com
ruurucst e met de prlnClpalen te bouden totdat
dezen een beleefder too Jp.~n. de werlr.1ioden
aannamen en den heer 0 ddy per bnef te
doen wet~n waar de Com tékamers der werk
stakers a

OVEHf ANOSCHE 1 J4:LEGRAAFLIENST
KAAPKOLONIE

BARKLY OvST 15 OOT -Er wordt alge
n een bengt dat men den Edelen heer Mer
nmAn beeft verzocht voor het aoanatMnde Par
Ill.ment z ch Voor WodeholJ1i8 verkiesbaar te
stellen en dat h J daann toestemmen zal

FRAUDULEUB BANKROET

HUMANSDORP 16 OOT -Samuel Haw
kins agent ten MBgtstraatahove alb er IS na
twee dagen verboord te z Jn ID hechtems ge
nomen wegens frnudole s en atrafbowu ban
kroet Mon &tond hem toe onder borgtogt van
£1 500 op VMJe 'foeten gesteld te ,"orden
n Mr die borgtogt \<'&8 n et te nnden
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.."tk

rIen
F 00t rie
n , Ds.

r mp.wo

en en

WEDRID.'NEN TE PORT ELIZABETH

PORT ELIZABETH
nen waren hedlln goed
slag 18 als volgt -

Trial Stake. -Cut t Clot Ida LO'rd B •
marc/.;

Zwd AfnkMD8Che Bellrs -Cl :trim Ma I of
Ertn ('ha "'''

Handel&&I'1IOOure-8 r E ...Iyn JJ ood
It d r:a,l

Welter Plate -F.t na unt H~r"an
Clwmpa'fnf Forlyfi of derde

Flytng Stakes -Four of Trun,., /Val'
LO'rd Jf"r h Q lp de groote gunsteling lO
deze ren kwaDl t laatst n Bl ""e.ne de
~g W&8een slechte nJfde

COLESBERO 16 OOT -Heden morgen werd
de 8poorweg tot b J Colesberg geopend De
heer Tweed nBmens het com t van ontvangst
ve",ocht den heer Wataon de I Jn open te vcr
klBJ"(' In een korte too8praak m&&Ir:te de boor
W...taon bek nd dat de 1JD voor e koer ve I g
w88 en de heer Howell zond een openu gs-
trem af Deze voerde omtrent 050 personen
naar Arundel staijon HIJ koerde terug n den
nanutldag Gisteren .vond ...rnvPerde er oon
speciale trem met g&8ten van Port Elizabeth
Cradock en aodere plaataen Er h~rscht veel
vreugde 10 do stad en do voltoo J ng der I Jn
gooft algullleen voldoenmg Heden nanuddag
zaten er omtrent 1,,0 personen aan een Inn
choon 88n De heer Tweed de C Viole Com
ml_ns belrleedde den voorutteratoel Er
werd oon telegram voorgelezen van den heer
Memman ZIJn onbeperkt vertrouwen te Ir.en
nen gevende lo de lOgerueurs eu aUe betrok
kene pártiJmt gelnk wenachende met den spoed
waarmede het werk u tge'foerd w&8 De boor
MemOlan betrenrde bet dat de afwcJ:lgbe d
van doo hoor Scanlen bem belette heden de
pIegt gheld h J te wonen Ook werd er een
bnef van President Brand voorgelezen ZlJne
hartehJke gcIukwen8Cbmgen betwgende en
SPIJt te kmtnen gevoode dat de drukte van
andere zalr.en hem en Lady Brand verh nderden
tegen woord g te .Il Jn Do loyale tol>8ten wer
dmt alle met geeatdnlt ontvangen en toespraken
werden gehouden door de booren Watermeyer
Oawood Wataon Howell en anderen Men
heeft een gezelachap opgumaalct
naar de OranJenner te gaan

120 t
(I an ee r tT, $po lt)

1~83

PORT ELIZABETH 16 OCT -De rennen
van bedmt werdón tameliJ k goed b Jg'Cwoond
De Trade!JtIl&n. Plate werd gewonnen doora lid met Fo ,. of T,.ump' tweede

Turf Cbb Handicap -Ha,.d Ca.h (I)
SO" goede twoode Lord }f",.6l (3

L censed V ctuallers Plate Blv.. I(m~
(I); Mt:f'rf/ D k~ (0) E lyn Hool (:.l)

De Champ on Stak911 lUIalukt en de
Champ on Sta](e. Free Handicap ....erd 10

de plaat. gesteld Tien paarden liepen Cl:tckn
(I);Q lp(?) ~luu1 (3)
"i ertro08tinga Handicap li tij (I)

H /ton (2) NAT A L

IIU~IANSDORP

MOSSELBAAI 1 OCT -De beer Taute
heeft er 10 toegll8temd mch voor d~n Wet
gevenden Raad Zu d WeatehJken Krait. ver
kieshaar te stellen De heer Guest boeft Zlch
ten ZlJnen faveure teruggetrokken Op een
giBteren gehouden 'fergadenng werd een co
IDlté benoemd om .Il ch 'fan dmt heer Taute
te verzekeren

DURBAN lo ocr -G .teren avond zclde de
Kolon ale Secretan. 10 bet Hws ru.t h J daar
bet heffmt 'ran meuwe belBlltlDgen onwaar
achiJol Jk w&8 voon!tellen zou alle posten op
d.. sehedole van Publieke Werken te sohrappen
u tgenomen don post Toor de Haven De vol
gende poaten werden oogenbliklrolJk door het
Hwa geschrapt Umkomasbrug £2000 Dl&
mantboor £2500 Landbouwraad £1 000
Telegraaf naar Pori 8~ epstone £6 000 Ma
g straat&lr:antoor Pori Shepstone £~ 000
Spoorweg opmetlDg £8 lOé> H er hield de
Koloniale Secretaria op De verdere posten op
de lIChedole mllen hoden ter band worden ge
no_

DE AANSTAANDE VERKIEZINGEN

BERIOTEN VAN DE DIAMANTVELDEN
T STELU~BOS'CHE COLLEGE

lIedl'n morge I n I I,," 0 tob<>r bad de Z A RF PUBLI EK DE WERK8TA,KING TE KIMBERLEY MARITZBURO lil OOT -De correspondent
te Etchowe VR.Il de T nv, f Natal Perigt dat
t 8 bepu op den 3den dezer een nschtehJken
mal'llCh maakte en de Abaqulwn volgeling<'n
van CetewBY<> behoarende aan de Usuto partiJ
aanYleL Tegon het aanbreken van den dalf
haáhlJ ze tot&&!~n de helft hlinner tmpl
doodende

" S

~
He' nl.u". •• "nd.ar •• ~n g ... n Ifrool balanll

Veel piSA' "ordt n d~ I Olku ~ n b•• laj(en door
een a t.(l@r., "" ...lop: .1lII de boek.te.nlevg ng
der DleU"e N.d H ... ,mde K. Ir te Pr.ton.
Jden. de b ...nkom81 1'Oorb t NAebtmll81 op 6

I .err 11"1 Reed. e Il U e " I ~t OO&i L JdlC
novt b&jlon b.t pn bl.k .. eb n de noodkerk
te uraaraeleo eD p....c • om h.lf t .n y.rIICih. n
Z Il Ed O""r de Waarn StA.l8pr a dent P J
JOllbar 'f<>Qrar,eg".n door ZE.r... Bo.m" en
'''01 d d or de l.den ,.. deo U t R.."d en
ZEd O... tr d~n S ""'-oe. a li II, WAarn
StAat.prMldeiDt dr "'IC ..... !aAau.. I Jden IJ..rp
lII.t I • r Ir"'" r uurd Ond.r de A.nwuIIl~"
m.rkt~n ,. i I' don Voon tt r .An d.n V"lh-
raad den l~rtug.¥lclten Vonolll ... n groot un-
tal ..mb 81l"rlen .n ,,,18 lI',n >odgden I a Boa-
m"o ""ilom deo kaol.1 81) nA een korte to ...
'P Mk ....... h J d. orde Alan."" n Iben o".r de
pl.k s u IlMD Aao doln optolll OAmeo
ood~r ..ndelJl jleetteIiJil," ook ilaac:hop 8 Qt

1I"ld tan: d. A JChkun"fl. eo 0. Poatm"
faD de G. ef rm""rd." Kerk d... l N,,<1a,

u I pt. 84 be, btokende boe hd Ji
tol I,."l,en I" bIId llel nlren

KIMBERLEY lo OOT-Hoden nam ddag
werd eT eene vergadenng "an vertegenWOOrdl
gen! van alle !IuJDcn gehouden die om
omtrent twoo uren duurde Er werd oon comlté
benoemd ODl zorg te dragen voor de belangen
der _p&troOi• Het volgende W&8 eene laat
geVlDg &an het colDlté het comlUmoet &!
het moge! Jke doen om dat gedeelte der-clau
aole dat betrokk ng hooft op klooden en ont
Irleedmt door de Regermg berroepen te kriJ
gen Het gevoelen d ..r vergadenng W&8 om
geen zwakheid te toonen _ wel dat de
patroons de magt ill handen hadden Het
conute moet motgen rapport doen Er 18
heden avond ee.,. biJeenkomat der werk
st&lr:en<len belegd Er z lien aterlr.e wachten
der pobtie m de straten geposteerd worden

CETYWAYO

DURBAN 16 OCT -Niet. WC'lt men bier
van de beweerde over~f 'fan Cetywayo
achoon bf't zeer lUOgeUJjl dst hJ" eh wer
keli)1r. heeft overgqgeven Stelhg, h J met
m Natal

nBrd,
8'"

)o,ct
.\_ Coil.

DOONELDEN £NZ

I L Alheit I obt.te een ,raag .. n den Kerk rud
y..n Cvl eb g (Af 30) to.. ot ~en K.. k.rud d~
b pal Il mo t m.k n dat er gee d)u •• noe
m ~ en t ouw~lden IIOlIdeDg b •• u .u d.n
I e Kerke .....d had bie""" bowloten de It ng Aad
b.' onwettig g fleht HAI d S3 gel Jk dan rer
socht de Kerk. eed eell " J&llf ng der We' die de
li. erileradeD de door d en ~an Cal ... b.orll' g.
""JIlth", • Jhetd gAf H betoogde II t seker.
•• t.""p"hnlf dAt d. Y IJbe d reed • .cbellD te
be.taan

lIr Ko fé muk e "n a.nmerk nlf op d. re
dAet e VIID b t Toorat.-I we k. redacLle In der
d.Ad 'fn ._md ....

!Je Mode ... or bad ot_b.n d.n Koel .ed ..
1IIl0",ard en .e d.. d.t h t 'f00 .tel soo al. bet
Wo, t "lI'"ltcht .... , dOld.1 k w_. doch D.
'lt.yt.le acb""n b~t 1 deo grond met ut A
h. teen. s. de d., h J .oor een lOO ~."te d '0 r
.tel n .t at8mlD~n ko

lil. N .tbl njl (St.! e..boeeb) wy leer Toor het T. hllf dne "erJ de dJaCUsJ. Of" 'bet yoon&e!.
plan ,.n CoI... b"rll .1. ef geld j::enoeg te ,Dd"" &..11 e ber .. t d or JL MOltert, dil k~ lIa& ID
".1_der doop.leldeo .oL te Iateo b"",l 0 z jn llelD_tA! tl! Pmt. nilie dl. Haa."", der

a. Abt Il.f een opb Ide ng omt oot ~ m eo"'n d. hun Ut .. ta~ ol certife.&ea .:::
,.d.c le nn h t b.eebnJ' n"l" badJo uged d UlOID Diet .. t1d..o toaia .... ~

I r Kotsá aag,"" bfll bot afacbalF"n UO besoek too doen ... .IlL WHd-... &II 40n ,
doopuldeo eOl.. aI. du niet. aIJ"_n kon ge- KWllma. die leden la de Kerk J '1Mtr .ot_.
to .d.n uadediDIf ... 11 llar"",bur,t _v,.

De Ae DAn.. etel" ala .mend.ment "00l' Olll 0.. LoIlW (riUOlll4lr Paul) bad Rl.
'foo •• 1 " Y~1IIl dat dl lI'~den II&n ,eWlJZIj(d, ill dier ~a dl' MO Jj
'f_b~ "- d. pmeeDtea die dl lil lIeC IIIIChnJ'IIIIlIa?O" &.bie 98fQ_

tdloonr.141-11 ""L ahebaft.ea, lWI de Bt.". 1'" - allrauaeatee ~l.&ea ..........
w..nl .. II.. reA' .IiitInOt "~rd bad..

- ~4I.." !OIlI.t'---~~~~_..;._ ....._~.
U• .., ... {16" ft1lrt-I '*~

PlETERMARITZBURG 16 ocr -Schoon
men her cven al. n de Kaapata<! vertelt dat
Cetywayo mch met den beer Fynn van de
Inkanhla naar Etchowe bad begeven ZIJn er
voor dit gerucht geen gronden te vmden

Il

MARITZBURO 1 ocr - Volgcna de T ~
of VRtalll Cetewayo te Etchowe aangekomen

DURBAN IOcr-Het voornaamste werk
guIteren m den Wf'tgevooden Raad WlWI het
wtWerpen 'fan.1 de belaatingbills en bet
~kIren vaJf de leemngbilla Het bedJ.a« CWOr be2twugmg gespaard wordt ge
~t op van £;, 000 to1 £64.000 Men ver
wacht dat de Raad deze _k of 10 het 00-
gm der volgende Irl&&rIr.omen zal

DURBAN IOcr-De Taymo dh
vertrekt heden met de volgende pu8&gler8
voot Kaapstad -De beeren Cbapman Evans
Hendrick. mej Wloh~ en JODgeJ Mtmnik

-K !{er
tell

ii A NAMIODAGZI'lTING

COU

W~l

Synode der Ned. Geref Kerk
DINGSDAG 16 OCTOBER 1883



Ondergetookende, daartoe met instructies begunstigd door den
Heer A. CHIA.PPINI, van Zeepunt, zal Publiek Verkoopen

OP DE PLAATS ZELVE,

OpWoensdag,.24 October,
De Welbekende en zeer Vruchtbare Plaats, genaamd II TBE OAKS;"

Groot 2000 Morgen, gelegen aan de RIVIBR ZONDDiEND in -het
Dist. CALEDON, met Jaaropstaand Ruim en Suffisant WOONHUIS,
Kelder, Stallen VOOt; 40 Paarden en Buitenvertrekken' -beplant met
25,000 Wijngnardstokken, en heeft Grond voor het aanplanten van nog
100,000 Stokken. Er staan ook een groote verscheidenheid Vrucht
hoornen en een menigte Eikenbwmen. De Plaats heeft Volop Water,
uitmuntende Veeweide en is verder beroemd als een der beste Graan-
opleverende Plaatsen in het Distrikt van Caledon. Dit is voorwaar een
echoone gelegenheid voor iemand die eene Eerste Klasse Plaats wenschtte Koopen.

