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AAN O~ZE INTEEKENAREN.-VOORUITBETALING.
GROOTE AFSLAG. VAN,DB

t. '

~T gerie!lfJk WOON-
HUIS, No. ,47 Bree-

straat. Jr[envervoege zich
ten Kantore van dit Blad. LI ,ns, " BA' In'~"v;::A; sr'lloon ,. ..41-

I\U .'" ~,'". ' ~tJllU. O'_~I ..';~=
In den Insc>lvente_ llo8del van GUT JOlt6.lfD8 ~.IiJ:rliiW=~

, i " BDI'ZE. ' ", II,~-..~ ~: ftGBN Dl'
, , ". BIND. VAlf ltUA8'l',

lrT, ,AP' IT' A A, 'I..' .D,30,~1\ DE ndelrget~e~kE~nde,in! zijnei'capaciteit van ·Eepig~Cufat.or in den PubU~ verkocht worden,.
~-- - ---., ViVV DOv'enl!:emlelqE~nDoea.~,L¥ doen verko:opeD,~ Publiek VeilWg, ;, ~ "

In 30,000 Aan~,eelen van £1 ol)[, w~rvan 14,000 hetr:1it'k:wOrden aan- Op D Il 'li rt . at KLAPMtJT~ STITIE--------~--- DE heere~ H. JONES & Co. &ClUen geboden onder de \OOlgende termen :-6s. per, deel bij aanzoek,. . .,' , . ~,~~. . aan ' ., Das in;,datD.~V"'IDl~~ ~

...
~_IIUJ"IL-~·~ verkoqpeQ, op de, St.oep van ue 58. per Aandeel bij toekenning en de balans te' wOrden 0Fgeroepen PLEK ZELVE, A ..:__ '9 .......

Koopmllnlbellra, op Z tT, RDAG, a ....... d.a "'-echt, van welke oproepingeD'JS(} ~-kepll" ' ,! . , . PaarI,2 M.rt 1881. '
Maart 1887, ten 12 ure 's middaga, alle geving zal~, hieden. - :f V_'J[., J.8. 11,41

4
"'8 t Oo'd.4~ •&egt en Aanspraak op en Belang in de- "to ~

'IALME~BU"Y .,I"i. van doo 10'01,,0'. oud.. bol ~........ l!.ttI" \':;;",,1'
t\ECUTEU RSKAMER. ~;:~.~::~;rr~~~~:~::~::;':'::;l'... G, R. 'OH :=;:;~:.~!:'~':'=.~mn.vaaI.. EenHalf (i) AAndeel de PlaatoZBEJ[=BI~geleg.n ~ " ..:.=:r...
l')E beer J. A.-B. VAN AARDII, voorne- d A~8Cbri~t van bet 'festam.~nt kan "or· J. S. MA.R.AlSi L.W.V., PaarL· omtrent 12 mijle,l) van het: Dorp Clanwilliam, loopende de weg naar 88 11-..1, , __ 88'e _,'-4 el, ~'Dul'Il

'. d 'I 't" besi I en IDgezlen en verdere biJzonderheden A li VILL1E1>Q L W V Lambertsbaai l...n,',ga de. W Het is goed .bewaterd door "a_ sterke er ~ 'V-.a <., A "me ns 7.IJn e ZIC 1 III Zijne eZlg' verkregen aan he, Kantoor dW' .v. DE '~,.,.,.. F - ._. Paarden van Itot8Jarea'
hedente b,"'m. heer, den Ood.... tee- PAd ' 'oot, '1', "0 b .: Prof, 1, ij, n. VILLIERS; " permanente onteinen, ,.... rvan ~ ",iddeapuut .... _ Kleine" d ' , de' __ •
keude last l{egeven om ter PI!llltse (Bt per~~)~ ra le en rns maatao ap PIJ S. V. VAl(NIEKERK,." .Plaats kan gemsakt .' Het bezit uitmunt.enáe Weide Voor OU:, waaron, r v~_.,

