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VERlEEN lGD MET DE
DEEL 53-

,'.jRISCHGEWAAGD IS 'HALFGEWONNEN·" I
,..' _ ..--

===

UN OIlZl

PUBLIEI(E VERKOOPING. ,
NU AA,NGEBO.D'EN BIJ

VAN

SO,
lG t L· .j.J t·" v,.I ·· In den 11I8olreilteu Boe",,1 van WILLED JOII'~NRi
I roo e· IqDI~a;,.Ie' er iooplng. Il$~RHUIJIB~. JU Kalabrulkraal iJitsp~.,'Ho-
, , ;.4: :;4 -. , , , , telhoqde~, Aldeellng Malmesbury,

W~~hebben oas ontvangen een ~ ons geCOllsigneerdé'Cl'o6fe Bezending DE Ondergeteekende, alsOurator in bovengeenel-r ALGEMEENE DRAPERIE. ~IJné:teeen gedeelte van den Voorraad van den Boedel, zal op

een.Insolventen Koopman•.,ine:ekocht tegen een Diskonto van af 30 tot 60 Donderdag 25 Octob 8k
per cent. op de Gewone Prijzen, '. . , • • .,

Van duizenden Artikelen van allerhande soort, noemen wij eenige als PUBLIEK LATEN VERKOOPEN,
bijZ4?nder de aandacht waard:- 1. De welbekende Uitspenplaats genaamd "KALABASDUL,"

l het regt waarvan nog volgens Contract voor ruim zes ja.ren uI duren,
300,.~deren14erinoTabbertaen Pelisaes,tegen Blaauw.KatoeD Geruit, goede kwaliteit, Ve ~ebouwen zijn allen hecht en goedgebouwd, bestaande uit Woonhuis,

: la. ll-td., w&ard 4s. lld. .: 5s. 9d. per stuk van 18 ya.rds, waard Ss. 94. Stalling voor 20 Paarden, en andere Buitengebouwen I Water volop.
2,500. Yards GekleurdeSateens,verschillende kwa- 3,000 Yards Drey-stoffen, in Nonnall "Veiling," Daar deze Plaats zoo welbekend is behoeft dezelve geene verdere

. liteit"van 4id. en hooger, alle' haltprija. J Oachemiren, li ieuwe Piaids,Zephyrs,Bei- ~nbeveling. '
Dames en Kinderen Ontiergoed, waaronder . gers,enl.,tegen minder-dan Bngel. prijzen.' II. Ven te Velde staanden Oogst, zijnde de opbrengst van 6 Mudden
300 Nachtkleeden, van lso per stuk en 100 DOlijn Krimscha Hemden, extra kwaliteit, Haver, die prachtig en veelbelovend staat.

I hooger,opgem,.,.kt. : 38.6d.tot7s. l1d.,40pOt.onaerde waarde. III LEVEN E
950 Ibs. Berlijnache Wol, alle kleuren en tinten,' 130 Dozijn Witte Gekleede Hemden,van Is. Hi!! . DE HA V enz:

, lso .id. per pak van 8 doz. en hooger, beneden den Londensehen prijs. 2 P~r extra sterke Karpaarden, 5 Schapen, ! Varkens, I Bakkar, 1
i HANDSOHOENEN 1 HANDSCHOENEN 11-200 DoUJ"'u Zwarte en Gekleu~de Kid, goede Pl?eg, 1 Egg-e,.1 Paa~ Tuigen, 1 Bag-atelle Tafel, lOpen Ka.r op Veren.
~ • ,'.. .WJ)DV'llten, HUlsraad m soorten, TafeIs, Stoelen, Bedden en Beddegoed,kwalIteit, 2 knoop, tegen van Is. tot ls· lld. per paar. . Hoenders; Ganzen, enz., eoz.

600: Dames en Kinderen Stroo.hoeden, ed. per i 1,500 Y,ards Cretonne, nieuw, soorten, va.n 4id. J. J. LOUW, Eenig Curator.
: stuk s\uk en hooger. 'I' en honger. Malmesbury, 16 October 1883.

' Onze instructies met betrekking tot bovenstaand~ belending zijn ''}epaald om de Goederen J. W. MOO R REE S, Jr. & Co., AFSLAGERS.
dadelijk van de hand te letten, en wii lijn voornemens dit te doen.

~ UNION ,_ LINIE. ~

KONINKLIJI\:E MAILDIËl-ST

&, COl'SVaste en Losse GoedereJl,
vAATW ERI, ,:LI,AV tNDE HA VE, ENZ.,

Nabij Piquetberg Weg Station.
PUBLIEKE VERKOOPING.

IN DENlBSOLmm BOIDf.L lAB JOHANNESSTIPIWtU8 JOUDl!.

DE Curatoren in bovengemelden Boede-l mllen doen 'verk09pen op de
Plaats zelve,

OpVRIJDAG, den 2den NOV. 1883,
'S MORGENS TBN 10 UME.:

r. V ABTGOED:
De Plaale "Fl.I~CHGEW AAGD ie HALFGEWONNKN," gelegeDaan de QM)Ot

Hu!lti_i. r, grfn&pndeDRnd~Plaa!.s van ~~nHeer P.lUL.MTBIJRGRen omtrent een..balf UOl'
van Piquetbng Wl'g Station , lfToot cuca bOO Morgen. btplaot met SO,OOO "IJng-ard.
stck k en I'Tl be~n nog rracbligeo Grond voor 100,000 meer.

Bet Land is b.18~id met 17 .MuddenHaver, ;, Mudden Koorn, 2 Mudden Ro~ en
omtrent 1 Mad GSJst.

De VevIIIeideia uitstekend, en ocn groot gedeelte VBnde Plaeta is Doggeschikt "oor
I "Dderijen.

II. LOSGOED:
1 Wagen. 1 E Br, 1 Span Taigen, 3 Ploegen, 4 Zwingela, 2 Eggen, Trek KettingeD,

Grann, Pik ken eD het gewo!)easeort iment HUISHAAD.

III. VAA'TWERK :
1 Stukvat, 3 Knipbeties, 1 Trapbalie, 8 Baltleggere.

IV. LEVENDE HAVE:
4 Panrden en I MlIileR'L
EIN DELIJ Komtrent 2,(;00 B..vergerven VBndit Seizoen.

BONUS! BONUS! ! BONUS! ! !
H. A. i'A.GAN,
J. O. CELLIKIL~.

Gez. Curatoren.
Venda.kantoor, Welllington, 18 October 1883.

ZIJDE! ZIJ DE! r Z IJ DE! !!MALAN & CELLIERS~ AFSLAGERS.
3,080 ,tis. Grkl,arde GrtIKr.ils, ni .. i.cltlr. , .. 6•. : lIel, t.t l!j· lid,
U.trut at SC.kli,. Zw.rte cl.. te~fI zá pu tut c.t "I pertent be.ede. dewaar.le
2,310 yll•. Satij.ea Jleneill'.I, "Kta Is. litt, J,weae ,rij. ,.. 7•. I' •. t.t lOs. 'd.MB !Ir ~

ZUID-AFRIKAA~SCHE WEL L ING '1' 0 N.
1.0lUBKLIJKE JUlLDlENS'l MATTEN! MArrTEN! ! UNION STOOBBOOr,AATSCHAPPU (BEPERKT.)

DE :MAlLBOOTEN DER MAATSCHAPPIJ VERTREKKENVAN XAAP8TAD

• AAa EKG.leAK .. ,
Vt'a MAnElRA, om den anderen \VO!:NSDA.G. te , uur n.m., te

ST. HELENA en ASCENSION als onder aanleggende.
TARTAR, Kapt. TRAVERS, October 3I,via St. Helena en Ascension.
TROJAN, Kapt. LARMER, November ]4.

ATHENIAN, Kapt. WARLElGH, November 28, via St. Heler ....

.VIERDE TROEP.D. " Ca.tleMail Packets" MlI.auchappij.

J E ~toombooten dezer Linie vlIrtrekken
, "n K Baf'CItBdDaar LoDden om den

ander. n ('il'g&<1bg. via Madeira on Ply·
mouth, te ~mt HeleDI en AacencioD aan-
leggeude CJP I "18slde tusschentjjdeu.
Oet. 24.-DRUMMOND CASTLE, Kapt

J. D. Junta, R.N.R.
NOT. 7.-NURHAM CASTLE, Kapt. A.

W 11ICB'~TlB.
Nov. 21.-G.~}(TH CASTLE, Kapt. R.

Dnlc.lN.
D"c. 5.-HAWARDEN CASTLE, Kapt.

M. P. WIIISTIB.:

ARDUSOR & IttlklSOR,

120 Zware Slagtossen en
Koeiien,

BVl)( zoo vn ALS DE LAATI!TI!l TROU,
ZullenPubliekwordenVenocht uit de ltlarkt-

lr:raaI te Wellingt~n,op

Dillgsdug, 2J Uctober 1883,
Na aultomat ftI1 d•• Eenteza freta.

ADDERLEYSTRAAT, KAAPSTAD.52,
,KOLONIA/,E I

WeeakamerIlTrustma&t&cha.ppij.
WAARSCHU"\VING!

ONECHTli NAMAAKSELS De Tusschenstoombooten der Maatschappij, Pa&Sagiero vervoerende
tegen Lagere Prijzen, zullen verzonden worden '

NAAR R~GEII.'~" K' II!MBURG
Op de volgende dagen, te MA1JEIRA aanleggende:-:.

GERMAN, Kapt LElGH, RN.R, Zaturdag, 20 October, te 12 uur
's middage.

ANGLIAN, Kapt. GRIFFIN, R.N.Il, omtrent 17 November.

JAN J. MALAN. AAN BOEREN, W GTON
Vendu Kantoor, Wellington, MeJlboeren enAndQl'en. • .' NAAIMACHINES

16 October issa : 200 Ossen en Koeijen en, '
ltfALAN ct OELLIEBB, Af8lagen. PUBLIEKE. VERKOOPING Jonge Beesten. WORDEN

Aan Boel'en, HaDdel ......s I'n Pro- VAN HET KOSTBU.& -- , Dagelijks hetPubliekin de benden gespeeld doorAgeDteD. -.. i Ol', middel nil allerleilisten,vooralopden grond

---~- dukten, ens, LANDGOED ., LELIEBLOEM." DOND£RDAG, 25 OCTOBER, dat zij gemaakt zijn na&r }let

• DE Ondergeteekende,meer dan 20 jarige . ; , ZULLEN bovl'''jlcmel3e Beesten publiek SIN Q ER STE LSEL.
ondeninding in het Verknopenvan 1:0- In den Iiuolventen Boedel van WILLIAM worde" 'verkocht 'IIit de Mllrktkraal. . -. __ .

lDDia1eProdukten gehad hebbende,gaat nog 'CRlGHTON. Onder boven8~nde ziJ'Der Dertig Trekoe- Ieder Machtne StTlger heeft dtt llan-. d voort Bezendingente OD~&D8'!A. en dezelTeop d ,_ _ k de A
28 EZEL S, van 3 tot 6 Jaren ou I de voordeeligsiewijze van de lUuia it! zetten op dag, 6)6) 0 een, Vier Afr_,ikanerBullen, JODge, .. Oseeu, eWf1f.er op n rm.

meest allen gedresseerd. de M~dpa!~ Markt of &DdezziIi~; onder Per- Op M,8aD ,.,. -l., Vaaneo, enz~, eDI. De ~te~ ;IoIJnallen ,
P R EN R· )' eoon1i~e~ ,,V Bonnlandsche ARnteelt, en ID nitmnntende30 AA D' (UlDS Jong, groot MaDam. eas., prompi terug guaD- Zal d PL_ 1 d diti Z'" II k.f t siin
en sterk, ~edre88eerd onder za- dm.- adeli1keen kóntante beWin... op e Jalits lGeve wor en CODI le. IJ .IU en se er "'le? IJ'

• SHl1t '" ,; V rk ht ' JOHR:. HET EF.d~l en in uig, waaronder egale mOB. GBEEN~.D8, ~t-Nieu'we , e ~ , W..UingtOD. ,) Oct.1888.
paren zijn. M~~~~'H~r'ii:iuE, HE'lt Landgoe~ . " LELIEBLOEM," J. F&ÉD. PENTZ • Co., Afalagen. HANDEL8-

Worceeter; den Wel-Ed. Beer G. J. DU TOlT, gelegen nabij den Altona-, aan deo
Op Woenstl ft llf', 31 dezer, Stellenbosch; dell Wel-Bd. Beer E. C. H.Ui:- RondeWscll-weg, binnen twee mijlen van M 0 N TAG U

~. KAlf, Wqrcester.. Kaapstacl. De Gebouwen bestaan nit een • "00l' Vracht ofFassageivervoege men zich ten Kantore der Maatscha.ppij, Adderle1Bt
d P bl! k G Hecbt, qoedgebo..uwd. Haiti, met alle ge- • ~r' t TROS • WftLL.... "1.. .....:.-tie..!.a z_i ... ~ZUIfe~oo::U~::dergMeekUD en Il ue root~ NoodopJa'Va. makkenl daarbiJ BÓltengebonwen, zoo- Publieke VerkooPlng . c. or\I .D~, _emleJl _ nlar Toor ua _ka.

als ~'-1len, Wageobaia, Voerzolder. Be- I' kocoi dienenhier I "
KLA P M UTS - STA TIE. ~ diendeo i;Ver\r.kkell~ ens, Dit Prachtig Pub ieke Ver oop,ng , zijniet A L d d S d
Bevengemelde Paarden eDEHI., in ll(led~ H ló;TPUB~IEK, &00 bi~r &erII~" -!a EigendojóD bezit het voordeel van binnen 'TI . : _ ~ .a,n ;'e-,.en, van e.., yn' 0' 8.

COD~~ en geecbikt "oor dad~~ijk ge~ik. IttgeYeDe~d~'!t~~~':rKG~Ï{'yW:# ;~~ acht miIi~ten Joopen~van bet Zootr:ïvi?r-. "Wild 'P " 'd' nkl, if" ~ ! ..,; "
ZIJ uilen loOker P","Dt lIJD eD" en CONSUL-GENERAAL dêr NEDERLAN. IO~. 8~rweg 8ta~~9J1en,ook gerle~tJ.k, ! et a~,.,.,,e. .qo.. : 1= ~g...

opgebrag\ door deu welbekendea bandelaar DEN, St_ George'... iraat, ..Ibier, eeue IN- nabl] d~' 8~ds Paarden.Spoorweg tlnl~ .' ~ / i l
J. F. BAARTllAN. TEEKENLIJ8T ~ g~~ad.·tot ODt~ geleg_en1te zijn. De Jigging isuiterat, D' EOndergóteelteniJe"daa.rtoege».shijnde,~ a ~. tri . DE GI)OO,TSTE VERTOONKAMER,S IN DL' ST'D,Paarl, 10 October 1883. YAngst van GeJdehjk. BJJd~. tor t.foge- Trolijk .n de grond'v6ór en'rondom be~ door de!Q~l'IJtort>ftia deo ~Iv.oten • e i" ;: Ei ,\ .. CJ 11

DE VILLIERS, F.dURB.,. Oo.•Afslager •• moeikomiug in den s.uen·nmp, welk. d.J.t Ho is itl liJepl,antm~t eene ver8C~eide~heid Boed~ v,an_J.lCna,v8ALIIIII1'oa, KI'Bi., zal per 1_, " ... III '
Land eD d_lfa Ingesetenen, teD ge"n1ge Boomen:, eD Struikgewassen die :~n Pllblu!keVen~lIt1eye[~oopen' 5 • t~!-••s VAN

800 Vita_te... • 11& vaD,de onl.Dg. ~aata gehad b~bbe~dlJ Aard- heerl~¥_~i.;BcbadGw op de waftnBte dageq' Op DOllCl.rCfag. 15Nov. 1883, ~1& i i B' DEN.... _z.a, "eot et beytDgt'b getril eD beeft. eb Ilcb gaarne zal geTen. : . " , , '/ c1 "S lIiIO ",' ~ HANGLAMPEN A
-- belaat..n met het o"enDaken van de te ont- "Id E' TEN 10 URE PREe Eo: !loa ~ ~ TArPL LA....PEN BLIK~ lt2,2.0E..U&V.tt. ~&pat.1' "aDgeDeGelden, naar KijuGontraement te De \'oqrregten aan bo.eo~e , 1gen· ," é . ~. , .... ~ 81iS .:II - .III. " ":'A

.O&&aJr. '.Gravuobap. dom Ter\i<>D~enkonnen.bijna ni,et'~h(jOg HET VOLG,' ENDE VASTG, OED: ~a~ I 1(0 GLASWERK IJZER~~ voor ll-q;rSKLIJJ[
geeebat ~ord~n .. ~ Dl\geatrl!ktheld, de. li ti 1:1 UTSEB.VIEZEN gebhiiit. I

- KUJ"Stad, 15 October 1883. vruchtbaarheid van den grond, de o,er-,' I. Een ~edeeltoun de,a,lombekebde~Iaal. d! r tE!! PODOPT EIN PARAFFINE KAGo~n.L8OP VRIJDAG J{"PNHISG" I vloed ft" het gezontre;'ao het wei·' WILDE PÁ",a,UBNKLUOF, gelegen m'de fit '= i Alo AU ~ , ,
. , za AV NG. Id cl ~;fáad "'a~r over'dihlle~ Afdeelin!{....n 1I01lertlob, groot SiS MorgeD 1: • P•• ·BLBCTRO-P.LATE GOED&REN BOBST.ELWQJt. .

Te . en '.,U , '. ,,'t' , . en S3~ Kw..d.... t Roeá.n. Q:I ,~ 1:1 LEDEUNTEN
26 OCTOBER AAN8T., TE~'ZIJ de Kisten door wï1en den beér kan ~e\ ~Ieehts:~r~ee en d~r.(lell per- , '11. Beo ged~lte vaD. d. pluta ROODE Machine8 "an tIJ 3s. mel 5 per cent di,,-

(/ .. pln"u 1'(111 19, roooZ. t"I'Ot'fJff' getld~.) 'W J BRIDOIBb'l' d J d t IOOnh}k,1)810ek. 'E' 'd' . 'JERU, gele~n ala "oormehl, groot 258 kOfito 't'oor kOfifant. J D C'AR l' \\7 RIG H l' & CO
1 d h Bok . . .. I en on erge ~ Iiir' &tn gedeelte 7an bet 'gen om IS .Mor en en 479 K"adnlllt RoMeD. i " •ZULLEN opgemel e SC apen en . kende gelaten, verwIJderd worden en zIjn in Perc!jl1lD nrdei>ld teti geneve TaC Dg t oe StllkbD Grond. BIetbare uit. '. . .!.. " .• •
ken }'ubllE'kVerkochl worden te rekeninrf betaald iB BI~NEN ~CHT .Kpoplriá~gen. . '.' ;. . gt'llt::kté"'Bou"JandeD, gescbik.te Vee"eide, ..!7N'!!;;:;!:~~=:;%= lIa ..dell.'u's in Pa'ovisiell en Invoerden..c.'\~:k~~:¥}t ~n ~~I~~I !iterZpijre~!~ Z~l~; DAGE van a~ dagteekeDlng dezes, zDI. ..Het~Ian VAn,bet l,igendom en verdere I'uimenWRter~oorraad.en .deDleaweGebo~. ...orde~.din die vIW..4e Binger Fabriek-Maat- . C .

l~!lgemel.du KIBten verkocht worde~. om blJzondetbeden kQoDen verDomen'wór- wen er op. maWea~ samen eeDe Plaats Uit III<haPP.lj. Er sijn altijd eersteklaue werkli~u F'
M. EILENBEHG. "1n rekerung te vere1fenen. Tegeh]ker den bij den Ondergeteeltende. &OOIIln_ lel~ m d. Markt komt. K~p op de plek. '

Paarl, 18 Oct. 1883. tijd zallen verkocht worden veracheidelJe. . i', pel'lJ behooren' dUi UD d_' gel~genbeld _
J. 8.ItlAB.AU • CO, .ltJlacva. dartikeledodoor kVeM!dcbilTenlde liede

k
D.bij Verkboping"tJe~ginnen te gemik'te ma~eD. ".". KA.TOa!:. :

en On e~getee eo e ge aten, 00 om . : 11 U' ..' . • O. P. VAN ZIJ4 . nn, Gr""nteplem,
b dl " d I han rekeDlDgen te vere1fenen. .; ~u r Ar'lager. 441 vv

0... on ngs.. erga er ugo J. A. DU TOIT. LIBEULE BONl18 ZAL GEGEVEN Vendu-Kautoor, KAAPSTAD.
. 1 WOiDiJl.· W. P. BaQI'IceboDWea, Kooplieden 19,Queenstraat.

! .' G. W.STEYTLER, l(ontagll. IIOctobcr1883. op PORT.,ELlZABETH,

.' Eeriig Curator, I AA.N, 'BU'" Tf'.N ,VR" END EN. Liberale Termen 4,Oxfordstra.at,
Gebonw~ der Kamer, "" , voorzien. OOSTLONDEN

3 Kel';pIAin" '" T

Kaabstad,6 October 1883. . WIJ ~NTPAKI.\EN NU; In
f • , ,Groote BezenQmgen Calico l,a.kengoed en DURBA~, NATAL.

BEHR, 'fVELCH .,. Co., AFSLAGIiRS. l1gemeene Dl;.perie, alsook Tapijten,Mat-
tH '.J. ZOER, ten ell Vloerkleeden van alla soorten, [JJ<.: H.II.JW.
! • waaronder VUten en Tapestrie. Karpet G MONTGOMERY WALKER,p,.okur~,r. Notari8, en TranBport- Vierkanten inverschillende grooten, " •

bezorgrr. ZJIfB ·GOEDKOOP Bil 'Procureul', Notaris
".\lrTOO. u. 'JI. STUTm 1'PI\RD ..lf

, VOLKSVRIEND. .l.t.U U, '. TRA li S,POR T B E Z .0:1. G.E lt
. .' "~ .. '" " &al1.. 1....' .~~·EL~ENBQSC~•.