De Plaats zal EERST in DRIE DBILEN worden OPGEVIILDen dan te zamen.

LBVENDB HAVE :-75Q Jonge Hamels, 750 Jonge Ooijen, SOExtra Trekossen.

LOSSE GOED.lREN :-Keldergereedschap, 6 Stukvaten, 5 Kui- J. J. ALBER~~~itter.

pen: Halfleggers, Halfamen, 2 Brandewijn-ketels, Emmers, Trechters, ===========================Balies, enz. ,

BOERDERIJGEREEDSOHAP:_I BokwaO'en,1 Lot Jukken, DE PAARLSCHE
Schoppen, Riemen compleet, 1 Drie-Voor Howards Ploeg, 2 ZweeJsche BRAN'OASSU' RANTIE EN T.,RUSTMAATSCHA',PPIJ.Ploegen, Graven, Pikken, Schoppen en een menigte andere Goederen.

RUIM BONUS en een GOED GLAS WIJN zullen
verschaft worde n.

,

CALEDON.
ZEER ZELDZAME KANS.

"

PUBLIEKE VERKOOPING
VAN DE

Welbekende Zaai- en Veeplaats
, ,

"THE OAKS,"
levende Rave, Vaatwerk, enz., enz.

DE

Caledon, 6 September 1883.

H. J. DEMPERS
Afslager.

GEASSIGNEERDEN BOEDEL
Ulf

John Atherton, te Wellington.
Nagcrien en oorreet beronden,

DE ASSIGNEES IN iDOVEN'JiMELDEN
VERKOOPEN, op

BOEDEL ZULLEN DOEN

BURG-STRAAT, KAAPSTAD,
ONTSCHEPEN NU

Brandrams Bloem 'van Zwavel Onderlinge Maatschappij AANAPOTHEKERS. I K.EN1\ISG.EVING.
VAN ALLERBEdTE QUALITEl'f, '1' ,VAlf, r , /DE VOORRAAD e~'GOOD WILL"IHulponderwi}~eres Benoodigd.H II 'd h H t K 'S h S'kk I LEVENSVERZEh.ERING vaneenlanggeVestigdeBUITEN_!APPLICATIENvoorde,betf'ekklngva,n0 an sc e ou en oorn... c oppen les z& AR. . GROOTE BT D' TE ef'rste hntponder"I)1,erI'S aa Il oe

i •• • " UN AA In een A IS UISrHJCTSSCHUOL te BOSHOFF, "or.Zeismessen Zeissteenen DE KAAP DE GOEDE HOOP, KOOP·-V"rwaarde. gemakkelijk. deo d~, d" .. ood.~,.""k.,d. i,.~
, ' (MUTUAL.) Men vervoege zich bij: WBcbt tot I~ NO\ ~,/lIIII:iK 1883, Apphoan-EN EEN GROOT ASSO~TIMENT ten moeten of de HollanrllJcbe óf de Engel.

KOLLER &; STEER. ~che faal kunnen, grondelijl. onderwijun, enDE volgende Drie,jaarlijkscheVerdee. Kaap de Goede Hoop kenuIS van muzld, zat !'et,e aanbeveling
ling van WïnsteD zal plaats vinden Bank: Chambers' ZIJIl: De noodige cerlificaten moeten .ppli.

op de J:wrliJksche Vergadl!riDg van Le· -lIA----I)-KT-T-~A'-G-"'E-1~--N''l'SC' ---H'- t IJ - / ca~:~Ii:r;~;:~I;:,iev:~IB:;' fe~~~nP:: Je'%,
den, vroeg in AUG. 1886. i' l li. w"'meer ZIJde tctrekklD8 kunnen 8&n'llar.Alie Polis8en uitgereikt vóór den lsten dcn.
NOV~MBER 1883, zullen geregti'l'd zijn AAN BOER!:N en ANDEREN c, LIXf).ER.0" den daD te verkiaren DRU; J AAHS LanddrOllt,

B°I!~z~~ken moeten dus :101l'~'r "el"ZlIl·m(J. N. Brink, Melt Zoon, I Voorzitter d~~b:~~~~:~i&ie.
- ingedierj'd worden, hetzij aan het Hoofd., .Jfarkt- en A 19cmeenc Commissie I B""IHJtr,BIEDEN NU TE KOOP A.A.N TEGEN VERMINDERDE PRIJZEN.. kautoor, Kaapstad, of d,??r f"?U vau de AGE NT, 10 Uctober, 1883.TENTOONSTELLING van Vruchten. Bloemen, Groente. P,luim- HWNINGDRA.AD, Zwart. en Gegalvanizeerd, Ovale Stalen, Stalen met Panten, Agenten der Maat8chapPIJ. N' M kt K tad Urger t U'-- -d--'---d---

ne, Duiven en Konijnen, in het TENTOONSTELLINGS ., . Spanplla~en en Sch~ef Stan<laards. '. J. C. GIE,. Vl:~~~T V~~ndelijk ee~f~ der IS enoo 19 •
GEBOUW den Tuin van de Goede Hoop Loge en den Gouver- POMPEN voor- diepe en ondlppe Pntten ID Geelkoper en IJzer, Geelkoperen Mld.! Secretans. onderBtennir.g van Hoere'l en anderer: AAI'\ZOEKES te werden gedaan voor

' . , denpontvhetende Pompen. , I KlUlpstad, te mogen erlangen, de BETHEKKING \'AN OR'1ELIST
Dementa- Laan, op TUINSPm TEN, TuiDoch.... , """ .... ij.", TniD.... hin .. voo"".p,ooijfu.. 15 Soptem b" 1883. """di""" ........'d. ,. .11. '00"" d•• NED. 0 E" EF GEM HN j', TE CA.iOIfDEBDAG 18 OOTOBEB KAF,"SNIJDERS,Engel~he en Amerikaansche, A,merikaanllChe K!lrnflD, Atm08-; ---------------- fan Prodnoten hem toegezonden, znllen met LELJON, hij den onderg-ct.ekende, vóór of

' • h hK, H J ZO ER spoed worden waargenomen en hij' Eat op 20 OCTOURAAXSf. De getllu.,.de ap-
, - - , p ensc 9 BrDeD. , • " H I' __ ...

' llEL E N ZEILDOEKEN SJ T . W . trachten de oogate Markt.prijzen er ':>or te P leant met IIIJn ""erk te beginnen den eer,. GO AST! XE en, Bngen,:voor olnen, aterwagent1681. P"ok;ure1'r, lI1"otar"o en Tra"'~nort- k ., te Id' d sten 'Jonda" I' J ua" 188~ )...... IJ Sill." _11 ~: t..* __ "''"'-Id rd te VI"'"O'D1:I het ' lo •• Da ~ • .l.l... '''''r ver nJgen, rvo 08clng van egeneq die LJ ... n an MJ 'W. "!!-J. ,. a .=011 '"'.0:-11&- g..w .0 en .~, -... SIillIcKLEPPEN , namm.. , G.goten JJ""~P'lpon, moch"p<". b_ ~d.", .. ,... ."-ri, £30 ... j.... . .-
GIlOOTSCIUP OD b~ d. SPOOBW1IJ.BOIIlIITST!LLIIIG Op on na a~ ,s aasorB a:roOB" V&11' Z W & VB :ro, .b-rlet·, ArAb,i, ..... n" ... , """tt •.
'u)II8T.LUIDE!I ~ i i l ru V....... 100 Ib .. 100 lb. ...~. m .. •......id .. "" lo, ""00' J. G. J. KRIGE, V.D,II,

F. J.B. LANG~ Paklluizen.· 'Z U1D:.::!~.!,".v:~,=RI&li'D • ..!t~':.:., _ dodoIij' COIOd.... " .... U883.

Vrijdag,~ 26 October a.s.
OP DE PLAATS ZELVE,

EEN GROOT PAk.HUIS, in de Hoofdstraat van Wellington, naaat'het Eigen-
dom van den Heer BLIGNJ.UT,met een Zolder er boven, goed geschikt voor een
Hoeflmid.- of Wagenmakers.winkel, in goede reparatie, onder Nieu", IJzeren
Dak, eu .taande op een Groot Erf. Het achterste gedeelte van het Pakhuis is ver-
haard all een Woonhnip, be.st&ande uit 3 Kamers, tegen een Jaarlijksche Hunr van
£18 Sterling. Er il een Standhondende }?at Waten op het Eigendom en de Grond
ia beplaut Diet Vruchteu- en andere boomen. Men kan onmiddellijk bezit krijgen.

BONUSZA.L GEGEVEN WORDEN.
Tenelfder tijd zullen Verkocht worden 1 Bokwagen, 1 Tentkar (3Zitbanken),

8 Kleine Stakvaten, 15 Zakken Mluiritias Sniker, 60 Zakken Dadels, I Legger, 2
Anken, 1 Groot StnKvat, 2 Spiritoa Wijzer.s, 1 Filtreerder, 2 Groote Geelkoperen
Kranen, 2 KleiDe dito, 1 Tabaksmes, Z SUE's Hydrometers, Kan~r-menbe.1en,
1 Veer. Schaal, 1 Cartiers Hydrometer, 1 Schroef Pers, een hoeveelheid Pompen,
en •. , 9 Okshoo,fden, 1 Stel Caliper8, (peil gereedsohap), 1 Baltisch Blok, 1 Dom-
kracht, I Stoot"agen,2 Avery8 Schalen, I Kist, 2 Kleine Stukvaten, 68 bottels
Sohoensmeer, 7 Dubbele Ledikanteo, 2 Enkele dito, een hoeveelheid Aardewerk,
een hoeveelheid Lampglazen, 250 voet Verguld Loof"erk, 1 Kaarsvorm, 20 Steen.
hamers, een hoeveelheid Glu",erk, I dozijn Theepotten, een hoeveelheid schrijf.
behoeften,l Nieuw Grootboek, 1 Zeis, 1 Wol pakkist, 4 Droogpannen, 8 Kaipen,
17 Obboofden, li Pijpen, 1 Hand"agen, 1 Wagen, 1 Slijpsteen, 9 Nieawe Kajaten.
houten Kaipen, en vel'8Oheidene andere artikelen te 'eel om in 't bijzonder te
vermeldeD.

VERKOOPING TE BEGINNEN TE 10 V,M,
:MALAN &; CELLIERS, Afslagers.

Kaapstad, 22 Sept. 1883.

G. W. STEYTLER'}G l"kWM. BERG, , eza~en IJ e
ALFD. GEO. JONES, ABllgnees.

lIP
N.B.-De A18ignee8 zijn ook, bereid tot op bovengemelden datam TENDERS

TE ONTVANGEN voor een KOMPLEET D1STILLJ<~ERTOESTEL op OK RosNS8
Fransch ItelaeJ, geschikt om den Fijnsten en Zniversten Spiri~ns te maken. Ook
Voor komplete Hontzagera Machinerie, beslaande nit machine (6 palrdenkl'BCht)
voorzien vau al de jongste verbeteringen, 1 van MarshaIls Verbeterde Koker'(Nien",)
8toomke*eJ, met Patente In8pnitels, 1 Rondzaagmachine, 1 BandzSAgmachiDe, een
hoe'l~!hit1 o-~";ge BaDden en Ronde Zagen. En verder, 2 van GEDPPRJ:TSen GUD.
STG.U KorenmaaJ-Machin88, geschikt' VOOt Boeren en voorzien van Fransche
Bamteenen eD onrir Derby.shire Iteenen, ~",aarbol'g~ om 8 bashels per nur te
malen. ED J.. tateJi) eeD Patent Graan.RelDigende Machine.

De Prachti~ Plaateen St. Omer en Calais, nn vereenigd, tO.&lilDen met· de
WoIwaaob·.Machlnerie en benoodigdhoden, S*<>oktoe;tel, Vaat",erk, enz., zollen op.
gneild "oMen

TESEI HET EINDE VAN NOVEMBER A.8.
Bijzonderheden in Latere Ad verten tien

KAAP DE'GOEDE HOOP ':,.
La.ndbouwgenootschap,

LSCHE
Trus'lOaa tschappij. Algem'eene

'----
VERTEGENWOO !{DIGINGTIENDE JAARLIJKSCHE V~~RSLAG

AAN PE

AandeelhollderfJ Op IIDI'oC Algemeelle rel'gaderlug, op
. ,.Maandag. den I li October 1883, ,'oorgelegd. REQUISITIE

AAN DEN HEER

THOS. E. FULLER.DE I>it'tlkteoren hebben het genoegen om de:,AandoelhoDdors bon Tiende Vel1l1ag ,gor
't jaar, eindigende 30 September l.l., :voor te leggen, dat alII hoog8t betredigEnd

mag beschouwd worden.
De nevensgaande Winlt en Verlies Rekening toont Ban dat na a£t.rek van de noodige

Di'gavell en verlies door brand de znivrre winat,do som van ... £6,439 6 6
bedraagt. _

Hiervan stelleo do DirQktenrec voor... £3,500 0 0
bij bet Reserve l!'onds te voegen, dab daardoor eal verhoogd
worden tot £ 18,500.

Aaa Aandeelhoudel1l nit te betalen TWllali Shillings per Aandeol,
gelijkstaande met ruim 17 peroent, (In waal'toe zal vereisoht
worden ... '

H' Direktenren eene toelaag van , ..
'. .d nditeuren " "" ',..
JJ Ambtenaren een Bonus van

En het resteerende of ... . ..
, op Winst en Verlies te laten.

