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'S MORGENS TBN 10 UME.:

r.

V

BIJ

,,

,

W~~
hebben oas ontvangen een ~ ons geCOllsigneerdé'Cl'o6fe Bezending
r ALGEMEENE DRAPERIE. ~IJné:teeen gedeelte van den Voorraad van
een.Insolventen Koopman•.,ine:ekocht tegen een Diskonto van af

per cent. op de Gewone Prijzen,
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,

In den 11I8olreilteu Boe",,1 van WILLED JOII'~NRi
Il$~RHUIJIB~. JU Kalabrulkraal iJitsp~.,' Hotelhoqde~, Aldeellng Malmesbury,
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H. A. i'A.GAN,
J. O. CELLIKIL~.

Venda.kantoor, Welllington, 18 October 1883.

Gez. Curatoren.

' Onze instructies
dadelijk van de hand
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LANDGOED ., LELIEBLOEM." DOND£RDAG, 25 OCTOBER,
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MAILDIËl-ST

STOOBBOOr,AATSCHAPPU
DER

(BEPERKT.)

VERTREKKEN VAN

MAATSCHAPPIJ

EKG.leAK

De Tusschenstoombooten
der Maatschappij,
tegen Lagere Prijzen, zullen verzonden worden '

UN OIlZl

NAAIMACHINES

NAAR R~GEII.'~" K'

'

Op de volgende

WORDEN

Dagelijks het Publiekin de benden gespeeld door
middel nil allerleilisten,vooralopden grond
dat

XAAP8TAD

.. ,

GERMAN,

Pa&Sagiero vervoerende

II!MBURG

dagen, te MA1JEIRA aanleggende:-:.
Kapt LElGH, RN.R, Zaturdag,
20 October,

te 12 uur

's middage.

ANGLIAN,

zij gemaakt zijn na&r }let

Kapt.

GRIFFIN,

R.N.Il,

omtrent

17 November.

Ondergeteekende,meer dan 20 jarige
. ;
,
ZULLEN bovl'''jlcmel3e Beesten publiek SIN Q E R STE LSEL.
DE REIZEN LANGS- DE KUST ZULLEN ZIJN:
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Onder boven8~nde ziJ'Der Dertig Trekoe- Ieder Machtne
NAAR MOSSELBAAI, ALGOABAAI, OOST LOX.Dl!a{ Elf NATAL
.
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paren zijn.
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Worceeter;
den Wel-Ed. Beer G. J. DU TOlT,
gelegen nabij den Altona-, aan deo
AlI'GLIAN, Kapt. GRIFFEN, R.N R., omtrent 24 October.
tl ft
Stellenbosch;
dell Wel-Bd. Beer E. C. H.Ui:- RondeWscll-weg, binnen twee mijlen van
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KAlf, Wqrcester..
Kaapstacl. De Gebouwen bestaan nit een
•
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J. A. DU TOIT.
LIBEULE BONl18 ZAL GEGEVEN Vendu-Kautoor,
KAAPSTAD.
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WOiDiJl.·
W. P. BaQI'IceboDWea,
Kooplieden
19,Queenstraat.
A overlt'g O1e~..aderen ht'f'ft Prof. PriV88t Lngiellhois, 56 Hree-etraat,
Een uitmuntenclt eD. prachtige griju
! .'
W.STEYTLER,
l(ontagll. II Octobcr1883.
op
PORT.,ELlZABETH,
llorlU:YR besloteD aan allen, die
KR8pst.fld,16 Oct. 1888.
E HEER P. F. LINLJE:KBERG
HENGST,
ill de uak der Cbriatelijke Unthouding
.' Eeriig Curator,
AA.
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Liberale Termen 4,Oxfordstra.at,
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enkel talg, of yoor·.anbelang
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i hebbende, wenscht zijn dank te be- tepl, stant te Koop in de Liyerei-st.llen
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.
WIJ ~NTPAKI.\EN NU;
In
tuil7cn aan het publielr. .•"J'lr oes- van dE'n beer KANNU{IUI, L.ogem ..rktvereIng' te doen vaD "at door bem in deze
••
". V AK DE R SJPVJ.J
od' algemeene
stroat, KR"pstad.
,
f
•
,
,Groote
BezenQmgen
Calico
l,a.kengoed
en
DURBA~,
NATAL.
zelfs
on erstcunmg,
eo
"".k itl gedaan.
MAAKT
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[JJ<.: H.II.JW
.
.n,
_eder geopeud .beeft.
P de Plaata na deo heer P. BIlIUS,
De heer SP.llI5DIJtllG zal de passagiers
! • Notari8, en TranBport- waaronder
VUten en Tapestrie.
Karpet " •
( )
p,.okur~,r.
Vierkanten inverschillende
grooten,
te " DMjveraTleij" een zwartbruine overbrengen Daar het Strand.
door zich strikt aan hun bezigheid
SCHOTSCLlE COLLIE HOND (TEEF). __
--:---:-:--:----bezorgrr.
ZJIfB ·GOEDKOOP Bil
'Procureul', Notaris
wijden, dezelfde begunstiging
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TARTAR, Kapt. TRAVERS, October 3I,via St. Helena en Ascension.
TROJAN, Kapt. LARMER, November ]4.
ATHENIAN, Kapt. WARLElGH, November 28, via St. Heler ....

WAARSCHU"\VING!

Ossen en Koeijen en,
Jonge Beesten.

Eenig

Vt'a MAnElRA,
om den anderen \VO!:NSDA.G. te , uur n.m., te
ST. HELENA en ASCENSION
als onder aanleggende.

KAAPSTAD.

GTON

enz:

LINIE. ~

KONINKLIJI\:E

!

ONECHTli

E

;l

1883.

• AAa

52, ADDERLEYSTRAAT,
I

HA V

DE

UNION ,_

DE :MAlLBOOTEN

J

LEVEN

J. J. LOUW,
Malmesbury,

.VIERDE TROEP.