DE REIZEN LANGS- DE KUST ZULLEN ZIJN:

NAAR MOSSELBAAI, ALGOABAAI, OOST LOX.Dl!a{ Elf NATAL
DANUBE, Kapt. HEPWORTH, omtrent 26 Oct.

NAAR MOSSELBAAI; t.LGOAB.AA.I. XQWIE EN pJST LOBDEN
TROJAN, Kapt. LARMER, omtrent 28 Oct. ' . .------

IfAAa ALG.OA.AAI, OOST LO. DEK E. KATAJ.
AlI'GLIAN, Kapt. GRIFFEN, R.N R., omtrent 24 October.

•

STRAND HUIS, 37 STRAND-STRAAT.
KENNISGEVING. EEN PAARD TE KOOP.

NA overlt'g O1e~..aderen ht'f'ft Prof. PriV88t Lngiellhois, 56 Hree-etraat,
llorlU:YR besloteD aan allen, die KR8pst.fld,16 Oct. 1888.

ill de uak der Cbriatelijke Unthouding -s t w t' St d'
belang Rtel'en, op DONDERDAG omerse es r8Jl.
AVOND, !lij OCTOBER, in de Kaapstad, _
vereIng' te doen vaD "at door bem in deze •• ". VAK DE R SJPVJ.J
"".k itl gedaan. MAAKT a,.kend dat zij haar KOST-

VERLOREV Il( LOGIESHUIR van "f hedfUI
.n, _eder geopeud .beeft.

( )P de Plaata na deo heer P. BIlIUS, De heer SP.llI5DIJtllG zal de passagiers
te " DMjveraTleij" een zwartbruine overbrengen Daar het Strand.

SCHOTSCLlE COLLIE HOND (TEEF). __ --:---:-:--:- -----
De vinder zal belOO,nd wOld~1ldoor Hj V OORSPOEDIG lMI"'"allen,nD een d?Ch.

t. beaorWln-.u deu heer J. K. Snrau· h'r, op d"'l~. d~rJe UDiond~~~el!
IOJI, btudani BQk, WeUiDpD. tola'r~ YID ' ... Jovua. VJUt.

Een uitmuntenclt eD. prachtige griju
HENGST,

IDE HEER P. F. LINLJE:KBERG
zijn za.'\k vnn de hand gezet Voor dnbbel cn enkel talg, of yoor·.an-

i hebbende, wenscht zijn dank te be- tepl, stant te Koop in de Liyerei-st.llen
tuil7cn aan het publielr. .•"J'lr oes- van dE'nbeer KANNU{IUI, L.ogem ..rkt-

od' stroat, KR"pstad. ,zelfs algemeene on erstcunmg, eo
vertrouwt dat zijoe opvolgers,

Lindenberg & Dreye~, MONTAGll~ ,
door zich strikt aan hun bezigheid G. P. \TAN. Z.lJ L
te wijden, dezelfde begunstiging : Veedu.,dfs7agPT MI. Al,emeefl Ag_.
mogen/genieten. .~ Kautoor:1 Wttltrlijk.. Prv"i"cie BM,..boti

l>urjJau,iUe, 18 Octo 1883. .... .• ilw&qv.
, I

----------

;l

, .

t·



1•

MAJ"ME8BUR
ExeCllklifskllmf'r ell 'I'.'ust,

M/\ATSCH.APPIJ,

UI ~dflD 1lR"'fIN, DJ: • .ÁDVEJlTIllu'" ~ft, DE IUVENCO)(){l8SIlI had op haar 'Vel"fl'll WOII.CE8TER.- Het valt met~ d .~
van 1611 -Ijn inl~dift~ ...a·ela --"'- In - • 1 ~_ H t zegt de UOff,.ter A 1fJt'rl,M'r o mons""n.Ioor .hmb. IJ ~ u. -~~ <lW( ~ denng van "'steren niet vee to verrigten e i di d rd d d heer C I
Hollan-'--ho Ter'-hng ea- h d kth t ~ou ~ gvvon en w( eli oor en ar

"L' I b I' ... rl kt d t I ........9... bleek dat de Mau." '1"'r e os ~"'an" u Toit beter en beter worden en OOIltaPPndievaodlenrot,sla.tscileKt'rkcnln£'urop' a enltlu311lgg<11l1lll a.IJas D Lh droo dok te b b kv an v ..., __

- ElIEER BUROER tot dus ver li. C. ",ft ge 0 oog vonc om er ge rui zich wil overtuigen zal goed doen een be_kWl\8r lie K aapsche h t •• I aan 'I' rWllnt g ~ ,ede lt .. len 118!lr .E1l~' III! I loru.; kOlldt'n op een v rKadenng v..n den MlUTaysburgtchen te maken, en een voorst- I v UI Kapitein Mun af te "gil ..
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dIg voor IS Zal dIt tt t h~t1 dur I\ed Ge Ned Uelcformeerde uIterst mocl'ehik IS WI) sympathl.p",n met de !rinderen enz (0 :"iatal nndt u nde bekende HollnndscheD.llDlenf d K k Z d Át k t kk J HET DOIl.P8Bf:SruUR \L'i WIJIiDERO dat nog rtlp<Jld. I KSI tent elt Yens.mgre ormecr e er III UI n a sIe 01 i" om den slllJd op geltJk terrow. eli ZQnder lli&al' a.!tlJd ill weeTViil VlD de Hsbgmg dur II bela k too t d t
HULPPREDIKERS L b k k bli f h f MENSCII E:'i AAP M u \\cetdatm Engeland li II'UWS lJ! VMJ ng'n) en n aOok deze vraRg zullcl WIJ I le~ WnneD te llo. d17el Qoten er mede te 'oeren In deo gtJUieenk les o~ III wer mg J toet een mel""C UIl A htet lu h~ onlu.t g8 verUJOI I Jf pohtJ k. barometer naar oorlug ix>gmt teV I b t I I d be d I I" op een bnef VIUI K )louel Crt ... v he" Mr -, f" II t t I le Ru 1 d I b bELEl! za c, oven a 8 008, uog even 19 antwoor eD. maar VtC eer n.steren I Mt V rlJslllat (rekt met OIO Kerk bet ataats werd dat t...haard "sa en er 'r or doorgtng P I. ns uur IJ R .. n wa Ier RC •I t h h b d I I. b d I d d h schuwde tpgen h. t kappcn 'ILn boolllen op eou ILndnre '-ekannn ._ bIOIon dIl' hnor venVLut t, r ZIt Men Hrn('t_'111t lo d ..t de onlusten InKaRpstad ]0 October 1883 ID le gc engen zIJn (JA ID een rool er IJ etgeen III 0 oup er IsonSSle over et get ..... III het ouder"IJII dezelfde !lJn Zon hlek .... n het Deparwment van Oorlog be 'W"..., '"' C I k t d

-~ - ------- d h d d d S d d N dGl I' f d d I I. '-'" d t rd d th t t 1 schLp mrth.tRIlf'nr"":t<><mlen nl <'eu staart I roalJe uog ,o.tre t met en cm (':tIJn .0on er on oor e yllo 0 er e ere voorste ] 0 nll'yr OOI le ta rIl e mal!neo DIet op den duur. OIJ de toenemou!le maat ooren e ge .." "00 a c rup weer >00 v)eton die nasuw met banden VU" ant W"M'n dat do .I....t vat;! zalten lil BulganJ8 schlJnt teK 188 h d I f d I ... men kapte dan noodig en voor de militalft'n h to: k d R I loadformeerde erk In 0 ge ou co. rO vali talent en ouderVl du g gezeg za wor van het Afllkaandurl8mo let8 dergehJks zolve nuthg wa. <iJLtde plek m kwestie wel ('u wao~ken Op de vergadenng d,r Rnt t.oonen )(). r e UeBl8CIC m... er 18

'1 d t h t b k d d d Sdi I b t d L da ",he Wn'-nsc::en..liJke VenlClllO'111g lO door zood ..t de ~ult.lLlI er RBn denkt boe ZIJII8uzereme.L> arala een voor rag over e ge re eao eo le ID e yllo ea s e[raars e woor al la lIet olet gebeel In dtnzelfd~n worm degelijk aan le \\ IJn""rgers ix>boorde en t , ..,,, W r-.,· I te Il '~d d lcie
~ v , D 1 ver~hlllende eerden 00'00.-1 d Lt dit all". regten er le L U ge en '" ..t" "'er •'-- cl d 0 g·t der Kerk met cen 0 S h t sI h(s t d dIe grond "sar hd eillirtement van Oor 0.." ~ ~.. I ..,_ R __'- tarut:1 ers voor en 0, voeren n IS e ec e oon om vra- ook bier knllnen plaats <rrIJp"g ~ aekbruJ Was ZIJ bM """n staart en ..1 hart nng<'n ID ""rne zoo In USIIl"",",enzm ZIJDul •

.. werkelIjk baas vILn ""8 op een UlILUl"ron Ier • "'-~ II d K M ls.n d t D .--hopwe~ k ng tot gebed slool boe daarop Vlllr gen te stellen, ton el ,de onze lezera lO staat bouden werd die gemeld Departement ntet ZIJ pr een Jo.n zou dit eer pcn versr.btl ddn .'(>111r,::vs en ..t oUlug I 10 ne m w......,.
der aanwez ge leerll8rs nel terreo de ver te stellen om z ch ceu deQkbedd te vormen NlCt dlkwIJI8 IS een ondernemIng In deze tet eer strekte oven'CnkolQSt met de hoogere ..penllOOrt~>nzIJn and bezIg Wal! met de g&8tvnJheld Van den

ZIJ borg kost m baar " ..ngen maar rl..,.r '11'.... DUlt8chen K( Izer tp gemeten .>ch heeft moetengadenng III be~ gebeJ voorgIDgeu en bte t"an set belang en de strekkl ng nn behreen kolol'lIe. YOor welk doel ook, volkomeo ge O:'iOELtjl[ TE 8T;ELLEN1IOSCH-F...,n knlLllp ZI) Ol g(_.Jre.seerd en ~t deden "el mC<'rheden haMten Olll n"",r Belgrado tprug te keeren en
dIt weder gevolgd werd door een ultel1lt thaos ID do Synode ID bebandelIDg IS eli lukt mn ar WIJ berlnnereu ons DIet bier OOit W T Edward. genaamd en neel nn Os Hnar tc!'nen ha I 'IJ gelee.rd op een blJzond"re 40 dat er thlhtalre bewpgmgen III Polen pla.ats
opgewekte uItlUg. waarin de eene raad. komt een lImghog gellen te bebben waar !Deer van Tyndall to RtellenbolJCb was op Zaturdág wamcr te gebruiken maac m der daad WIlron hebben blijkbaat r er oPI,~~ednd 000m.00 h~

met ZIJn broeder op de jagt en toen hij ean baar voeten net "le die van andere menIIChen tot oen oor og U&8CDen ,UMW' en .tenn) ..gevlDg eo opwekku: g de andere verdrong 'T EEN E l\T AND ER, IS teregt f,;cbragt dan me~ dIe te Worce8ter beekje oveTllprong zIJn geweer Rls polsstok D..t ZIJ bebAArd was dat Wao.het ceruge WILtZIJ komen lOOgt Idaar te DJn zoowel Toor de Ter.
en all# naowe:r.lgen een betere toekomet <'" voor dOilfstommen. ondet de leldltlg van bezIgende; gmg dit af cn wondde hem erg bIJ' nden had UlMr Illtln had meer zulk" voor dedlgtng des land. al. voor het verboeden vsn

b Dr -b b h d III de beup Zijn broeder vond hem oen half beelden genen en dit Wll.llNlnvoudlg lets ,,"st I een opstand Reeds zal er een hJst zIJn 0pgo'sebenen te gemoet te zieo Toch 18 bet kwaad D,H de heer Irvllle. zOO ale ID een tele den oer 0 UIl at. UIt et gIllteren ge ou eo ullr later In bewusteloozen toestand, en bragt Wilt men a.Is een hermeu",ng van een oor8pr<m maakt van peTllonen In Polen dIe In geval van
waar men toen over klar.gde nog Clct ver- dCA Id d' eX1lnteu, IU de Ned GereCorm.>Arde Kerk. hem naar een nabunge plaats en later naar kebJken toestand van bet men!lOhdom moest een oorlog IlJL&rSiberie zullen gedeporteemgram Rall cape TIJU' geme wor ", rd
dwenen. en hoe kon meu dIt ook wachten P zlcb met weder voor KlU WIl ham H Town bet gBV81hltJkt te zIJn Dit I gt stellt" vooral hLUS waar hij eerst onder beh ..ndehng van b...cbouwen w~c:!JI dit In het Oosten llIUl den ""ng WQ8D

g k ddt d d K twoo doctoren .cheen VOOruIt te gaan .choon N I 18 A_ M ttL 0-Zoo als r Bofmeyr 10 de zlttmg 'fao I. ba I Ik 00 aarolln a e OD ert.'IJzer. eep ape. rEL'W"E !iSOL\ E..''TrF;S vu _ .. ys badden er te HOIllLurg nulit&t.re manoeuVTel! op
Donderdllg teregt opmerktr. becf~ men hIer Ter les ar ste I IS voor oni! we om 1 onar dIe korten tiJd ID Enropa het vak be ~!!g e;:ge~lo!~;~t: ~~..r:enzl~i:Jf:!.!I Joh ..nlle8 Blom op N)le"" Swellend ..m dl! groote lIChaal plaats dlO door h",,1 w..t gp

UleOW8 Will t WIJ zage ... In bOIll den regten d rd h f t L hts.tl dId CL. d b d I tnkt baten £11 ó. st hulden £2J· tekort I kroonde of blJn .. gelr:roonde boofden wer<len bIJ
In Z Áfrlka nIet slechl8 III de regelmatIg vertegeowoordlger mn dIe ellendIge Kaf. S( n ee Oktt, er nble IS ehc t lil JU

l
18
b
lS fut~e~ov~nh:~ Gy!.a~~~~ ~~~ ~~;::~ £22J h. -III Oct.-WIJlen CoPnraai JOhS

I
ge..-oond Epn m.... ltlJd had er plaats bIJ dCDDwt

ontBtaande vakaturen te voorzleo zoo alII k maar er 00 ZIJD ge ce e ar eo tie IJ Otte Werd muller vrooger te BurJI,'Crsdorp scben KeIzer waarltl Komn~Alfon8()v&nRp.lnJe
fert¥1t keilers pohtJe dIe JUISt geschIkt IS h ft j) d kht bl k kt EEx POST voor een bezoldlf. Consul Go bato:n £2 IJ lOs Id 8Cbuld~n £1634 Us Il. de eerepiaate tU88Chen KeIZer en Keut'nn 10In andere landeo maar gedurIg ontstaan or om de KoloDle te ...roode to bel en Iu ee C III ru op e pn le remaa ner •• 1 dcr Nederlanden m de A Repubh-"'- t<lkort ,18;;S 98 "d Martin FlCk op Peeltown I I d K d Kte d I t I

"p wa8. "00 al5 leder !len kon, uIterst aunstlg. - tUl nam, terWIJ naast e elZenn e omng va.nnieuwe geme6n n, ce 8 en gevo ge van t08ll0hen moet de onde hoofdstad van ... IS op de Nederlandsehe Begroohng geplaatst distrikt Ktn~ Wilhams Town boer !>at"n s..kaen de Kroonpnn ..... pn de Pnns van Wale1i
noodzaleehJlre de, hngen der oude deels I Brltsoh Ka.ft'erlal d een merkwaardIg ge. en veneweg de meesten hadden DOOit gele ma.ar slechts voor memone en zonder nog gel £18211 echul en £1a16 tekort !~6 1·0 Hd I naast den Ketzer de Komng van Reme en dt'
door de nltbreldtng van het gebIed door 'b k d • I kId b bbo I geDheld g,had om te Eien (lf ZIch een denk don er voor lLaD te vragen De Holland.clot Rimel A1~tzen dOP Bezem~ntem £~st~kt Hertogtn van Counaught geilCten waren NlCt

re aao or IlI.c J e 10 eo e 0 a S bo k h d li Afnkaan IJCboon dit laat.te beJanunerende eIJ. ns UOfrt on erwIJzer ten s zoo mooI ..I. III der uJd k Erlurt toen:-': "1>0-
leden der Ned Gereformeerde Kerk bezet 18 b t h t I eld te m .. eli oe mcn 00 8tommen pn het beter keurende dat er twee apoorte Con. schulden £452 telrort £363 Ill. Dalllel Ger Icon zoo sIs bi) WIde d~n tooneelspeler Talma
Geen wonder dan ook dat men naar Dl€nWe ~1J, zoo a 0 8C IJU van r an lJ! om der"IJst De beer De Labat volgt de uIen we SUl8 een voor den VnJ staat en een Voor de bamus RoR8011Wte PMrl algeu1l'en hantlelaar voor OOI! parterre van Komngen liet optreden

weder zulk een totaal onbl'Ulkbaar indiVidu d I Transvaal worden RaD"""'teld &cht dit to<:b oeh baten £2096 ('>8 ld schuldon £31·4 l8s 6d I ~ •• _ toch InOOIgenoeg Dnt Koulne.. AI!onllOdd I zoekt m I dIt b k metb(>de. WBar men e leer lllgeo IU staat .,- k £.... d ..
T

, P t d'~ Q '"

ml een 0 n ge re aan al dd Gooi 1 d W t d .tap voonut Hetzelfde bl..d bev ..t het Jaar- te ort 10", 12. 4 .,ICO...... e rus van er een waponscbouwmg m DLUtschc umfonn b..dI 1..-1 spay naar eegeven 0 door .tolt om all~a te ve-'~an on te knnllen ul .._ "-.Jf _-' pi te "te h G b
eeraalll te voorzien. en to ut' eUen dat ber- "" .0'" liJksch verslag der Z A Veroomgtng III Hol e en ..., ..,..... Om (> r ., p un us ro bIjgewoond dat achiJnt men hem m Fralllrn)k
derloczo gemeenten van alle Zielenzorg ver ergadertog te Illenden zeggen zOllder bnlp vao bet bandgebaar. wat land dw tbans 31.5 100811 bhJkt te tellen lll!I bel&ar te Graaft' Reinet en Pumm Andorun zoo bl)zonder erg te hebben kwa.!IJk genomenW d kIk ta I d I rd d ~ dw reeds vroeger biJ de Regering er op LhJi;t t.> Oo.t Londen gedwongen ackweBtratJe fin&lll Hoe verder de stemml1lg lJ! dat blijIrt .nder8token bhJveo IJ deelden onlangs III Twee kandlJatl'n voor de verto~eowoor 0 ootsproo e IJ e a er iQnge ee e 00,· aangedrongen te hebben dat een be.oldlg~ toegeotaan baten (>.0 schulden met bekend anderen rut ZI ker ltaliaanscb blad waar de

JIIar~ en Algemeen Commiaaie Agent, ons verslag vaD de verngtlDgen der Syoode, dlgtng dol' Kaapstad zIJn reed8 deze week IllomlDen IS • en men IS het er algl!meen o,.er Nederl ..ndscb Consul te Pretona zou worieti ProdeMek Sch{lutke en Hemncb Kprn bande 'Trsa~ wordt besproken boo Italië m het gevalNO. 8, NIEUWE MARKT, d k d k t d ee
na dat dIt plhn nog betere vrnchten .draagt a.an ..... teld len ale I'!cbeutko & Kern te Ali .. aI Noord 8" IT.n en oorlog m~t handelen Het m ....... bneten te st me e Tan. en een or e 18Cl1S81emet hun pohtJeke geloof. beliJdenis voor den 0-- d k t eel sta G ~ vn ,_

dan dfl~ wat In het begIn dezer eenw door EEd tel' L wongen SP wcstm le provm.on toege .n het pakken wat het knJgen kan &onder Dchv' & & 'IXOTAD o,.er een plan tot tlJdehJke vooroemng door dag gekomen, do beeren Fuller en WIener E..'j'VREEMDEnT8PII.A.AK - en or en lJ" baten en '10hulden DIet bekeni I te bekommt>ren om den haat dien bet welct en
A.AA.riJ, D K t II K be I d b prof Onyot. den eersten dIrecteur van bet gekleed )ongtuensch A Moore genaamd, H W

~ I'll IJ • van Im rey. nltge 8C t, Oe heer Fuller IS bekend. en had iles noods kwam Woensdag voor den &SIIletent Magt8 RoNDOU;l\"D OF TE BEA1..'r'ORT EST _ ruet .Iechts COM!1r.aen NICe VlronFI'I\IlkriJk m....rVERZOEKT heleeCdehJk om een deel der maar dIt plan. boe gepast ook: IS toch met t d k Doof.lommeu Iostltunt tI!. Grolllngen. meI traat on een Irl.... van den eigenaar Vlm het Van de voornaamste straf7.aaIr: voor dIt Hof ook TrWSte en dergelijke vlI.n OOlltenMJk zIenODde
--UlUg "an de Boeren eD anderen III UJo Bo IVoor op ZIJD rf'qnlSltle annen I k J'k <; _" behandeld die van d- Hottentet dIe fI)n te knJgen en TIllUI! .~t een It.&h~"nsch .. -'e-' .... " d tee d or"". de bete UItstekend gevo g In pm tIJ werd gebragt Ma!;'onmek Hotel Hij Wal!daar bIDnen gcko. ~U .... ._~_____~, ,.te m0R8n erlaor

en
zOO a mnr 0.,_ 0 ver rlOg volstaan mot een loutllro verwIJzIng op de men had een dmner besteld en opgt'geten. baas den heer Vo.n .Nrekl'rk mt de PMrl ml Dnken

BeseDdlllgen bestaande nit alle soorten Tan van kan verwacbten Dat van Dr Hof noor bem gevolgde gedragslIJn HIJ heef PIlREKBEUllTEN OP 310IlGElIt-Gl'OOte Kerk maar bad ruet betaald omdat b1J geen geld Je buurt van MUlT8)lburg vennoord had en In Engel"nd eohlJnt men ZIch av .... dit all,,!
ou L. od '-ten b t dIt ti' I.' dtb It.... 1 h--' 0 .> tent 1>E die daarom ter dood IS veroordeeld I:ftde voor • hands met !.ng te maken NM3taara_pr u.. UD em oegezon en, In -, meyr. en elle e 0 men epa IDgen moo het bete .. g~cht UIt to welden over verscht! ~ morgens Ds v de Wall (raar) EngelBch lOU p een vraag van <Jen 1I.Il8I. .....llgtB-1 poed d