DASSENHEUVEL D. J. A. VAN,SPUIJ, " alle soorten Levende Have, ihet geheele J'Bar door, en een groote uit..-- P&re
G
'"".P_~~~.a ....,xll_' Terzelfder tiJd zal "orden verkocht k heid ui " '"Ii" e-Gecl&-VllDvv ...""e ..IiS8UIIn de Afdeelin~ van Malmesbury, het rutant der Uitstaande Schulden aan BANKIJï;BB ~-W. P. Bank, Paarl. atre t el Ultm~tenden T,¥ngrond,..-gedeeltelijk beplant met een~e nit-'

OP DO" NDERDAG, den bovengemelden IntlOl,enten Boedel SECRETABI8 pro tem :-A. T. DE VILLIEBS. g~hte Vrucbtbqomen. Re+heeft ook.goede Zaaila':lderijen, die jaarlijksch OP DO~,""D'ft'AG,
verschuldigd. fraaije Ooogs~n I van G~n .opleveren. De wtgestrektheid van(8e .L~"".a..a.u

D'~ 170'N MAART A,8,. J, A, M.ERRINGTON, , , , geheele Plaats .. -18,887 Jlotgen en 464 Vierkante Boeden. \ 10 DBIIBB,
Publie« te doen verkoopen , Eenig Curator. Deze Maatsehappij 'wonJt opgerigt met het doel zekere 24 claims op Ieder die een: wezf>nlijk: goed eigendom nabij een Markt voor alte ZAL de O.a. .. ~eD4. RU'BLIH

40 ::::I"gt e u Trokossen, de eer aten bij. MALM ES BURY ---- - de welbekende Plaate " La.nglaagte." Witwatersrand, Z. A.'RepuWek, te soorten Produkten wenscht te bekomen, J:aJ deze' een kan8 bevinden zooala DOEN VB&f(OOPEN te
zonder vet EX CD . verkrijgen, te openen en te bewerken. Door gemelde claims loopen de er zich zelden eellnivoordoet. i' JOapmut;a, Statie,

,30 JODi:(P()SStlll, ill goede co ndi t ia E .'PEURSKAMER .. rijke "Bird "-, .. Attwell ". en ~'Rothkugel ".liften, parallel loopende met L ,VEND, E n, A VE, ENZ.
31) Aantéeib"t sten , som!lJig-en HIPt KII.I! 1 het Mainrii • .U.A bonngemeJde páanléa f ....... ia
2 ~pl\n !ledressr·erde Ez-els B I ed' 250 I , pd.' coDdi'_ eia 4ie _br ,._... "
I:! ~Iern ...s, m e ] eli zonder Ven lens D l'i Oodergeteekende zal voor reke- eha ve deze rijke riffen lijn de c1l1iml doof SO en met !Mr groote. eD ver· - . Schapen, ~ Koe, 2 Va.rkens, 1Wijfjes-Struisvogel. RlI ... sijD. . .. '
I PaarJt'o ning van deu heer FUDBIK CHRIS- Iloheidene kleinere. liffen, duideHjk zigtbaar op de oppervlakte; en .de. drie 1 Dubbele- eq 1 Enkel~ Voot- Ploeg, een aantal Graven, Pikken, I. il:WOUDBBRG.

300 r xt'a :-chapen en Bukken rorr et, HASSON, ter P!aat8~ Bcbacbtt-n die op de ólainls pon ken zijn, toonen dat de riffeD naar onderen nog. Hooi- en Sta1vork~n, Koorn~offele en andere Boerderijgereedschap. Paarl, \ 'Maan 1887;
Ol) Vette Varkens U I TV LUG T breeder Icopen. ,