D. " Ca.tleMail Packets" MlI.auchappij.
E ~toombooten dezer Linie vlIrtrekken 120 Zware Slagtossen
en
, "n K Baf'CItBd
Daar LoDden om den
Koeiien,
ander. n ('il'g&<1bg. via Madeira on Ply·
BVl)( zoo vn
ALS DE LAATI!TI!l TROU,
mouth, te ~mt HeleDI en AacencioD aanZullenPubliek
worden
Venocht uit de ltlarktleggeude CJP I "18slde tusschentjjdeu.
lr:raaI te Wellingt~n,op
Oet. 24.-DRUMMOND CASTLE, Kapt
,KOLONIA/,E
J. D. Junta, R.N.R.
WeeakamerIlTrustma&t&cha.ppij.
NOT.
7.-NURHAM CASTLE, Kapt. A.
Na aultomat ftI1 d•• Eenteza freta.
W 11ICB'~TlB.
Nov. 21.-G.~}(TH CASTLE, Kapt. R.
JAN J. MALAN.
AAN BOEREN,
Dnlc.lN.
D"c. 5.-HAWARDEN CASTLE, Kapt. Vendu Kantoor, Wellington,
16 October issa
:
M. P. WIIISTIB.:
ltfALAN ct OELLIEBB, Af8lagen.
ARDUSOR & IttlklSOR,
Aan Boel'en, HaDdel ...... s I'n ProVAN HET KOSTBU.&
AgeDteD.
-..
i
---~dukten,
ens,

.

2 P~r extra sterke Karpaarden, 5 Schapen, ! Varkens, I Bakkar, 1
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,
Hoenders; Ganzen, enz., eoz.

~

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. de waar.le
2,310 yll•. Satij.ea Jleneill'.I, "Kta Is. litt, J,weae ,rij. ,.. 7•. I' •. t.t lOs. 'd.

!Ir ~
WEL L ING '1' 0 N.

VERKOOPEN,

J. W. MOO R REE S, Jr. & Co., AFSLAGERS.

om de Goederen

r Z IJ DE! !!

ZIJ DE!

LATEN

Uitspenplaats

genaamd "KALABASDUL,"
het regt waarvan nog volgens Contract voor ruim zes ja.ren uI duren,
Ve ~ebouwen zijn allen hecht en goedgebouwd, bestaande uit Woonhuis,
Stalling voor 20 Paarden,
en andere Buitengebouwen
I Water
volop.
Daar deze Plaats zoo welbekend
is behoeft
dezelve geene verdere
~nbeveling.
'
II. Ven te Velde staanden Oogst, zijnde de opbrengst van 6 Mudden
Haver, die prachtig en veelbelovend staat.

I

BONUS!

in bovengeenel-

Donderdag. , 25 Octob • 8•k .,

60

De Plaale "Fl.I~CHGEW AAGD ie HALFGEWONNKN," gelegeDaan de QM)Ot
Van duizenden Artikelen
van allerhande soort, noemen wij eenige als
Hu!lti_i. r, grfn&pndeDRnd~ Plaa!.s van ~~n Heer P.lUL.MTBIJRGR
en omtrent een..balf UOl'
van Piquetbng Wl'g Station , lfToot cuca bOO Morgen. btplaot met SO,OOO "IJng-ard. bijZ4?nder de aandacht waard:stck k en I'Tl be~n nog rracbligeo Grond voor 100,000 meer.
l
Bet Land is b.18~id met 17 .MuddenHaver, ;, Mudden Koorn, 2 Mudden Ro~ en
300,.~deren14erinoTabbertaen
Pelisaes,tegen
Blaauw.KatoeD
Geruit,
goede kwaliteit,
omtrent 1 Mad GSJst.
:
la.
ll-td.,
w&ard
4s.
lld.
.:
5s.
9d.
per
stuk
van
18
ya.rds,
waard Ss. 94.
De VevIIIeideia uitstekend, en ocn groot gedeelte VBnde Plaeta is Dog geschikt "oor
2,500. Yards GekleurdeSateens,verschillende
kwa3,000 Yards Drey-stoffen,
in Nonnall
"Veiling,"
I "Dderijen.
.
liteit"van
en hooger,
alle' haltprija.
J
Oachemiren,
li ieuwe Piaids,Zephyrs,BeiII. LOSGOED:
Dames en Kinderen
Ontiergoed,
waaronder
. gers,enl.,tegen
minder-dan Bngel. prijzen.'
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.
300 Nachtkleeden,
van
lso per stuk en 100 DOlijn Krimscha Hemden, extra kwaliteit,
hooger,opgem,.,.kt.
: 38.6d.tot7s.
l1d.,40pOt.onaerde
waarde.
III. V AA'TWERK :
950 Ibs. Berlijnache
Wol, alle kleuren
en tinten,'
130 Dozijn Witte Gekleede Hemden,van
Is. Hi!!
1 Stukvat, 3 Knipbeties,
1 Trapbalie, 8 Baltleggere.
, lso .id. per pak van 8 doz.
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dat Z1) met ontIr.leed of verplilfl zullen word.en slagtvee brood groenten of geld om voor te
ten £1 CPBrand
Do
tweede pn]! ~8 R 8m th
... n kleederen te venn_Ien
Voor de beste drie
•
C Ayres
Paar PIUlUWBt.,.rten lOs J Gallow ..y
koopen
krwi)l
pr een menigte
n enschen
Voor <le beste kolle kt e pelargoWUID. z88 m
Do
tweede pn)s
J Galloway
2 Of de li JnoomIDl88le ot ..ndere
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De Beoordeelaars hebben te rapporteren
dat Vervolger' ....nnemende
Voor de be8te drie ooorteo ó8. CPBrand
ligeh ..men nn de Du
Ecbter ZlJn er die cr meta om geven zouden
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I

Naven,

& CO.

H: TWENTYMAN
eRA

Gez.
Cnratoren.

Jt'lST

GEARRIVEERD

en de

WOLMARKT
op

zal

gehouden

worden

aan

del
:""'"

V E' N,
IS, BESTAANDE

I

r

15den NOVE li,BER

..lY~

n plaats van oPf den

Een iode< diÁWol
te
den ~Iarktmeester
~dresseren

D

AG,

den

merken.

17den,

0

)

t er

~

.