R E Q U I SIT I E krachtig tegen te werken j en ik ben volk-en, ik beg*r voor iiet'o o~J,n~k. ,
AAN DBlf HEER zeker dat geen openhartig persoon die de hu nnn diensten a~n het land ge'I.~

aanspmken vijf jaren gel-den zoowel RoLten-doch het IS DIet hu~ werk om ge.T. E. FULLER. gedureDde den vilrkiezingsstrijd als bij vang-eDeD tearrE'Steren en mIsdaad te ont-
de kicovergade,ingen door mij gehoudeu, dekken Waterverelscbt wordtopdegren.

Kaapstad, September, 1883. or.?e Requisitie destijds .ontvang.:!n met Zon is een magt evenals de Ierscha politie-
Den Wel· Edelen Reer ,mIJn antwoord er op, wrl onderzoeken, f1}agt(coust.abul~ry), die polltuowerk moet

T. E. FULLER, L.W.V. beweren zal dat ik In'j niet volkomen doenlndvrM
I
. edst'lJdden m

d
tiltalr

d
1Te

d
rkIn,oor-

o 0 vrijbeid heb voorbehouden on eenigp logstl] ,_ le en 19 g,,e ung eistrIctenWA J. R D B HE E II Ik' Id cl k .o 0 gpdlIIgslijn te volgen die ik noodzakelij waar ZIJ aangeste ZIJn, OOr 'rUIsen, sicho 0 Met het oog op de op handen zijnde uchtte voor de welv8a, t dor Kolonie. op de boerenplaatsen laten zron, en die
o 0 ontbinding van dit en de Verkiezing van ID uwe &'Cjuisitie verbindt gij mij tot dadelijk gemobiliseerd kunnen "'orden
6 6 een Nien", Parlement .. wenschen wij, de de ondersteuning van die « voorwaartsche voor grootere oI!delnemlngen nRAr ge.

Ondergeteekende Kioaers, de hoop uit te staatkande," "waarvan de grootheid en lang van om8tandi),'hNC'n. Znlk een
drukken dat gij u bij de aaDstaande Alge. soliditeit der kolonie ftfha,wen," en tot magt met de vl'JJlvdhgrr~ en buro-ers pr£6,4,,9 6 6 ,., d d '"

--- meene Verkiezing weder zult willen laten "het bevorderen van Inaatrpgelen voor bij, zou vol or-n e zijn voor de besoher-
nomineren als een der Leden voor Kaap. het verHtaDdige en gematigd&" best ier ming en vprdedig:ing van hot land. 1ndien,
stad. van de iaboorliugstlllDrnen op do grellzell, hehalve dat, WIJ het nis een hoofdprin.

Gedarende do lllatste Tijf jaren, de liet zou ijdel zijn te ontkennen dut d,' cipe aan nemen in onze wptg"ving dat die
belangrijkste in de gpschiedenis van Zud voorwaartsche staatkunde Waarvlln gij inbuorlingen clie h unns b ,rb!,a~che ge.
Afrika, hebt gij een w2rkzlUlm deel ge· spreekt eenigszins in gevaar is. Geen woonten hebben laten vllreu en zich
nomen io al de Publieke Kwestiën die de ware vriend vuu Zuid Afrik» kan anders naarstige, d,.ge)Jjke i:lwoners bptoond
Kolonie zoo zeer ia beroering bragten, dan zich verheugC'n ovvr de outwikke- hebben, in het oog dyr Wd, geen miQdere
en door nwe onafhankelijke en gema· ling en groei van een nationaal politi-k positie dau anderen zullen bekleeden, en
tigde gevoelens, steeds met bekwaam- leven. ZIlI el' een vaste en blijvpude bnitengesloten worde" van speciale l1I'et.
heid geopenbaard.veel bijgedragee tot het Regtlring in de KaRp Kolonie worden geving die VOOrbal baren noodig mogt
bediscussiëren en iophelderen van de ver- dlUlrgpsteld door middel van onze ver. zijn, dan zulleD wij een iDboorling!'n.
schillende vraagstukken die Voor het tegenwoordigenJe ligcJ.amen, dan moet r politiek aangenomen hebben die, indien
Parlement gebragt sijn. het zijn door de volle en vrije uiting vali doorgezet mrt staatsmanacbfige vastbe.

In alle kwesties van huishoudalijke den wil VDn hot volk, wat die ook moge laden heid, de bl'scherlning van eigendom
wetgeving, met inbegrip van die welke zijn. Bovendien is het de bepaalde I z'll medebrengen en de herhaling van 'er.
de belangen der arbeidende klassen raak.! pligt van Je wetgeving om volle en on- I" Dieleude periodieke oorlogen zal voorko.
ten, hebt gij een werkzaam en intelligent partijdige aandacht te verleenen nnn de men,
belatg gesteld, terwijl de bijzondere I grieve n of politieke eischen vau el k ge· I Gl·durende de volgende zit ting van hpt
belangen van deze stad en haven, niet -Ieelto der znwenleving. Uoch de warmste Parlement zal er bijzolldere aandacht
minder dan de grootere vrRagstn kken, Zuid Afrik8ansche Patriot moet erkennen I mOeteD verleend wordl'n aan den finan-
die de gemoedoren gedurenda de jongst" dat er gevaar bostnat in don p!otseli'lg'en cieelon stuat Vali het land, en zullen er
jaren zoo aandeden, altij,l van u die wrg. overgang VRIIpolitieke onverschilligheid' mid,Jelen moeten gevoo.len worden om
valdige overweging hebbea erlangd die tot dill IIctiviteit die de :g-ebl'urte ..isSOD!de inkoursten eu uitgaven te (,Vf'IIredigen.
hun belang eischtte. Van de lalltste jareu in het leven hebb"D •De pe; C.'IIte gewijze verhooging op de

ID de toekomst zij~ gij evenzeer door geroppen-W'vaar uit v roes dat de wd.' inko'llolido reKten die iu de llLatste:zlt.
o 0 de herinDering aan uw afgcloopen di~n. I erkende beginsplen, die aIle bestendige I till~ aaugf'llOmen is, kan alleen geregt-
3 0 sten ons be"eaen als door d~elangrrJke H.egenng ten grondslag hggl.n en aan i vllnrd'gd worden als een tlJdelrJk hnlp.
6 6 gebeurtenissen des tijds vel bond."o tot het volk de vruchten der besc11Kving' mi.id-l 0111 den publieken crediteur terre.
o 0 die voorwaarts atrekkends staatkunde, verzekeref', plaats zou.Ien moeten mnk sn Iden te stellen, Het la, ier 1D0et gpbee[ na-

val) welke de groothe~d en soliditeit d~r Ivoor. onbekookte en govaa,lijke p'?ef gl.zi(.n eo een behoorlijke accijllsbelasting
16,6£11 100Kolonie afhangen-dle staatkund« die i Demrngen op het gebie j der wetgeving, geheven worden. Aan dpze vrAAgstnkken
7,48-' 10 2 I hare krachten ,wijdt aan de degelijke ont- iMen behoeft slechts iu de pubheks zal, ik al mijne aamlacht schenken. Ter-

wikkeling van de hulpbronnen der nIeuwsbladen de deuk beelden te lezen WIJl Ik g.·heel en 81 er mede instem dat
Kolonie, aan de verspreiding van Onder.jollla!1gs op publieke vergaderingen en i de MiDisters 100 foconomisch mogelijk !tet
wijs op een liberalen grondslag door dellD couranten correspoudentie verk:)I)digd bestuur moeten adtninist'eeren, geloof ik

£178,540 £I 8 leng~e en breed~ des lauds, a'\n de vor'lom te zien waar dit gev~lar ligt. Ner- echter niet dat, zelfs in onze armoede,
A P lengIng onzor Spoorwegen, de verbeta- gens zouden de rampzalrge gevolgen lets gewonnen zal wordeD door den

J. J. DE VILLIIBS, .. ZD., ring onzer Havens, en eindelijk, aan het' VRn zoodanige wetgeving meer gevoeld publi,.ken dienst iu te k,illlpeD, noch do,JrSecretari.. b d
verstandige en gematigde estuur er "orden dan in de steden der Kolo. de noodzllkelljke openbare "'erkeD te

D. J. A. vu DU SPUIJ, M. en., Inbuorlingst&mmen aan de grenzen der nie Waar hare belangrijkste bezi)!. stoppen, '
Boekhonder. Kolonie. heden worden verrigt. Uit zijn mijne zienswijzen voor 100-

Ons verzekerd gevoelen de dat gij uwp Indien weer als uw vertegenwoor. verre als ik ze kortelijks kan med ...deelen;
dieDsten zult feil hebben, in de toekomst diger gekozen, zlll ik zorgvuldig doch Ik behou:! miJa:elf de vrijheid VOOr
als in het verleJene, voor het verwezen· alle nieuwe voorstpllen gade slaan, om voor nwe belangen te zorgen CD TOor
lijken dier politiek, verbinden wij ons en mij stl\nd\'ostiglljk vt'rzetter. te. die van het land, volgens mijne beSte' P I h B d t·· T 't t h ,. lonle beste pogingen aan te wenden om gpn deznlken die ik als lIadeelig voor overtuiging, naarmate de omstandighedenDe aar sc e ran assuran le en rus maa sc app IJ. U" '" ki"i~..,. ~u .u,,, ""."",. d. b.... b.,..... '" 1.,1 ,.. d b~Oh",w•. ,m':. m'g" ,oo,doo,.
",oordigers In het aaDstaande Parlemebt Het gevaar Voor den Staat, zoo er dan ~I : N lemRDd voelt rr.eer Jlln ik dllt om eenWINST, - EN VERLIESREKENING 30 SEPTEMBER1883 te verzekeren. ~evaar is, ligt niet,volgeDB mijn gevoelen" verantwoordelijk bestuur IIIet goed gevo'g

'. In een mogelrJke botSIng VRD rassen,' te kunneu voeren, vooral In een Jong land-='_""";'================'===========~== ANTW 00 RD. want ervarelle en. v~rlichte staatkuDdigen !waar geen geschiedkundige pnrtijlijnen
Ilb<.. 30 0 0 I~:; tt",,, '" .11.. "'m.. "'",,, <011", d .. , 00, Ib~', .. , ~o.'.y." 'M'b"di,. ~, '00'
A,a,'~.':::!~:.Li;;~ti';; £ C,mm;"i."· £, ;:;Z; ,: : KM .'ad '3 O,tob .. 1883. ,. .",t...d "', b" .. d,. w.nl,. het p""l "M,b, l'" P"'em" to';d ,i,hgo.

272 l' 1,283 15 3 P , meer eeDS te zIJn wanneer OUll Illeuwe, voegd heeft, dikWIJls de opoffel'ini' vanS p'?k... ", .". 675 & : :: S::,,'::i;;i,,',, V""M D.nh,,~, F. F. RUTHm""D, W~,.. P"'em .. ' b,l'" ',mt d" wm. mw~h t .p"""", Ik. g"~'e .. en oo,d%' ".od,
" .. n. ". ... 10,027 9 8 n. b.' ",igo jM'... 1.076 S. '" S.""., A"". E."., \\ oe· wood'; mM, h.t ligt '" h.. P"'"''o''' ••lij' ~Mkt; dooh '.y.. ,.itM",.k.~::~~~!~d';;; D;;;'d... 6,llg ~ ~ " Wi", "pA"d~'.. 867 0 0 ~~~~~~~' ~~·Á~~:'::':;.!'.~::I;::~~"io:~~h .. f£:Ii~:::.f!..:;lIi:~;::I"b:~~lki:~u~~~ir~tr~l~j:~lij~go~~~~~

---- over de 800 anderen. 'I 'oefend, en in de onbekookte ideën waar. ferd worden. Ow te oordeeleo \Vanneer
£17,624 3 4. £t7,624 3 4 ur AARDE HEEREN.-Ik heb de Imeil die opwelling~n B::Pllard gaan-ideën ~et. ~oover gekomen is, moel, &l\n hetN

'&"-I'on en,corre~' bevonden, J J DE VI • P II eer de ontvangl!t te erken neD i gegrond op de dIkWIJls wederlegdtl val. j IndlVldueele geweten en oordeel v~n.. --- .... .. LLIIIIlS....... ZD., d 'k k:' h Il' d k d I" I
Sec~etaris. v~n nwe talrijke en invloe rij getee .. en./sc. e Voorste .lng Kt er orterf;l wegen en, po. ~tICUSove~ge ..ten word!'n.

H. J. Huoo, de requisitie, mij verzoekeude miJ te I z,l)n naar n~tlonl\l,~n v?orspoed en dege. Er zIJn verscheIdene vl'l\Il.gstukken van
T. Roos, T. zn., D. J. A. TANDIR SPU!1,M. m., laten nomineren als eeD der leden voor hJke RegerrDg dan ale reeds door de~ plall~e"Jk en algemoen belang lVl\8.rin ik

Aoditearen. Boekhoader. KllapstaJ, bij de aaD!t&lsnde algemeene ervaring vun andere landen iSl\angewe7;en.1 eeu grout belang gesteld heb, zooals het
verkieziDg. Met betrekkiDg tot ,de inboorlingen aanleggen der Havenwerken, en de ver.