'- II Kim\..--l ) ~- J H ttb ha deld hid C'"rler no~ geen rutvoeng veT!!lag an 0 Donuell waar nog heel WILt OTer gepMl&t
eb .md • wor CD ",.argenomen en alJ malen ve or een oplelChng van hnlppredl I ~ te I Cb .... b b E"rw Keste ( uer ey e aTonWl raa wa.arom IJ "00 ge n Il< zeI III d k I rd '- rd

__ L d B M k I en"e pUll D. on veo raals ee,. IJ Ier H f (So t 0 tJ N X k bJ dat hiJ honger bad .. en dat hiJ bUlte ere za.a 10 a s moo VOOr.o:WIU1lwe In en geschreven won:lt troHt tban. ook vooral
OOI,-... • """"lo .. '''''J~''''- k... • .u.,~mwd.. "Jd ., km,b,,, , • • b , W ' m". m.~ .. - ..... .. • d d h d d.' hi "."""","", m...... ~d.'" Het blookd., d,,~d.lmg 8b.. .... ..,doc" d.. '" ","te

-erknl eo tfor yoldocolDg van degenen die d d ddt t did Jlle vlln ereg ge rag aarom, vrasgt morgef!. DI P D RU880UW, • avonda. Ds C len Wen leman cm zeI e áe geen '-, I V1 Boo d d P
, cr a I Z D"OI (Ri h ndl d h t h tIk wil t een Lleur lIlg.o......... 1 genaaw n ...... een gevo.n""'nzetting oor den.' ranscben MUllra.al

bem oode_'-unon wor en gevor 0 0 e op el Ing voor bIJ WIl men aparte wetten voor Natnrellen F Murrny - eepunt S _00"008 e mo toner .....n e 0 8 zou nJgen 00. .,~

...... DC'" d t dit I bet a.! H k dan.hUlS WM gegaan en daar tegen bet) u op Mad ..gaecar &ooveel wogeliJk politiek fn
Ku

--d, 8 Án'"'8!n. 1883, de volle Evangehebedlenlng • IS stel hg Vau 'unarom bon niet Ileeerooder de KoIooIale -Papendorp 8 morgell4 s _urrny nen a wc gev Wal! IJ :wam bl k 1 '----huldi gt bad 1
r- e- - lt a , (Graaff Remet) 8 ..vonds Eerw Smoor trlJ omdat .... I" de %aak gUc. b.drog wao ge. le oen a gemoene """'-' gtng gttn ander kapItaa :wekt te maken Te New~tleNB, -Prompte afrekeologeo VOOI' Ledl meer belang en werd dan:ook als zoodamg wet gClwld? Nu Ja, dat Illa1; ZIch hooren, n 1 Philad 1 his p/etUd MaAr als 10mand een dinner bestelt, var: ZlJIl BrandewI~n gestolen te hebben Ze 18 een domonstJ ....tie gehonden ten gunste ....m

ge Manden, eOL, IIIlllJoed gesorgd wordllD door den Moderator aan de aandaoht det eo bet 18 de vraag of al dat fretten maken Ds ETrEF za morgen te 0 P pre· Ihoudt dIt dan niet een mgeWlkkeldo verkla keren Ga~t bad lerover woorden met bern een "IJngmg Tan het lóll88telael WII.&l'bi) bpt

I
dlken ring III <Int hl) betalen kan ' gelcre~n en hem toen hi) hem bedreIgde !riesJ'(gt ill de graabcharpen met dAt ID dSyoode ten ernllhgete aanbeTolen Voor NaLllrellen zoo beel veel Dat geeft S lp M '--t h d '---didat ZI)n ligehaam aan de \Tormen te zullen leve vlekken gelijk ""'.teld za .. orden De onder

• IR II OLTE..'\O..... zIe e lUW uur EEN LrEFDE DIENST -Een DIet onaardig Ter- lila '~~b il d Klaa .. _' lilt • PIN G I! N. Men wee~ dat Iller In de Kolollle al8 op. maar vergt'et biJ hoe de Natnrellen. door voor don Westelijken KreIts welgevallen baal wordt v..n een Jonge me18)e te l'snJ8, ren een IJ ~~ ragt le oor 8 met een handelingen tu88Chen de EngplAche Begenug

bib steek met ('('n mee werd beantwoord waar hIJ en het Bestuur T&Ilhet Kanaal Villi Sues worleldlog tot et eeraarsam t thanll gevor. de bestaaode gebrnlken wat dell grond WI.T~DERO-Morgen wordt a.!daar s morgens mlle Dronsert me~gedeeld ZIJ Mg een oude net tabak meê sneed HIJ kreeg VIJf Jaren den gezegd bervat te ZIJn mP! het oog op het
octo 2O.-SteeDWUJl, pW) Port.nWe, LeTend. derd wordt een a.dml8lue pxamen voor de elgondom bet~ft, JU een aparten en voor ln de Ned Geref Kerk dienSt gehouden door vrouw op 8traat,..jd pro~~ met bulp 1nVerder tal van diefstallen ....aarvan l'en m"t ~raven VD.neen nIPUWen b.t verbreeden VRI

H.... eDI TU 1 Ya. Aaide en de Th I he K Ir h 1'- S'-II bo b h Ds ~18 (Goudirue). 8 Dndda ..... /4 uur) ZIngen eemg i5~ te en maar lt mbBak tot berooTUll, der Standard Bo.nk Ihet oude K&naal In ll........_.. lt een der st.er!u;te(., 0 d'u eo Ogl8O wee 8C 00 ... .., en sc, en oven voordeehgen als voor de Kolo- e- \ lukte t Haa ed li d dro g haa om ""'J_.v-
pi.... Rqtnlel tan A T merwe, b T Engelsch door Ds Stmshelnl rue r meJ en n r gepleegd ....ae IIIAU' dader eeu kleur~ tegen.tanden nn Engeland Rl&Z Pasha te
-P J Reuet. Af.l_trer nagenoeg. BC oon DIet gebeel. met bet I nlsten nadeehgen toe8tand vorkeere:t? Ver- 8Il(G':V8TAIl-Ds. D J Pienaar za.! 'alhier de vrouw te iIJelmaar geld bad ZIJ ruet v..n den nMm van Kla.aa Wmdvogel bail. cairo tot lid der vergadenn v..n Notabelen..

22-Lehebloem, ubi) Roodebo.ch. VI8t-
1

B A uamen der UDlver~ltelt g.ehJk staan geet hIJ dat In een Kolonte nis de Kl\8p ", d IntuMchen we ZI) zelve opgeleld VOOrzntl· slechts tenpence lrunnen meest.er ....oMen Dne gekowen waaruIt moo D.f\el~t dat men aldAar
-_.. in dan 1,,101. "'_--'el Yen W d -~ I d d morgen de diensten 10 de .ne Geref Kerk geres en Zl) bt Zich dat ala J!1J voor de Jaren W88 DJn lot Zeke- BL ..L '-_..1 een .~r O'AArftev..n de En-I--.'-en af -I raL~,.._, gne W I..eh 00 At e, en VIer. UIl a s men en graa van M A dndere bell~ften b v wat de betrekking waarnemen d d II 'Q LfOCI( I.UIU ~~ ...... 6~0Ul __ • Il"

Orlllbton, - hr. II .' d U LI ,,~ ou e vrouw gmg ZIngen men eze we Igt wat valscbe promesse op naam van zekeren Er ZIJn to het land scherp<' maatregelen te n
.Iagen. aan e nlTersltplt oe laald hern. drIe l'Dsschen meesters en dIenstboden het regt ROEl!T m leehJken vorm heeft zlcb te Voor meer zou gaven ZIJ naw bMr dus bij de Cnsty UI Bcau10rt gemaakt en ze te slavenhandl'l genomen Voort. li! p~ nog 'het

" 23-KuJlItad, "utpd In den boedel ,.1Ul laren stud1e aan de Kwee~8chool zdve tot zelf,erdedlgtng de rClgtspleglllg eo over brug afdoelIng George m het koom voorg.,.. hand en bIef een lied Mn en terstond gIngen Oudt.hoom aan den lll&Il Willen: brengen HIJ III do luobt vbeg.-n van een VllnrplJlenfabrn k
"'Jlen den heer C L Wlebt.-L P d d I daan alle venstllrs a.an de straat opon een menIgte kreeg t"..e Jaar on ullde het Hof verlatende te WoolwlCh ~ vermdtlen. .a.arbiJ NI.,t",
CauTIO Ir. 00. Ate)agarl lt genoeg 18. at aten WI dnar Uen zou het geheel ILl \\at den strijd lus"eben TE GRAAFF REINEr IS etm handelaar te heden verzamelden Zich en het regende ZlI dat hij zelfa tegen VIjftien Jaar D1Ct8 hobben slechts twee personen ZIJn orng ..komet. ..

ol .3 - \\ @!lin,toll. Sllljr~_o en Koel)ell van kunncn tWIjfelen of de stn leoten b'J hun Hebbers en niet hobbOls belren.. kn'lDeu Kood~kop Charles Rieb genaamd door venrtukkeu zoodat er ten slotte 70 franol! voor zon Dne etncle zaken werden ix>hand~ld ccn voorepellll1l/,' VlLnLord G JL..rnilt<Jn I'd I
J 1 Malan, - MalaD &; CeJhPl'l. Al· toelating genoeg ID hee Grleksch tbnlS zIJn In Engeland en dat het steeds bet lwndg>wmdc Hof tot drie maanden harde het oude sche~1 bIjeen was. DIe v..n Aekennan 1,,"1'" D G de Vllhf'.T!l ....sa d~t de politIek door tie Regpnnll en bepaalde
.1.. ,.. h tNT t t t k k I I PM veroordeeld wegens het kooven van ge DE IHE\"El'iBEl\"DE-De MalplJers (lie voor een etooh voor £68 lo. als loon onder een hJk door den ht>er Cha.mbetlain IpI..K-"Tb. Oah," RiTI.r Zonder End. de om eleuwe e8 amen me zo "r gema zlJn streven I~ gewent om a les lier zoo _tolen Iit11ll8veeron. het stelen,.ll.l1 Van Recnell8 bmndkast voor mondehnge overeenkom.t Verwlll'rder a('lde opzlgte van Ierlrmd gpvolgd w"ldra III .11
_I.. te "Th. Oab,· LeT.nd@ Ha ... Loe- te lezen. en Zieb Over de beteekeDl8 van het ved mogehJk ID to rigten naar hetgeen den M"l!'lstraat zIJn geweest zIJn naar de dat hIJ vaueUlCber nOOIt een relcemng had ix> oor<l n der wereld lIr .... r ZIch Ieren bevlDdm
..- cl h A OL:- MArulT AOE:VYSCUAP-Mlln leze de kenm. f f'- AW I "II had be k t st h 1 h t '-_ I h-.r
oed

• l1li1., nu en eer IWlpplDI.- Rlllezene een wl£standlg oordeel te vormen Il/. Engdand. om de aldaar l>c8taan~0 toe ~tra ZItting verwezen 0 n aggte omen me WI oevoe lj 0 ""ta en lOU eell verdelgtngtoOOriog luH8Cben Engels<b:.ll
8 1 Dempen, Atal..,er gevmg "'n den beer J N Bnnk Melt zoon 111 woerd da.t hl) biJ de zaak met uls cabmsn kon en met l'6nmaal III 8taat W811 gesteld hew een en Ieren Z.aJ 10 het leven roepen

u.-l!£ude, Paarl V~ eD Losgoed In Men Ion met nog meer regt kunnen vra sianden. voor I'egt én btlhJk goldt? Dat onze advertentIe Itolommen ~handeld hebben wordende ZIJn cab toen aanbieding te doen maar hl) had £a;) aan De AtUltnh!ICbe Conferentie dIl' to: ~l I
II den u..oh ~t1 uo D BeflDm.o WIl gen of er bier ID de KolOnte behoorhJk~ ~nwlge verwIJzen op een gewaand men PROTEcrlE VOOROL"DTSHOOlUi-Het Oudts JUIst bl) nJtuigmaker Raymond gerepareerd zIJn frocurollT 10 de Kaapstad gezonden met b.: unlP zou ~houden wordcn ....1 III ~ ven I. r

IOD.-J S Maratt ol: CO Alslagerl IgelegenheId bestaat om :tleh met de taal sebenregt of ragt vao den ouderdaan waar hoomsche blad wil T~vaalichen tabak m de 1'11 toen bet Uit Raymond 8 getutgeDl. bleek verlo om er zoovoel bij te voegen al. nooOlg t. I-i)dney plaats hebb"n fln d >Or afgev""r
26 - W .llilljlloo. OIeen eo Ka..IJ@o Tan J I Kololllft laten belaaten ten,gqneve der Oudts dat ,ht met bet geval en de cab eerst later biJ w.... UItspraak Voor elscber £tH .JS en d~ difird"u van slle Aus( rah", h~ Kolowpn )..

ol J ReUe',-J Fred Pdota &; 00., ....t· van bet Oudo Tetitament bekend'" IlIaken hIJ en heden ala hiJ BteedS Wtll voor den hooml!Cbe tahaksboeren Mell. vergete echter hem aangeland w... zocht hiJ maar evenzeer Ik08ten D~ tweede "lIB die vau aekeren De neven. NIeuw ZC>€..And "ordpn hiJI""" I 1
.1ajr1l1ll I lotusscheIl, de prof_oren der K "eekscbool dag komen, dat geen. In het wcrk der Kolo Ill"t dat Koloniale WIJ m den TfIiIlBVaal 'an I tc vekt'Cfs JlaJl Raymond de ,erklanng te "lt die dO(lr J van IIeerd.m wegens dte! Lord DHby WIde onlau~ Oe Eerste Mmu;t,.,

• ~.-K.IabuIuaaIK_,_~~~~llIg talm~bnrt.'d. schIJnen met de taalkundige kennIS der nUlloWetgevIDg JUISt het meeste Lel waa.r Ue belasting vnj IS. ontlo en dat ZIJn cab veel te zwak ....&8 om stal 'I'a.Il vOliraarlJe ten onregte vervolgd WJ1.8 van 'lOtona In de "etgevende V~'rgad( nn~
~te -_ ...... ea UD e no./ T AI NUR berts d de brandkast te dragen Intusschen beeft I en hier £1 I)()() vergoeding 'roor willp m&ar te lfelhournp hM geen de mlllllte bep:nr ...aIn deft l..unntea oo..del ....n W J .fA.. 8tudenten tevreden te ZIJn, en verwerpeb~ tifano.cn Wil hiJ berstellen doo mIddel van dE dLr;AL bOORD IS Z~ re 0 s!eil lf Charlf!ll P..ogen ZIJn verdlensten owtrent het zich met £:.!~ tevreden 8telde De derde 7.aak hd b<:%1lO"aar.... t aall Australt. door bet d"p( r
wrhu)aD.-J W :U~)r .t 00, kan meD he~ voorOOreIJeud onderr1gt wat den lIocIJna, maar wIe beeft. om zIJn vneo. on:li e re: ~t~ ~ van oeh te K:..apstadsc~e publiek nog met een venneer die van C ne RWldt t",." A B Hrantl "tS ter"" VIln Pran!IChe ,proordeo-Iden nlLlU" na
A....... • ltd K 1. h I te d la b 1 h geven CD oor de re en anDiu,Jn e_~n derd ..door ru.. te vertellen dat dezelfde vnend bUlten bet Rof gcachi.kt en wel UI dier voer bunge cilAnd, n Lerokki!IHI 'W~m Lor,} Car.... v._ ......... tl~. 8

a
-e"- en n_Lkell ·.n men ge[lle. om 0 e wee"sc 00 e S"""o. uten te e pen, et meeat pan &BIl zl)n em • 18 """"rt dl _. h d ~_-' di f~-II 1.._-' -'-t -l ch ligtt betr '-_ C

_ ..... ,..11-- u ~.. .,.. , rr ks lWt te t d yo t~ ]08 e m... em aan e tl.UUere e ....... en UIIU ua ver"-oe,,~er ZI verp e ZIJn I' nanon 1B .,.,Zlg Illct eeu reu; IJAar an.adll" Jl, Eilenberg,---l 8 MalaiI &; 00, !If. worden toogel.teo, geeDUIDt noemen Dne tot gedeeltelijke afsehaBUJg j~t n dim.oen meuws wa ID e - of' .er I 11 aeell!llDomen, ook de brandbat TaU den /lcingen ah onderbaljuw 're leregter en lid ,,"Mr hij te Montn-aJ met de mce.tF ~drifl
...... V of TIpr Jaren Iheolog1SChe Itud1" 11 DIet deo ace~ll8 P Dezelfde man dIe er Irlll beer beland. KlllZCrasracht bIJ Bmtenkant, :van den AfJi,elingsrnad te laten varen Beau olltv ..ngen .. erd en op een ter ZlJner eere ge.

~S-OONe' Paul, Erveo. aa&werk 8" d d E ..&.u.h H b ,gestolen hadden De dieven waaronda een 'fort WC8t venab!n en zoolang elllCher er geven maalujd verklaar<ie nat OoaJedemtte• I aDder Loegoed, ID deo ID80ly b'edel mlO er ao wat aan GraY'""" e <lOgesc O· d. boeren taw '1"11 lutlg vaIleD hrooder van Charles hadden ook In deze zaalr: Iwoonde. binnen ~ mIjlen er van te ko. vccl beter bM be&ntwoord daD hij zich luid
A D I na Blerk.-D. "lillen, Fanre lea vueilcbt wordt waar thenlogt8 oeo dllr wa~ kan men anders verwacbteq van vnj wat meer van.het ~olen geld voor uch I :!Qen. als hl) per trem er door kwtun Terbeeld DIt laatste punt .. OI{~ ~roerd
• OD..i.b!at8f" IIludlevllkkeu TJilmaakt WIll van de dl., Ollt hilt DUt der eaugt'Iltle Uit comeo da.n ZIJ hem gelaten luidden. Op elite droo maanden geen lo een voorlezmg ovqr • de ~tie~.l)etrek.

' al-::::-V~ ,.~~!.I:,.t::'~lKweelrBobool komt en "'Jo namen voor dell hier te betoogeo, het "oor. voor~i:!!:!. ~~='!:;t mea ~ v'::aka':!:rs ~de!uSac= ~ 1Cb=~
r.. ,.ualtfar. .. betipcUead heeft &fiOle,l. bD_~.. ftD J.... paar door _ aUbau~ ... ~ ~ ... 1iO'ol'.."Bupl ~ ~

de flU8 .-au P
Jt""d. Afilllgllfll

.. 31-1\ l'p"1lutuI.ti_ EI,I. e Paa, Ion
J F J~.rtmft _ e \ I ...
C ~r.1Il I.

Noy ll-N.bll Pq 1 tb- ~"e :jl ton. , s" en
Lo _ 0 ederen \ lotw~rk. L ve d~
Hu~."nl. In d 0 In. 1."Olftn",""boeit.1
van J S Ju.\lb Ir,-\1A181 &; veil! ...
Afsloger.

ol 16 - \\ elmoed Eltrst. R, ..r ".l1el Vast-
j!oed von I L val d.r IJ )1-I J no.
man \f81a~er

ol 16 -" lijs P IRrdekloof \ •• 11t ed 10 d~n
insolv b .d.1 nl J A
VlO ZIJl. Afslager

BERIGT AAN DEELHEBBERS.

VOLGENS eeue Rl'solutJe van Deel
hebbers, aangenomen op de Negfln

tiende JAarhj ksche AlgemE'ene V t'rgade
nog, heden gehouden, wordt mits deze
hODl8 gegeven dat eene SPECIALE
ALGJ<;MEJ<;NE VERG:\DEIUNG fan
Deelhebbers zal worden gehoudan ten
kantor6 der MaatschappIJ, te Malmes
bary, op

lingsdag, 13 ~Of.

bl ARKTPr,IJ ZEl'l

J at( 18 en 1:J Deiober
Jo: •1883,

T~"Il ure 'II voormiddagII,
Teo elDde I eelhebbera JU de gelegenheid
t:e stellen da wenschehj\theld te beepro-
k8Jl tan de bestaaDde A-ote Van OvereeD.
kornet te henle" voor I.'D andere zaken.
beheklnog hebbeDde op de beoogde re.
cooatrocbe der Maal!,ohapPI]

op last,

& G WA~RMEYEH,
SecretarIs.

Malmesbnry, 17 October, ] 883

MARKT -AGENTSCH.\P.
Aan Boeren en Anderen.-

In

N. Brink, Melt Zoon,
Markt· en Al!]emeene COmmlS8t6

AGENT.