"d
tiJ

vroeger

ÓUlS

koop

Op last
Kantoor

_I.

wil aanbieden,
en In te zem,len,
.
d' W'l
b
la om eoe

aange k on di g./d

w?,,1t mmeh,
met
h

Jie
ZAT

BIED}:;N J-,7J

later Jan
l"k t
oor IJ
e wegen

IpO~fl'EN
I

Commi883nssen,
F. UNDENBERG,

6 Oct6ber

Vall de Municipaliteit,

TL' It ,or

.AAN

TJ..·GEN VERJflNDERDE

I

voor Dammen,

l

Gegoten IJzeren pijpen,

BESTE

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

,
:MET ZITTI~G

G

ROI'TIN

,

PER STU K
SHERIFF'S
CAPE

SALES.

TOWN.

BLOEM

"

WINST -_EN VERLIES REKENING.

13 October,

PUBLIEKE
Stauszaal
alhier

14

Il

AC
WATERMEYER
.
.
en correct bevonden,

H.

eOSN
SMUTS,

ER

.K.rs00gereed
P

VAN

.

{A

4,381

I

I

14

8

ns.

i

de Hoogste Marktprijzen te geven voor
alle Boorten van Struisvederen.

I?;'

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

d'
ulteuren.

KA.APSTAD.
ID looke tUMcb.n \\'ILI.lU!
I·:ioeh." en ""ULY
~AIlIA

Vereeniging.

,

tzal

Fr'H>R,

V"rweerder"s.

[Jo.".

Ex"cuti.
a ... ijode nn bet !looll
I
r~Il(·bof in de ho.enjlemeld. Z...
I V.r.
koOpinll word.n gebouden Mn
woning
N

!

gehouden

TON,

"'"'DY
ELBKliT

YAn

(J.,.

k, ..

un

d.

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.

i \'.,

worden

In

.....

J ..DIES

de

op

M. CRoonT,

Kllnton! un d.n Opperb..ljo.. ,
Jr•.i.n l!cl. lAA'l.

---~---

Opperb&IJU".

._-_.~----------

--_-- ---IJISTHIC'T
CERES.

.

: In Z,h lu_b_n ROIIRRT80l< &: BAl:>, EJ..-h,,",
Ten einJe de
den Westeli,,'ken
.n CAliL J, VA" O~R ~hB.w", V.r ..... d ....
N"jll8bot
.x~ti. inUn
G""i~j m.ld.
... n luk,
h.t lIoo~
G..Circel
in overweging
te nemen,
alsmede
de Vertegenwoordiging
v~n
d. bo.'''ll
...1 Vere
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~ Ilro.n k.
Ise.
J. MARAIS,
D. ZN., Secretari ...
Paarl, ] 6 October] 883.
JA~E8- M. CROSBY,
UJ>perb&JJu".
-----__;------------------------------------, Kantonr fRn den 0pp"Ii:lf\ljuw,
I
1Wen Octoher Il«l

.

STRUISVEDERENiDERMAKERS

the suit bet..... n MAl'o(,~L Aurnn.,
PlAintiff,
AndJ ACOllUS
JOHA.Nlfy
BRI1")[, flefendrUll.
I
Euculion "f the J ud"ment of tbe Supr.me
I
Cunrl in tbe Abo•• Suit, Al1li1.... ill be held al
I Mulder'. VI.y, in lIJIid diltriet, on Wedn•• dftT'
I Lbe3ut dAy of Oclober, 188.'l, of tb. tollo...in"
.il. :-3 PIODIlbi,2 Stills, 2 Pair Br~ediog 0..
tricb••, &c., &c.

2 i ID

'15 MORG ENS T~N 10 URE,
Benoeming
van Ra.ads-Leden
Voor

EENE

.'

Ili,h Sberiff.

DISTHICT OF STELLENB08CII.

1883.

VERGADERING

M. CROSBY,

Hillh Shl'riff'.Offi"",
Wtb October, 1883.

,

'DAAR

1.

ETT,

Sta'
, ecre

JAMES

5.
I I

DINGSDAG, den 23sten DEZER,

Pakhuizen, Gravestraat, Kaapstad.

FREDERICK N S·ALAMAN

_

I

Aan Kosten van heh..er
... .. £ 1148 1 G 4 Per BBll\ns van de IIIl\tete - jaar £ 4:1 II
" Rente op Aandeelhouders
.. CommiRsie..
..
1,511
6
Depositaa " ... . ,
259 lG 0
.. Ren te op V Mte Depositas ... 1,9n.; 1ï • " Renten ... ... .. .. .. 2,826 lj
.. Balan8 .• H' ... ... .. 1,/jOj 1 10

EENE

ZW A V EI.,

-_

Il

21

£;;3.45.1 12

PAARLSCHE TAI\.

Damschrapers.

VAN

1:\

I

.,

rRIJZEN

I

lJ.] SA---A CS & CO.

I

DB"

.,

~

LANGE MARKTSTRAAT

------------------------

In Vaten van 200 Ib en 100 lb.

Hardewaren

Burmesters Chambers Adderleystraat,

y'OORKA~lER

SS,90 en 92

MAATSC H APP IJ.

J.

"'?' """P'~;

BBANDBAM'S

KOOPER VAN STRUISVEDEREN,

•
_

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
execution of tb. : ll'!lI'mentor the Supreme
Court i tb.. Abo.e SUlt, ft Mie ...ill ~ h.ld
At 1I.'""dRnt"s r••id,"c·, \\'ynbo.rg, nn SOIurd.,.,
BALANS REKENING,
3 OCTOBER
tb. :>itb d.,. ot October, 188J, ot Lb. ro!lo...IDIl,
1883.
"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
op Aa.ndeelen ..... , ..
4,240
0 n
" Rente op 8chepe.nkennissen I,~!'j I~ 61
IIISTRICT OF cEnes.
27 ~ 0 ()
Rchepenlrenni.sen
41.:1.1.' In r,
.. Renten op d,.,. .
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 IDepo8ita.
.. 311,026
Lsss
Rekening..
..,
2>; H
3 I liff,.,ADdCARL J. VAN OOR ~Ea1l'g, IJ.'.l>dant.
Bood
d
B ... edd''"
1.1:l5 1-,fj j
e e on er er
enng
N 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
Rt C8r••, 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.£53,453
12 ~
tricbes, Co...., Pigl, &4., Sundry Liquol'1l.

.M.

S~N· PON DER STRUISVEDERENl
I,

EE NALWEER
W""ON D ER

M.lLMESBURY

Nngezien

S"''''

7."".