Ik neem de Uitnoodiging aan met kwestio waarvIin gij gewaagt, is bet zeer plaatsing van het KrRtJkzinnigen Ge8tlcht
dezelfde hartelijkheid waarmede zij aan. te betrenren dnt de ongelukkige en van H.obbcn.eiland naar het vRsteland,
geboden is. Het is mij meer dan stree· buitengewone t.>estand Van zaken in dlls ongelukkigerwiJS uitge'4teld is door
lend te zien dat VRn de namen op de Basutolal.d het volgen van een inboor de fioancleele moeijelijkhedeD waarin het
Requisitie mij vijf jaren geleden gezor.~en Iling~n politiek, die? naam :waardig, heeft land verkeert, de organisatie CD het ~.
er zeer weinigen op de. tegenwoor.~,lge. verhrnderd. In mIJn OplOlO beh00rt die st-_~ur van onze IDstellingen vun Onder.
ontbreken, terwijl vele an.deren er bIlge· I poll,tlek te wordeD gegrond op ~e kracht· WIJS, wa:ar~nder begrepeD is de Kaapsche
voegd zijn j en ~e.v~Ds DIt de bewoor. :dndlge be,stnnng en he~ aandrlDgen op UDlverslteH, Waat nq en dan wetgeving
dingen der requIsItIe te verDemen dat' dg nakomrng van (k gew<mli lVellcl! des voor noodlg IS, en welke ~teeds die aan.
mijn pDlitiek gedrag over 't algemeen lands, eerder daD 'lp speciale wtltgeving dacht vlln mij zullen genieten die ik in
uwe goedkenring wegdroog. lJesDiet· di~ men veronderstelt vlin toepassing te staat ben daaraan te vcrlf1eneD.
temio spijt het mij niet weinig dut zIJn op barbaren. Het is vreemd dat ,Indien mijn Valige loopbaan en de
enk Ale mijDer oude vrienden zich r.iet iDIdeze staatkunde nog nooit is beproefd. Zienswijze dio ik geopen baard heb
staat. vinden hun. beloften van onder. Ue tegeDwoordige Regering .heeft iets, er uwe goedkturiDg mogen wegdrageD, za:i
steanlhg te herDIeuwen. Ik had het aaD gednnn; doch nu zelfs IS de polltle- Ik er trotsch op zIJn u \Veder in het Par.
oDpeluk mij te moeten scheiden van de ~I\gt op de g:eDzen geheel onvoldoende, lemetJttevertegeDwoordigen; doch indien
staatkundige partij, met welke Ik eerst 'zlJudo or gemiddeld DIet meer daD een of nIet zoo, dan zal ik mij met vreugde on-
had medegewerkt, t~ngevolge van ",at I twee. constabels Voor iedere duizend in. derwerpen aan bet tegenovergestelde be.
ik een roekelooze en DIet onderscheidende II boorlingen op de grenzeD. En toch j' slUIt door de kiezers genomeD.
toepassing door haar van de ontwape. verwachten WIJdat er orde zal worden ge· Ik ve bl t H

' ninl{swet achtte. Te vergeefs getracht': handhaafJ en oorlogen belet I Wij heb. r IJ ceren
hebbende die staatkunde gewijzigd te IIben, wel is waar, de KMpsche Bereden: U w Onderdanige Dienaar,
krijgen, gevoelde ik mij verpligt die Sche rpschutters en bet Kaapsche voet TIlOS. E. FULLER.

1.050
200
, 25
200

1,-«>4

In het aCgeloopen jaar zijn er 54 nieuwe Polissen V!lDA88arantie Ditgereikt, terwijl
het Verlie8 door brand geleden £180 bedraagt. :Het 1181 bevendan worden dat de premiiia
slechta £1,283 151. Bd. heliben bedragen, wordende die tak van InkomstelI (ala bij&aak
beaehonwd) inet de '{rooIste om7.igtigheid besbunrd.

Het' Eal voor de Yergad!', ing noodil( lI:ijndeie Direkteuroo,te kiezen in plaats ,ac de
Wel·Edele Heeron ERNSTGUILLIAIIREfIll, WILtl1f DANIELMALHlllllK, SR., en JOHANNII;S
J08l:PHUS'ALBERTYN,die volgens A rt. 30 iaD de A'ote uft.reden, mll&l' herkiesbaar zijn; ook
om twee' Anditenren te verkiezen in plaats van de WeI·Edele Heeren HENDRIKJ.t.COBUS
Huoo en TIILIIIAN Ro08, T.•oon, beiden horkiesbtlar. Verder om eeu Direktenr, te kiezen
in plaata van den Wel-Edelen Heer B.t.RINDPisTER DO PUSSIS, die wegenl zijn 'ertrek
faD bier bedankt heeft, betgeen Direkteuren betrenren, daar de Hoor DO PLE88IBals eene
der eerstó oprigters en ledort dien tijd ale Vire~teur de Maataohappij vele en belangrijke
dienstee heeft bewezen.

Het Dj,idond zal betaalbaar zijn vao on na heden.

I

GENERALE STAATREKENING, 30 SEPTEMBER1883.
Dbt.
Aan Kapitaal ...
" 'V Il8teUeposita .
" ResernCoods .
" DinrBe Boedels en

PertoneD
" Paarl.ohe Exeontenrs.

kamer in Liqnidatio 136 Il 9
" Winat-ell Verlieareke. J

Ding 6,439 6 6-----
£178,5~ IJ 8

ICr.
o I Per '0. Aelbebbers '...
6 " KAntearmenbeien
I) " Schepenkennill8en

,. ,Ande'e Secnriteiten ...
24,108 18 II 'I Diverse Boedels on

Pereonen
.. KQ8SRRekening

... £ 20,000 0
112,855 12
15,000 0

...£ 13,875
142

125,547
14,806

H. J. Hcoo,
T. ROO8, T. sn.,

A nditeuren,

De Paarlscbe Brandassnrantie en Trustmaatschappij,
Paarl, 10otober 1883.

De Paar18che Brand&ll!nractie en Trastmaatschappij,
Paarl, 1 Ootober 1883.

STR UISVEDERENl
FREDERICK N. SALAMAN,

KOOPER VAN STRUISVEDEREN
le gereed de' Hoogste Marktprij zen te geven Toor

alle Boorten van Struisvederen.

Adres :;_.M. L. BENSUSAN" 00., Kasteelstraat Kaapsta.d.

DE WAAL & DE KOCK

ALGEMEENE IJZERWAREN,
TEGEN LAAGSTE PRIJZEN.

DE WAAL & l)E KOCI{,
BURGS'rRAAT, KAAPSTAD.

GEORGE FINDLAY & CO.,



g.

0. Hable ~ph~rde durDa, eD lelde dat hIJ
II'teD YfIJ"eld gnoelde om JIJD ol raul ID U
trekkeD, en dat, al b"d hij een epeclgnl genl op
bpt oog, hell11Mmhl] wllda.een Rl.~w.ene strek-
IUDg bat! De IIdmllleD die hUD "Iteltatlea niet
IIIdl'llden bleven tcch leden der Kerk, en 100 als
d. aaken thanl ltondeo mout men lot al. 100daDIjl
behaod.l.n, al badden III Jllre'lt-ólanjl b1' de
Roomocbe 10 pluta van de Ned Oer.fo'm.erde

/' Kerk besoeht '''INlom een onderech-id to_bell
luike lieden eo b, die Uit ~lollAnd Jir"mAILkt?
Heo eveD ala d... 1l te behaodelen,daar Ujl hi] nI.t
de lyrRnnle ID die I II St.ytler er ID soeht

Er .. aren drie ameod.m.nten op het roeretel
Rablo net ameodement Gie kreeg 46 Itemmen
'oor, maar meer tegeo Het ameodemeM Her-
boWt werd met groote meerderbeid ,erworpeD
Het amend.ment Lou .. Iu~ 00 etemmeD tegen
61, III het Toontel Rabie M t&!ren 58. Het amea-
dement Loa. werd dill aangeoomeo

OUDERDOll v A..'f ~OEN
n. Pienaar had voorlfelteld (Ilrt 38) dat wIe

lidmaat .ilde .. orden 11]11doojICtêl lOU moeten
"oorltljl'gen, om den p~dlkant te loonen ol hij den
"erel8chteD ouderdom bereikt had Men heeloot
tchter .. at andere arukel~ te behandel.n o.~r
den oaderdom 1'1ID aaDDemehnjleD, waaroDd.r
Irt. 02, ,00rgP8teld door IJl Adrlaao Hotm~yr,
.at deD ouderdom der JongehDjlen op l7, der
JODgedochterl 0Jl 16, ID ptute 1'8n een JIlIr JOD·
ger, .telde. Zijn plaD hiermode .... te makon
dat de melejea wa& laDger louden op acbooI
blijTen.

.0.. SvgmanD, 1'&DOudtehoorn, had nagenoeg
helleUde 1'DOratel(&rt 63), eD D. Steytler wtlde
(art. 64) de bepalingOlD omtreDt den ouderdom
g.heel lateD un.lleD, dur hiJ meende dat de
Kerk geeD regt bad om Iemand weg811eIljO Jeugd
Tan bet A .0Ddmaal 111&te alalten Er waren
k.. dereo VIlOU en 13 Jaar die deD Heere J .. U8
op""gt b.tbadd~n. en die dUI tOljfang tol
de uondmaalallfel moeaten h.bben MOlejee nn
14 JUr wareD bier IOmllJdl Illtgagroelde vrou-
wen. Wal had hwteDdlea de op,oedlDg te doeD
met de godadielll& dee barten ~ HIJ bad kID-
der.D ,an 4 jaar gekeDd dlo opregt bekeerd
.. aren

De ouderliog 1'In RiCbmoDd .IS er 'oor om
een IfT8ca Tan ouderdom te hebben Salomo
(P.olua I nel' men) bad gellgd d.t tOeD biJ Oleo
IUlld wu, hij Iprak al. een kIDd De ouderhng
Tan Tlilbegh wu nn oordeel dat bet A,ond-
mul niet voor kInderen woa. die Ilcb lel.e nog
nIel kondeD beplO6.en. Een aDder ouderh"g
bl~ Ii'es dAtll'.ntegen met D~ Stpytl.r eena le
1!dD, maat eindigde met te verklaren dat men de
We& DlOOIItlaten 100 .IIIIJ W8a De ouderhDg
ftD M~bUl'J!' .. ns op eeD ge'"1 nn eeD
m.leJe dAt. op Iii JanjleD l....fllJd o.erleden,
dóor ~ Wet 100 al. III tbans WMID ltaal WIUI
geeie1a ,60r baar dood bel A vondmaal te ge-
nleteD IJlo 1'8D StelJnaburg Iprak ook tegeo
bet voofStel Hofmeyr. en ver kOOI de heetaaDde
ouderdomlbe~hng

Ouderling Ole at.lde ,oor den oD<ierdom or.
ló Toor Jonjlehngen, op 12 voor mellJfe ta lt. -
leD. en haald. de ondervindlOg aan die hiJ
door liJn keDnll der DUlI.eh LUlberache Kerk
hlld MeilJeI waren feel spoediger ontWikkeld
daD Jongen!, eD metesten dll8 VTO<'g.r t lt het
A voodmeal toegelal6n worden Nletg.second ....rd,
eD h.t voontel ble.k groot 0plI.D te bareD.

lle Modfrator Wl8 Uil oordeel dat eeD voor·
Btel .. de Wet bhjve onf.raaderd,' Als onwet-
tig moeat beeehouwd worden. Men kOD Immera
ugeo alle voonlellen ,tammen Dit bleek bijval
h VInden.

Ds l(e.tbhng W.eI op twee puoten d.r
N.d Oereformeerde en CalnDl.tlaCP. Kerk dat
II J, hoe boog de wramenteo ook achattende. I.
niet .oor de aaligwaklDg noodukehJk aehtte,
eD dit dUldeh)k locht te tooneo • en dat liJ er
voor .... om 1.11.. met orde en eerburheld te
lalen tof'gaan Die orde werd Tenloord door
klDd.ren lot het A ,ondmaal toe te laten Vrome
JongehedeD had hiJ gekeDd die .xpres laLer
WIlden lADg:enomen worden, om dit beter waard
te liJn MelanchtboD Wil preieuor toen hiJ 17
]&ar oud wae, maar dit lOU men toch Diet tJt
reden Willen nem"n om een p1'8dlkant of dUIkeD
op dieD le~ftl)d liJn Rmbt te lateD aaMaarden.

De v.'1ladenng bl.. k voor de stemming te
liJn. maar De Hofmeyr vroeg de rephek,
eD epnok daarbIj Diet onaardtg tegen de opmer-
kingen fan D. St.ytler o.er de zaak Hel waa,
IIJOI Inlleo@, noodlg dILt d. aannemelIngen de
leer der K.rk belllPpeO. en dit kODdeD III op
no.-gereD leduJd Diet

Het ,~.tel Steytler werd verworpeD met
blJoa ~eeo Itemwen er roor. Het vaantel Hot·
meyr werd In8o!ehjka v.,,,orrn. maar die er
Toor Itemden waren 41i In geta •

IJaarop k.. am bet vuoratel Piennar voor. dat
door deD 1'oortt.nor werd toegehcht met ten
ur"IJllDg (p de moelJehJkbeld om de \VettoD
der Kerk te handhaven al. men geen regt had
Oln h.t ontdulkeD er VlLn tegen te gMn DIt
"'geDgoan wae het doel 'aD liJn ,oontal, eD
epleker g.t eeo .oorbeeld hoe men de bepahngen
TlO den ouderdom locht te oDtdulkeD

D. Cormack secondeerde, en sprak teD gunate
1'&Dbet voontel, maar IJ. NeethhDg Will er
tegeD, omdat biJ allen acblJn wilde varmlJdeD
ala bandelde meo ID heerachlacbllgen g.elt

Ouderhng Ole Hoeg hoe DIen handeleo moeIt
met kloderen Uit Europa overll.komen, of die tot
gemeenta~ behoorden welker Kerkeraden geeD
doopceêleD WlldeD afgeten

De. Loaw (Noorder Paarl) 1'ood de &a&.k on-
noodlg Sltcbta leer lelden kwam een aaak van
dien Bard voor, en meD koo den ouderdom altijd
wel alulDden, al waa het maar saD de tanden
(Oelach ) Ook Da Stegmann geloofde DIet &an
bedrog ID lalke laken

Ve De Beer merkte op dat er In de Kerk
e'geDh)k Dleta belland waarnlt meD kon .. eten
of I8maod die IIch wild. laten aaonemee, werke-
lijk gedoopt WIU! ID deD Vlljatllat had men
thana wel degelijk 100 letl IhJ IOU 'I'oor h,t
"oontel Pienaar Ilemmen

Ds Knel (lIu TUit. Pan) had leD ,oorbeeld
VIln een l8Jart.g mellJe dat zlcb verbeeldde ge-
doopt te lI)n maar het Diet w.. , zoo ale wtkwam
toeD wen de Z8l1k onderaocbt eD haar vader aD-
denroeg

lJe ouderling van Somen.t Oost noeg .. at tr
met iemAnd l(ed8Rn mout worden waar het Illet
1'8DbeweIen W&lof bIJ I(edoopt w.. Dan moeit
de pred Ilt:aDt Il)n wlJoheld gebrUiken, lel de
Modenotor

Ds Moorree. 'puk voor het .oor8tel, en DI
PIeDaAr bleld een korte repliek, betoogeDde det
"ln .oomel de leeraare Diet dwong om naar
GoojlC"êleDte .ragen, eD er biJ ToegeDde dat
er beel .. at wanorde ID de Kerk heelond, lijnde
er doophoek.D te VIDden die meD ala CUrloot.l-
teD ID eeo mlll8um kODplaatuD om haar oDorde-
liJkbeld