Nleuwe Markt,Kaapstad

VERZOEKT VfleDdeltJk een deel der
onderSWI1Dlng va.o Botren en andoren

te mogen erlallger:
Beseodlogen bestaaude UIt alle soorten

"an Prodncten hem toegezouden zullen a ct
.poed 1VordeD waargenomen en hJ lol
&ntchten do Hoogste lJarktprtJlen er voor te
verknJgen, ler voiJoenIng van degeuen dIe
bem o. !ilemennen

ÁfrelrenlDgen rnllen met lpoed en naanw-
gezethetd worden tea nIt vot' r g bragt

NB-Zakken en Manden znlleu dadtllk
ierug bezorgd wordeo

NIEUWE MARKT

\"r l"pp.,len pe, lh.
AIIJn Pt'T i UIn
Amsllddl.n
000 on per 3 ha
Iloter pe' Ib
fi...t rer hus
RI>emkool per stuk
Biltong per 8tuk
DUI.en
~IJ..r.n per lO)
r. nJ. pl'r .t Ik
Hoene J rwten
Oroen. V J)1on
0". '.0 rer .tuk
GuaVI18 per 100
ttJt!oder~ p~r st Ik
Ko. I per .tUK
K.lk ,.,n.n p.r "tuk
tIm en.n per I X
LoqOR t8 per 100
Makou ... n per .t.uk

VOOR f)JO TWEEDE KLAS~I GOU "Rrt"," per lUO
VERNI-:UENTS SCHOOL te VEN Okkernoteo

TERSTAD (KsapkoloIJle) PI880jll per 100
Het 88larl' flU den Hoofd onderwIjZer I'RtaU... per~ bo

181 liJn £2"0 s JRSrIJ, Il slDllende HU'8ves.1 Ppljoappelen
ompotjnen

hng eo dat VRn de Hulp onderwlJzeres T.hak per Ib
£I~O s JAars

Eene degeh)lt:e kenn s vnn de Nederh,nd
.cbe taal VDOrbeden co van MUZIek en
Budwerk foor de Ass steu(e zal als eene
onmrllbare verelschte ~8cllOO w I wordeD

ÁPfhC8!teo urlreceld Tlln de ooodige tes
hmoDla,zullen le V EN 1 EHSTA D onlvaDg.u
worden. wt op den 1"deo DEC F MllE H e Ic
ondet adre8 van den Ondergeteekendl" nRar
1I'len meo I.lch tijdens de ~yoodale zItting
ln de Kaapetad em verdere gewenschte IU
hoMlog vervoegen kaD

ABRAHAM J PEPLER V DM

]i

Onderwijzer en OnderwiJ-
Zeres benoodigd,

G
b
P
111

"v.
It)
h)
lfl

In
A
G

ZADELS.
OM het blD:len het bereik TRn een leder

te brengen Ilch te k nnDcn voorz.eD
'\'an het Model en Fabr kast VIln Rm ER S

beroemde bN!! ZADH wordt er tbRDB
een goedkooper soort gemaakt Probeert
tennl de nieu "0 ZIt tlDg met Wol gevoerd
en Veeren ZlttlDg met Gomelaa!telr Let
Wel dllt Iedere Zadel biJ hem gekocbt. be
boorhJk gestempeld 18 Onde Zadel8 werden
all nIeu" opgemaakt en alle reparatIen
DetJes verrlgt

TUIGEN.

m
r;l(

........
to<
al,
da
m
m'.1.

Het Gladde leder, Engelech leder ge-
Ilumd, wordt met "oorslag genr.ald. van
Koperen, Zwarte oC Ztlveren Gespen "oor
lien en gf1ltempeld Met Handelaars III bet
lfI'OO' en Togtgangers worden speciale sch.k
i.iDgen gemaBkt Men ven:ocke om pnJsIJJst

~- A. T. RUTTER,

hi
EO

in

24 Darhng1!traat, Kaapstad

lIARKT AGI~NTSCHAP.
A.an Boeren en Anderen.

J. ROGERS,
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on tkennen
I monsten
n h ....r Carl
oe ~n die
een bt>zoek

lnu" Hall &
,... I cor de
lid plaata
I eersta

w rk

)omboot

~nomen
Ic .ndpr
w .... r de
het geval
oPt h...,t
nJrlr Deh
wekt en
n)k JU&I>l'

nnJk l!1en
b Algters

d t "HMI
S.......t

g<>prsa*
le vooral
nm '11n

Adn raa.l

... ",or
~ np het
len van
rt<>rltste

P""ha te
tabel_

n aldaar
raken

n tf'gen
Mg het
niubnek

l't>'>t4'T

neH '"
nMP
"1 ....1de

Wil
n alle

I>t v nden
g"1.. hen

'<re ge-
>demt e
eh bad
~r{)(>rd
~t ... k
DJ n
~ h t
~

m.... men heeft hier In denel1'OI' ounudde-
hJlten omtrek bitM W81DlIf V8Il bet vertier

hn.oIn"~_-1 dat zullte publieke werken verondersteld wor
Mt,ln-1Ui~ieur. den aan te brengen gewaar geworden Alleen

beeft men hier vele van daar komende en naar
11' rk zoekende ambechtelui en de sich op
karren en wagentjes bevind ...nde handelaars
aangetroffen VTagende Zal meneer met.
koopel of Heeft l eneer geen werk

Heeft een ge rewger zich al 00 t 8 morgens
voór zOIL'IOpgang op een konden Willdengen
wmtennorgen op reis bevonden en geheel on
verw ..chts en onverklaarbaar een wannen lucht
lItroom gevoeld meest m de nab jheid v..n een
berg of kop' Als zoo iemand met het terrem
en desselfs toestand bekend lS en dus weet dat
het met kon onstaan door een grasbrand of
andere kunstm ..tige of tijdelijke oorzaak zal hi)
Zlch verwonderen zonder het verschijnsel te
kunnen verklaren Want of deze warmte ti) de-
hJk of ~ndig 18 of Zij aan het vermeerderen
of vermmderen lS of onut .... t door eene nog
smeulende of wtdooveude onderaardsche hitte
ZlJn zaken die nog met wtgemaakt Ill&&l' de
aandacht wel waard ZlJn

n .. )( r
og<Ie .tAL bet \'<><>rtItel g_D I....

!.;ore ... rdu del n~ mlUlr een W')1 J!1DIfder W.t
nb eld on h ro •• r bad tu_hen beID eD Dr llof
III 1 ""0 korte d !!CUBe epiftUe

JJ Kotzé e e lde d ... 011 'oor om d. auk !lIt
te st. en tot de Reg lICoJmm8&. bur rapport 1011
hebbe nltll.brllII I jnd .. er bJ dese lU.t eeo
tW' Jf.laehthle "ppel_k Mnh"ngljf HlerSegefl
beek de Comm a. lt no Re'18'" geen b",,",,,, te
hebbeo m....r 08 ~eU elfor drong op .telDlDlIljf
over het ,oor8le .... n en teil slotte trok Dr KOlW
h.t Z Jne terug

Voorstel IUIntenOmeD
IJl! Il otm"yr (de Scriba) bad "oorr-'-'U

de tentooMalhng ~onden In een
no nmer zullen WIJ er welhIfI lete

UIt medoocel n
Ult West Afnu v=rnoemt rwn VM 'ffIJ'

balen do '"'1 de ou-te ~h (lj n, vm bet
Oost n heri nero nl a n Il<' I rotend ent op
den troon van \.iliJ. lt... lel c n et Z Jn
pale ft en al m de bt beeft I ten vh~en
.n een an Ier ddt orbc I w ltira denkt
te volg Dat I !tngo do- r d Prsnschen , oor .. Ix .tp Z~"bossen ve s hi
"erb". ti s wo lt vwkl....rd I'P valsoh gt' I ten zonale pelargoniurus
rucht te «IJn Du kansen va D BI"IU!Zl1 aan Scour
de Co go "'0"] n g<!zeg.l even -cht OJ die ~P" e pnJ8 Js Me) S III Suour
VWl Stanl y goed (' staan 'oor de beste staander v pr soorten lobelias
\l Pan)" heerscht groote verstoordheid 13. C H Bra nd

o ~ do g.: heimzinn gh e I " ar ede aI wat '\ 00 de boste staander zes soorten phloxes
d ~PU van To k u Ix tn ft door de Pran lOs Mej P J Kotze
...h R genng wordt bt>h., d II en een IUln "or de beste stander zes soorten ridderspo
tal I en der u terste I nkerzijde hebben zich ren os R Templemen
tct n M n ster Ferrv gewend Uilt den eiseh 'oor de beste groep z". jaarbloemet os R
reu de Kamen wnt.< nu hij ,tll W roept'n Er T mplemsn
wordt beweerd u..t de Fransche Regering met 'oor h t beste opgemaakte hand bouquet

Eng.lsche li onderhandeling 18 over een w lie bloemen uitgesloten l0e6d MeJufVrouw
king Ier &aak Ayres
II g • er ditmaal van Zwd AfriltaanllChe Voor de tweede beste Ja )ongeJ Re tz

&&ket.- \e vertellen !-.1echta heeft men kl ..gten Voor het beste opgemaakte bouquet wilde
over de wcagenng VIIJl Natal om ouden Lan bloemen £1 JO geJ Myburgh
galiboJele W laten terugkowen en over de be Voor het tweede beste lOs 6d JongeJ K
handeling door de Rl)Uregenng ....n Cetyw ..yo W..termeyer
aangedaan terWl)1 daarentegen een Nat.alees Voor het beste opgemaakte bouquetof midden
den heer Frank CoICD30 te hJf gaat als lemMd stuk E'en bloemvasa ter w.... rde van £2 2s [on
Wlf>r verwonderllJlr.e a8llUnlDtle Ills knaap hem g<!Jufvrouw li le Sueur
seer goe<l bekend wu maar ten slotte nch m Voor de tweede beste bloemv ..... ter waarde
een graad vertoond had die alle V6rw.,chting ....n £1 1. Jonge) Abercromby
te boven gmg Voor do beste opgemaakte handbouquet een

pnJ8 ter w....roe van £1 Is Me)ufrr R Tem
plc n..n

Voor de tweede beate lOs 6d Jong Jufvrouw
H Cloete

Speciale prijs )ongeJ S ds Sm dt
R TEN

Appels der I efde K .... psch ..)
iJS CPBrand

Gus vas de beste schotel J. 6d
mBn

Loquarta de bellte schotel 'is 61
Coli ng

Limoe en de m{l()lste zes ,,. W Ed.....rd.
NAArt)e. :le beste twaalf ' .. 6d W Edward&.
Kaapoch" Ingelegde Vruchten "pecialepnJ"

me)ufvr Littlewort
OROEYrE:'i

De beste kollekt,e VBn n et mmder dan tw ....lf
Soorten £ C P Bran i

Art .)oklr.en (Jeruzalem) de be.te schowl I.
Bd C Piton

A8peTSJe le be.te bo. ". W Pl\t~r!!on
Beet wortels de beste ze. S.

mon Jr
Boerenboonen de kste oehotel 3s 6d

Solomon Jr
Kool met drumhead

R Te pl"man
Kool (drumhead) do 3. Gd
Roo<le Kool de beste twee I.

mon Jr
Wortelen de beste ze. hoorn iJ.

mon J
TESTOONSTELLING VA..~ BLOEMEN Wortelen de be.te ",. I..ng .. v,
op Do lderd&g werd cr een van bov!'gemeld Wortden roode de beste voor vee ", C P

Oenoot.och ..p wtgaande tentoon.wll ng ge J;lrnnd
houden Yan bloe nen vruchten IflOOnteD en Bloemkool de heste twee v. CPBrand
pltumvee ~n wel n het Tpntoonstellingsgebouw I Selden) de mOOlSWzes ", H Solomon Jr
m lien tu n déT OOf'de Hoop Log<' en n een K mkomn er. de be8w twee vS R Roth
gedeelte der Gouvernementslaan W) kunnen kugel
haar n et Nn volsh'gen snccOlt noem ..n m.....r toch Knolkool de ~t8 .eo I. titi F G Burchner
ww er veel opgebrv.gt dat wel • en.waard wu p" de besw lOS il. H Solon on J
ZOO wllTen er bouquetten zoo 00001..I. maar 00 t &1 vie krop tie beste 7.es JS R Templem ..n
het oog 8trct>lden en mlchwn en groen&e Salade do • H Solomon J
(hoewel er \led weJU g vertoond wer I die de W tt!! wortelen de moo 8W Ze8 3. Gd H
bezoeke • <led"n wau,rtanden Een verume 180lomon Jr
I ng wgelcgde Tru ht n nn m) LIttlewort Erwten (gro<>ne n et gedopt) de beste Vler
kre<'g een welverdi nden .peoalen rnJ" Plu m kwarts lOs CP Br ..nd
1'1'6 wu er ook bIJzonder wem g ng'f'zon len P ter.olie '(gekruld 28 R Tempi man
maar meeet VlAn goede kwalitmt w t ook ge Aardappel ..n de beste drie bu.hd. (ronde
... gd mag ....orden VlUlde kowJnen Het lokaal £1 P A Myburgh
waar de bloemen tentoongesteld Wilren wall A"rdappel n de beste bushel (ronde s 6d
allers1erhJkrl ge<!e<lO.....,rd met vlaggen enz A Ch applw
terwlJI er n een hoek door den heer C Ayn-s Pompoenen Ir.eopmg) de grootste en .waar
bloem st enz een 800rt van grot 0 D et een ste il3 J Sm uts
waterval n m m ..tuur u t kurk ruo. ~oru)neren de beste schotel vlln t .. ""lf "s
....ren. I'nz ....a. "erv ....rd gd Jnt w8ar. H Solomon Jr
I) k een kunst.tuk mogt heeten en r heer Rapen de bellte ze. w tre ". J Bletchl ..~
IJk fnooh en koel wtzag In het begtn Rapen de besw .e. Zwoedsche JS C: H
11' .... hat aantal bezoekers genng maar later Brnnd
n de n" n idig toen het mnz ekkorp8 .... n de Rap ..n de .w .... r.te U'S bullock 5. H
A en B HooIflanders Zlch n den tum van de Solomon Jr
o H Loge liet hooreo kw ..men er gedung Voor n eu we groenten lO. P G F scher
meer ....n .oodat men de oplr.om.t wel ....n N euw Zetl ..ndachc "1 n.... e W PBrer80n
ZlenliJk lliIIg heeten H t 11'&11 dan ook een (""'gru) C H Brand &hotsche kool lOs
aangename dag en het weder liet weu te PLUnlVEE
"enschen over I Dorkmg lOs B C B Lo lW
Eindel Jk d ent nog ge.e~ dat zo< de ten Rp....noehe lOs B Norden

tooIL~wll ng over het geheel met zoo goed wu Brahma lt hte lO!! J Galloway
&1. men wel hlld !runnen weD8cben de schuld Do donkere) lOs M C de Vne.
daarvan ~n""m. &an het genoot8chap hgt dat M ..IMsche eoort lO. S E M Ros.
met ~)n )Vongen oecretaru den heer Langer Paar K&lkoenen lO!! B Voloteedt
lll&Il alles gedaan heeft om haar te doen wel Paar Ganzen 10 JJ D BuyskC8
~ I Eemge ..ndere soort n et onder bevengenoem

mer volgt de pnJ8hJIIt - de begrepen 1 Is CJ Muller
KOLLEKT1EPOT PLA..'\"TL'f Eeruge sndere soort met .nder boven genoem

I
de begrepen tweede pnJ. ", F Btegtn&fln

Voor de heete kollelr.he broei. kast planten Paar ....n eemge andere soort eenden I()s
twaalf ID getal bollen en J....rpl ..nten wtge B C B Louw
,ollderd £~ T B W..toon.. DtIVEN

Voor de ~.te Vler l;)jl W P ..ter80n Paar kropI>C" lOs F Langerman
Beste enkel.. s Ild T B W ..toon Do tweede pnJs 5. L Serruner
, oor dlr beste kollel<t e roten n potten acht Paar po.tdwve~ lOe R Sm th

in getal 1: 1 F G Burclmer Dl), tweede pnJ. .5. J CourtenAy
Voo de tw>.t.> kollektie fuch8J&ll twaalllOOr Paar nonnen 108 W J Robert80n

ten £1 CPBrand Do tweede pn]! ~8 R 8m th
Voor de beste drie • C Ayres Paar PIUlUWBt.,.rten lOs J Gallow ..y
Voor <le beste kolle kt e pelargoWUID. z88 m Do tweede pn)s iJ. J Galloway

getal 1'" H Solomon lIeD Eemge ..ndere 860rt n et onder boven genoem
Voor de beBte dne il. C H Brand de begrepen lOe R SmIth
Voor de beste ICJI I<lDale pelargon urns lOs. I Do lo tweede pnJs S. W Hew ..t

64 C H Bran I KO:'iIJNEX
Voor de beste drie il. II Solomon. lIeD Het beste hok komJnen een medaIlle J 8
Voor de ~to kollektIe v""lkle~ dito N eedham

m getal I Is IL Solomon ""n Hoog ....nbevolen W P H Andrews
Voor de lJ...te twee -lo C H Brand
B ste enkele 8 6d Lawrence De rapporten der Beoordeel ....n! lu dden als
V()()r d" be.re zeB 100rten CIDer",""" • Hd vollfl-

P Burchner
Voor de tweede be.te 3. Bd CP Brand
Voor de be8te drie ooorteo ó8. CPBrand
V >ol' de beste t wll8lf lOOl'ten Vloolt)88 lO.

C II Bmnd
Voor de beete lle8 d to Ja. C H Brand
Voor de beste dno dito Is 6d C H Brand
Voor de beste acht 800rten petuntas ge

rlroopt of geop kkold • r.d C II Brand
Voor de be.re Ze8 eenkleunge do s8 F

o Burcknl'r
Voor d... hellte U'. 800rten verbenM s 6d

CPBrand
Voor de bellte twee do • CPBrand
, oor de hetrte 'VIer potwn lokh... il. C

Bran I
VOd le ~te twee potten do 3. C

Brnnd
Voor de l:l<'otR 'PS potten phlox.e~ éenJange

ooort Js. il HolomOJ
Yo<r do beste Vler anJ I "ren ~s C

Bran<l
" no de beste enlIele BAlia 3. T

"~t", n
.B. n ~ we 800 t ool&llgs IDgeTOOrd

d C Ayr""
Voor le bP.te enkele begon188 38 6d C

Ayre.
'\ oor le bP.t Vler met nerhJ li: loof 10.

G Burchnp
'\ ()( le h ,,"'. 800rten planten met swrl Jk

loof n tcl U8 £ W p ..tenon
Be.t.. k !OOOrt • 6d W Pl\terson
Voor le l",.te kollekt e Kaapoche ....ren. n

potu-n t" aa (ooortl'U 1: I C Ay""
Voor de Ix. e kollektie bUlt~nlandoche varen.

t"lUll! loorten £1 100\. W Patel'8On
\ oor tw_le oo..te 1"1 T n W..tson
\'oor tie twee m~ zei ban" <,n hE-st ge

gT0<' I.. KIl8I"",he '"!U't'n. il8. T B W..t80n
\ oor le tlrie meest zeldzame ('n k.t gr

Il""" de lro tell ..ndsch.. vart'lJ. 1)1J T B
\\

EUROPESCHE BERIGTEN

n g_ h eerd 16 ) t te 1') , n
n dd !Id __

-- 1 KING WILLH.MS TOWN 19 Om-Van
LO'S DE~ lG OCT Sir Hercules Rob nson MeV, n vordt er een geval van roodwater be

....1 bebulpz ....m ztjn lf de on lerh a delinge rig t Hot d er st u f Dingedag op den ge
J]\et Pret lent Kruger om de herziening dor uieentegrond l'lill McLean
Tra sv...u. Ie Cu v nbe I

E r: Jll Aruerikaansehe ad okaten voor de
verded gtng van 0 DonneIl C..rey. moorde
naar Looden gen rive e rd

D Gra t I ut! arriveerde te Plymouth
op Zondag

DE AANS1lAANDE VERKIEZlNGEN

CRADOCK 19 Ocr -De Middelhurgoohe
ta .. van den Afrikaander Bond heeft besloten
de heeren Vermaak Hutton en Fhersen voor
dezen Kre ts te ondersteunen

HANDELsBERIGTEN
ZULtTLANDo t a ge mgepubl "r119 vcl 320 nn

LONDEN 18 Om -Consols lOll &Ogora
haar Is Sd

Op de huidenverkooping van heden .... 8 er
goede vrasg naar sch..penvellen 200 000 werden
....ngeboden en alle Yerkocht De pnJZen
w..ren een kwart hooger Dismenten stil ma.ar
vast

De tu~ochen stoomboot Durban arnveerde te
Plymoutb te 4 n n op Donderd ag

EUROPESCHE BERIGTEN

DURBAN 15 Ocr -De Natal Me'fCury ver
neemt dát Cetyw ..yo het Etchowe .K&tnpMaan
da~ namuidag bmnen kwam en ZlCh aan de
Bntscbe autoJ!ltelteD wtleverde Hij 8prsk
met versoheidene menschen m het m kamp
Hl' ziet er veel magerder uit ID 18 ruet
geheel gezond Zijn wonden IDJn wet gebeel
en al genezen Dabulamand 111 ook ID het
Etchowe k..mp
Een ander verslag door de Mer ry gepn

bliceert meldt dát Fynn~en Konmg mEtchowe
mot een escorte van J:1luh18 manschappen m
een ..mbul anee bragt H) had omtrent 150
"olgclingen Men verw...mt de dragonden
en artillene onruiddell Jk terug Er 18nog meta
bekend va. wat met Cetyw ayo zal worden ge
daan Usib pu heeft z) t jdelijk ka.mp ....n
d. Ibaban ..ngo opgebroken

lWIl I!TEI.LBN ONS !lIET VERARTWOORDELU ....
"008 DB OEVOBJ BNII ONZKR CORllE8PONDENTlU'

lNOBZONDEN 8TUJO[E!r KUNNEN !lmT TUUO
OJlBl8CHl' w~RDEN -RED ]

( f a ten CorreK[Jo dent )
J8 Oeluber

BLOEMPJES OP DEN LEVEN8WEO

n 9 [J bl eerd O} 19 0 t 320 n m

19 OCT -Een aardbeving heeft
versche dene dorpen ID Anatolia Kle n Az e
ven eld omtre t:.wo m nschen doode <le en
omtrent O)()() bu ten hu svesting .tellende

De Chinesche ..utorite ten maken toebere d
selen om Port Canton te blokkeeren De Dogue
Forten r1Jn vl\n proVlaod voorz pn I'n er ZlJn
Chmescbe troepen te Whampoa geland.

Op het L ber,...] Congres te Leeds werden
resolut1en gep""sool'll er op ....ndnnl:'Jndo dat
het lde.n!1fI onder de bu ten bevolJq_ng de eer!!te
maatregel ter overwcgmg b J de volgende z t
bng van het P ..rlement zlJn zou

Er I. cholera n twee dorpen nab J Alexan
dria Ultg"broken..