I

1883

~

I Oet, 1883.

3s. 6d.

H. G. GREEFF,
Y ooni tter.

1883

£4,.181

":"; "~,h,, •• , "",m,"
ij"" Toi. "'" ..io~
j; ag,
U R-I K,A,F ::;~IJ !lEHS, Etlgds~be en Amertkaansche, Amenka.ans"he
Klrnp'l, Atmoste
phensche Karnen.
ca
GO~fELASTIEKEN
en ZEILDOEK EN Slangen Voor Tuinen, Waterwagentjes.

,
Secretaris.

Sntberlaod,

VERSLAG,

-

e. G,'."t"""i~,,",
0",1,
Sta'"
met P .. ".,
~pallpilall'n en t-ichrod SlandlLllrdR.
voor dippedcnpuntvlielendo
en on(li"po Putten1'ornppn
in G,'elkopor
en J.her, Geelkoperen
Mid..

SLUISKLEPPEN

van

17 October,

Malmesbury,

GRAVEN.

"m !,S!'U I'r,EN:

aan

AANST.

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

I,'

IN :

FINDLAY & CO

GEO~-

Dingsda:,
,den 20sten November I SS3, i lIBlN"GDHAAD,
,
's ?""-/_"""RGENS TEN 10 UUI{.

I

JAARLIJKSCHE

Boerenbeschermings

'------_-~----_JAARUJKSCHE
SPOORWBG-STATIE,

den l sten DEC~;MBER

l\1AAT'SCHAPP1J.

NEGENTIENDE

Malmesbury,

E

of £40 in de pl8AU!er no.
A pplicaties te .. orden ingewnden mot
Certificaten, naar den SeoretAr'il!, "ÓÓt of op

EN

'LYNDON,' 'CAST STEEL,' 'CAPE
beroemde"
VI BYARD"

SPIT

D

Afslager.

Jlalmesbory ExecofeorskaDler

'DIAMOND,' 'SIIAJJROCK,'

DE VILLIERS, FAURE & Co., AFSLAGERS

&

] 883.

I

Hebben het genoegen het ge-eerd Publiek be17s. 2d, I kend te maken, dat hun ne Eerste Bezend ing

£1,438

1 October

Sutherland,

.'

De Uitstaande Vorderingen bedragende
BONUS
VOLOP'
J. J.

Planken,

0 N j) E R W IJ Z Il: li
Dl<:
TWEEDl<:
KLASSE
GOUVEB.NE.
Ml<:NTS SCHOOL, te S(JTfI~;RLANI).
F....D GI!:TROUWD
PEfiSi>O., &al de voorkeur hebben.
S .. iflria £ 200 per jaa.r, met Vrije W QDÏ.ng

is
MARITZ,
Generaal.Agent

vooá

E

EN

EXECUTEURS KAMER en VOOGDIJ

I

Stl::Jkhouten

llENO()!)IGD,

infor-

Uwe Directeuren
wensohr-n Al\ndo~lhnu,lElr~ opn e kZ"I""n te mak"n
op h·t
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.

I~. Z~KER
ERF, grenzende aan bovenstaande, b~kend als KLEIN PLANTAJIt<;, waarop staat een net \VoonhulS met fraaijeu TlllJngrond en VlDchtenboord.
III. Ret Erf bekend Ills BOOMSTI~AAT" bevattende een der fraaiste Houtboll8Cben !\Iln de Paarl' het grenst aan de oostzijde aan de Mainstraat en gaot op tot
h
. d
Be rg, ten.' westen In
. d e. onml 'dd e IIJk e na b'hIJ el d van h et N o?r d er Pille
ooR: ID en,
aar
Gesticht.
Er staan Dne Gebollwen, leder verdeeld In Hoorvertrekken,
die te zamen
!Det de Houtbosllohen veel oplevereu;
dit Eigendom is mede verdeeld in Erven '3n
1&1 eerst afzonderlijk opgeveiId worden.

K

alle

bijvoegen
dat hieruit geene vrees voor verl izen behoeft te ontstaan.
Overeen komstig- ken nisg-eving dezer V orgl\deri ng rnoeton Di recteuren gekozen
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.

I, St_ndftRrdi.
De Standaards
lijn van Hoek- en T-Ijzer
een jl.beel nieuw principe g6muit.
De
,poDtigMn
één kant en ...ordt 110" "optvohrens
in Ikn grand gedreven, loodat del.lve zeer VAst
.8tUt In plRal8dat er een rond gl\l in bet IJler geelagen i8 en h.t IJzerdr""d d.nrdoor !Ietrokken
•wordt, WAardoorer veel werk en "."cb.ideDe hRDden fer.ioeLt word.n. om den SlRndRBrdre~t op
t. houden, ie het gat er doorjleslAllenAI. een spleel, zoOf\I. Uit de teek-nIDg blIJkt, loodat ~e Stre~jl
'of de DraRdeenvoudiII'beh"eft Rfil.... onden te worden tot de lengte, die men ~p bet terrem noodlg
heeft, W!lJlrn"de.e op .ijn plMls g.legd eli 1UI,,~.lrokkeDwordt.. \\'Annoer nu de drud jloed
j(e'p"nneD is ...ordt hij op lijn pl_ato gehouden do,)!'eeO sleutel ut "'Ijl, welke VA8twordt jl8l!.I~gen,
wAard"_or
de D,RRdDIetalleen volkomenjlespannen wordt Il_bollden.maar ook de StRndlUlrd.blijft op
de.e w'J,e vrij en geheel regtop staaDen kan DI.t veracbovenworden door bet vee, dAter zicb tegen

EINDELIJ

wien

De Securiteiten der Kamer zijn onlangs naanwkeurig onderzocht enll507
de Direeue
4. lO
knnnen hun genoegen te kennen geven ove: deszelfs gunstigen
toestand en er

.
1. Het Woonerf van den Insolvent, genaamd K~ EIN DA~rMETJ~,
beroemd!
wegens dewzelfll prachtige
IlgglDg en vruchtbaarheid,
beplant met circa 35,000
'Vijngaardstokken,
die meer dan verdubbeld kunnen worden, fraai je Vruchten Boorden Eiken- Bosschen en Tuinen.
!Je Gebouwen
best.aan uit luim en luchtig!
W
' h'
\V" k Id
~ II
KIll'
L
S hl'
,
000 UIS,
IJn eer,
::;ta en,
r~ en,
,u~teu"arnerB,
c nur, .enz., a les ID de
beste orde,. ook IS er volo~ loopend \\- ater.
Een gedeelte van dit Eigendom gelt'gen
un de MalDstraat, IS In ~rven Uitgelegd, te zamen met dat waarop staande Post- en
Telegraafkantoren
en zal eerst 9fzooderlijk en dllarna in zijn geheel worden opgeveild.