I Tentw/'g'en met lossen Bok , Vele olaiml hebben een permanenlle!l lt room "ater, loopende onr eenigee Huisraa d en:':Redk,. engereedschap. IN vm.... ,I'.IIf'e.\ 001,' .df.14g."..I LJ \\. PUBLIEV DOEN V1:lUXQOPEN, daarvan, "aardoor hunne "aard .. seer verhoogd "ordt eo het wusoheD "eaenhjk 'IN .kOLONIALEptlll "geil A..DA .ge"makkeIiJ·k gemaakt "ordt. ' 'T ' k /
lOpen Kar 0 '1lI A " ermen van Ver ooping liberaal; een goed gedeelte W_kameP 8D 'l'PI1Itma&tJchapplj,' D, I" .. .or Plo go" (" ansom e) P.ID. AND AG, Eeue o."odi.""oo, w" ......E. DA , F,O,B. van ~." .. voo eeue .. haeh. van den ;Kpopscli&tvu het V&8tgoed kan op Ver-
"T"","", do, do. op " ne di, ...... ' .., .... toO., 8 00 d.... OD • «"i ... op do loo, bud blljv~n.' " P br kVk .
I ZEokele· voEotPloeg, (Howard] 7 Pa7ard~nA ART E.K. tal t Die vbee!'~IOODgpeVfsoonem

al
'ehn 16,000 tet n l.volhleetoP6l~etaaendldoemlaudt:leu en t~,OOO ·kon· 'DRAS,M. FRYER, - U le e e~. ~opang

~ jf,daod g'~en , ' I a ft ... I r _ anne reg en Dg. • 1'.Ule • , "
I HrasklsDd Egge 5 Ezeh, De 14,000 aandeelen, het publiek aangeboduD, aalleD gebrnik' "orde a om de Eenig Curator. D..17I ..
I ".'oblok 100 Schepen ,I';m, te ontginoen, '00' doo •• nkoop en de op,igti., "" d... ~i"h .. , .... hi· Clanwilliam, ~6 Febmarij 1887. St.lapeaea'_aaea,
3 K":'''gco. 6 A.. '~lb .. ,t" ..n••'00' hOI h.w.,.ol> v.o h" ,i ... dom .. om de .£2,000" .. d, "'''"'po" le , NU;; ,... JC............ ap....
2 ::-;panWltgenturgen 15 Varkens betalen.' .- . M' 1 ~ ;E t k . ....1nl!:
3 "Plo~gturgeo I Wagen T~ einde de Maataohappij in volle "erkende orde te heb~ me' zoo w:einig . . a mes -fIury: xecu eurs: amer. 1D"r'-'"
5 "Zwengol8 en Kettings 1 Open Kar mogelijk verznim, zullen de Provilionole DirekteDreD de noc:idige MachineriE' ia -deD IalOlTenten Boedel ".D wijJea

" Jukken compleet en HIelDen 1 t-Ipan Tuigen ontbieden, loodra de Maataohappij Yan I spel geloopen is, en om nit te vinden ! , Jou.xu r.ocKDu" .. Oonusu
I Ha:flegger E 3 Ploedgen "elke Milclhinerie hed-lJ>eat geschikt aal zijn, wordt kwarts naar EDplaiad ,"oDdea DE Reer HENDlHK JAC<j)BUS BESTER, door ziekelijke om.standig- CLOna, K.D.
o HalfaDlen, 0 "at ver er zal aangeborien "orden. om verma ea te "or eo. heden verpligt zich van; zijne. bezigheden. te ontdoen, heeft .den _::---=
En wat verder ten dRoe der Verkoo. B. WETH.M;AR, Men is vooroelAena alle Aandeeleo, het~ij opbetaa:d of nie~, gelijkelijk te laten Ondergeteekende Jast gegeven pubhek: te doen verkoopen, DE ODdergete:teDd~, .allen doea

pmg ui ""."boJ,o ,o;d,o, "",t., i., d"I •• i. div;d.od"" " ... lwopeo op 0101'1.... Oa... IIQK-
B WETHM -\R Malmesbury. 12 Feb. 1887. 1)e toekenningen zullen striot pro rata gesobieden. Op VI'Ï;dag •.18 ....al.J..... eers"'_ PONTEIN, Kleio R~Yeld, 8 area
. Se'cr~tR;i~. ~ Hurm J. W. Moon-ea, Jr. <s- Co.• .t4fllnr,m-I Applicaties yoor A8ndeeJeJo Bnllen outvanSen "orden d()Jr den f eoretaril en , . a:..,. " AIl~ :II ,1tA;.,' rijdena vu he, Kujeefookl1 Spoorweg.