De Mod.notor zelde dRt de ,noBj{ waSj Diet of
de leeraar het regt hRd, mAlIl of bet noodlg wae
4.i1 re,t ID de \\ tt te verm.ldeD

"ooratel PIeDaar aangeDomen. met oi tegeD 41
slemmen

Een ander ,oollt.l vaD denlelfden (art :JO)
hield ID dat eeD dOOjlC"êl voor 100 lel8 aange-
nalgd grf1tll verleeDd lOU moeleD worden

Ds C .Murray noeg hoe een predlkaot koo
weleD of do doofee~1 werd unjle1'TlUlgd Toor de
.&11I,. DI1 nil' D.t bleek, aot .. oordde D. PIeDaar,
daulill dat de leeraar er Dur vrOtg.
0. Fnel (IJu TOll" PaD) .. lid. alle doop-

cfelen grntll lateD allenren, .. ant het betalen er
un zette nel k .... d bloed Dit kon, lelde de
M"der.tor. Dlel ala nmeDdemen& ,oorgflteld
worden

"ooratel a.DgeD( men
\OOB81I1L t:ITGKITBLD

Een ,oorstel .. n 0. Ve \ IllIers, VIIDTarka-
.tad. .telde wen tot diens aankom •• Uit

6P£CIALE COLLJO:C"fKN

De Kerkerud van Colfsberll Ite de ,oor (lilt.
4.1) het ve'pltjl tend te luken dat de K.,keradeD
er "oor 10rgdeD det voor elke liO lidmaten ten
~IJlIte lo.. .erd blJ8'edztgtll ,oor de lJ*liale
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eellectee door de Synode be"ld Td Ool..herg.
lelde Ve AlbeIt bij de toellcbllOjl, w... dil be-
drag op £1 bepaald, en 100 werd er alu)J jloed
biljledrager Er .. aren jleJD'e.nten 'Rn over de
1.000 leden WRIIl de cullecten jl,en £2 brdroe-
gen Oue II sudere jlemeeolllp 100 ",1018' dau
IOUw.lllgt Oclesbera ook rer_lffppell

DI N .. (hhng secund.erdel en gaf zIJn pver-
tUI~loll te kennen dat de l' .,keraden lal der
moelie h.t ph n ten uitvoer konden brengen

I I Robertsou Iprak oTer hi!1 1(0'811run all ..
bi] de Wat te Willen reg.len. eb }",toolfde Uil een
roerbeeld dat bl J bt!le.td bid dill dwang all de
tblUte .00rgPltelde, meer kwaad dau goed d.Ol!
Men kOD 1'In de "emeeDteo ~I .. jledaaD kriJlfen
al. men baar de noodzakelijkheid .aantoood. uo
heljleen mell beoogde, mMr de ,oorgeatelde be-
~hng I.idde daartoe niet

De ouderhng nn S "elleDdam lelde d.t een
rijke lfemeeDte aac i!'@enarme de wet moMt,.lel-
leD. HIJ .11 ten sterkete t..geD een vooTlltl ala
bet aanbangIjl' Hoe kon meo bond erd men-=ben
d18 "eta hadden tot betallnl\' dWlnKeD P O,k
ouderhD~le Iprak ID died ,e88t, en 18ld. det
aADde KU~Lad lenR acblth aer lf.m"'Dteledon
arm waren Alldere korke1l .ocbc,o I.delf dor
Ned Ge",,1 te ronselen, maar heten haar Iteeda de
lfeahmebt~erdeD RIjke gemeeaten all St.lIen-
hoech eD Noorder Paarl IIJqt.ten hlenn de .. et
Diet "Illen 11<I11.n

De oudelbDg 1'In St~yBebarg .opd dat d, Sy·
node het Toorbeeld van het: p.,l_ent Olel, door
het opleggeD Tan belaaUng, 1II04!It ,olgen, en lelde
dat ll.meenteD ale da lI)ne of ",el VeDteraeiAd eli
Marallbu'1l, DIet JOOft'el kond'D ~""eD all dole~
berjl

Da. Botha 'ond bet " .. mi dat meD <if legel
af.eb.ffdo en dAD le ,en. groote opbreDgsten vaD
cullt'cten Wilde. De KDyln., waar hl~ ltopd, WRi
te arm om aldll.llr luik een wSf te 1'OlgeD.

De oaderbnjl VIln Rlcbmdnd .... no oordeel
dat ala Oleo de c'Jllecten ID Aet hcbt eener hIo188'
UOi "elde, mea ,..el mInder geld IOUkrljgeo
dROandere.
0.. AlheIt ,erklaarde bêreld te lijn om liJn

,oonlel In te trekken, maAr IIJO aecoDda"t, n.
Neethh Illf• bewtlhjlde hier Diet In

DI De Beer hetoogde dat 100 .Ia de nkea litani
glDgeo de Ifemeeoten, op eakelo ultlODdenDlleD
na, veel te weinig saD de Spiodale collecteo bIj-
droegen Dat de ouderhnRelli 100 bftog TOOrhet
voont.1 Alheit waren, dat wat eell treung teaken
hoe het m t de gllme"Dten .Iond. Men Icheeo
Dl.t ID te lIen boe veel beltoette de Sy"od. UD
bl]dralleD voor bllAr werk bM not .... geen
belllltlng die men Wilde opltl!'Jlen, maar eeD bede
dat er lO de beboeften der Kerk lOU ,ooRIon
word.o. AI wat er verelacht werd was 2id. per
hdmaat voor .108 collecte. en w.. dat dan 100
erjl ,

De ouderling 'I'An SJmerael Ooat lOlde daUu)
Ir ,oor hedJlDkeD lOU om hd van een Keri:erud
te Illn ala bij vlln {llaAlatot r.lsata moeit njden
om 2!d. per hdJllll8t 10 te,._zam,en

De ooderhnlf 1'&0V t Iftttral!ad sprak teg!en bet
voontel, als dwang IDhoudelde, en du fr toe
leidende dat men In gemeen\4!D al. de IIJDe ,eel
wmder nan Bnders IOUopbre~lfen

DI Krille (Cal.don) bad e~n aarmerking op
lell wat »s lJe Beer, naaf biJ meende, lleWd
bad. maar gemelde predlkarn lelde dat men hem
had ml8verotAao

De ouderhog uo Aberd$$D Iprak tejlen bet
voorltel al. met de vriJ beid iD 8tnJd. en die ",n
Pllna Albert lelde Diet geregtlKd te lijn om fOor
belaatlDgen te atemmen D.. Oroenewald ,oDd
dat meo bedeDken moeet hoe.eel IOmmlge jle-
meentan voor haar leeraan en "erkeD moeiten bIJ'
dl'lllren

Na nog eeD"e woordeD.II,ehng over lell wat
omtreot IJ.. lJe Reer gelejld loa liJD, lelile Oa
Alb.lt dat hl) wet VAnplan ..... jlewee.!It om een
bel88tIDg te lateo heffen. en dat liJD ,oofltel .an
denaolfden aard wal all een reedl vroeger jle-
maakte bepAhng De Moderator wal 10&!re1iJU
un oord ....1 det men bier DIet' vaD dw.og of be·
laauDp; kon .preken

Het voont.1 Alheit werd daarop met groote
meerder beid verworpen

.lI'8CHIlID VAN D8 VAN WIJK

D. Van WIJk, gedeputeerd~ Uit den VflJ8taat,
die TRD bi.r moeat vertrekken •• prok de f8r!r".
dellnll kortehJk toe om bRllf te bedanken ,oor
bilre vllend.hlke ontf8njlet, "11 lelde met belaDIl-
atelhDg en Trucht de beraadlla~ltg.o te b.bben &liD·
gehoord, voorsi ook hetgeell gu.gd wa. over
oDtllapenen Ook het broeder!.iJk onderhoud, wat
ID deo" rlJetAllt IOmtl)dl geRcbt w.rd DIet altijd
oDderhoudend te liJn, w.a h)er teD legeo der
aaow,zlgen W III al DIet allee Dleuw wat hiJ er
gehoord had, het waren toch henDoenngen aao
gedacbteo die )Ullt daardoor tot n)pbeld .kwa-
meo. en vooral aaD de Jongere I.den der 'erga-
d.nnp; 1D0eat hl) te kennen Keven dat het 'er-
keerd 11'811om hun plaateeD biJ lalke broeder-
hJke 'Rmenkometen ledIg te IRten IlIJ drukte
verder den .. enach uil om i:rt het volgend .. ).er
eeDllle der Kaapache broederen. wellIgt lelle deo
Modemlor, ID de VIIJltaatllQ:!ie Syuode te aan-
schou .... n
D. Mod.rator wenlCbte De Van WIJk, dIe nog

eenlilen tiJd In de Kolonie lOU bhJ.en, een ,er-
kWIkkenden lIutlljd eo een legennJke werkaaam-
heid In II)n gemeeote toe

IJe afwellgen en kladDotQ:l.n kwamen dll8r-
na, jlevende IDtuflt!cben de Moderator te k.nneD
dM bet zIJn plan W.8 jlew.e.t ot Van WJ)k ala
honorair lid VROde Comml .. le voor de Kwtjek·
acbooI te benoemen. waar dit verVIel door liJn
vertrek

II.t was vijf uur toen 'de ouderling nn
Stelle" boach bet na.eh.!d deed

OIsnREN.

VOORLOoprG
Voorgebed door 0.. Kelte!.!. Notuleo geleien

en. Da een RlIn",erklog Tan Dr Kotlá dat de
predlkanteD met name eD de oaderhngen met de
namen hunner plaalsen genoellJd werden, jl~g.-
keurd. Wat die I,,"k der 118mel,hetrof gef de
Sen ba een opheldenng over8Dkomltig het vroe-
ger beliUIt 10 de IRak. waar Dr Kolzé het ,oor-
looplg bIJ het beru8ten.

De Mod.rator fl1If te kellnen dat h.t noodlg
WRa de leden der Synodale Qommullle le !ri'len.
An dllt hiJ dieD middag er een begtn DI•• lOU
makeD. zullende hl) dali tevena In bedenlung
geven of men DIet de nomlnl\pe-h]lt door middel
un ,oontelleo kOR opmak@JI VnjdAg middag
IOU de ZondRl1&ICboolC,mferenue p'luta bebbeD,
beglnneDde te 6 ure met een lbee-bIJeenkorntt. eo
het 11'.' DoodIg dat bIer 100... 1mog.hJk hroeders
lIanwulg .. aren. Het 10kOI WIS Dog & .. IJfel-
scbllg

Voort. merkte de l\Iodenl~r op dat meD den
vorljleD nallllddAjl Dlét leer WemIjle en nle$ heel
belanll'Tl)ke beachrtJVlng8puo~n had doorjlehragt.
en dat het verelandijl WM te ,WI)geD all men Dletl
OletlWI te I"!fgen bad

BEVESTIGil'O 'I'A..... 1>1Ua:NElf
ARn de orde .... een beachtlJVlng8punt (art 42)

van .IJS Adna.n Hofmeyr o~treDt een bersltDing
TRD bet formulier vaD beV1lltlj!lDg van Kerke-
raadlled.n Wit de dlllk.nee betrof ID het f"r-
muher werd de awbl"Jlh~t cler dlakeDeo beperkt
tot de .rmenl0!'lf, terwIJl lO tier daad de dluenen
e,..ov .. 1 megt In deD Kerkeraad baddeD ftll de
Guderhnjleo Sp~ker trad ln eeD kort O~erilllt
nn de jleoehledeOlI un h.tdtaken-embt, 100 al,
bet ID de KAtboheke eD 0alllmlu8che K~rkeD
gewo~ W81 Cllhyn lel( had de dlaken.n lot
de arm.~org bepel kt, m"~r daar had de Gere-
formeerde "trk Ilch Dlet;un g.hl)ude~, en de
dIakenen bAdden f.ltehJIr .. eder grootere bIlvoegd-
bfld erlar!l'd Dit 11'81!feeD!-.erkeerde of ook Oil-
blJbel.ehe Pllk. maar dan mOtlt men de dlakeneD
10 het formuh.r DIet ,0()r~lellen 1\11louIer Toor
de "rm.nlor~ aanIT"lteld. }III WIlde ean Com-
mlMle laten unltelien tol 'jf"I1II!1'tnjl1'ao het for·
muller II) dien lID dRt de diakenen IffOOtere ver-
phgtlngen dan tbanl 0p"cb umen Eeo n~eU"lg-
beid .88 dal niel. dRar elt~ht- eeD bestaand. auk
er door i,.ett.ijJd .erd.