DURBAN 16 Om -De correspondent van
de II" cu 1/ "orneemt dat de heer Fynn n ....r
Cetewayo s geg<I.aD met de Regenng ... mbu
IMce en paarden Do ]lut.d Jferea tie &dve
t oer zelf! d..t U Sloopn een bloed g fee.t heeft
gevlerd m des KonmgB!fro' dgebled zonder 10
het mlllst daarin door de Regenng gehinderd
w Zl)n Goourende de I.... t.re twee maanden
beeft bij ledeten volgehng des KODlDgs d e
h J Vlnden kOD oPlf"spoord en gedood en heeft
praktIsch Cetew ..yo s l..nd ontvolkt

Er worden lJvenge toebereldselen gemaakt
om h er de L~bdbonw Bloem IIIJ Indnrlne
Tentoon.telliu$' n J annanJ ""D8t te houden

Zat rd..g en Zondag J I had de gemeente OJ
h er het voorregt vencheldene leeraren te
hooren d e tot haar ... ren overgekomen bij
ge~nhe Ider Conferentie en het Nachtmaal
Di. W Murray P D Rossouw G M,.nus
Pienaar RoUef en ooze leeraar WllCen wgen
wool'llig. BJ le ConfereDtie werd gesprokfm
over Bekeenng Gdoof en Zalighct I Alhoewel
de opkomswn n et zoo voot waren was de
.temmmg good en naar 'lnJ vertrou wen velen tot

l'e'£': M..nw hield een Rtichteh)ke redfl biJ
gel ..genheld VlUl het A vondn aOJ tI,rWlJI de
tafels beurtelings door de lAera&MIwerden be
d,end De dankuggmgsrede werd door Ds
Ro8llOU.. W'aargenom n De opkomsten W&ren
groot ook n den ond was zullr.. het gevoJ
toen leder der I~ reo een ..fsehe dawoord tot
dl! gemeenw ngtte Mogen 11' J nog veel zulke
dagen en oogenbliklten beleven

Onze boeren z)n beZIg met oogsten W)
hopen dat de pnJun ook d t Jaar goed zullen
Z Jn

ZULULAND

KAAPKOLONI~

DE WERKSTAKING TE KI}QJERLEY
KIMBERLEY 18 OCT - He4en n orgeo

werd hot werk m de Du To ts P~n en Bult
fontem ID Jnon gedeeltel )k hcrv ..t De werk
stakers J(l('gen de lDboorlmgen 'Pt laatst gc
noen de n z den dat zij bet werk n eerstge
noemde tegen den m d.dag ~uden joen
ophouden Bene deputat e der werkstakers
zal wll&l'sch JnliJk de bazen heder qnt noeten

LATER -De heer ~ ..rk Foggttt~ M..yor v..n
Kin berley overleed heden

KIMBERLEY 18 ocr -Groote getallen m
boorlmgen heb~ getracht 0 11 de m..chmene
te Bultfoow n en Du To ts P"n tle vernIelen
Men beeft OJ' hen gevuurd Dne inboorlingen
werden Jewond en eén gedood 1_ Er w..ren
E'e ge b~ken onder de mbool\UDgpn De
Kimberley MIJncomml •• ,e heeft le door de
De Beere M )nCOmml881e gepasseerde resolutIe
bed umorgen ..... genomen

K UP VE GOEDE HOOP I ~SDBOL"
GE~OO rSCH:\p

KIMBERLEY 113 Om -Er wonden speclale
con.4bels gezworen Versche d n maILt

!
SCh..Pp Jcn n De Beers ID Jn zIJn daann en op d..
vloeren ....n het werk De Fransche de Cen
t ....le en de Sta I..rd M.... t8ch ..ppl) van Krmber
Icy z J ....n bet wpr, op de vloeren lll!I&T er
• nog get voorn tZlgt op een rv.:blklring tus
oe! e patroo. en werkstakers.

Op een hed n morgAn geboutien vorgwl.IIMng
van do De B... r. M JncoIDUll8S e werd de vol
gend" rc~olutie ....ngen n en - De mterpre
tat e doo~ den wet.beambte ....n de Reger ng
alh er aan clBusule 3 vnn het touilleer regIe
ment gegeven ten effekte dat do vCI'Wl8seling
v..n kleederen um de fouillrerhwzcn DIet ver
pligtend lS warde aangenomen door d zen
Raad ..Is bevred gend Z Jnde en de b..8tuurder!!
van Maatsch"PI"Jcn enlUldere belanghebbenden
worden terstond van het nemen dezer resolutie
verWltt gd

KIMBERLEY 18 Om -Er wordt OJ! dit
oogenblik eeue vergadenng vlln de werkstakers
v..n K mberlE'Y en De Beer s gehouden ln de
zaal der Odd Fellow! De vergadenng
heeft besloten de oondlt B verva* m den vol
genden brief ....n te nemen -

Aan den heer Wilde
Secretaris van het veJ'6('mgd com té dcr

werklieden van de Vler m Jnen
W....we Heer -Mils deze melden wI)m

gescbnfte d ovcreenkom.t en resulutien op
de dne vragen ons voorgelegd door uw
com té verkgenwoordigende de werkhe1en en
de opZlgters der Vler m )nen De volgende
• Jn de 'tr ..gen -

1 Of een waarborg g'f'geven kan worden
dat Z1) met ontIr.leed of verplilfl zullen word.en
... n kleederen te venn_Ien

2 Of de li JnoomIDl88le ot ..ndere be
sturende ligch ..men ID dezelfde poetbe be.l18
8eU zal of zullen dat een gedragen merk tee
ken een voldoend uniform Zl)n zal

3 Of w..nneer alles vnendachappehJk ge
regeld s ieder toegel ..ten zal worden tot z Jn
werk terug te keeren

M:et betrekking tot de eerste vraag hebben
WJ) u bengt dat d. M )ncommt881en v..n De
Beer en Kimbo.rley heden morgen resolutien
badden gepasseerd de, erklaring van Clansule
3 der fouilleer regul ..tl<·n door den Pnbholr.en
Vervolger' ....nnemende D,t COmtté heeft be
.Ioten de besturende ligeh ..men nn de Du
Tods Plm en Bultfontem mlJnen &all te beTelen
denzelfdl1l weg lO te sl ....n en hetzij ZlJ dit
doen of met de poettie der heden omtrent deze
rraag IS beoehermd en verzekerd door de al
reed. gel1lelde verklaring Mot betrekking
tot de tweede vraag omtrent een uniform le
deze zeer lD het breede besproken en werd een
"oorstel gedaan door den heer Wllson een
uwer vertegenwoordigers en gesecondeerd door
den heer Hall een lid VlUl dlt Comlt.! en una-
mem aangonon eo stemmel de belde Com tés
lUlmen oJs "olIfI Het volgende zal de kleediJ
&lJn "oor de Vler mIjnen voor den machimst
en de werklieden en pak geheel en al van &ergle
en voor dil OpZlgterS een sergte baatJ1' en BOO
fordach koorden broek., en er werd verder aan
bevolen dat leder werkman nJn elgen klee
deren op eJgen onko.ten zou ....nsch ..ft'en en
het Comité van p ..troom besloot het
speurder!! departement te rad ..n ten mmste
é~ne maand kenmsgevmg te doon voordat op
deze Ilmformen wordt ....ugedrongen

De den:!e vraag 18eene d e d t Comité gevoelt
met te lnmnen behandelen en moet ....n leder
per80Qn en eden maatsch!lpplJ overgelaten
wordell OlDondor elkander te schikken De vele
red nen voor dit t-eslwt moeten u ook sUldeli)k
lIlJn Ik ben de uwe (ya) T R Salomon I

wsanJemendsecrctaris voor het com té der
patroon8

Het Com t.! VIlODu To ta PIU! IS gegaan om
dit aan het werkvollt te hengten

Het w..rk zal morgen weder begonnL'fl wor
deu waar de maatach"pP1Jen gereed Zijn

DE ZOND:\GSCHOOI CONFERENTIE
VHIJDAG lO OCTOBER

N ,,-m DAOZITTli'W

BURGER:sDORP

ET' XTE BLOElIE~

)( .te .tan I". tw,...]f venchillende
n roU'n gf'noel de SQOrten l;)jl T B

Je beAte 8t.aandel' Zeil YM'IIChillende
g." oemde .aorten 6d T B

KIliBERLEY 19 Oef -Vroeg heden mor
gen wen:! 'bet werk ID OJ de IWJnen hervat De
meestiJ m.... t8ch ..pp Jpn z illen de werk
stak"," weder m dienst nemen alleen hen III
w )zende d,s tegen den mad van de .umvoerdenl
der bewegmg geweld hebben gebTlllkt Het
waren oJI" n de l<mfen en ruJnOPnnaker!! die
poogden mgendom te vermelen Het gevooIen
8 dut er een groote r ..mp afgekeerd 18 ca een
drukke d angstg&vOPI 18 v..n alle klassen Iifge

Er Wil" ""nc t"meliJk goede ertoomng ,"an nom el)
deze vo~ De beoordeelll81'!1 willeo bet _
Comité Indachtlg otalten op de wen~elijk I GEWEREN SMOKKELE~
h..id m pnJzcl W geven .Iechts I\&n die vo!:ls t M:TATA li! 0 l' ChArles GoldlDg 18 ter
~~""hr v n ",)n als ....uSde t:i:I of an ere teregtste1Ji.ing v<,rwc!t>n Wf"gen8 gt'weren (IIJIok
i&;;:: 110( ~ S : H I toe e A D kelen BIJ het getwgt'!llverhoor lekte het mt
ryru.uwen mee dat 21 kaziabiJnen 0000 patronen en over de

PLt:IXVEE. I 000 dopjeso\!,:r de politie 111beslag genomen)
Vencheidene soorten werden zeer bewonderd te xió,g lV • 'town 111 bierlruteu waren

maar het !JlIJt de beoordeelaara dat er met opgeladen.
ml'6l' mededin mg 1fU IDJnde er 1'&11 IIOlIlIDJge
soort uflChu enkele vogel. Yertoond In

~~nr~oH,j~~~=.baddeu .,~JS&e fIJ

(r Iii ten CorreApo rU t )
Het IS geen nleuws om te vermelden hoo

slechta hier en ~r een regenbUltje gevallen ls
zoodat de iroogte fetteliJk nog be8taat en <lo
nood lUet den <fag erger wordt Noch ook hOE!
veel vee er dood 1. en hoo trenng welnlg er
van het geza&lde te wachten 1. B Jn& geen
slagtvee brood groenten of geld om voor te
koopen krwi)l pr een menigte n enschen
ZlJO ten mter8té verlogen om ..I deze zaken I'n
allo nenng en vert er 8t I staat D t alles ,.
geen rueuws en men oehlJOt er ..1 zoo ~woon
....n dat men opgehouden heeft om naar ver
betenog te wachten hoewel m ..t met er
naar te verlangeo D tlShet derde voorJ ....r
achtereen dat het 10 deze streken zoo ulterm ..te
dlOOglS Het I. moo )ehJIr. te begnJpen hoe el
zelfs metletrr b jwnden! verbetel'lng kan komeQ-
10 de zaken want ..1 zal er ook b v het een of
ander pnbhek werk begonnen worden zoo 18 er
haallt nou mhoomsch om te verkoopen en
geld van te w ..ltien

Ecbter ZlJn er die cr meta om geven zouden
als hier een paar honderd dwzend ponden meer
dan nood g Is zou worden ultgegeven of het
land er ook al nog zoo onder zon lijden of ruet
ZOO denkt b v ruemand dle nog een klem
overblijfsel V"l) verstand bezit er aan om
al8 hlJ van V8nterstad naar Burgersdorp gaat
eerst te gaan naar eemg punt ten noorden van
Bll1'gendorp om van daar n.... r het laatate dorp
terug te gaan eenvoudig omdat het bem een
onnoodlge zes of zeven mlJlen retzen. zou k~
ten Hoe de !IpOOfWeg meting van Burgen!'
dorp D!laI' Ventersta.d OOlt op eewg punt ten
noorden van Burgersdorp kon begtnDen of
emdigen lS even raadael...mtlg alii boc de
Qneenstowuscb'l vcrlengmg met .tation OOit8.8Il
den ooIItkaot va,p Burgendorp kan komen ZOO
all de meting van de Burgendorp- Venterstad
linie nu op het p"pler staat moge dle lime w..t
langer en duurder schlJnen dan de ..ndere ver
bindingen doch_ dit 18onnoodig zoo Als men
de QneenBtownoehe verlengmg en het Burgen
dorpsche station ten westen van Burgen lorp
lII&Il.k:teo wel 1(>0 veel west als men wil 011
dan daar de Vcntenta.d linie verbindt zal men
met alleen op 4e QueenstoWD8Che verlengmg
heel w..t bruggen en wtgaven besparen maar
ook hetzelfde ten OpZlgte van de Ventierst&<ll8cll'l.
hwe doen Beide limen zullen er goedItoopP.r
en dienstiger door worden De vraag is wet
zoo zeer welke verbmding de kortste Is JIllI&l'
wel welke het beste 11&1betalen en dit zal de
Vententsdsche het beste van allen doen De
zaait V;!onbet t.rnnsportpad W&llal ..rg geooog
Iln hoewel daar maar een £2 000 v..n s land.
geld ondoelrnattg verspild werd stelt dit de
Regenng onder gecnerlci verplilftiog om met
zulke pret aan te houden

De oude heer llarend de Klerk die al Bedert
heel wat Jaren op d t dorp woonde 18 overle
den De overledene wu tamelijk gegoed en
laat geene cagene maar wel Bbe! en aa.nge--
nomen kinderen na

Burgendorp l'8rheugt Zloh 10 het bent van
TlJf slagters en ,venvele bakken! beneveru een
onbeperkt aantal. wlOkel.

Venter1ltad d I het Dlet wmkelhoudende gc_
leelte er van verheugt neh evenals Stynsburg
1 eeue Stevene iwinkel bengheld en zal blDl160
kort een 0 dt:'TWlJzer behoeven

Zoowel de h~r Scrutton de ondet'WlJZ('r als
Ds Albertyn de predikant van Styn8burg
"ertrekkcn AUebtol gaan naar Rouxville

Vele van d~en die m den llIat8ten tijd
vertrokken naarl.l'embuland mJn aan het te
rugkeeren van dtlu of wen.schen zulks te doen
daar de meesteta lUt.geboerd nJ n Ook vele
meteelaara en defgeliJken dil' daarheen gutgen
met de verwaeh6ng Tan er ICta te zullen vcr
dienen door dezerr O1Otrek IOélrende

POT PLA.~'f

De Beoordeelaars hebben te rapporteren dat
de vertoonmg pot planten IChoon m vele I!OQr

I
ten ~oed wet de rland .... rd van vroegere Jaren
beNlkte De vertoon ng ~Iukte bloemen Wal!
over het geheel zeer prachtig en m 8Omml~
soorten moo Jer dan die vroeger vertoond Z Jn
De t.. oordeel .... rs wenschen de '\8Ildacht van bet
Com té speciaal te vest gen op het zeer prach
t ge grot en den klemen water ....1 door den heer
C Ayen gemaakt en vertrouwen dat dit een
.n I\&k voor deze soort " ..oornamen ten n paTti
ou! ere tu en lUll doen ODtIJtaan -P J Kow
C REaton R M Ross en 8 le 8ueur

cr soorten colens I

IJA..'iD BOl:Ql: E'ITlO'r
De handbouquetten van wilde bloemen

......ren n et zoo goed .. le wiJ verwa.cht hlldden
De eerste pnJs zou veel verbet ..rd geWee8t DJn
ware de Ulldden.w bloem w..t klemer en Vlm
een I ehwre kleur gewee8t De tafel oma
menten v"n wilde bloemen waren zoo m()()lJe
h)1r. te beoord ....len d..t MJ om verplilfl gc'fOeJ
den om een .pecl&len P"l!.!::enoeken Het Wil!!
gemakk ..1 Jker omtrent 39 tot een besl18

I
.,ng te komen daar ééne vertoonmg de andere zoo
ver overtrof Over de handbouquetten h ..dden
wil eene d sen8llle daar de eerste en tweede
pnJZen zoo b Jna gelijk waren ID smaalt en
rsngM'hiklt:m Ware het b..ndbonqoet 205 b
n et n een verk.eerde kl&88e door den tentooJt
at !ster ~I ....W zon .) een goode kan. op
,,<'n pnJ8 gebild hebben -M UpmlftDn J
Ebden en H Kingsley

miG 1!lSTJl.'1 EN VR rcltTF.N
De Beoordeelaán! mooten .eer gtmsttg olb

trent al de verloonde 800rten rapporteren m
....nruprk ng nemende hoe ver het 8&uoen al
~vordprd 18 'WI) be eIen ten sterkste ....n
dat er n het ver olg meer tweede pnJzen wor
deu toegekend om meer mededlDgtng ....n te
moodigcn De verloonde Kolonlale lDgele~e
vruchten W1U'en2QCd en WlJ bevelen aan (lat
er op de volgende tentoonstellingen ..lie aan
mOf'dlgtng gegeven worde aan deze 800rt -M
8 Kotz~ D 0 Ebteen en J L 1'&11 der
BJI

j~ ho· 0 tw .... soorten 6.
ri hest k le I L"wrenCf'

t...t twee nou"'e liO(rten DtITEY
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Paarlstbe BruttdasSllralltie ell

KOLO~JIALET,·us'maa'schaltlti IJVERHEID 1..eest
"BRANDWAClfT" 'rE I~OOP.

< Groot 14,541 Morgen, met best \Yeideveld voor G root en I~lein. yee,
uitmakende vooral prachtige VaUeijen'; heeft een sterke Fontein bl) het
Woonhuis; behelst land voor 10 Mudden Zaad, 'Det 2 prachtige Tuinen.
beplant met allerlei soorten Vruchtboomen, alsook "Bluegum en Cipres,"
Granaat, enz.; heeft een groot stuk Lucern-Iand, verder andere landenOp Woena dag, 24 October aanst., KOLONIAA L GEMAAKTE ~IE UBELEN voor omtrent 80 Mudden Zaad, ommuurd met een Steenen muur, en

' q. wordt benat uit de Rhenoster-rivier.
re komen ,bezlgUgeu, opdat zij beter In .taat mOlea siJn Ook heeft zij Struisvogel-kampen, omslaande omtrent 18,000 yards,

ZULLElf DE <liDERGETEEXENDEN FUIILlEl< DOEN VERKOOPEN :- ••• o<d•• l ... ove< be' o..ng. d ..... bel ... ,rij"''' .... Ya .. Jllj- me' beste ValleijeD-Weideveld voor B il '00 Stmi,vogel,; heeft verd er
. V~STGO~D.""':Het WOO.\ERF van den Insolvent, Centraal Gelegen, in de verheid aan"'edaan door de han4ehriJse del' llelerlq la het 3 Windammen in het Buitenyeld, alsook verscheidene Fontein-wateren.

.. b~jb'.'" vande """"'"k, n.. s he o.I";,"",,;,, .urop , .... een; N,', • Zij bezit ook Drie Ex'", WOONHUIZEN. Mo w aa rvan ,gebeel
G~.B'Jk en n.. r dm ';,n."" sm aa k •• bon.d WOONllUl'S, oud er lJ"ren Dak ; uI••lulto .. Ya" K.lo .. lal. Fir", •• VR .. be' T d b.t Nieuw, Stallen. Wagenhuizen, Molenhuis, Kaf- en Bedienden-huizen, 8alsmede Ve;scheJdene HUUHHUIZ~N, die een Goede Huur opUreng-en. De

GRONDEN, d .. u:terst Vrucb tb... ,iJo, ,i jn beplant met een Kloineu W;j ..... d Ito.bak •• ", de .. I • uw. • ... 1 e '" ..... - G • bou .... a Kli pkrnlen, enz., in é'D woord, het is de beste, V ruch tbaarste, groo"te en
en Vruchtboomen, ook IS er Goede Tningrond. te DI eu bel ere n, meest bewerkte plaats in het Roggeveld.

LOSGOED dIl W Iemand die begunstigd is met veel EIa ve, Vee, enz. is in staat J aar-. . , waaron er ot sgenbout, 1 do. Wagen!l:lakersgereedschap,' 1. Besoeken zullea bevinden dat onze Prijzen veel I.ac
e
r zlJa

do, V.""." • K arbakk en , Il oot."k YO" 2 Veerwagens, do, ,"0"" 0"",- en Iijks op deze pl." ts een £',500 • £2,000 te maken"
I Bok "g", 7 S,.' '~,",g..W ielen, I 0 pu, K".i.'.o, , 'ot IJ" .. " k, , '0' 4a.. b•• b.d.... ..a.n g.llj". Artikel u ..""".lIIcb Daarom, Koope rs, Iara deze kansniet voorbij gaan, want het ge beu rt
IJu" A,~",.'d~, Sob",,,,,., SliJP"_", G"" aaid, Nmn, Diu,'boom"i' Fabrikaa' ku....... l .. g.yoe.d .... de"- Daar wij .ch' •• al.' toch w aadijk nie' elken dag dat zulk Ko",haa, Goed in de M.,kt komt.8"'?mm>cb", .?,.t K.,." , Z" ... "bi ne " 'ot Paten te Au en , , do, V,,,,, 1 do. H t V Id ' h t blik all hti t
8~,d.ko'", O"I·bo.le. IJ~'",1 do, Bekleed se r, alsook de g•• one versohoidea , ved.""e .. III de•• k l .. g ."'0" .lg... lof UI••• b...... le':.m.~v'::: ;;::tal~n;o::~.llelij;;~P,"c 'ga.
heid Voor_, Eet- en S' aapk.~" y en bo'en , wurond", .. Side Boa rd," 2K,.",.,- ..e..; ......... wij .l.cb I.d ••. dl. bel""" ••• lt I.. d ... v.... Doe onverwijld aanzoek bij den Ondergeteekende, bij wien alle infor-~~.ten, Glu- en .Aardewerk, Keokengereedlchap, ens., 1 Voorkamer Set, Schilde-

riJen, ens., el:a. . uitiaul van Koloniale Fabrieken om on. _alaslla eea be. matie te vprkrijgen is

zoek te brenlen, daar dit on. eenlg middel I. om de haadelwllse
VaD. dea Edelea Commissaris vau KroonlanderIJen te beaat-

PUBLIEKE VERK()OI)lNG
Y.4N EBN

KOS TB AARE R F, Commissaris van Publieke Werken.
WAGENJJAKEIlS WEil Il.GEREEDSC HAr, DI' Oade •• e•• eke ..de.., b&lldel.lld. ..a •• d. 'UIC•• ". ..aD

HUISRAAD ENZ. 'Yele huuner Vrienden en anderen die In plaatselijke' "AAN DE ZUIDER PAARL~ Nijverheid belang fItellen, heb'ben besloten ,dit middel ter
hand te nemen om Kolonisten ea aaderea uit te lloodlcen OlD

In den Insolventen Boedel van BENJAMIN BEA UMAN WILSON hun UItgebreiden Voorraad

VS. DEN

-------_

BONUS! BONUS!!
J. F. P. PEROLD,
J. J, Dl!: VILLIERS, A.P.Zoon" ... orden.