I

bij

Ondergeteekende,

Landbouw,

doen VerkoopelI

VAATWERK,
6 Stu1cvaten,
6 Kuipen,
5 Leggervaten,
2 Brandewijnketels
compleet,
Trap-, Oud~ren DrUlvenbahes,
Emmers,
Trechters, Vlootjes,
Krane~, enz,
BOHRDERIJGEREEDSCH.AP',
Graven,
Pikken, BIJlen, Manden, 1uigen
Schoffels, enz.

.1 I'. FOULKES,
~eeretaa il.
Knn toor van Ot'n A (,I.... Iin):8r1ud ,
.~Ialmellbnry, 4 October 1&\3,

'ga.

den

---I

I'

G 0 ED;

Op hst,

DRAADHEINING.

VASTGOED'

LOS

W £0."
Ue Laagste ol et'uige andere T ..nder niet
noodsakelijk
aangeuomen.

TUI DIN HuP&FIIlLD6CBIII

S T 0 -.;w LEN

OP VRIJDAG, 26 OCTOBER A.S.,
ZuUea de Onderleteekenden

bij

M

-.--

ALBERTUS
BLERK.

te vprkrijgen

aanzoek

VOOGDIJ

<.:

den

bden NOVEJfBER
AA..VST.,
gerigt aan den Secretaris, en get:DdOllMerd
op den omelag .. TIN DIR TOOR lh:PUATlE8

°I

EERSTE

P A A R L.

__ ._--~-

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

L DJ ENG E L'A N 0,

DE NIEUWE- INGEVOERDE

.

Van Hopefield naar Malmesbury.

BESCHRIJVIXG

;;::tal~n;o::~.llelij;;~P,"c

GRVING

I

ET het voorleggen van h,·t HIde Jaarlijkl!che
Verslsg der KIlmer, hebben de
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'
.JOHN 8HA W. Yorkshire. -F-a-br-'iek
van IJzer- Staats-Rekening zult gij zien dat er een netto be Irag van 1: 1,507. 4s. 1 DJ, op:de
Winst en ~erlies Rekening overblijft.
.. .
en Omheiningsdraad,
De Directeuren
nemen nn de vrijheid
Mn te bevelen
dat de balans van
£150749. 10d. verdeeld wordt op de vol~en,le WIJ7.f'.
Aan
aandeelhonders
per aandeel £ 10 gelijkstAAnde
met 100 PM ,cent
ABHIKANT nn elke 800rt van IJz"r- en DrlUldhóining,Ingangspoorten, Horden, StAlen en
~apitaal
. " £800
0 0
IJzeren Draadketting"n, Gógnl.ani""erd. DrRBdkettinge,Bliksemafleiders,KOjk'renRaamkoordeD, op hun opbetaald
V.rvoerbKre Stalen Tram ... ays, Wailens en M"cbilJeri~ en \Vi"l.o "'n .Ike 800rt, looala di. op de Directeuren en Auditenren
220
0
Diamantvelden gebruikt ...orden (lie de bijlund.re I\_llllogus), enz., ens,
Ambtenaren
een Bonus van
1:30 0 0
En het resterende
op Winst en Ycrhes TWkening. te laten
357 4 lO VAN

DE

--_

Goudwaarde
gelegen

W. F.

LA·N G EMA RK'l'-STRAA 1'.

KOSTBARE ERVEN,
F
Vaatwerk en ander Losgoed,
----

HARE

Doe onverwijld

88, 90 EN 92

VAN

NOORDER

dat welbekende
en
BRANDWACHT,"

GEbCHIEIJT
KF:NNIS_
dat de AfJeelingsl"lUld vlln
stuk, Malmefibnry TENuEHS ver_ltt
voor bt't
2 uren
repareren ran bet volgende stalt W eg,
i namelijk:-

14,541 Morgen,

le':.m.~v':::

HET OMHEINEN MET DRAAD, ENZ

AAN

H

IR ALS VOLGT:
met best \Yeideveld
voor G root en I~lein. yee,
vooral prachtige
VaUeijen';
heeft een sterke Fontein bl) het
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
landen
voor omtrent
80 Mudden
Zaad, ommuurd
met een Steenen
muur,
en
wordt benat uit de Rhenoster-rivier.
Ook heeft zij Struisvogel-kampen,
omslaande
omtrent
18,000 yards,
me' beste ValleijeD-Weideveld
voor B il '00 Stmi,vogel,;
heeft verd er
3 Windammen
in het Buitenyeld,
alsook verscheidene
Fontein-wateren.
Zij bezit
ook Drie Ex'",
WOONHUIZEN. Mo w aa rvan ,gebeel
Nieuw,
Stallen.
Wagenhuizen,
Molenhuis,
Kaf- en Bedienden-huizen,
8

a

& TrustmaatschaPPij.

PU:iLIEKE

DE BAND
TE
KOOP,
LANDGOED,
genaamd"
van het bloeijend
dorp Sutherland.

D IS A A C S ac, Co.

ZE}~RZELDZA~IE I(ANS
BELANGRIJKE

IT

.

J. ·S'.";i~l~~'IS & CO., AFSLAGERSt
Paarlsche Brandassurantie

U

."'0"

ved.""e .. III de•• k
l .. g
.lg... lof UI••• b......
wij .l.cb
I.d ••. dl. bel""" ••• lt I.. d ... v....
uitiaul van Koloniale Fabrieken om on. _alaslla
eea be.
zoek te brenlen, daar dit on. eenlg middel I. om de haadelwllse
VaD. dea Edelea Commissaris vau KroonlanderIJen
te beaat... orden.