6
Il.. Ourmack aehLte h.t 'f00.,1 Diet ODwatlig ar 'foor IOI'jfen dat, a) .erden IDdera jlemeenteD jl.noemde door d, Synode ui ye gek,.en •• rd. HIJ III S&.1l.1erwilde (art. 121) d. bepalUlll latea

maar genarhJk. Voor he' een&eipclDt buide hij ot &'Ijn predilwtl "nrlt.Id," de.. &oiOh100 ligt d...d. _ 1'oomel to' behood 'fan h~t tern.oor- ICbrappeD dat Inl ... ,d In !MIDg...... nte die DOlf
Dr. KUIlper'I ltetDlgenla aan. Wat bet tweed. net •• 'IOU pjIIl. dllleiteleel n .0IJAAr.r alt Iid_ ,..~rd .. OD-
heu f weu bij op de aehterdoeh~ ~AIlID d. Vi. NlI8lhlinlJ PI io liJn repliek te kanDe. IJ•• Sleyder ~rolljl of m~n, u de OommÏll1e be d it om hd yal1 deo Kl'l'k.raad te .ord_
jlemoe<lereu der l{em!MInteB in he~ Oiider1'81d dat bet '-ben K.rkeraad en p I'dlkanl ... r Tall ",omlDue ,eboord ta hebhen. geen I'8I!t bad De Oom__ .an R"'l8le wae blOrtlljlell, maar
he~recb~nde. HIJ .telde Toor de .aJdrlng OD- ,oed tot een IOblkkilllf O1'er het u toereikende" nm een ADderen kaodldaat ~ II&!Illen Hh laad de I d. 1'OOfIteller aprak er 41erk Toor al. een In
raadlRam te 1'8rkleren. der bellOldiA'ing kon komeo. _r dat ""II pre. lMk 100 boogrepen. eli 100 hij .. lijk had dan 1011 IOmJalge g•• a1len seer lutijre boopahng ecbftp-
l tr Koué weea op het 'fIndlll tu_bell da dlkllllt SlCbdlk.1Jle ongaarne tot d"n Kerkeraad hiJ b..t plaD ,,,ft d..n Mvd..rator ,oeclkeurea, waat peode. Daarentej1~D I ld. d. ~r dat bei ar-

fl)lwuhereD 1'&n eenijlheId fOBd.. liturgiaehe for- ...~dde, en dal biJ daarom la de RinJl8.erll&- dan bebl.ld dMB1nod. baár Tolle r8(\ l1'aarhJk 100 liJD luik eeD DleawljJheld lilt. voe... n,
mulierea, en 181de dat DIen g"D 1'8V1ndericg II. derilatrea de VI'Mjf UI IIweltie .. tide lAten atel- Oilderhlljl Gie we... er op dat d" leera ... n ge- en dat ei.chta ond8r .... r biJI,,"d.ra o~-
die door Ile 1I0fmflyr voo~c1 kOD maken len.: ''Verder bo!JttJieed hij enkele 111 dell loop dar dong van Ring wweldea ... " dat b~t daarom .aa heden bet denkbeeld 1'10 0. S~~ytler Irelclijf ....
sender op de .tgenllJke belijdea~ritteu lnbreok dlecUllte lI'ellll&lIte aaGmerklngen. jl.ell nDt .. a... ott vprecblJiende Hl~eo t. 0 k Di. VaD Niekerk en Loa. (Nootder Paarl)
te maken Voorl. lae hIJ een pl .. ta lilt '" werk Voordel N-.,tlllilllf aangeaomeD met ~ tegeo lti.... 11 HIJ .a. boInIl' dAt de Dnmln&U.. tot aprakeD t8jfen het voontel S~ytler, eo bel plu
"'0 Van Toor80enbergeD 01'Orcl.... k Toor, teD se .&emmell'. '\)(, ba"'hJihed'D 1<10 1~ldeD HIermede bleek 1'.. j crer Oommilli. 1'ond biJ.a).
betooge dat het onnoodlg w.. (lm de door .0.. GB.IQl1.u..um ooeT. MolI~r bet eell' Le liJD Art. 122 hlald .. n WlJI1jf1ng \'III'" • .e-
Hofmeyr beOOjfde.1JlIglog te maken, eD w.... biJ Bet "OQretel Rohertaon .erd aang.DomeD. tilrellll .aann 1'Oljr&1MI0.. wIlbot' een 'f."n.-
op de alacheldlDlR die reed. 'roeger iD de Kaap- D. Commim. 1'ID dell Bufjleradorpachen Ri.1f Ilr Hofmeyr had eea plan om op de oad. &iDgwas. )Ja. N.. thhng had (art. 123) een ~__
.,he Kerk had plaat. gebad. etelda (lU1. f7) Toor om de nan,ehe bechenlDJ WlJle te ltemm,on mur op een nlea .. e tiJd tel etel O1'8rhetaeUd. artikel teil .. lid ... I'ekte _

De ouderhDg ,aD MurrayabcJI!l!' ,reade dit 1'1D dell Eerw boer Do.. er UI Gnqoaland O,.t. Winnen. De leden, .tlde hi], m08Á8D deD vol-I ia and.rea 1'orm. De Oom.t.ïe 'f&II a.....
mon met de aaDDemlag 'ID het ,óol'ltel tegen dl 1'1Ul .... d. Kerk te erkeDl18n eo aldaar, 100 Ifend.n dAlf de DAmen III' hJft) ... ID< êbrang8ll. .. .. ,oor het 1'ooretel Lackbot", ea laienae4e
Ordonnantie lOU haodelen. lIIOfeliJk, 8811 If~m_te te Itlchten De aenllA De Moderator 1.ld .. dat dit belW.., ID bad •• Il ,._ni,rd. dell d. Synod ..

Da Moller heetreed een lAD_riling do.lr Dr. lal &en briel blero',r 900r, .eo rel.berlKt der ecbter door Dr. Hofmeyr alet geberl erkeDd Il .. Steytler 'WIlde (art. 1ll6) een dIaba lij-
Kotl6 op IIJb "ooratel vaD noell'''. gIIIDIllkt. allle'''rdigden "IlD d.n RIDIf IlIIAr Kok.lad be- .erd. den. liJD dleDltujd T8rkl .. bur tol oedtrIill(

De A_lIOr lu eenige artlk"l. alt de Dordt- ,",ll8nde. Er .areD 19 .bullCleJlnnen ID de De .temmlOIl' begon tOI' daa.rmede dat leder .tell.n De 00ariDi_1. VAD R.1'_ was Mar-
ach. KerkordfDlog, teD elF.kte dat de Kerkel'llld baart na be' 40rp 41e tot de Kerk beboord.n. lid der Synode de Dam"D nD 'Ijl predlwtea op I tejl'en, .D de 1'oorateUer be.a) aJa ..oontel ua
Uit predikanten en ooderlingen lIJ088t beetaan, en IICboon II] meerendeeie IIlm wareD kODmID eeD paPI."J" ecb .....f. "elke paplert~' ID eeD op grond dat men dlkWljt.. bij _ Y1l1atau
.0rdeDde de diakenen hIer elechl. ID elllt.l. ge- 1'8rbetenog ,.rwachten dr or een trek dIe I&n bll8 .. erden 0Pl!'eu1llllld Later werd er lk- I 1'&0 het ambt 1'&Douderhog, g_ he_ mill
vallen bIJi!'@1'oegd. den pq lOU komtID AaD den Eer .. he.r Do.er paald dat men '18r oaderllngen ter.toDd bij del lOU hnnen klllgen dan een dl'r diaken... De
n. 0 Murray rled deD vool'lte11er om IljO ...erd ,oor liJD dlenlteD £12 'A]'IAn Wtnld, en predlkanlen .ou "O'jll!ll. ouderliDg nn RlcblllOad ~oad da& dIt MD diak ..

Toontel In te trekken. eD 0. Ste1tler .. lIde lIem dur de Koloniale leeraars de ptek moelJehJk fh Roh.orteon, ~ef en Hugo .erden !.ot I lien een 1'oorde.1 bo1'en ouderhnlfen PI, die
bepaald IlIten at1'ragell ot bIJ aic& hiermede ".r- konden beloekeo, Aeloolde de Oommlllie dat .t~mopnemell beDoemd, waarbij nOlI' de ouder- I hlln geheel.D chelMltU)d m0e8t.n _bill." j ..
eenlgde. Ds. McOregor ..,.. diarenteg.e 'AD ... eD ver.tand" deed lIIet bei .erk van den Eerw. hng 'aD Wo~.ter ... rd II'81'OIjld. T ell "I aaD oudelllng Gle .aa ook Dlet ,oor d. aaaIl, dur
oordeel dat het leer DotLt.g.Ie om bet 1'ogrttel heer Ilo.er .et dat nli eeD predlkaDt der Ned hun .erk •• ren, .teld. de Moderator ,oor li... biJ er ,"rwamog Tan dueht.te. De o1l4erliaa
te beepre.en, al .u het onraad_ bet &hane G.ft'lormeerd. Ktork If-lijk te .telleD, lICboon hiJ 'er de korte 1'oorlteU ..n der O)ll1m... e vall Re- 1'aD oradock deed "D 'f1'III omua' de "u.k-
aan t. oelDeD. e'-eahJk tot de x..dependeDteD behoord... '1IIp, .Ier "rite venlap: Det wu roDcJ.tedeeW, king Tan het &allbaafIi'e _tarUbt, III Ilet
0.. Neethhng (8tellenboech) .aanchu .. de te- D. Voderator 118lde te t.ljleleD of de lIIlk dan bet voontel 'an dieD morgen, da, te helang- bleek dat de Noderalor de beat__ hePUltta

geo het doen Tan al te Teel 'oorttelleD, lOO.el ni .. "oor:dell RiD" ,.rder dan Toor d. Synod", flJk .ae, te hebudel.n. Dit 1'oud men ,aed. BDdera OIlVa&tedal! hij. Ook De. Maller"_
la h k .I • d behoorde, en Wllde da' hirro"er door eeD der d ~;F L LL __ "____ -'-"a tejlea et ma eD 1'8D 1'eraD.,eflnlf.D In e VOO:a8TJU.LEN DEB OOlllO.88IB VU JI.EVlSIB. ..... Di e1'ell 100 te a'__ ....... -

f I d d 'A" ~: ta d algefurdlgden lJIhcbhnjl .. erd rfe .... en 0. I d O-~ k. ...._ "'od -'-r -".
b:d~~ leren on er e ""IIeD.. oo.....ge 01111 D 19- R1dloff a.m dill t&Ak op BICb,lI';;r l'lde dat Art. 103 h"p over het aan.teUeD 1'Ift ,oor- d óo ng 1'In rauR:riI' het: ~ ;;...

k hl'J niet "eloofd- bIl d b I "\'_ Lh IlItera VAOS1node en Rlnaen bil ontatollte. e m..... van lie D _-"
Dr Kotlá d18 eeD 0KllJler 1011' Wllde maken "Q.n ri< le ......... ""ven Dil 'liD .Moder-tor A~r" ol Voorlltter d.... IIltik.l bet.r laten fOnDU.... n, .aar NJI& -

I d h d od ._ hilt d te Toegen, eD hoopte dat mell bet foor1ltlll lOU D , ~ h ~"'-I S.· ....1 al edaaD __ Da. 0• up; eer ID(': oon e .ra ... r em e .oor Ringe liet voontel der Commime 1'8D Ri- et 1'....... _ -J. er Ir, •
nIet Kef eo er" ord." ger~peD .erd. aaODemen. 'Ilie IOldde.- Murray .terk Toor bleek te IIJa, .lIIIt JO..-
Onderhng Ole epra\: tegeD he~ ,oolltel en III Jl .. 0 Mo/rlIy vroell' wat er bedoeld werd me' dlllkene .area ligter TerknJlfbur daD peil.

den Iin '.n Dr Kotlt! ' .. erkeDDen" ep "goédkeoren" VBnh.t .. "rk vaDbet "BIJ onlllent.nli ,an den Moderasor eD dleDa oaderhng.D. De oaderliDg V&ll .MOII.lheai "',_
n. Loaw (Lad1amltb) bleek her voor bét D. 1I0w.r Ill. Lou .. (Noord er Paarl) w~ 1'&n Aaeuor biJ Synodala vpr1adenojlen tre.dt d. klaarde .ieh ~n "VIndenog ~ID bet anikeI

voorllll te lIJn, daM bet tormoher er meer In oordeel dat de JaIIk Toor den Burjlllrdol'JlllCbeo Modenotor der ,onge Syoodale 1'8l'jl1Uierlog ot ab onnoodtg en laIUjl. ter "IJl II.. Slefm&n11
overeenItemmIng met deD wa.ea "IaAt "an lAken RIng boord. tlaaf nIet Toor de Syoode Da \\ m dien. A_lIOt lo IIJne pl""ta 0Jl' en 100 ,enol- Toor het 1'ooratel St~ytl.r bleek t. uJa. Ur Hof-
door .. erd gebragt en ook .0.. oe B-er 1'ond :Mllr",y WIl daaren~eo .an oordeel dat het Toor lI'ena ID terugJl'll&nd1t hOle. BI) Ringl1'ergad.. IDep ....... er (lP da&er ID de .. aaaIl reedt t. ,...1
hilt verkeerd dat a:eD het .. ilde late!l lotrekkeD, den Hing eel hel waarlijk. taak .... om ID luIk rmgpo Vindt heUell le plaate met betrekkIng tot "IJlhllDgen gemaakt ...aren, _ 0.. Knel (I'.
eD trad In eeD verdedIglog er "D, "D ... k UIIa.Praak te dOlD Wie mOt'd had om den Vooraltter de. Riop In gevalf'cbter de- Toit'. P.n) .. rklaarde da& d. Wet 100 "liJ"

Twee ameDdementen waren ingelooden, iD "frre .tr~kell voor d. Kerk te 10fJlPD,moee' lulkeD Ileheelmngeo ontbreken, .ordt deo Voor- lhanelag 1I)IIlI'e_Dte uel bol.aar IIarolrk.w.
een .an den ouderhnlf 1'&n SteDen,*b, tellen door de Sy.ode geattound worden HIJ atelde Ilttellltoel voor lOO ur hd .erellCht ,,"ordt, want b.t getal lidlll8ten ""'OIIjld _ 0II4erJHta'
veraodelIng en een door den voortte))er In d.. 1'flOr eeD Oo"mlll18 onr de I1I&kte IateD aaD- door deo oadate.~ der ugeowoordlg lijode leer- le .ord.n .. u .r _ genng. Nog ... r .r.ra
plaate VIn 'liJn oo~pr(lnkehJk 1'porltel g.. teld, .tellen Ook IJ.. NeethbDi' (Stelleobolch) aprak areo IDgenomen. ar orer de lAak jfe8prokellt _ lae' au na
óm eeo Oommillie ID de voljlelde Synode eeD I iD dllDaeUdRn geelt ao .. tlde dat meD meer In- ZoDder '881 dllCU8lle aangenomen. ecbeldell naderde, eo meo I';II1lrc1111&olde ete..
rapport onr de &a&.k te laten uItbreDgeIl ,lw:btilljlen 1'Il~ de oomlllllIIe moolt 1'~en. Art J.04t eea Wljrtging 1'&0 de traag biJ den I ming o.er De .IJIIglDI!' door DI. 8wytler
Th. Roeeou. epr.k tegen het 1'oOOratel,daar er U.. Rabie bad een 1'oorttel om de Mak naar Rlftg IDbouilende o.er bet preeken over deD 0.- voorg .. teld .erd nl..t aaDgeno.lUl! SlJllde ar 63

toch reedl 8fln .trekklDjl biJ de OJlderhngeo wae delf Rleg '''' Bargersdorp te 1'erwIJIeO. IQ de &tochlamoa, werd door de OommilItIe oonood" I .temmeD 'oor eD fl tegea het plu der ooa-
om op het .. ork der predikanten Inbreuk te ma- Aetuanll8 ap~ kienoor. op grond dat deS100de jl8l1cht 0. Alb~lt 1"lde d.t .1)0 Kerkerud het milIle
kén, eD DIeD biJ de dlakenell Dlet deaeltde oDmogehJk OI1'er een .... k .1. deze behoorlijke bad 1'oorg.ateld omdat er eljlenlt)k lI'een bepebng II Nu .olgden a&OkODdIIJlDgeD,d. kladootallll 81
Itrek!ring _t aanmoecllgllD lnlichhng kOIl bekomeD, .. at _t den Ring .el In de Wet wu hoe.eel malMi 'a Jaan _0 o"er wat dl.. meer II). eD het nagebed. werd 1'erri,\