P I Gezamenlijke Curatoren. .

J. ·S'.";i~l~~'IS & CO., AFSLAGERSt D a IS A A C S ac, Co.
Paarlsche Brandassurantie & TrustmaatschaPPij. 88, 90 EN 92

LA·N GEMA RK'l'-STRAA 1'.ZE}~RZELDZA~IE I(ANS
HET OMHEINEN MET DRAAD, ENZ

BELANGRIJKE PU:iLIEKE VERKOOPING .JOHN 8HA W. Yorkshire. -F-a-br-'iekvan IJzer-
en Omheiningsdraad,

SHE F FIE L DJ ENG E L'A N 0,
FABHIKANT nn elke 800rt van IJz"r- en DrlUldhóining,Ingangspoorten, Horden, StAlen en

IJzeren Draadketting"n, Gógnl.ani""erd. DrRBdkettinge,Bliksemafleiders,KOjk'renRaamkoordeD,
V.rvoerbKre Stalen Tram ...ays, Wailens en M"cbilJeri~ en \Vi"l.o "'n .Ike 800rt, looala di. op de
Diamantvelden gebruikt ...orden (lie de bijlund.re I\_llllogus), enz., ens,

DE NIEUWE- INGEVOERDE DRAADHEINING.
EERSTE PRIJS.-Kaapstadsche Tentoonstelling van Landbouw,

1882 en 1883

VAN

KOSTBARE ERVEN,
Vaatwerk en ander Losgoed,

AAN DE

NOORDER P A A R L.
---- __ ._- --_ .__ ._--~- -.--

In den Iosolventen Boedel van ALBERTUS DANIEL JOHAN I'

NES van BLERK.

<.:

OP VRIJDAG, 26 OCTOBER A.S.,
ZuUea de Onderleteekenden Publiek doen VerkoopelI

VASTGOED'
. I, De Standaards lijn van Hoek- en T-Ijzer vohrenseen jl.beel nieuw principe g6muit. De1. Het Woonerf van den Insolvent, genaamd K~ EIN DA~rMETJ~, beroemd! St_ndftRrdi. ,poDtigMn één kant en ...ordt 110" "opt in Ikn grand gedreven, loodat del.lve zeer VAst

wegens dewzelfll prachtige IlgglDg en vruchtbaarheid, beplant met circa 35,000 .8tUt In plRal8dat er een rond gl\l in bet IJler geelagen i8 en h.t IJzerdr""d d.nrdoor !Ietrokken
'Vijngaardstokken, die meer dan verdubbeld kunnen worden, fraai je Vruchten Boor- •wordt, WAardoorer veel werk en "."cb.ideDe hRDdenfer.ioeLt word.n. om den SlRndRBrdre~t op
den Eiken- Bosschen en Tuinen. !Je Gebouwen best.aan uit luim en luchtig! t. houden, ie het gat er doorjleslAllenAI. een spleel, zoOf\I. Uitde teek-nIDgblIJkt, loodat ~e Stre~jlW ' h' \V" k Id ~ II KIll' L S hl' , 'of de DraRdeenvoudiII'beh"eft Rfil.... onden te worden tot de lengte, die men ~p bet terrem noodlg

000 UIS, IJn eer, ::;ta en, r~ en, ,u~teu"arnerB, c nur, .enz., a les ID de heeft, W!lJlrn"de.e op .ijn plMls g.legd eli 1UI,,~.lrokkeDwordt.. \\'Annoer nu de drud jloed
beste orde,. ook IS er volo~ loopend \\- ater. Een gedeelte van dit Eigendom gelt'gen j(e'p"nneDis ...ordt hij op lijn pl_ato gehouden do,)!'eeO sleutel ut "'Ijl, welke VA8twordt jl8l!.I~gen,
un de MalDstraat, IS In ~rven Uitgelegd, te zamen met dat waarop staande Post- en wAard"_orde D,RRdDIetalleen volkomenjlespannen wordt Il_bollden.maar ook de StRndlUlrd.blijft op
Telegraafkantoren en zal eerst 9fzooderlijk en dllarna in zijn geheel worden opgeveild. de.e w'J,e vrij en geheel regtop staaDen kan DI.t veracbovenworden door bet vee, dAter zicb tegen

I~. Z~KER ERF, grenzende aan bovenstaande, b~kend als KLEIN PLAN- "'D·~rou:i\n!lJln dit_stelselDOjlAnderegl'Ool. p'Qo"dPelm, verbonden. Er is Ire.n !l'~vAArVoor bet
TAJIt<;, waarop staat een net \VoonhulS met fraaijeu TlllJngrond en VlDchtenboord. brehn der "oetl!tukken, belzij bij b~t v.rv<hlr,helzij bij bet v""tmaken,en alle materIaleDkunnen In

III. Ret Erf bekend Ills BOOMSTI~AAT" bevattende een der fraaiste Hout- .eel kleiner be8tek ...orden v.rPllKt, terwijl de StHndaord8 ve,1 ,t.rk.r lijn daD da platt. IJzeren
boll8Cben !\Iln de Paarl' het grenst aan de oostzijde aan de Mainstraat en gaot op tot Stand_Rrd~,die v.el grooter Il.wigt bebben, ,h

. d Be ' . d 'dd I k b'h d h N d Pille Stand8llrrl. lijn I t X 1i x t, op vier y"rd8 VAnelkiBr gepllUll8t,en de DraAd 1.1 de helteooR: ID en, rg, ten. westen In e. onml e IJ e na IJ el van et o?r er aar G"Il'Alvanie"erdeKabel IJz.rdraad. 4 ot.5 mAAIgevlocbten; de toplijri beeft de dikte VBnNo. '; de
Gesticht. Er staan Dne Gebollwen, leder verdeeld In Hoorvertrekken, die te zamen onderste Dr_den hebben di. van No. (J. D. boveng.noellldeOmbeining i. d. b.lt. OIl d. doeJ",ativ.t.
!Det de Houtbosllohen veel oplevereu; dit Eigendom is mede verdeeld in Erven '3n rh. tot nng toe ,. in9,v~,·d. en dnAralles op zijn eigen fahriek gemaakt i8, kan de maker deD Draad
1&1 eerst afzonderlijk opgeveiId worden. eDtoebehooren tegen bw/mg.woon Ing. prij::en te koop aanbavele".

Vo"r prijlen, cirkulairel!eDkAtalogull8endoe llJenaa~oek biJ
LOS G 0 ED; T, J. SIMEY, Adderleystraat, Kaapstad, e~ Flemjhgstraat, Port Elizabeth.

VAATWERK, 6 Stu1cvaten, 6 Kuipen, 5 Leggervaten, 2 Brandewijnketels Eieni;l'Age.tltvoorJQH~SHAW iDZuid Afriks en in'wienaMAjlllzij~monltel'8kunnen beligtigd worden ..compleet, Trap-, Oud~r- en DrUlvenbahes, Emmers, Trechters, Vlootjes, Krane~, enz,
BOHRDERIJGEREEDSCH.AP', Graven, Pikken, BIJlen, Manden, 1uigen L

Schoffels, enz. I

EINDELIJ K I

Eene groote hoeveelheid \Vagenhoub, waaronder Stl::Jkhouten Planken, Naven, I
Diseelboomen, Speken, enz.

VER DER .' Hebben het genoegen het ge-eerd Publiek be-
DeUitstaande Vorderingen bedragende £1,438 17s.2d, Ikend te maken, dat hunne Eerste Bezend ing

BONUS VOLOP'

H: TWENTYMAN & CO.

Paarl, 11 October 18i3.

J. F. p, PEROLD, } Gez.
J. J. DE \""'LIERS, A. P. zn'r Cnratoren. eRA V E' N,

DE VILLIERS, FAURE & Co., AFSLAGERS
Jt'lST GEARRIVEERD IS, BESTAANDE IN :

'DIAMOND,' 'SIIAJJROCK,' 'LYNDON,' 'CAST STEEL,' 'CAPE
en de beroemde" VI BYARD"

SPIT GRAVEN.

'------_-~----_-

DE JAARUJKSCHE WOLMARKT zal gehouden worden aan del GEO~- FINDLAY & CO
SPOORWBG-STATIE, op :""'" .,

r I BIED}:;N J-,7J TL' It ,or .AAN TJ..·GEN VERJflNDERDE rRIJZEN "Dingsda:, ,den 20sten November ISS3, i lIBlN"GDHAAD, 7."". e. G,'."t"""i~,,", 0",1, S"'''' Sta'" met P .. ".,, 's ?""-/_"""RGENS TEN 10 UUI{. ~pallpilall'n en t-ichrod SlandlLllrdR.
I

..lY~ NOVE BER _I. k di d IpO~fl'EN voor dippe en on(li"po Putten in G,'elkopor en J.her, Geelkoperen Mid-n plaats van oPf den 15den li, ÓUlS vroeger aange on g./ I dcnpuntvlielendo 1'ornppn ..

Een iode< diÁWol te koop wil aanbieden, w?,,1t mmeh, Jie aan "m !,S!'UI'r,EN: ":"; "~,h,, •• , "",m," ij"" Toi. "'" .. io~ "'?' """P'~; j; ag,
den ~Iarktmeester ~dresseren en In te zem,len, met later Jan ZAT UR-I K,A,F ::;~IJ !lEHS, Etlgds~be en Amertkaansche, Amenka.ans"he Klrnp'l, Atmos-D "d . d' W'l b h l"k t te phensche Karnen.
AG, den 17den, 0 ) t er tiJ la om eoe oor IJ e wegen ca IGO~fELASTIEKEN en ZEILDOEK EN Slangen

l

Voor Tuinen, Waterwagentjes.
merken. ~ . SLUISKLEPPEN voor Dammen, Gegoten IJzeren pijpen, Damschrapers.

Op last van Commi883nssen, , IBBANDBAM'S BESTE BLOEM VAN ZW A V EI.,
F. UNDENBERG, Secretaris. In Vaten van 200 Ib en 100 lb.

Kantoor Vall de Municipaliteit, 6 Oct6ber 1883 Hardewaren Pakhuizen, Gravestraat, Kaapstad.

S~N·PON DER STRUISVEDERENl

! Leest Hier!!
MALMESBURY

AFDEELJN(~SR,\ A D

HIERMEDE GEbCHIEIJT KF:NNIS_
GRVING dat de AfJeelingsl"lUld vllnUIT DE BAND TE KOOP, dat welbekende en Goudwaarde stuk, Malmefibnry TENuEHS ver_ltt voor bt't

LANDGOED, genaamd" BRANDWACHT," gelegen 2 uren I repareren ran bet volgende stalt W eg,van het bloeijend dorp Sutherland. i namelijk:-

HARE BESCHRIJVIXG IR ALS VOLGT: Van Hopefield naar Malmesbury.
Die een Tr-ader inzendt gelieve wo goed \

te zijn een prijs voor de Reparalies, eo 001.::
eCD Prijs voor bet belt'l1gen met G ra", per
vierkante yard, voor een tudperk vaa e...n
en een van twee jaren, 111800ktwee voldoende
borgen voor be; beboorlijk volbren"en van
bet KOlJtl'lll:tte noemen. }

Tende... moeten wordel:! iDgezo.do.~
of op den

bden NOVEJfBER AA..VST.,
gerigt aan den Secretaris, en get:DdOllMerd
op den omelag .. TIN DIR TOOR lh:PUATlE8
TUI DIN HuP&FIIlLD6CBIII W £0."

Ue Laagste ol et'uige andere T..nder niet
noodsakelijk aangeuomen.

Op hst,

.1 I'. FOULKES,

ALWEER

- ~eeretaa il.
Knn toor van Ot'n A(,I.... Iin):8r1ud ,

.~Ialmellbnry, 4 October 1&\3,

Sutherland, 1 October ] 883.

W. F. MARITZ,
Generaal.Agent & Afslager.

llENO()!)IGD,
EEN 0 N j) E R W IJ Z Il: li vooá Dl<:

TWEEDl<: KLASSE GOUVEB.NE.
Ml<:NTS SCHOOL, te S(JTfI~;RLANI).
F....D GI!:TROUWD PEfiSi>O., &al de voor-

keur hebben.
S ..iflria £ 200 per jaa.r, met Vrije W QDÏ.ng

of £40 in de pl8AU!er no.
Applicaties te .. orden ingewnden mot

Certificaten, naar den SeoretAr'il!, "ÓÓt of op
den l sten DEC~;MBER AANST.

De School IR "or,leo geopend in bet begie
vall Jannarij 1884.

Jlalmesbory ExecofeorskaDler
EN

VOOGDIJ l\1AAT'SCHAPP1J. C. C. MALAN,
~

Sntberlaod, IOet, 1883.NEGENTIENDE JAARLIJKSCHE VERSLAG,

MET het voorleggen van h,·t HIde Jaarlijkl!che Verslsg der KIlmer, hebben de I,' EE N W""OND ER
Directenren het genoegen te knnnen melden dat hpt Rfi!'ploo~n Jallr Zich

J!'Unstill' gekenmerkt heeft door hét doen vnn bezlghedon.-Uit de IIlg<,moone' •
Staats-Rekening zult gij zien dat er een netto be Irag van 1: 1,507. 4s. 1DJ, op:de _
Winst en ~erlies Rekening overblijft. .. . y'OORKA~lER

De Directeuren nemen nn de vrijheid Mn te bevelen dat de balans van
£150749. 10d. verdeeld wordt op de vol~en,le WIJ7.f'. ST 0 -.;wLEN

Aan aandeelhonders per aandeel £ 10 gelijkstAAnde met 100 PM ,cent ~
op hun opbetaald ~apitaal . " £800 0 0 ,
Directeuren en Auditenren 220 0 ° :MET ZITTI~G
Ambtenaren een Bonus van 1:30 0 0 I
En het resterende op Winst en Ycrhes TWkening. te laten 357 4 lO VAN ROI'TIN G

---I ,

ll507 4. lO 3s. 6d.De Securiteiten der Kamer zijn onlangs naanwkeurig onderzocht en de Direeue
knnnen hun genoegen te kennen geven ove: deszelfs gunstigen toestand en er

bijvoegen dat hieruit geene vrees voor verl izen behoeft te ontstaan. PER STU K
Overeen komstig- ken nisg-eving dezer Vorgl\deri ng rnoeton Di recteuren gekozen I

worden in de plaats van de Heelen H. G. GRnrr, W. 1". JkCIi:Il'T en P..J. BESTBIF.R,
die bij beurtwiaseling af treden, en van w ie alecht s t weo hprklpsbRar ZlJn.

Tevens moeten twee Anditenl eo gekozen worden in d" plaat~ vali de HeerPI'
M. Sxnrs en J. H. COSNETT,die beide echte, herkipsbl\8r zijn.

Uwe Directeuren wensohr-n Al\ndo~lhnu,lElr~ opn e kZ"I""n te mak"n op h·t lJ.] SA ACS & CO.
f~it, dat" na een bpstaan vl\n bijna 20 jarr>n, de om~t"ndigh~(I':n der K'ImfJr eOIl"
herziening vereischf'n van de Acte van Overeenknmst, tl'n elo le de voortoluring
van baren tegenwoordig-en gunstigen toestand te verl'.6keren, en velzoelcen dus d.
gevoelens der Aandeelhouders hieromtrent te vernemen.

----

Malmesbury, 17 October, 1883

H. G. GREEFF,
Yooni tter.

CAPE TOWN.

SS,90 en 92
LANGEMARKTSTRAAT
SHERIFF'S SALES.M.lLMESBURY

EXECUTEURS KAMER en VOOGDIJ
MAATSC HAPP IJ.

In lh. ouit b ·t...epn WIl,L1H! II rl'RY F!SCB"R,
PI.in(iff, .nd EMILY MARIA ELBEHT IIdn.
TOr<, Ddf.nd"nL

1:\execution of tb. : ll'!lI'mentor the Supreme
Court iIl tb.. Abo.e SUlt, ft Mie ...ill ~ h.ld

At 1I.'""dRnt"s r••id,"c·, \\'ynbo.rg, nn SOIurd.,.,
tb. :>itb d.,. ot October, 188J, ot Lb. ro!lo...IDIl,

I
"il. :-Houoebold FlltlliLur."&e.

~r·=================CR'r=.==========~=-==== JAMES M. CROSAY,
Aan Á'Indeelbouder8 Opbcla&ld Per Kantoor Gehouwen ... .. £ no() (l n, Iligh Sh..nlf,

Kapitaal ., ... " .. £ BOO 0 n Rtandard BlIJlk '" .. . . 2,7!1!l 4: Ilillh Sb.riff'. Oflic.,
ReserveFonds .. .. .. 5.000 0 0 Westelijke Pronocie Bank .1 fi 5 I 16lb October, 1~.

.. .A.andeelboudel'!l D~posita8 .. Insolvente Boedel. ... I):l~ 17 II I _

op Aa.ndeelen ..... , .. 4,240 0 n " Rente op 8chepe.nkennissen I,~!'j I~ 61 IIISTRICT OF cEnes.
Renten op d,.,. . 27 ~ 0 () Rchepenlrenni.sen 41.:1.1.' In r,
Onbetaalde Dividenden: .. 11:1 0 0 Diverse DebeIRul"Pn... 6,2:l.1 1:1 :1 In Ibe Suil b.t ...'"n nOB"RTSO' & BA"', Pillin"
Vaste Depo8ita. ... '" .. 311,026 fj Lsss Rekening.. .., 2>; H 3 I liff,.,ADdCARL J. VAN OOR ~Ea1l'g, IJ.'.l>dant.Bood I d B edd' 1.1:l5 1-, j

e e on er er enng IN EX"cation ol the J anllment of Lho,lSap~D1e
Diverse Crediteuren :l,3!iï 0 2 Court in lb. Ab..,•• Suit, II 8..le ...tli b. b,ld

" BBlaD8, Winst len Verlies RtC8r••, on SaLurdA,.,the 3rd dAy of l\o •• lDb.r,
Rekening '" .. " 1,:,07 4 lO 188.'l, of tb" follo.. inl/, .il. :-llSprinjl o..rt, 0.-

tricbes, Co...., Pigl, &4., Sundry Liquol'1l.
£;;3.45.1 12 21 JAMES M. CROSBY,

I Ili,h Sberiff.
Hillh Shl'riff'.Offi"",
Wtb October, 1883.

BALANS REKENING, 3 OCTOBER 1883.

£53,453 12 ~

WINST EN VERLIES REKENING.
- I

4 Per BBll\ns van de IIIl\tete jaar £ 4:1 II 5.
.. CommiRsie.. .. 1,511 6 I I
" Renten ... ... .. .. .. 2,826 lj 2 i ID the suit bet..... n MAl'o(,~L Aurnn., PlAintiff,

I AndJ ACOllUSJOHA.Nlfy BRI1")[, flefendrUll.
I I?;' Euculion "f the J ud"ment of tbe Supr.me

- - I Cunrl in tbe Abo•• Suit, Al1li1 .... ill be held al
£4,.181 14 Il 4,381 14 8 I Mulder'. VI.y, in lIJIid diltriet, on Wedn••dftT'

AC WATERMEYER Sta' I Lbe3ut dAyof Oclober, 188.'l, of tb. tollo...in"
. . , ecre ns. .il. :-3 PIODIlbi,2 Stills, 2 Pair Br~ediog 0..

tricb••,&c., &c.

JAMES M. CROSl31", Hill'bSheriff.
Hillb Sberiff'. Offic., HlLbOct" IBBJ.

-_
Aan Kosten van heh..er ... .. £ 1148 1G
" Rente op Aandeelhouders

Depositaa " ... . , 259 lG 0
.. Ren te op VMte Depositas ... 1,9n.; 1ï •
.. Balan8 .• H' ... ... .. 1,/jOj 1 10

DISTHICT OF STELLENB08CII.

Nngezien en correct bevonden,

J. H. eOSN ETT, {A d'
.M. SMUTS, ulteuren.

Malmesbury, 13 October, 1883. KA.APSTAD.

ID looke tUMcb.n \\'ILI.lU! "'"'DY Fr'H>R,
I·:ioeh." en ""ULY ~AIlIA ELBKliT [Jo.".

, TON, V"rweerder"s.

IN Ex"cuti. YAn a ... ijode nn bet !looll (J.,.
! r~Il(·bof in de ho.enjlemeld. Z... k, .. I V.r.
koOpinll word.n gebouden Mn d. woning un

i \'., ..... rd.r_, WijnberlI', 00 Z.turd&ll, d.a
::7.I.n October 18.'3:1, 'An bet .ol",ende Dam.IiJk:
-Jlui'l'I\IId, enl.

Boerenbeschermings Vereeniging.
------------------------

PAARLSCHE TAI\.
EENE PUBLIEKE VERGADERING tzal gehouden worden In de

Stauszaal alhier op

DINGSDAG, den 23sten DEZER,
,

'15 MORG ENS T~N 10 URE, : In Z,h lu_b_n ROIIRRT80l< &: BAl:>, EJ..-h,,",
Ten einJe de Benoeming van Ra.ads-Leden Voor den Westeli,,'ken .n CAliL J, VA" O~R ~hB.w", V.r ..... d ....