K,.",.,- ..e..; .........

bo'

~~.ten,
Glu- Eeten en.Aardewerk,
heid
Voor_,
S' aa pk.~" Keokengereedlchap,
y en en , wurond", ens., 1.. Voorkamer
Side Boa rd,"Set,2 Schilde-

MALMESBURY

'rE I~OOP.

..
K.lo .. lal. Fir", •• VR .. be' T
d
b.t
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
te DI eu bel ere n,
meest bewerkte
plaats in het Roggeveld.
Besoeken zullea bevinden dat onze Prijzen veel I.ac r zlJa
Iemand
die begunstigd
is met veel EIa ve, Vee, enz. is in staat J aare
I ijks op deze pl." ts een £',500
• £2,000 te maken"
4a.. b•• b.d....
..a.n
g.llj".
Artikel
u .. """.lIIcb
Daarom, Koope rs, I ara deze kansni et voorbij gaan, want het ge beu rt
Fabrikaa' ku ....... l .. g.yoe.d
.... de"Daar wij .ch' •• al.' toch H
w aa dijk nie' elken dag dat zulk Ko",haa,
in de M.,kt
komt.
t V Id '
h t
blik all
hti Goed
t

d

.
.
, waaron er
ot
sgenbout, 1 do. Wagen!l:lakersgereedschap,'
1.
LOSGOED
dIl
W
do, V.""."
• K arbakk en , Il oot."k
2 V eerwagens, do,
0"",- en
I Bok "g", 7 S,.'
W ielen, I 0 pu, K ".i.'.o,
, 'ot IJ" .. " k, ,
I8"'?mm>cb",
Ju" A,~",.'d~, Sob",,,,,.,
SliJP"_",
G""
aa id, Nmn, Diu,'boom"i'
.?,.t K.,." , Z" ... "bi ne " 'ot Paten te Au en , , do, V,,,,,
1 do.
8~,d.ko'",
O"I·bo.le.
1 do, Bekleed se r, alsook de g•• one versohoidea ,

YO"

q.

re komen ,bezlgUgeu, opdat zij beter In .taat mOlea siJn
••• o<d •• l ... ove< be' o.. ng. d ..... bel ... ,rij"'''
.... Ya .. Jlljverheid aan"'edaan door de han4ehriJse del' llelerlq
la het

. V ~STGO~D.""':Het
WOO.\ERF
van den Insolvent, Centraal Gelegen, in de
.. b~jb'.'" van de """"'"k,
n.. s he o.I";,"",,;,, .urop
, ....
een; N,',
alsmede
HUUHHUIZ~N,
die een
Goede Huuroud opUreng-en.
G~.B'Jk Ve;scheJdene
en n .. r dm ';,n.""
sm aa k •• bon.d
WOONllUl'S,
er lJ"ren
DakDe; uI••lulto
m et een

die In plaatselijke

KOLONIAA L GEMAAKTE ~IE U BELEN
'

d .. u:terst Vrucb tb... ,iJo, ,i jn beplant
en Vruchtboomen,
ook IS er Goede Tningrond.

..aD

"

WILSON

AFDEELJN(~SR,\ A D

IERMEDE

Nijverheid belang fItellen, heb'ben besloten ,dit middel ter
< Groot
hand te nemen om Kolonisten ea aaderea uit te lloodlcen OlDuitmakende
hun UItgebreiden Voorraad
Woonhuis;

Op Woena dag, 24 October aanst.,
GRONDEN,

'UIC •• ".

! Leest Hier!!

"BRANDWAClfT"

Commissaris van Publieke Werken.

WAGENJJ AKEIlS WEil Il.GEREEDSC HAr, DI' Oade •• e•• eke ..de..,
'f..

IJVERHEID 1..eest

KOLO~JIALE

I

ONTKENNING.

-l'
I'
.
er een
genIC lt III om oop IS_ ge
Ondergeteekende
zijne
werkzaamheden

b ragt,
als

!I'k

I
i

DISTHII\T

J.

ten eue te
at
PROFESSIONEEL

STELLE:'\'OO'OII.

'In loo~. tU8OCb~n
~IA~t'"L
:\LM'''OA,
Eioebor, en
JAcnBl'IJQIlÁI\J.,~I!RI~K,\'erw ....rd~r,
Expcuti. un G ..... i~. 'AD hd lIo~, nprel/Lobot in d. 1menllem,ld. luk, IJl I V.r-

'de i

Il"

I

SNIJDER
~ee~
laten
varen,
berigt
~ij mits deze aan zij~. Klienten! ;~~:;~~ ~~~~f;t,g~~~~.:::;d.;~~I::r~~;!~~.ni,~Ic?,~:
en het Pubhek
m het algeween,
dat hUNOG BTEEDB Z>J n KUE....
lo j' ,_" p'."''''
DE~ARTE~.ENT
Yoortze.~ en Jat
aJ~e aan he~ni;DIn.~~ .•"'J'k.t.I.,
2 raaI Brumtru"rojl.ll,
"'evertrouwde
be.telling.n,
geliJk,
"oeg«, ZO]ne pe<soo"hJke
nU,ntl<
JA",>! '" p;""nI,
zullen erlangen.
(1f'1>~rbaliu",

'BS', '" "'''''''''''' __

CORNELIS

MOLL,

Tegenover W.·P. Bank, PaarL

.

"

,

\:\ D

I

BIJVOEGSEL TOT DE "ZOID.AFRIIAAN, VA!N.•ZATlJRDA& 20

URY
Kf<:NNISog8raa.d van
kt voor het

Weg.

stak

, I

nesbnry.
eve tOO goed
i t res ,
00 OOk
c l;r a18, per
-r k v.a ecu
ee voldoeuds
breo"en
'!'aO
,

.