Nadat een der oaderlingen n., over de uak bet i!'@,al....... den Oat.cbllmal mOPI' pr8Pken Ilaarom .llde door De Biiehner.
KelprokeD bad, eprak Da 8tp~m.nn .terk tajleD Da. Steytl4r ~ll)ofde dat 'lDen deo Ring luik de Kerbraad ID de " .. g te kennen gefeD dat ========~
verandeflDg der formuliereD, IIJlde de gem-ell- een 1'el1lllt.. oor ehJkbead nl.t op deD hall kOD dit verw.cht werd 12 maal te geecb~en (1;0 I ~l~ IJ'~: DO 1\1J) I,' N '1111"
ten hieraan uef gebecht. H II weel op het ecbolyen. nllitelldien lOU een ve'WIJling naar Op raad nn Ita. NeelhliDjl (Stellen bo.ch) " .. ~~ l l" ~ ~
,oorbeeld UD oudeD uder 8t1:0DCk, die al. den Ring eeD Jaar uItatei .fjl",en. werd er lO de wlJIIglng Diet .aL venoncAUn
diakeD UIterat belaojl'rl)k werk lP het eprekeo ot ból1DllCk 1.ld.. dIt betJ.IAD niet ..... om maar van mHi"" Il.. proken
1'&nOodl Woord 1'emjlt had III Dowe: als pré<hlt:ant der N Oer.tormeerde Dr Holweyr ltcbtte de relien,n ,-toe .. aarom

De ouderltngen .an Rlcbmond eh Humap.dorp Kerk te erkeDlleo, en DI AlbertlJo (RI~ .. radale) de 00181811111".an Renlle de "'IJII~"g onaanne-
h.dden ImeDdem'Dten 10geloDden. die II] ecbter, Tand h~t. nil e~ munnllod In de I1IIIlIt m.IIJk ~ebtt» ZI) waren nn formelen aard
als VIIn dergehJkeD aard ale bet ameDdemeDt beenchts, ge..aarllJk om er eeo b..eIUlt In te De- DI! Vao Nlekle,k w8llterll1'oor d. 1n]I"lng,
Oormack,lotrokkeD. meD, en .tlde h.. er deDRID:C.. laten "fdc)en HIJ want bet Will leer noodljj' a ter deo Catfochilmul te

De ouderling ,an WIJDberg gaf liJn redeDeD had ~ell amertdelDent, vaD d~.. ltde atrekklDg .11 preeken, en atelde uDDeming der .IJllglllg
om het vMrttel OODoodl1!'eD ~~l'IarhJk t. noe- dat "'n lit. Rabie, maar nader gemoti.eerd. 'oor
lIIen en werd door een ander 111 4eolelfdeo IIn Ook [lI Maller had eeD dergelIJk "ooratel ... aar D. Maller
g81;llfd Tan do dleOIUD ~&nDs Down meldtnjl werd 11'- preeken o•• r
ot Hauman w.. er yoor dat DIet slechte dla- maakt, en hkrmede ,ereentgde lIeh DI. WGl DemeD

keneD mear ook leken godadlen.t b4boorde te hou- Murray eD ALbertlJn De groote Dleerd.rbeid wu &togende WIJlI-
d.. I al. dit JI"Igsl , eD da.r JOU men daD tocb DI. Rabie ,ond bet 1'8rkeerd dat eeD I'Ilpport ging
geen sptU't lormuller Toor maken. dat Toor den Rlnlf hoorde naar de Synode .. aa Ar' llli Itrekte om een IChl)"""" tegenatrl)'"

De ouderhng .an Marel.hurg .tlde dat meo gelond.o Het _e alecbte tot tOtlbchung van diabeid 10 een .lIllILrukel 0J' te heffeJl. Llr Kot.é
tot atemmlllj!' o.cerglDg, I!lIl&r eerat yoerde nog een '1l'8ttlg be.,brIJ.lnglpunt, llide de Mod~rasor. bad eeu "oontel dat tot die opheffinlr leidde. d.
n. Oray het woord, om op bet ,e'lI8r 1'&Dal- Dr. Hofme,.r w.. er .oor '* de lAAk aaD eeD Oommillle van ReVllle een ander. waar hiJ Ilcb
acheldlDg ta WIJleD wat door de aaODemlng Tan Oomml&lle te ,ennJlen, die ~n d. laak aan drn echter me~ .ereelllgde Dr Holm~yt hebue h.t
het toorttel ontetaaD lOU. Ring .ou kap Den overdral'"n, al. dIt beboorhJk ,oontel nader toe. eD bet gllljler door.

Daarna rephceerde 0.. Holme~ met er op te WIl D•• Plenall1' "81 hid ook ,oor. en wJld. Art !07. ,oofjlelt.ld door 0.; St.JtI.r. bo. al
WIJleDdat 'eie eprekert Toor h~t 1'oorllel Ipr... dat men jleen beelDlt JOUnemen tot Tla Haa, die eeD WIJllgIDjl un die drn Kerkeraad rdllt gaf
kend" ,efklaard haddeD' er togeD te lulleD .tero- de Mak beter dan lemand ker.de, 'l'1'li. aangekomen I om IIlwe hedeo die van eldera kwamen Urltort4,
Oleo. eo verdedigde lIJD ,oorltel ~gen 1'8rkeerde DBI Rtoble trolr II ID ,oor8telln tan goneta 'I'aa 10 pla,te UD na eeo JMr eo 181 wekeD, te onder-
opnttlDgen er ,an. b ,. ala .irekte bet om Dleu.e Itet am~Ddement Mal er lteur,en De .Aa!lelClOrlelde dat da II1&II door
m&jlt aaD de dlakeDen te KneD. Nlete anden Ot, StegmAon beweerde dat Onqualand Ooat liJn vrDeIf.re aemeente onderhoudelI mOeIt wor-
.llde hiJ daa het lormu Ier met heelaande toe- ,eeleer tot d.1l Rin, van Alballlti dan tot dieD faD den, eo dat dIt daD Ill. be"IJI au:akte d"t de
ltAndeD In onreeDrtemml1llf te breng"n. IlIJ l:!ol'j(llradorp behootd~ IJl Jouete had In d~ man hulp w""rdlg WRe. Ve Co"mlAlle van
lOUIntuaacheD, DUmen t~ liJD 1'ooratel bleek Aak reed. ge.erkt. R.f·lle Wftl tegen wIJI1jI1ng 1'In Det mlk"l. ala
te II JO,het ga&mll Intrekken Er wae oppeeme tegen bet lotrekken van bot oODoodlg, eD de meerderbeid WAlbet met haar

MeD bleek echter etammlnjl te WIllen eD D. 1'OOr1ltelWm. Mumy, en over dit en bet am~n- eeAI
(lormack WIJIIgde liJD amendement 10; dat er dem~ot Muller moe.t geetemd .. orden Het laat- Art 108. ,oorlleateld 1l00r DI A;1helt, Inboa-
alleen VIIO onD"odlg ID gelproketl werd Het ete Iflng met Jl'l'oote mperd erheld er door del d.. dat elke weduwe wier overleden tehl~enoo&
amondement Knge (ouderhog vaD: Stallenboecb) DI, Oormoc:k vroeg wIe betaleD moeat ,oor het- deelhebber aaD bet weduweDfoodl w•• .£84 • J.an
.erd dRAma met éO ltemmlln aanileoomeD, eD geen er 10 de aaak lOU worden uitgegeven. Hier- lOU bekomen, 1'1el, ,olgene de Commillle "an R,.,..
het ameodeme t Oormack met 100 .temmen o,er, lelde d'e Moderator, kon later e.n ,ootatel Ville, met blDnen h&rl be"08II'dheld, WaD' ,oor DE ONTHOUDERS EN LINTJES·KWESTIE.
te~n 11 g.daan .. orden. ..IJ"jllnKen ID AIce no bet fonda "lII'en .~r1.

Op eeD naa_{ VIInDI Loaw (UdYllmlth) om- COLEllBDO EN NENTXR88TAlJ bepahngen over den tiJd wanneer J1I1'oorgeeteld .dan dm BedakU..r
r mO.lteo wordeD Men h .., de ..ak to~ later ~II h r I ) 1'cmg.n bn f b.b IL _trent hetIleen biJ all leeraJU tot de dl.kenen lOU De K.rkel'llld VAOCOI•• be.... ltelde ,oor (art 48) biljveIl ... Jn ee ,- a ml n •• ..~

t dd d .Mod t d t'" legd dIt de Ontboad.r~be.egl~g meer kwaadmogen leggen, an woor e II lira or a om d&IfT8naacbeldlnjl tUlICben Ool'lberg en V.n- IJe Kaapellldache Kerke"",d Wilde (art 109) dan goed stlcbt
lte ..d. veel aan de wlj8beld der leerure werd t_lad te wijlIgen, maar dit werd wtg~teld tot ~n w.taartlk~1 898 latton roye~r.n ... aarID een !Ir r.aJ t~hten kortehJk le b8"JI811 dat dj
overgelateD. ZWAOEB8CI1AP. een IInder ,oorstal over de lAAk Toor lOU komen brpellllg gemIlakt 11'81onr prfdlholen die peil· jl.beeleD al tot deD tflgeowoordlgen t1~ ....

VAKANTE ODEENTEN. lloen ,an bet Ouu,ern~lIIent ont.lngen. waar hoort, en de atreklclllg beeft om ""geri_.:.-n. .. .1Nu kwam hel K""""ladacb •• oorstel over h.t IL • 'A' h f d h-~' I 'J~-
r- ..e .er. !(om.en"",aan et on a ...... ee geoowen ta ,erwekkeo bij ,.Ie "IJoboeren, die mlaechi.1I

IW&jlerlchap (art {);jl Het hield ID dat de Dr, Hofmeyr bad .eo voolIl.1 (art oW) over Ouderhnjl MArali lIebtte deze nalt-dle geb ....l te ernetlll g@amd liJn om lion prodaet bij _e
lee"",n onder de bepahngen hleromtreDt DIet .betgtleD gedaan m"l'8t worden om ID do behoetten lIlO hOllhoadeltJken Aard w_toe, bewereDde plutl8hJke tappen) te TerkoopeD en er tOCIt «_
begrepoo loudeo liJn Ouderhn" «.:lIe hcbttll 1'IIn meuw g.llloble en VAkante If"meanten te dat de Wet 100 Ifeltald W"I dat een predlkaot belwaar In bebben, het DI..t alleen te prodae ..... ,
het toe met er op t. WI)lI6n dat, ale ,00nleD, eo dit werd Illmen behandeld mehrt 82, k d bh.!1 k Ir h k d ---~. hei
de We' 100 bl-f a' III thana "'erd opaeTat, rI k Ld d h I unlprsa op U penIOen JOU uno~n m. en maar et 00 met e jlrootate vnJ"""""'Jr cl

• - ,UI .." waa 0 te enneD wef geg81'eD at _D 0 p- De (hmm11818 TIn R..nlle .... tegen bel royeeren naar de Kaapstad, of een"e nralgellll'_ PIaa&I
leeraare welhgt Diet beroepeD lOudllD worden ale pr6dikere lOUkunneD hebben "Ier opleldu.g hgter Ilit laatete glOlf er door. maar m.D .. rlenjlde dat te lendeo. IJuulk.D moeten "Ill, all III WWf
met Kerkerudaleden verwant "fIB d.b die Toor de Tolle e.anjlehebedleDlnK De de' Oomm1llll1eabet IIlllk.1 In kwestill eeDlgBllnl n&&rde llad gaao, op'etten bOeTei. 1'OOrpTeIa te

De ouderhng 1'&n Woreeater .dde al de. be- ,ooliteller we .. op het belaog d", lAAk, 'fOOrallli dUidelijker lOUmaken Papendorp eo In de achterltuurilotl 'ID d....
~lIngeo ofer het Iwagerachap achrAppeD, en bet eeD I.nd ala' Z Alnlr., waar de Ned Oere'or- &0 >oontel (arl 110) VA"D. Pltnll8r, dat biJ met de woordeo "Lleenlttd llMler" prijllea.
tek dllt er een beachllJ1'l0gapant (171) ID dien meerde Kerk een •• er g•• liltlgeL werkkring had, de OOlllml.. l" geeo bijval bad g.,onden, werd 10- Komt du DUo'ereen met bun Obriawaplï.,rt : oe ..

110W.. Op dIen grond werd de hebaodehng eD .ur die werkkrlog Ilch lteede ullbreldd.. getrokken lIU1ten te beb'ndeleD jlehJk onueheD' Wat
VADart 43 Qltgelteld Maar terWIjl men gedurig verder lII088t Il'aao om Art III hield In dAt ook qaaelt.oten VAOlond- II] In hUDne oomlddelhJke ubiJbeid .. rfoeijea.