IN .x~ti. Un G""i~j ... n h.t lIoo~ G..-Circel in overweging te nemen, alsmede de Vertegenwoordiging v~n "jll8bot in d. bo.'''llem.ld. luk, ...1Ver-
dit District in het Lager Huis. kooping ...r,rd.n ,l.boRd.n t. Cer••, up Z.turd" ..,

d"" .>den tio .. mher 1083.• an bet .ol.-ende,
Op last van het Comité, n"m.oliJk: _ 1 Kar op Veren, S~rllino..el.,

K""ijen, Varken., e"z~ I lro.n k.Ise. J. MARAIS, D. ZN., Secretari ...

J ..DIES M. CRoonT,
Opperb&IJU".Kllnton! un d.n Opperb..ljo.. ,

Jr•.i.n l!cl. lAA'l.---~--- --_-- ---- ._-_.~----------
IJISTHIC'T CERES. .

Paarl, ] 6 October] 883.
-----__;------------------------------------- , Kantonr fRn den 0pp"Ii:lf\ljuw,

I 1Wen Octoher Il«l
I
i

EENE
JA~E8- M. CROSBY,

UJ>perb&JJu".

ONTKENNING.
DISTHII\T STELLE:'\'OO'OII.

I, DB"

KOOPER VAN STRUISVEDEREN,
Burmesters Chambers Adderleystraat,

KAAPSTAD.
Kooot het geheele ;aar door en geeft de hoogste

Marktfrijan~

-- 'In loo~. tU8OCb~n~IA~t'"L :\LM'''OA, Eioebor, en
'DAAR l' I' . b !I'k J. 'd i JAcnBl'IJQIlÁI\J.,~I!RI~K,\'erw ....rd~r,er een genIC lt III om oop IS_ ge ragt, ten eue te at e Il" Expcuti. un G ..... i~. 'ADhd lIo~, np-

-_ . Ondergeteekende zijne werkzaamheden als PROFESSIONEEL I rel/Lobot in d. 1menllem,ld. luk, IJl I V.r-FREDERICK N S·ALAMAN i SNIJDER ~ee~ laten varen, berigt ~ij mits deze aan zij~. Klienten! ;~~:;~~ ~~~~f;t,g~~~~.:::;d.;~~I::r~~;!~~.ni,~Ic?,~:
1. . .' en het Pubhek m het algeween, dat hUNOG BTEEDB Z>J n KUE- .... 'BS', '" "'''''''''''' __ lo j' ,_" p'."''''

., ER VAN STRUISVEDERENiDERMAKERS DE~ARTE~.ENT Yoortze.~ en Jat aJ~e aan he~ni;DIn.~~ .•"'J'k.t.I., 2 raaI Brumtru"rojl.ll,.K00 P "'evertrouwde be.telling.n, geliJk, "oeg«, ZO]ne pe<soo"hJke nU,ntl< JA",>! '" p;""nI,.rs gereed de Hoogste Marktprijzen te geven voor zullen erlangen. (1f'1>~rbaliu",alle Boorten van Struisvederen.

CORNELIS MOLL,
Tegenover W.·P. Bank, PaarL
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BIJVOEGSEL TOT DE "ZOID.AFRIIAAN, VA!N.•ZATlJRDA& 20
• .-erende b IfTOOtde inylO6d der R,>omecb. I De ou.j@rIlDIf '"0 Steyn.borl .,.hle .nor d~t ,1.)0 dan·lak-r. d... y"rki.ldlld.AAII d~ Kweektehooll tbllUI op h.t lI_toeh .... D. kerk le Jd.i.,- ...1lG.
echol.n J'M!d en hoe •• I. p-nt ... ",nl..eh. kin- m-n ~ru.tt. in .je opbeldering un d." Mnl.r - !ooroll kquDeo kOU1eo I)IU den y.,llell IIinllu ",ft d. onder ...ij.er .. JA'en I'jlbrijy.o, !DUf be,
cle...

n
.r b n lP~ilen. !'d.~ bAi, bil Ilte '0 ,r- t"r. M ..n .. ree"igde sieh intuoach.n m.. t ""~ pr.dikaDt \cl btlkom ..D. Zijn .'otwoord ILelde ..... 81..... id. eo w-_: ilgrHt.

lUlnIl II'Hp1'oken nn u r ocroord ... l" t..~'D de pl~n om d~ I.ak 'ffO"ll in d. vol ..eode 1' ...... n"'" Ipreker "'~ QAder uit. D~ Mllder.tor I.td. nil dat mell bet eXlUllea
Ro.,...:.ebe Kork dllt bl....k tI v.rd"'lJnon ; m'Ar unl.idlnlf .. ner yoorgeeLeld. forIDui•• te ""tde to lIe ActwuiIll. DIl. Loll. (NJOrder PllArl) en _euilld o"ll'eDblikkeo lOU .taken om .. D coll..et.e
wo. dit Li.t ieu om nlUlu..... urlg "I' t. le'!.eo" b....nll'~u. de oud.rliui "'0 Wllrc""t.r ..."rdAn Lot I.d." too houd,,,, en de u""&lilleo "erd .. a&IIJf .. poord
RoolDIICbeICb"leD ..."ren, I-Id" m.". 1I',,"dkL)()p~r,I Het "ooret.el (art. 62) omt~et>t de~ naAm Lainlls- de' CowmlMie van Porterville, Di. VaD Ni~kerk, mild.hjk te fleyeo.
_, kon de Ned. Oe...,t"rlllee,do Kerk niet 'I)Or I burll' di_n m"n .00' L&ing'. Towo In de plaats Wm. Ahrr.y eO de A_uar tOt die yoor de pe- Yet bl....k lat.r dat d. collect. onr de £87
• .,.n Ifoede en 1I'0000koo'P"I.,rllen' nil m4~ode wilde IteUen. w.rd door 0.. Robertaon unbt.,o- titi •• o.er de oieawiflbed.n benoemd. bAd n~b",ll".
dat m.O de ..,.lI: ID den H.rd.r1iJken Brief ouder leu eo Ifoedllekeurd. De Scriba .... P. bl.rbij er De af ...eligeo "erd ..o °Pltp!.eld, de klAdootuleD Be' eumen werd Da benIIt, en .. el met oef.1I-
d. aandAcbt der Kerk loa kllDnen br.ogt"o all dat d. nl\llm VeDtel'llltad ook 11011'een goed kilo· ~"I."'D, IIn het ouebed Kedaan door den ouder- iogen i!, h..t leien IIn echrij .. n no gt",U.n.
0. A_r 1118...0 stul over de lAak UIt deo rinll noodig h"d. hng 'III No rder Paarl. LAt.er het de beer D. !Alba, de kiod_o door lIeba-

......... H..... " •••• "~ '00'. ro.,..mco. - """. " ••i,...- ....... d •• - .....
De Model'lltol "'llde d..t P •• Rahie een anti.r Nu kWAm heL 'tooretel (Ar!. 51) omtrent de VRIJDAG, 20 OCTOBER. bord gl'lChre,en niet alleen kooden Illlapr.k.n

'",o"tel doen IOq dan "'At hi] Ifedun b"d_ n.. grenlen ".0 Pu,tenille. De ouderlinll' nlld .. r lD... r ook b~rilp"n, ell .. elkaud .... _'0 eoe-
RabIe anl ...oof\lde dat bIl niet ge","ten bad dllt noag om r"l!'t ,oor Portenille. w.lklilren.en' DOOPllTO)UlItNIJf8{ITUUT. men. VIIfd..r werden d.n II&IIweaigea Moig.
cle _Ir r..edl nu lOU ,oor110men, lJa. Neetblinll niet naar eiecb IretrokkeD w~ren. I)" Rlnfl 9I\n De plulA UD bdL broed ..rliJk. onde\'bood we,d yoorbeelden !f8lf

e
.,.n,"'o boe 0 de doofl\olD'

.,'" .. d~ u d.. M ilde ". 01 "". bod dit d ,i.,m d. _.. di i n •• u doo. b.. U'~~ du doof- •• .. "........ ft. .
m.a in .Iken RIng ND G,.mioaie oYer de _k WIlleD tred~n omdat er eeb .ndejl',RinlJ in be- .tolDmen flin bet Ioatituut te Wore.ter. onder io t.e prenteo. Wil de heer I), Labat dal lij .. nÏj"
IOD11&118t.elleo. trokken ...... dlrectl8 .. n deo heer en jonllejolfrou ... De LAbat. "'oornlU\mwoord.o op .igeoll

am
4l
0

op __ n
~eo beeloot de _k tot later lIit te .telleo. ale De ooderlinfl 'fAO Pike\be'll' stelde voor de Het IfMt".lte der Mod.ralaurt· .. yoor het eomeo clan !!Cbrijf' bij Wi.' op he\ 'bord i ...iJ bij

cl. op.oedi~ I.r ."niak kwam. JfftDllinien oOleranJerd te lalen. op.n!elAten, eli 1\10 de I'8!lterbaDd vao den ... lfatAndi,.. naalD...oord.n, dan _rijft hij Wat ,
TOILATING'TOT BIitT HOND)(UL. Da. Moetert a.id. dAt in den Ring "'11 OlAn- preek.toel IIt.n de leerliDIfRn in de tw .... oo...te BijYIl8ll'.hjke naaIDwoorden yer.ri_t bij door

De Kerkera&d.1II Petruarille had eeD ,onralel william moei)eUjk ~en onp.,tijdiilo Commi .. il te bAnken. Alln d. ander. lijd. 1"11'men een uo- bt't t..,ken Hoe P • en wil bij le werkwoord.n IIOt-
(UI. 67) teo elf.kte dat IlMO oobekendeo uit at- ,indeo 1''' om d. lijn Le in.peeteren. Intu88Chell tal dsiDea in de bAnk g.... oenlijk ."or Synode lokken d..n I.t bij de woordeo Wat .....c P ter
d... geIDeenteo erg~D! bet AyoodmuJ mOllten _n~e Dr. Kotlé dAt de luk in den .orm n" le~ell Apart gelet. en oser bet gebeel 1'118 de o""er .
• "reo land er Il

dChre
'eo verl!>f 'fAO4eo leerAAr ... n .p~1 yo'r de Synod. h..d mo.ten klim •.". hfj""n,komat I~r tllirijk. NIlliet hij eeoille kindereo .. ken op 1.ljen

of. bl} di8111 af ...ui,qbeid. eeo ooderlinr banner 0.. Seholtl (Hop-.CAd) ...Ild. een Comm",le De ,erlIldennIl .... rd. geopeDd door DI. RAbie geJ!chr.,en opet.ell
en

,oorlel-o, w.llle opst.ell..n
J"Dleeote. D. ooderling 'f1UI Pet.rll8,ille Iicbtte oit d.n }{jnl!' .an Clt,n"'llhllm m.t ""n uit doo m.t •• n .lIebed tllep:IMellJk op b

et
ll88n e! etond lIedOl8nde de urgllderiolt waren Dedef gelCble-

het ,oo"tel toe. eD werd fleeteand doo~ Ds Albeit, Rinll ... n Tulballh o,.r d. z~"k Inten onderbftn- t. gP!ICbl.d~o. D. notul~n werden durna ".- 060 p'er oDd.r .... rpeo iD bot begin .,.n be'
die ... 0 ,oorbeeld ait P.trunme lelf allnb-.lde \ d.l"o, en d.ed iD dl.n lin e.o ")I,nt.1. liezen. en na e.n &lIumerklng lIID ne. RoberlAo" elll\men door déD h.er LAbat °Pllegeull. De.e
.... L de read_mbeid no eeD loodaoille bepallnfl Ds. N.~tbling Skid. voor om IIRnhe' .efloek goedg..k ..ur~. opetlillen wareD .eer intel'8MAnt .Ia IIIIntoo-
aaotoond.. DI. Muller achtte het ,00rst.1 on- 'An Porten me t. ,0IdoflD. De: Wol. MarMly ~kwllm dAaroa bet woord oen de boe nuttill b.t .tele.l d,,' de ood.rwijs.r
ooodig. en w_ op de heetaAode btlpahngen der I Op een 'raJlj!' UD Ds. MullIlr of d. Ii_den dl. ale Voonilt.~ n.or Uommi<eie .oor ~~t Doof- ,\lllf!, i•• en boe Wél d. kinder.o.nj de IIlDe,,-
Wot o,er deae _ko Oleo un PorterVille wild. trekken hl.rroor ...lIreD. stommen luelltuut, en I\IIID.~aaJt"8 11)8 plaate Illlllini{ der IlIIlIe'l dan IOma wat .. rdraaid. lich

LJa. Krille YQnddet bet Toorstel de Illken .eel ....,d door deo ollderlinlf "'n Piketberg ballnt- op b~t Ilelto ·Ite. IIlJ gllf lI)n ""ogde te k.n- Inrell altdrukkeo. Een der kleillen houl .. n
...- ... ;>00 _.~ ." doo .00 ol. boO,b." ", ••d m." ...... ,.d .i.,e " •. '" ,. -' •• ", ~ " •• ,. bo" •• ,". '1". "~.re... "" d. ..... Bij ""' .....
gi.g. maar d. ooderliog nil WiJDberg ug er be- Da. HobertllOD sprnk ten >lunst. der tb.ne be- r..ed. 1>0 goed ~pslaajl'd WA~. lo J unij 1881 die a1a groot, ruim. meI eteeneo mu"n, dat Iii
I"'" in. lelA&nde achlkkinll. Tulbaghiet.n die mon "nelIer bR1 de:b8ll~ De L.b,!, t. OroDloifeo ".lOr b.t ,.ak ui. y.net.rs bad mlt roiteo di, ... r brooe ren.

De tijd yoor de paau ...ae ;;ekomen. l1li0 Po,tenlli
e

hlld Willen loevoegen bAdden I eb opgelOld, IUJnw.. k be2onneo met t .... e leerltn· Zij bellt eeo preekltoet die rualW op I.. u
o
,

, teD et.!lig't. bl.rt.gen ,erklao<rd, en de il"meeute gen.in een gebullrd lokllll!. TbRne wae er eeD nlot ie,end, maar 'fAOhout. It De leeraar," "iDr
I TalbAllh ...ns toch al kl.ill lI

eno
.g. Ovk w., bet gebou'" lI.kocht yoor £2.20 J, w.ar t ...iDlig lee'- het opetel fOOrt, " .tu' io den preeUtoel, bij i.

I

,.rke.rd ow In luik een .. lik .eo onll" ...onen "'Alf ling~o ond,mlft ootyiogeD eo Ielltieo iu de koe' auk ·'An bou~." Dit Y8roorlAllkte veel .rohjll-
10 antwoord op den oaderliog 0110 Ww- t. bewandolon, In p'aate van le .an d. b.ttrokkeD "'lIreo. Jóngej~jfrouw De LAba~. wae eedert h.rid, .oodat de bll<lrLAbAt bet noodig .ood bel

ben( aeide de Moderal.Or dat de bepAhnlf die w.n Rinr.n t. l.ten. meet dao ~ll. J~r IIle bulpoo~r",IJlerel aan~e. a'ln b.t geboor dIlid.lijk t.e IDaken. da& d. kD"P
verlanllde .Uef!IFbeteebnde dllt men eeo gebeel Ds. Hllumlln 1l"loofd. dat P"rter"ll. jlro"t on- .teld. D. lnugtlnlf hAd rlJkehJk ooderateoOlog op een bout.o prMkltoJ niet I....... r doelde. EeD
onbelleod pel'8OOnmOMt kunn.o ...eren "'gt 1'118 aAnjl.d ... n, wlInt m." bRd het kl.in ge- ontnn.ren, o',er. '£2,2001 aan .~j ...illii{e gifLen, eport;eehjk. opbeldering .ol,cd. !.OeO de knup

Slf'cllte 12 led'D ...aren ,oor het ,oontel o,"r mMkt om PIketberIl' en Tulhngb te ~yoord""len. en £300 • laAro vao Rpgenngllw"g.. deelB '!'OOrtlila: .. Er liLt.en menecben iD d. galeriJ.n i
de _ko Ds. Steytler "ond dat moo niet in de m-riten ,oor de .onderwijs"re en d""le ,oor h.et koetbuie. alj lijn Ilo.i."

De Rinll lIn Beaafort Welt ...ilde (Ilrt. 18) der IIIAk kon Ireden, moRf d. ~Ioder"tor ilHloofde \ E' WileIntuMCbpn eeD ,,:ndere onde~.I)ler Doodlg Een knaap .,.n Piqaetberg wile eera' met liln
.. ,teo of liedeD .,.D ...Ie de een met d. bal,. ~dAt De. H.uman Ilch bIDneDde k...estie hield. ","nt meer dan 10 leerlingen kon nl,m ..nd onder- Yiltti.nde lur ilt bet IUIILilooL g<lko

rJlen
• nA

I1IIter no deo 'Ddn gebu ...d WU, 1"'lIjI,'era, D. Actolln~. betoogde d.t b.t ,0"ot.1 Scbolu wiic~n •• n.r moest 0 ,k ilPZor,:d ...ordeo dat de ".Ik.n oaderdom bel ,olg.ne den beer L. hooget
.oeer.eo 'heeteo. niet .fdo~nd ...Ae mU' wdd. dR! de Synode RAn leerhnll'en ambecbten I.erdon, wlioL de meeete l!loeiJellJk i. een doot.towme te leeren Iprekell.

IBC~IIDI.' I d. l ...ee Ring.o I~U ,enoek.D om eeD O.,mmi.84i. bunn.r ...ar.n ~rm .0 moeet.eD met ar~i~ den D.le knllllp wae pchter I""r~ierilt "n boul h~t reed.
AlB eeeundi blek.n gekol8o te lijo Di. AI~r. aan te etellen. koet "'ereo ,erdlen.n. Ean le.rllog 1'08 biJ eea '00 ,.r l{ebMlgtdat hij Icb nil nr.tIuUlbaar 110ft

tijn, Wm. Monay, NHtblinll' .0 Steytle,. O,er- I De. Muller ~eloofde dat mon in de la", Diet "'R~eDm~ier 1ft. de le."e.n men daebt eraan om een llitdrukken.
lItem.iar t'QllCben Di. MeGreg"r .n De Villiers' kon Ired8n Ionder form •• 1Rppel v~o d. uitepruk kl.ins drukken I 'lp te flgten. BlindeD 100. meo Verder 'erh'Rlde de:beer De LábAt boe DIen t.
(o..rn&non). Stocundl ai, de oud.~liogeo ...",en I nn deo Ring vlln CI"nwllllllm. .""nleer elI d.',ofsl.Ommdn kU~D6n onderwIllen, werk glDKom de kindereD een beg.rip .,.n god.·
e1ienJi SteJleohoech, R.chmond, en Paarl. O,er- I De oaderllng VIInPorter"lI. repli~eorde met te en b.t ~OItbul. W8e ~root geDoeg om 41). 50 aienlt ID te prent.e

n
. Durtoe werden boekj_ lf·'

lItemmiog tUMCbeD die .. o Groenepoot en Oou- len
eo

dat d. li~deD un de g.meente afgeeneden koell.erhnjlen t.e bevalten. bellt(d. die d., biJbelecbe g_biedeoll iD _r
dinie. I bi.r tbllna, nu er .en predikAnt wRa. r~]l:t JamlD.r (le beer De Uh"t ...erd durnIl door d.n Mo- b-kDOPt.een e.n,oudige be ...oordlogen "'Mr lIa.eD.

VBBDUGD Ol' NIKT ONT"AII':KLIJK. ' o,er ...lIren. deBtor Mn de flemeente ,oorlle.et.ld, .0 spMlk Allenge .... ~den moeijeliJker boekj ... ,gebruik' tol
De. li ld 51l I bl I liet voo",tel om IIlIn het v.uoek van PUTter- b.A' toe om baar te kén""n Lege,en dllt men ~indelilk de leerlinll dell Bijbel le lf !tOD",I8n eD

d

oo'"" ~I e ar\~ A~~od Ilvd.n( tot "lle te ,oldoen werd aanoT'DomeD ond ...... ote.t Ilcb niot te ,.e1 moe.et ,00retell.D VADd. ,.,rde· begnlpeD. Edn der leerllDil·
n

1... eeD beknopte
... n lUI e::J:un\ ....t er mt. In '"rUDO etoD IIrt. • ,r' d d f d' I I k d ' lf

171) G d

lIIn Ds Ro~rlson Ook d. ouderhng un Pilret- nng.n er on 6tomm.o. AArIIJ ...e lie ID e· geecbi.denis 'An AbrllbfUDl ° "..nde .oor, op
• gnoo en. ,. . b d I h d b b d d'd I 'k d d b' bT _11 dN' b d b" ',,,. '" " ,.. •• ,.'M M" ••M''" •• N' ."h " "." ..""',,. ,. " ••. _ '00 en o,er n eDIC AP ",pr.D eigenlijk o'lderrillt eerlt op lAtereD leeftijd be- nrh",,1 b.>flleep eO dAt h,t bem lI·

tro
ll'dn h.d.

ol~~ld tot bet rapport der ~lLtlgb.ld_w- BEl{ KWE8T1EVOOBBRT BODO! omEOT~UO'F. gonnen te ODtfllogen. Hij Kaf d~,nll eeD korte IleL ocbljnt '1l11l.M d,o bo.r oe L~bRt dAt de
.... '" 6' . b 06 0 [ D•. n,b.. ,,,.. bod '" "d ... 00 .. '" ( ... <') ~b," ... b........ "" ... d. ".", •• d. ~,d.... ., •• i' ..d... ,. ... d.". "i·. ",•

...... m . "en elaC lIID Mla. dllt de Synnde het lle'OeleD .. n bet Ill)Ql!e Oe· eea ... ,oor doofatomm.n g_daRn .... ~, ...ant .roé- h.teL bij WIjle 'An ll.
boreD

met .lk~Dder 00-

Reloetters dat de Syoo<le bare afkeuTlnlf' ,a te regtAhof WO<'8t vernemen wat de toel.lIg UIt Iler blld meil Iróm""nd dllt Ii] ,ol.trokt D1.ta· derboudon, eD daL bet moeijehlk II b.o
~eou.o ,:«e",o o,.r bet gelOgde 0•. N•• tb. , '.lAnde k.... b.>trof bIJ .e~ t ...eed. ,.rpluU<IAg flin l..eren kondeD. De .bt D. I'Epée word Ilenoewd I diL af te l•• ren.
hD« fSIl ...tellen~h 10 den mund Il

ele
il
d
, d"t I p,edl~.nU<D dl. I. genlet.n. De beer l.1pinilton I Ills d..... rate om d. <lUIkder doofatommen np, t;r ....rd.u no;( tw.e pupillen lI"ell\mioeerd,

met! teW'8D oe lendiDg "'U olDdat meD de IluenJ I b..d In d .. tiJd b.t regt dier predlkaDt.D op d. I Itcb te ""m_n. p" J "" h.m Ilealichte inrijrtll'll I een "uuan eeboon bij .erat "I' nJo 2&!ft. Jur
IArog .. rlaarie. toelug o:'tkend. I b~tond nOjl, mnar m.n ,olgde er de oud. I WIIOboKonne~, tnch r•• d. 1l.