ltOlld"Q~r

• .-erende b
IfTOOt de inylO6d der R,>omecb. I
echol.n J'M!d
en hoe •• I. p-nt ... ",nl..eh. kincle... .r b n lP~ilen.
!'d.~ bAi, bil Ilte '0 ,rlUlnIl II'Hp1'oken nn u r ocroord ... l" t..~'D de
n
Ro.,...:.ebe
Kork dllt bl....k tI v.rd"'lJnon ; m'Ar
wo. dit Li.t ieu om nlUlu..... urlg "I' t. le'!.eo"
RoolDIICbeICb"leD ..."ren, I-Id" m.". 1I',,"dkL)()p~r,I
_,
kon de Ned. Oe...,t"rlllee,do Kerk niet 'I)Or
• .,.n Ifoede en 1I'0000koo'P"I.,rllen' nil m4~ode
dat m.O de ..,.lI: ID den H.rd.r1iJken Brief ouder
d. aandAcbt der Kerk loa kllDnen br.ogt"o
0. A_r
1118... 0 stul over de lAak UIt deo
.........
H..... " •••• "~ '00'.
De Model'lltol "'llde d..t P •• Rahie een anti.r
'",o"tel
doen IOq dan "'At hi] Ifedun b"d_ n..
RabIe anl ...oof\lde dat bIl niet ge","ten bad dllt
cle _Ir r..edl nu lOU ,oor110men, lJa. Neetblinll
.,'"
.. d~
u d.. M
ilde ".
m.a in .Iken RIng ND G,.mioaie oYer de _k
IOD11&118t.elleo.

I

De ou.j@rIlDIf '"0 Steyn.borl .,.hle .nor d~t
m-n ~ru.tt.
in .je opbeldering un d." Mnl.r t"r.
M ..n .. ree"igde sieh intuoach.n m .. t ""~
pl~n om d~ I.ak 'ffO"ll in d. vol ..eode 1' ...... n"'"
unl.idlnlf .. ner yoorgeeLeld. forIDui•• te ""tde to
b....nll'~u.
Het "ooret.el (art. 62) omt~et>t de~ naAm Lainllsburll' di_n m"n .00' L&ing'. Towo In de plaats
wilde IteUen. w.rd door 0.. Robertaon unbt.,oleu eo Ifoedllekeurd.
De Scriba ....
bl.rbij er
all dat d. nl\llm VeDtel'llltad ook 11011'
een goed kilo·
rinll noodig h"d.

P.

,

,

dan·lak-r. d... y"rki.ldlld.AAII d~ Kweektehooll tbllUI op h.t lI_toeh ....
D. kerk le Jd.i.,- ... 1lG.
!ooroll kquDeo kOU1eo I)IU den y.,llell IIinllu
d. onder ...ij.er .. JA'en I'jlbrijy.o, !DUf be,
pr.dikaDt
\cl btlkom .. D. Zijn .'otwoord
ILelde ..... 81..... id. eo w-_: ilgrHt.
Ipreker "'~ QAder uit.
D~ Mllder.tor I.td. nil dat mell bet eXlUllea
lIe ActwuiIll.
DIl. Loll. (NJOrder PllArl) en _euilld o"ll'eDblikkeo lOU .taken om .. D coll..et.e
de oud.rliui
"'0 Wllrc""t.r ..."rdAn Lot I.d."
too houd,,,, en de u""&lilleo "erd .. a&IIJf .. poord
de' CowmlMie van Porterville, Di. VaD Ni~kerk, mild.hjk te fleyeo.
Wm. Ahrr.y eO de A_uar
tOt die yoor de peYet bl....k lat.r dat d. collect. onr de £87
titi •• o.er de oieawiflbed.n benoemd.
bAd n~b",ll".
De af ... eligeo "erd ..o °Pltp!.eld, de klAdootuleD
Be' eumen werd Da benIIt, en .. el met oef.1I~"I."'D, IIn het ouebed Kedaan door den ouder- iogen i!, h..t leien IIn echrij .. n no
gt",U.n.
hng 'III No rder Paarl.
LAt.er het de beer D. !Alba, de kiod_o door lIeba-

,1.)0

",ft

ro.,..mco.

Nu kWAm heL 'tooretel (Ar!. 51) omtrent de
VRIJDAG, 20 OCTOBER.
grenlen ".0 Pu,tenille.
De ouderlinll' nlld .. r
noag om r"l!'t ,oor Portenille.
w.lklilren.en'
DOOPllTO)UlItNIJf8{ITUUT.
niet naar eiecb IretrokkeD w~ren. I)" Rlnfl 9I\n
De plulA UD bdL broed ..rliJk. onde\'bood
01
"".
bod dit
d
,i., m d. _..
di
i n •• u doo. b.. U'~~
du
WIlleD tred~n omdat er eeb .ndejl',RinlJ in be- .tolDmen flin bet Ioatituut te Wore.ter.
trokken ......
dlrectl8 .. n deo heer en jonllejolfrou ... De

- """. " ••i,...- ....... d •• -

.....

bord gl'lChre,en niet alleen kooden Illlapr.k.n
lD... r ook b~rilp"n,
ell .. elkaud .... _'0
eoemen.
VIIfd..r ewerden d.n II&IIweaigea Moig.
we,d
yoorbeelden !f8lf .,.n,"'o
boe
0 de doofl\olD'
doof- •• ..
"........
am 0 dal lij .. nÏj"
onder io t.e prenteo. Wil de heer I), Labat
LAbat. "'oornlU\mwoord.o
op .igeoll 4l
op __
n

ft.

.

,.

'¥;

;