XLEEDERDRAGT DER OlTDERLIlmEN UZ te arbeld.n, begon in het laud der e"eohjke moe- een vooretellen 1180 de Synodale Cumml .. le l"udeD acb ten II] nI.ta a'. III er maar DI.t door lien-let
• d..rk&rk bet getal nliante Ifemeeoten .. er toe te mogeD !DIendeo H. COmmlYle van Re1'1lJle worden ED h..bbea de eerhJke 811 ..air. ID-

De Kerkel'llld 1'IlD Marlll.hurg wild. (art. 44) nemen Kon mell 1111"eeD .taat 1'10 llkeo laten ,ond dIt goed A.n!fenome" WIIDerl 1'&0 die "rre plaate..n Dl8t _r l'eII1
door de Kerkwetten lal en 'utetelleD wal d. ! voortduren' HeL wUd te1'8n. meer en meer ge· In art 112 werd een WIJII~lng In het ondertee- kgen bet ultjl'eTen .an liceDtIeI te ob}8Oierea,
kleederdu",t der oaderhDgen en dl"kenen biJ haD brUlk om jlefeltlKde leerare!l1'an elde,. te beroe-

i
kenen vaD beroepeblIeven 8anh.!,0Ien HIer WAllI d.n die VIIO"IJnprodDcerende d1lW1cten ,

ambl.werk moeIt liJn Het bleek lilt de toe· pen, en dIt flaf toi n)euwe 'Ilkaturen aanleidIlIg de OomlI.llIIl. v.n ReVISie 'oor maar d•• oerltel. Ten tweed. 1'8rooruak~ bel """~ ..oor
hehtlDg 1'IIn den ouderhng VIln ~anuabarll dat Ook IADllenli)lre 180dlnlllll"meent.n bad men, In Ier, Dr KotI', die Ilcb bet te;en leel verheelici .., bpt be~p b~DDer ouden, bij kindereD die op
de kw ... tle ,ooral daar op neerk",am dat biJ de .ellt.r vakatureD moelJeh)k kon voorsiea wor- uad ID een betOOjl our de I ....k .... t oRtuurhJk, lObooi en bij JODI!'8bDf!'I1Yenen",I~. ge,..'
gecombIDeerde KerkYerlflldenoKen de ood-Kerkt- den lloe die nood hperacble, dat bleek alt "oor- ala op een verglll8wg rUItend., eenige vrohJkheld ...orden om ontho.dert eD hDlj.!tdragen te .ot'
r&&deledenlOmtijd. mID dellig g~kleed opkwa- be.ldel> eli dat "'D Namoqullland dat WIe JAreo •• kte. E.ne ópm~rklnll' VlLDden &flhe leiddIl deo Hoe,ele kIDderen clJa er 111 01118 d.... ,
men lJaar dil puot et.genhjk niet tot bet 'oor· .. ont ... , die 1'ADMurrAy.burg en Cradock, tcbter tot eeD oleuwe dllClllele o.er de saak, die dle Old ~"tl nedemen op dea .IJohoew,
.tel beboorde, galmen hem gel&!rebheld hel later en nn aDd.re II'fJmeenten Voontellen all die fOen heelen hJd daurd., eO .Iodeltjk een nleawe terwl)1 haDne olldera. en nataurli)k IIIJ ook, bllll
ge"IJllgd 'oor te brengeo om leeraren tijdelijk af te .taan. koodeD goed ."r"'IJllvg VRn b.t Artlkelaao de OvmlDleel•• all If&D8Chbeetaao d&llrbiJ bebben' Ea ko.t di'

BETALINGDER PREDIlUlITEN. .erken. mur l'ldden er toe om Pieter ten 1It- RH18le vn ~e.oljl. had O.. ,..,D met he' 'I)fde O.bod P
DI Ne.thhng (Stellf'Dbo.cb) .. tide (art. 46) boe.e van Plul te beroo.en Alt Il.! hl.ld In dRt h.t In re'lale br'''jlen Ten derde ... ordt de grootate .-ttilwid fil

een ,rug lateo atellen bij bet anderacek In de Het W8abillf 601o,eO
M
men jlleg 1'd'r de ~au TlO briluIlen In d.. ~lfJe llthnlf IDOjl.h)k moeet echll'tuarllJke FanaelllDDi bed.re.n door all.

RInIl'en of de Kerkerud gelorgd hM yoor toe- alteen, nadat earal de "dendor "atletes ken;jn II)n d. de .erl/ad.nnlf pr boar voll .. toalemming peraoneo, na lf d"ll gmng.ten ambach"__ toe
relkeDde beloldllClDg en WODlDgta. den pr&dl- il'eKtlven boe !Deo bIJ db. MOltelhng S:h~no a e aan jl.f He Commilli. 1'&nR.'''le Wilde een deo IJ1'eng.ten leeraar toe, dIe de OIIthotIdillf
kant, en of de IIl'1oldlglDg D.. r ellOb .erd OommlllJle u)d kon laln,,:e; d ~e hetk meerderbeid van twee derde der li-d~n bl.r,oor aanpIlJ"D. eD toch Indlrakt 1'&11den .ljahellW
aitbetAald. Het Will een Iware lorg voor melllg p:een hl) r~ed8 vrot'!fer If",eg a, lOU JJ 00 bebben l'e AM'. Ir w....racbuwd. blertellen, afbankllhJk liJn. Wat moet _n denlaea Taft
leen,,,r hoe hiJ MIl liJn geld n_at komeo en een voor.lal voorlejlfen om eeo Oomml1l&Ie tot op Iflond van h.t ~rl.men!lur gebrUlk. en I a 1'ooratand.1I .an de onthoadlng die Ilcb aoftte
daarom Dloelt de laak meer o~ deD ,oorgr~nd NomiDatIe aan te IIMlen Steytler etelde bet onderacb'ld t u!4Cben bet oor- jletroo18ten haone betrekklogen ID .IJllbeairbeo
gelteld worden ne tegeDWOJr'tige vmAg "M aprookell)ke voorsl.l eD dat der CvdlmiMl. In bet den jleplaatet te Icn JgeO P
Diet voldoende Het WAl een der dounte '~r- NAMlDDAOZITI'ING. I cbt. en w~rd hlenD Jlevol!{d door ou~erhng Ol~ Deu dne ulteraten tftCOfl~.... cl..
ph!{ungeo der Kerkeradeo om ,oor den leer.ar Oeen ,..11 h..,de voontellpn glOg et d or. lOOdat klelDg~LIgen wIJDboer. Wf"fIj--1IMttJ TU ..
te lorgen, en een leeraar kOD Diet beboorllJk VEIlXIEtINO DER sYNODALE OOlGllllan:. de Wet on •• randerd blijft ouderhJke neflog der LIOIt)eedvar.... joa, ••
.. erken 100 men dit Dletdeed. De Moderatur we.. er op dRt het Irl.leo der JIl Moorrerl (art 114) wtlde Art 26.~der W~t. en ""f-bl."d,"f/ Eft Vlr"~", der OD~d ....

De ouderhnjl VlO Oradock onderlteunde het SynOdale Comml8llie Iteedl le.r lang daurde, over eeD .ppel "lIn den Ring aan de SYDod., 100 IltlJn berekend ODI eea bola onr <IDI laad ft "olk
vooniel, en die 1'8n RlchmoDd wae 1'&noordeel en noeg of er Dl.t eeD bepRhng kon lI'.mAllokt WI)lIlfen dat n nt.t nn bellulnJ( m""r ,an be- te breDgen, waarYaD de gevolgeo IIlel t. 1It~
dat de predikant, ala de alowunD liJn gum worden waaNoor bet Ineller jlllAn100. bepaaldeltJk moelJlHg.n Gel RlDg... unan m~D ln bero~p Iron 11)0
bew Diet toehet om met II)D oude traktemeot door de aanetellJDjl d.r vrcellor door bem ,pr- komen. loa gNproken worden, dAArer ellfonlljk \\ Ant,n.armIJ"ftnVondljl' Inllll'tkaD _nlll8\ ...
rond te komen, dit aan dell Ketktraad mo .. t te melde Com18u1II. no Nominatie. dil aeachlkta Il'88Dbt-ahflllog donr den Rlojl w.rd ,eg .. en I'" twoHtelllnjl8n t. g.hJk jlelOOHD .M.n moel btd.1I
kenneD ge,er per8c>nen 100 kIloneD IAnbevoleD Wilde nU Oommllll!le VlO Re.I&le had e81' kl,lne WIJ1I!ltn" wl]llboow g""dkparen en bet beeehoa.811 11e_

Nul" andere oud ..rllngeD epraken over de I&Ik de Synode goed,mden dat m n d. hugLo. noo- hlenn Il'ebrap;t. eo dale werd I18njleoomen mlddfl un br.t"an, door de Guddelljke ,,_
en DI Steytler 1'oDd In bet ,00r.t.1 dit belwaar dite .. etnOfanderwg den ,0lgeDdeD dig IDbe- Ila Luckboff (art UIi) bad een f ,rmrele ""r- atenillbeid TPrord.,d, pn waaraan HIJ 'IJen
dllt DlemADd leggen koo wat tien toerelkeDde handehng bl'llgt P andering In een •• f~rl1k.1 ,oorgeeteld. wur onml,bereD U'lfeD brloufd b... fl. eli w.."oor _
beloldIging .u. Dit .. erd heumd door den op eell 'noag 1'&n Ds Roberteon antwoordde DIemand tegen bed HIJb'ld Ilnoelt um lelf. tot lO den WlJllkeld",
0Ild..rhng1'lnMoorreeabul'j( die nm de .. nnellllng de A.lelllOr .. elk arUkel door die .. eta1'8rlDde- Na kWAm {aft. 117)bet 1'ooratel no den Scrlbft Oode lPgelI bidd.od lf te najltltl, of bet ,ar_
VIIn bet 1'oorltel bet IIln~meD 1'AD het getal g._ nng lua ge.IJlljI'd worden Voortl we~a de .oor o... r het mUeD no u ontl'lngllD " ID plu" deelen en .U. jl8ld dat dAardoor Ir.~t .0111'
m.. nten 'er .. uhtte A-..or aaD dat tban. de Synodal .. COmmllllle nD" toegelonden "et ukken In MIl arullel d"r all ""Mn en -ff>llijfli1k aehtell. Ea WeDt ""

De Actoaf1118 jlAf eeD opbelileriog 1'In de ..Iet 100." lamengeateld dat de Ringen er be- Wet. Het .. erd .cbter Injl(ltrok~8II. liet III"k g..ft dit dan deD ontboud." D. bee Hanit ,_
manIer "lI8rop de lIIak ID de Wet heband.ld hoorhJk nrtegenwoord"d W&rlD Illtlt&lCben dat er 01'8' de 1A8k nOlt boel wat 01)0 kreg~n gold Toor Kerk, 8ehool of 1t1liapln1lik
.U I n. RobelllOD yond dat er te 1'r&l gepr.at wera aekerbeld ~swod, eu d. Mak aal .. elhgt later te heeled.n P

Da Roeeouw ,ond d.t het (llIIChen Kerke- ovet tI)dbelpering, en eprak Diet 100 .. er tflgell w,.aO!l' voorkomeo Ik ber ha.l wat Ik In den ""'iDM ,...., belt.
raad eli predikant leer hgt tot etrlJd !ton komelI bet .tellen un kandidaten all .. el daartegen dat T.r uke der tucbt m... nde Ds. Lnckhoff dat [I@ ga"febe oDthoudlnll'.k .... u. II eea v.k. d...
w~lke beloldlglnlf toer8lkend..... WfOllebtte de Oolllml.!le 1'8n NOdllr.atle de I1IIIlkal te seef do bijlODdere eD aljl_eeu be~hngen bleroyer tl)da. w.artrlfen de Ih.". '8fjladd. ~DOd •
bij be~ noodllf dat men Toor bIlhoorhjke Ultbe.1 I" handen lOU IHbben •• HIJ .ooraag taD bet Diet beboorliJk 01'preenetemdrn, en biJ Wilde hare elem "adroklteh)k brbOOl1 te n.b.&. 81
tsllnll van hel lalan. IOrjlde. Dit werd echter,l beepr.ken tan hH Toonlel meer tIJd.~bel dan (ut 111) d... kWfoalle .an l'en Commll!l!le Isto.n Iteb dUld.hJk te .. rk"'~D DaaNoor aal sij
.olg~nl d.n .Modemtor reedl 00 gedun I "o~ ,erkl8llng op. de oude "Ille, voonU nu IDen verWI)len De C .mmI8l1. ..n H.u.,. .. ... \ •• D. dl.Dlt b£wIJ&en •• n ,.1,11 la ona IaDel die

De oud~rllng "an 8~elleDdalll geloofde Iliet r .teIlJOpD.mell In de Kerkenkamer de stemmeD bl. noor, eo ook de Synode Ale Comllll1ll8 oprpgtehjk uagn. '" at II .. aarlaeid 1 eli OOI!
dat gemeeDteo niet Toor huo leerure aorg.. liet nagaan Een Oommillie kOD niet aluJd weidea benoemd Dr Kotlt!, DI, OormAck eD UD
lOaden al, delen ban phgt ded.D i en biJ achtte ... ten .le In MIl Ring 'oor de 81'1odale OoBl- :a-,81l oaderliogtu a"'11 Vu der P~I~Orotll'l
dill het TooXlieI OIlDoodi(. Bij 'OOI atoll 10" 111._ d"lIfd., til ,"1 bt&el w.. Il""t lutlt- ru,),

L... 11 lITKLL!nf OKI II'IKT VDAJn'W'OOBDBLUJI:
1'0011 DB GETOKT BKI oNZD OOIl&JllPOIllDDT ...

lNOKZOI!IDBK 8T1YIID IUlflfD 1f1ZI' TDVO-
ODllOBT "'OBDBK.-BJm]

FRANSCHHUEK.

weel aan dal de WIJlljllog het .don deA BedakUur
deD O.tecbllDllI Ollt lOll doen toe·

MIJoheer, - Vergun miJ ., po MIl pl.utate,
elecbte om <len heer 0 J Malao, TIll Aebt.r
Paarl. uil IIJIl .. alter dLnoer" drOODl'" bel,...
W at Ik geICbre1'fln heb .81 .Iecltta o. te Oflt-
ketm"" wat door dea heer de Vllhe,. III bet Par-
I.menl jl8ujld weN onr FraoacIthoeli. Hoe ill
op deD Raad (die &olke, &all hoaae plig$ell ,...
trou .. e, ledeD, 0 .. den beer ltl&lan, toU) aott 11.-
roB-cteerd hebben, ba Ik DI.I olLrliaken, 11Il_
de a...d Tonal maar de h.lft 1'&1lden .. LiOClII.".,
Board "

Nog m",der beb Ik gel&!rd dat hier g._. bu-
ttenen liJn DloeteD

De aDdere persooohJke aaamerking 1IPIch0a•
Ik .. beoeden ml~n uod.cbt."

Jlet achl)M IIIIJ.le "Ilde d. heer Malan eeD
p,....k flehnJ"en over de dronkenechap, eo alt ,...
bnk aan loleldlng gebralkte hil miJn .. hrilYIIIl

ZIJDe loepe&ll811'over" D_IOO8 geeohrijt" _
olJ4ret.IJfeld voorhe", en onllOocbg.

Ik hen,
J P K DI V.

..
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