1
...
rd

blld NOIge kl,.n-
0.. S~j\I~r en de ~r yond.n dIlLbet I Ouderling u•• b.old bet H voor dat zulk ".n m¥tbode om m.t bl\ndg-bAar t~ .prekeo. Een I keD en woord.n Uit te aprek.D, ter"'IJI d" .odere.

voorstel'.net 10 be~.ndell • .! kon komeo. lllUlk ...el nn eeD geme.ntemaIlfDlaC.aDde:3 .._.Z .. I!>erhlldj..t~h.ninlloll.nddenieu .. el.e.n 17 )lIrtilmeleJe. r."da watkoD eehrljuD eo • .".
De _,teDt Berlba etelde v?"r de memoflahe-I nad. kon UI~lLIIn. meth()de ~e,onden ...8IIrhlj men de doofstom· f .talln koo at de hoor IAlMI~ I.OtbllAr 'prak bOt!"

teD te aotwoo,de~ dat .Ie III klallten t.gen •• n . De Ac!uanus I'!de VIIneen gemellnte te weten I .. e klnd.r.o, die toch goed. .prARk-orll..neD w.1 d.le oboopte hllAt,ooh t. konoea i"""'ft
leeraar haddeD AlJd.o wettigen ...~g tejleD hem I die de IlI&k. ala III bIJ bAllr 'ol)rk .... m, ,oor bet I hlldden. le het il.brllii<.'D. D. DI.U.... metbod •• proken, dAar de I.nuwacbLlgh.id warmede lij
.08teo ,olgeo. Zooder ,erd.re dacuaale aan- Hnoge Oer.jltebot. lOU br.ngen. )lit " .... de .... ~d iD I 'uiucblllnd "" I10llllnd nillemeen g.- bBhebd WIl8. haOl .prAllko'1!llDeD -all bet ...ar.
Il
llllo

...
n
. eeDllle ...etllge mar Ier . ' bruikt, en "ns t••• rkiel.n b,".D de .lId.,e, v.rl.mde .

.~.t rapport der. CommlMle O"'~ de t.ruil- n•. Steytler g.loofd. dRt een predIkant r.ilt op I mnllr li] ,erei.chta mee, motllt·, "'Ant m.n Nil b.t ,x~men kondillo de Mod.rator af dAt
1'1)1811 wile nOlI oloL killllr. In deo loop de, IiiR land.trAktemeDt bad looian;l bIJ werkl&llm I moeet de natuudl)ke bllndlleballr-t,u,1 d.r l.er- bed'lI m"rjl.n IU de Mutual H ..U, het e:l[llme•
• 01g.eDd~~eell aal dit r.pport en dat o.er de ble.f. . . tinilen ~anleer.n eli ,oor ,hen doo~ be .... >lIO. b.rhlUlld lOa ...orden, .pecillAI teo ~boe.e ."n
Mat1l1h~ld IDge~heod ...ordeD. . n•. Ro~rteon ...dde ".ID y()(\"tel IDt.. kk~n lfeD un den mond in .en der gew"n. telen .er- kllld.r.n, .n ook ,"n b.o die Il

e
•
n

lIolludllCh
. De RiIlK .,.0 Bo.rger~o,p WIld. (11ft.Bó) d. mur Dr. Hofm'yr g"f tI]n ,erkl.rlD~ dor \~.t tolken, Sprek.r lru dllll""A •• nll/" bIJlond.rh,- y.r8W1n, IIIllende ,,1,1an de beer lie La'" al liJft

kind.rharp ,la dOur.d" Synode nAIl.RMDeo, 100 op bet pant, len eind. In de notul.n d. Intr,kalnll I den .. n biltori~cbeo IIIIrd o'er het ond"-IJI allnID.rlillljl.n ID bot Enll'elllCb mAlie...
J~gekeurd, .Ie kIDderunlf.boodel l..teD .. nb.- beboorliJk Ilemotl, ... rd lOU w",den Hiero,er' II.On doot.tommen voor, .r "P ··.. illeode hlJt! Pr, )I~I" nRm nu be' wonrd en Iride daL de
nl.o: 0. Kerk ... ad nJi SleIJ

D8bur
g ~.rt. (0) werd nOIl he.1 .... t ll'pr.At,.n )Ir Bofm.yrkwllm I thllne Amerika d .. mefete intlgli,,~eo bad. Er I!Chooltn8l"'cteurl 0110 tijd loL tijd meldiolf b.d-

w.e biertette
n
, gehIk ook eeD mellltOn. Uit Lady dllArop m.t een voontel ,oor d.o dAil, t.n .tTekte I wIlren dAli' troD...ena loer vele doofstommen. d.n lfem.Akt '"0 d.n ".rwonderltJk.n YOOrui","nf(

GJ't'y (art.07). . d.t een Ifemellnt.e In b.t jle.. 1 door Ils. Rnb--rt.on lOok iD Zuid Afrika w.e h.L getIlI niet gerwfl. 'Iln d. klDtI.,.n nAn het ",etltuut un den h.er
1.Je. Cormaek lelde dat Ds. )le Vlll .. ra (TarkA- If"Doemd de luk 'oor bet RoojZe Ger,~l8bof zou' \ eo .... ,d el.chts e.n .eer kleIn gedeelte er 'Iln II. Lobet i IDlI8r;d.t du .. d. ee~'te g.I.llenboid Il~-

'lad) bet ,00rllA&n '''0 art. B5 op &lch b"d 2e- moeten brengen. IJ..... tllilb.id .. n dit foo",t.l, Mar fiocb ond.r ...ezen. De RoomIICben alhlor ..... et .. lUI d..L hIJ le lf er o.. r h.d kuuMn oor-
DOlDen. !DUf d..t bl] lelf dIe lAak Die! "'Ilde Ino IIllIh.t tbana fl.dlUln ...... , erd ontkend door w"ren de Ned. Oerpfllrmeerde K.. k ,oor ge- d"el~n liet loa onl{ep"e~ liJn dpn be.r L.
_"urieo. deo Mod.~.tor. T.n slotte rd lD.n het e.n' w••• t• mllllr d.. e moe.t bA'" .. "uim aooreel .~nig.n dMua te bt.tuigpn ",n b.t h.fde .... rk dat
op ""o.,raag lan den M~e"'tor bl.ek bet d.t dllt de SCribA de laak lt;' de notulen 100 pllIIItoen ; I mOR.lijk ~.dm.k.n. N .. nog eeoi,.. ~t~t'8t1.k. bil op Ilch 1!~nowoD blld en ...u, bIJ licb 1,,0

pen predika.nl Uit deo Rinj{ (Pr ","r.n.,I.cbu daD kon m.n lieD of d,t nA.r eiecb w.... geechled I opgaveo o.,.r bet onder ...ij~ uo douhtomm.n, m"-' b.tt .n li.1 Mn ,ewiJJ b.d. IhJ alo\)fJ~....-.ï.t). u. d•• u' .,Id.... '" .~d """,,. I"'" d. b".U, "" .... "., ". w.,·. ". dool- .i,b .1 •• .."_,,, ",. d..........
lIIl}ruulltete

A

• an 'Id -\.k \. No moaet men tero"komeo .... artt 49 50 en I 8Lommen-onder ...llle,s in Itlllie, "Mr UD b.t ~e- opoffdrlDll·n om tocb ...at hch' eo ",niIJkbeid
. Koti .. (az I. "")"'1 e .t .... eo ave, le ... re ~.,. . , I d kid k db' b ti b . d. kw f I I kl d 82 OTer d. behoefLon nn Ole" .... flemeeoten. I"rtlcu .er epr. en • flomeen e '00' eur w.r t. r.ng"n 10 • .... n ,~n "" ,onr "'Io.n e"

~Dlloe.n el le . ateo ,oor "!lgeD, maar aag 0 Vooraf we,den eehter litlee te, tehl "ebra~t 1I'"lIo".n, en .... idd. dM,oA o,er den phil
t
d~r allee IO~ doodl!Cb eD treorlg ..... lJe gro"t" op-

_l III. er nog Olllt ...aren. _ .' Jl<! " ~ KI' li d . d d f k d d b d d dDe Moderal.Or ,ood dat de.,ooMlt"Uer de etuk- \t-geD. n1eu"'lllbadeD In a•. Kork. Men ...iet .ch . 0 ome I UI~ Oal 'AtOD ~~wIJe er dOOILOImmden, om.t en d· 11ftIn MC LdW"'d

rma

eh .ar, ~ -':~-t
• b. dA' ... .". ••• "10WM''" .. ,du, .0" £.. ,. "'" ,oo, ". • .. ,......... ... -•. , ..,.",.. " ..... w...·· H' .--
..~o J heD'd CtUl'l1I.I ODpain IDlledo,en o"d' Dit Ste~k.troom bl""k to"'.n nieu ...e IJIn".~i]l.n naAr ei8Ch ter bAnd t. nrmen. I ....

el
,all dd belan~ete4ing d" publi.lle 'en,,"

'"' II'PUt el .tUI eeo ,oorste UD leo ur. ~ ,.,' V I d d . d •• L.. lJ d .• b' ,_..... . d ,__ . de Klnderberp bet nre.k.n ,"n nou ...en bet eno geol ,.tte 0 OD "1"'IJler • Ilroo~re ...,ren. It .xom.n ...er "le. jl. "u".n nm me
W&nl eeo U] uwlr gepraat tot de 'OOf'teller I . 'f 'k d hk' Ik·' b d d IL t b t. d lijk . I' \ b.!lalefler en' t. IIJO lull.nd. dit Bil", ligt tol In eren IUIn et wer , ..... natuur IJ m.· ... I lIo~moe t.e wll'·D op e reeu ,,0" un •
lUl ~ lL..0mV~III!atev(~C . d d I' leb_aring kun'neD leid;n EeD .nder ...... DIt I ecbrlfteli Ik WIl8, en als ond.r ...erp ...erd .. lamp" loodorWI)", m•• r om bt.IADjZ8teIiI

D
Ii,oor d. IllAk

.".. I.J'O 1 lere Iloanoo) en e ou er 1011' • • I •• k Il" d d . bo' d d f'1"1_ d" bl L d' Porter"ne .en d.rd. alt Carnarvoo een .. erde en .r nor .en er IIADwellllon op;(eg"'IJ. I In te t .. men, en oU ere 'AD 00 I.omm.
VIUI uvO Inle .... 0 tot aeODDI gekol.n te.' .' 'I I rd 1 . lb' k d b I ho 'I.'. w. d... b.. " K.'''''. E... ,. ,,, B"."od,.. ..... "... ... ,." ...... ,. _ ... ,.- ,•• ". ,,'"' ••,. "." .. '00'. , •• oo.
] . war.n, ale ID druk, nl.t wettl.. D. Inbood VBll I .toelte ~eroepen, en de ond.rwIJI.r "A! TOot· kiln "edlllln .. orden, en dA~er Mn lDetelllnK b...

TOOBJTKLLZIf....N DS. BOB.ano... .lIe wAe d.lelfd., Vi ..... ttlR'''.n ...ilde Oe.[· ~elden boe hll ~llonnen ...111 de kIOderen eland .... lIr d••• o 'rI.nd.hjk onLy"nlf
eD

eD be-
Eeo aantal bHehrij,iollepuDten 0110 DIl. Ro- Stej{mann ID hADden eener Comriljeale IAt.n et.l- a!beeldlDlfen te "e,.n. lie ModerIltor "epe ,r I bADd..ld Inuden ...orden eo' ,eel l.ereD "onden.

_runo, di. om liJD af ...esiilheld als st.mopn8- len, eD dit plaD ,ond biJ,al bij Ds. Neethhng. I te,ens op boe de onde~"'IJ,.r de kiDde,.e" toe- IJe Mad.rolt'" bad reeue al<ngeto.)nd dllt ,els
met WVIIII o18rgebie18o,w.rden tbeo. te~ aFraak A~ng~omeo. • eprllk en III bem ~lfrepen door eenvolldlg DA~r louJen &lcb lIChall?1

d
•
D
er ,oor UILt.e kom,n d.,

gellna"t. Het eerste wae d.t de ,ootzltt.r nn 'BtLPPBEDIXII:M liJn lipp'o te kiJken. De kmdereD ant.,.oordti~n lij doohtomm. kl"Jeren h"dd.lI. Lllc"'lI! leer
"'0 Kerkelijke ,erllade,iog, permaoente Iqow.1 nr Hofmeyr k...art> DU teru~ op b.tgeen hi J bem, DlltourhJk op eeD wiJ.e die ·oor b.t publielr, I te betr.ur.n en ma.kte het mo.il·~IJ" te .... ten
ala bJdeliJke COm.... ieo, bebolldene jloeda.a. "oefl".r ",.r d'D nood der Kerk, w.g.M gohrek a~D lOO iets Di.L g.... end. mInder ,er.eteRnb<Rr te k~lJ\en. hoev •• l aldue b.~ocbte klnd.r.n er In
rir:g nn den Kerkenad. 1011moet.n IAnlltelleo. tUIn 1£.rIlArs flelell

d
had en ,,"Ide niet te ,er- wa. dan ,oar b.m. Hot w.rk der leerllngeo II~L I de KolOnie ...Rf.II. !lI] WilL ~.D een dleLnct

MIIII bad tbaoa een ander gebrUik. maar dit ...ae ...ochten dil; all. l&den ~.t bem loaden lomen- de onder ...ijzer onder d." led.n d..r SYDode cir· dilL .r w.1 3U "f 4U hlld. eO toCb .. aren er
OD\I .. nd l1&li wereldlijke ,oorbe.lden, eo daar st.lDm.n. Het midd.1 tot'ver~te,inll door De. culeren, eo tw"" kielDe ]onlfena, die .Iecbte t .....e I el.cbte tw~e of dne van op d",. 1~.lelllng.
had meo reed. te feel nno Het kielen eeDer KPltell olln de bllod gegeuD WIUIw.l allnnemt- mlLllnden AAn deo !lIlnIl' "'Rr.n, ...erd~n I IIIJ f.(ew""Il'.Jo ook met I,t ... n de IlIetolh"ll
Comlllini. door UO penoo

o
, door den ,oornt- hIk mallr 100 toch .... inifl helJX'n. Z,'n e'goD no op Let gestoelte geplRftt.t ~lD t. op b.t unger-et.llItIl dor. RooIDecbeDAlbler, mMr

tet uOS.Wel
eo
, bed buitendieD ,e.1 beZ"'"Ar, en "oontel lOU .enL later In .... thinl! kunnen)komen. tootlen hee II] l•• rden.. IJ. kInderen I ... ne uverlul~tI d..t het lippeD Itelsel b.t v"o h.L

oiemaod durfde licb tegeo '.0 ,oo,dl'llgt no Sommlgeo lood.o welllIlt meenen dllt de K..... k- ble~en d. l.ttpn te leeren DIet ol~chte door nail' I·ndero lOU .. IDnen, h.bbtllld. bl] opgelDerkt b '.
dieD .... d .. rIllareo. 8Cbool op den door wel meer studenten lOU jlllall de b..... Jj'lng v~n den mODdte kIjken m.M ook vp~IRngend de klDder.n dl" ,olgene h., '1O~.r·

De A_ua, aag niet iD det belj<een Ds. Ro. tellM, mur hier moeet meD Diet op r.keDeh. III.r door d. ke.1 ,an den ond.r ....IJler IIlln te rokllD. eteleel WMOII ooder"~leD. '0 W"",,"" er esDl'

'butaao no het t"!leo ...oo,dlg Ifehruik neude-- in Z. Afnke ontatondeD .. el mee, nk"toren dan en de twee bl. ken ,e.d, heel Wilt lelt.re 'en ~e h.den tellenw"ordl,j' .....ren. do aod.re gA'
4at ledln 1&0 ééD ooort tot led.n denelfde .Iden, om de vel~ nieuw. g•.meenten dlo gnormd I w",rden nn hd bor~ te kunnen UIlepreken eD de.ll)t'~n t~en li} .ageD dll~ delen eprokeD
Commieie lIOudeo aaDg•• t.eld ...o,den,-nlet w.rd.o, en al de predlkaot.n ""n d. K.... ,1kllCb"ol beJl,lp un de meeDing te heb~n. ZIJ k"n4.n kond.". 111] ~dllnkt •• md.h)k dell Mode",Lor
... o... r 100 bliJ,en alII de ~ode"'tor le aan. ID eeD ,i.,d. flin eeD .ellW geformd wlu.n el.cbte nog ni.t alle lett.n, b. v. r DIet wat eeD he~1 dat del~ b.m In d. g"I~.Dbeld bR.! g.aLel.! om
Itelde. 03 iD getal. Spreker gaf eeD ecbete vlln epn .,.r- moeijehJke Ietier v~r doofetomOlen ~..... (~H d~n be.r D. LabAt van IIJA booge w"",rderln,; ran
0,. De Beer trad 10 een "'terleggioll' ",n het m.erdering der g.meeDtell iD verreet,ek.n die meo de CIJfere kenden II) r~ed•• 100 lila II} met .YID- dl.ne werk te ,en.keren. .

.. 0 lO aDder ..."t {Je. RoQ.,::'tt!Oogelej{d bed. en .... Idra kon ,.rwacbten en Wfee 0 de oallaturen lier opeteken toonden. .n het ...oord ~ Wisten DI. Luckhoff Ip,ak o.",r d. 1.lfopulf.nnfl Ylln
riod, neo ale de ComIDlNIe ,aD Re,iai., OlDbet blDnen de KoloDle lelf. Er WlI,eDefk Jllllr teD min- lij, 011 eenige modte. Uit te spr_ken, 0:0 eeG deo 'beer De Labot, en lelde d.t lila men Ild, lien
"""., .oO r"'" ,..-.,Id. ""~'" ,,_ •• ti.. ,i" •• '~~._ ..il "" i••• i.i. d. ,,, lo". ,~". b.d d. o.d ,.". d.' b.. "od w•• oo.. d.~ d.. 'M'
•• raoderd te aten. oude eD VIJl voor nlea_ ilemeenlen,-nood'fl 100 RI. bij ,",buide, eeD beele mllilnd ooodig I !AlhIIL bebulplum moeet liJn. d:",r beID d.. nOlI'

lJ• .0, M~, Id. '00' ,. d.. _."" .. do ....... ~. d. K... k~bOOl 40 ",: "~bod. d~. _ ..... ,"" ... ~b ••••. ,,"' ..... ..,Id.
""'_. _." " lJ•. IJ,I•• ,. hfb". doo...m~'" b,bbo. ". .,,,b.. "d. I""., •••••• ,...... d....'~·Ii"' "i, d. W.,""", bH' .... oO b', 'p ~"""Ii,••
clltn r.. d .. heo ta.., te"DII D8. Robertaon e ~_ k m nd k t I d klein mRR' die repds een )11111un aen Ilang Meo. \ IDet.lllogen In EuropIl 1le&I.o had, boe m,n h.1
weriDllen ten d... le ~8triJdende. 8cmmlge Com- I dO t·1I1i\ V. ~ ~reDd e ~oo:Zlkn, 100Eet nog tulD , Hoe kleln.r lij kWRmell boe bt.ter lei de onder- 100 .Pr brllRt dAt de klnd.,en U'l.indelijk 1>0
mi_eo, b.,. die Oler de Zang"'IJleo, moeeten II a:tlk.{ Jme d I ~nt e .n I en. ~r

l
WM een I "'IJzer Z'j ...erd.n dl)or ]l:eblUl; dllt III, bet duid.hJk mo~ellJk eprakeD, eD altiJd, lelf. ond",

etellig ID 100 oe' .. 0 ééD lOort Illn al. geen lid ... lik t t eh' ·1 om Jon~e Ir;zen el hR.telnOd!; ...oor,l· L··m opleiend. ~arep"o wat b,t ".', elk"Dd.r IIlieen met den WOllden InDder ~""ren
Il' b d . dl' en 0 e. ot'rllftra"a, mAllr a le I' lt U<IU ,~ 'd b JlwgeD • e DltO",'g e en ID e langwlJzeo be- i.t., b,t ...at Itch oD,oldoende. Z, n denkbeeld en e.en 100 boot en lelh :.'. die lij d.n ,orig.n coo,erlltltlrd •. Bij hnopteldllt • oIADIl"· Inll ."a

!Ioorde te lI]n.. . 1 waa om een middel tegen bet k~aad In eeD d.~ ,,,or bet e.rat g.lieD b..dden, Een bullner yoortduron .0 dAt men doD h.er L..bat ge.

o

t.
Da. Robertaao ,epllceerde met betgeen biJ opleidinlf ",n bulp redik.ra te lo.ken .... lIrtoe ochre.f hel ...oord I"", op het bo,d nAdat d. grol,ton laet 1011ople!lI(.D." .

~r gU.fld bed dUldeh)ker alleen te letteD, en miDder ti d k pt d 'd d d onder ...i]ler bet h..d O!laeeprok.n. Het ml\llkte De ModerIltor lelde dat biJ wol WI,t dat .. I,

t

_, lJ II 0_ J en ",cb loa wor en gelor.r IIn ". t.. cl: b d J.. e . 'OOr... '. e voer W"ll
e08

mco
n
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