1,_

•

~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
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 uobt'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 .
en kindereo .. ken op 1.ljen
• "reo land er Il
'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
of. bl} di8111 af dChre
...ui,qbeid. eeo ooderlinr banner
0.. Seholtl (Hop-.CAd) ...Ild. een Comm",le
De ,erlIldennIl .... rd. geopeDd etdoor DI. RAbie geJ!chr.,en opet.ell
,oorlel-o,
w.llle opst.ell..n
ebed
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 .lI
tllep:IMellJk op b ll88n e! etond lIedOl8nde de urgllderiolt
waren Dedef gelCblehet ,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 IIIIntooaaotoond..
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 YQnd det 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.
d
,.d
bo" •• ,". '1".
Bij ""' .....
gi.g. maar d. ooderliog nil WiJDberg ug er beDa. 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
o
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
hlld Willen loevoegen bAdden I eb opgelOld, IUJn w .. k be2onneo met t .... e leerltn· Zij bellt eeo preekltoet
die rualW op I.. u
,
, teD et.!lig't. e 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 .g. Ovk w., bet gebou'" lI.kocht yoor £2.20 J, w.ar t ...iDlig lee'het opetel fOOrt, "
io den preeUtoel, bij i.
,.rke.rd ow In luik een .. lik eno
.eo onll" ...onen "'Alf ling~o ond,mlft
ootyiogeD eo Ielltieo iu de koe' auk ·'An bou~." Dit Y8roorlAllkte veel .rohjllNilUDDAOZITTL"iO.
10 antwoord
op den oaderliog 0110 Wwt. bewandolon, In p'aate van le .an d. b.ttrokkeD "'lIreo. Jóngej~jfrouw
De LAba~. wae eedert h.rid, .oodat de bll<lr LAbAt bet noodig .ood bel
ben( aeide de Moderal.Or dat de bepAhnlf die w.n I 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."
rJlen liln
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
.. ,teo of liedeD .,.D ...Ie de een met d. bal,. ~ dAt De. H.uman Ilch bIDneD de k...estie hield.
","nt meer dan 10 leerlingen kon nl,m ..nd onder- Yiltti.nde
lur ilt bet IUIILilooL g<lko
• 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
,.r l{ebMlgt dat 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 Ion der form •• 1 Rppel v~o d. uitepruk
kl.ins drukken I 'lp te flgten.
BlindeD 100. meo
Verder 'erh'Rlde de:beer De LábAt boe DIen t.
mmdn
n
(o..rn&non).
Stocundl ai, de oud.~liogeo ...",en I nn deo Ring vlln CI"nwllllllm.
.""nleer elI d.',ofsl.O
kU~D6n onderwIllen,
werk glDK om de kindereD
een beg.rip .,.n god.·
e1ie nJi SteJleohoech, R.chmond, en Paarl. O,er- I De oaderllng VIIn Porter"lI.
repli~eorde met te en b.t ~OItbul. W8e ~root geDoeg om 41). 50 aienlt ID te prent.e . Durtoe werden boekj_ lf·'
lItemmiog tUMCbeD die .. o Groenepoot en Oou- len
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.reo 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
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 Bijbeln le lf !tOD",I8n eD
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· 1... eeD beknopte
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
... n lUI
\ ....ten.er mt. In '"rUDO etoD IIrt.
•
,r'
d . d bf d
I I kb bd
'
lf d d
• d e::J:un
gnoo
,.
I hd' d
d d'd I 'k
b' b
tro
T
_11
dN'
b
d
b"
',,,.
'"
"
,.. ••
M"
••
. _ G '00
n eDIC AP ",pr.D
eigenlijk o'lderrillt eerlt op lAtereD leeftijd be- nrh",,1 b.>flleep eO dAt h,t bem lI· ll'dn h.d.
den o,er
171)
ol~~ld
tot bet rapport der ~lLtlgb.ld_wBEl{ KWE8T1E VOOBBRT 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'
.
06 0
[
D•.
bod '" "d ... 00 .. '" ( ... <') ~b,"
...
d. ".",
•• d. ~,d....
., ••
d...
,. ... d.".
boreD
...... 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.
met .lk~Dder 00Reloetters 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 il , 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,
ele d
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
1 rd"I' nJo 2&!ft. Jur
IArog .. rlaarie.
toelug o:'tkend.
b~tond nOjl, mnar m.n ,olgde er de oud. I WIIOboKonne~, tnch r•• d. 1l. ... blld NOIge kl,.n0.. S~j\I~r en de ~r
yond.n dIlL bet 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
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
... .
eeDllle ...etllge mar Ier
.
' bruikt, en "ns t••• rkiel.n b,".D de .lId.,e,
v.rl.mde .
.~.t nrapport der. CommlMle O"'~ de t.ruiln•. 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
llllo
1'1)1811 wile nOlI oloL killllr. In deo loop de,
IiiR land.trAktemeDt bad looian;l bIJ werkl&llm moeet de natuudl)ke
bllndlleballr-t,u,1 d.r l.erbed'lI m"rjl.n IU de Mutual H ..U, het e:l[llme•
e n~boe.e ."n
• 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
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 • 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.RMD eo, 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
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.dD8bur
w.e biertette , 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
n
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 oorDOlDen. !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
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k!II~~~~ lOU 1.ldon.
Boo ale Itm.nd lIeb ... If \ wOlJ.n
liJn~:·:etn.
dondend hlerbl]dll.~&lgd
b V ~iJ rn~l7g VII) trewllkkellJk ...... Ook kleoren
Ds. lbob,rtllO d•• d het DJIItebed.
.1Il
"""" b...a.n
gome'Dte'
HoeI{ld.li.d :'\e..tbhnlf"
er.n 0feren,.a
100Imd.t
'.
•
LJoSTPLlJliR Kn.ITS.-Op
.en publi .. l!e vel'j1ll(8t.lIel
cb\ d. li.
Mod.. Alor
d
III h.t m.tllculatle• on
,umen
.eD "cd.r
dlll'bl.keo
II] t~ k.nnen, mallr .lcm'
-me t een d Ub- I'
t.e lUllen el~lt •• , ow ben* u~td te
m. ê ""nl~,"r. ".liJlietAand., aAegdeo en d~. \"Ie bele med.kllDko' be~ioneude,-"'"S
.oor hoo .en ~nd.lI"~ t. Port bh •• ~th, le b-el"t.n d. b•• ren
0
Job .. ~Idler on AlIr&d Ebd8fl1 tA ,."o ..lIeo &lcb
i.lIland •• n ~'P"ald ,00l8tel o.. r d... ak deed ,.ao de (Iud. CAlen...ieten. nu" .. kon.d.o II) daD I ...~ftr wo<>rJ.
d
0 <tat II)
le ,,,,Uea.
Ds De B•• , ~.t ",n .ulk .. n ,oorelel kenDIs en ~"n de li. w •• k.chool t...... JM.n do, rbl't'n~.n, en
EeD long.n .n mel'I', Id,. oer er In .h k~ fOOr d... n Ijlrk,lUodldeal
V •. MoorlttD !~be~D ook gell.lsd dil '" dQeD, ' ,In1.~geD,"
d. ooarnum.te theologlllCbe fIIkkeD eUlI)en af. reed. linDen kond.D l lIChnJ•• n, Dil'" I ~
]
le dan blllppre4ik.r
iewordell
,rat DOg ."r
]Ollg, eD rfg null)k ult ... Dd., "'111111
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