~fa:mf.lsbary, 12 Feb. 1887. den heer C. C. A. DI VILLI.as, r., aaa de Paad, en op de "GIgeade KalltoreD~ tot atatiou,

L_.:I,ll,' J_,W. Jloomea, Jr. ~ Co., A/.lager, EXECDTEURSKAMER.' den 26aten Maalt aan~~:~-:-~OHAlf JANI" '" Co. ' ZIJN HALF AANDEEL IN: DE PLAATS OP DING· S'DAG,
_ ,r~ "BO,'I 'l'E:LFON· '1'~~IN"Kaapsche Afdeelingsr&&d, ". Kilo"',I,y' Mm. Mft,H", .Jo Co, 1:, .l~ 16 1l.... IT .... NtlT••' Publieke VerkOOPlng PretorJa: DB VU.LlDI &. UCUHIIAN. .' ,

VAM nu KOSTBAAR Gelegen in het Zwartlá.nd, kort DabUhet Dorp Koor 1,260 Schap_ {OQjjen en
VORlt VAN APPLIOATIE. reesburg~ in de Afdeeling vanaahnesbury. " .~apatens.).!VAST G0 ED, A.. d•• B"".'.,ie .. n d. " Eoli ... GoodO••,iooio", Maalaohappij" &",k', De Plaate is in :bet geheel groot 1,660 Mo'gen, voorzien van een 80 1IOk:ken (OtlUen en

N&bij Phil&delphi&, M;jot':'mode w""b ik ...... k t, doo. '00' .... d..... i. uwe' Mooi. gerieflijk Woonbuis. BtalliQg; voor 40 Paarden,' 4 Buil<>n,erttekken, 2 Xapcters.) , I
aohappij en slnit iu £ . , lijode 6&., per Aandeel bij aanlloek. Ik neem aaD Kralen en overvloed van Water. Zij !lijn .Ueo Ï4,.eeraie klultODdiue.
het volle of eenig minder getal Aandee1en te nemen als aan mij aallen "ordeD toe- F. J. BROERS, } Ge&.
gekend, en om de Akte vaD Overeenkomlt te teekeneD "anneer daartoe opge. Vervolgens de Losse Goederen. J. W. LANGElUUNi Cara&orea.
roepen. I Ka&~, 7 Febroarij 1&7..

21 G.edresseerde .E,&e18 2 Open WageD8 F. L. LnmBNBE&G & Co., AlBlagerS.
2 Extra. Bij- en TrekpaaJ"den lOpen Kar
7 Merries, waarvan 2 m~t Ezel- 1 Bakkar

veulens ~ 1 Waterkar
15 Aanteelbeesten 3 Span Tuigen, compleet

350 Schapen 3 Trek Zwingels, compleet
80 Varkens 4 Dubbele- Voor Ploegen (Ran-

VAATWERK, als Halfamen 8Omes)
Ankers, Kuipen; 2 Balies 2 Eukele- do. (Rowards)
Verdere andere .taken die tot de Boerderij behooren en op den dag

der Verkooping zullen aan2ehoden worden.
Eindelijk eene PflortijGraan. zooala Koom, Rog, Garst, Haver.

B. WETIIMAR, Secretaris.
!

De Heeren J. :W.KOpRREES, Jr. &; 00., Afslagers.

Edlpse G... ' O.tgt •• 1qs
· ~ (BE.PERKT), I',' I

Te worden ingelijfd onder de W~t op Berrkte IV,e"aDtwoo~qlijk ..
heid, No. 5 van 1874, der Z. Beppbliek.

WIJ herinneren mits deze onze DE WÉBTBLlJKB PBOVINCIB

Illteekenaren er aan Jat ~ij ~ij ,AdministMie en Tr~stmaat8Cha i'
vooruitbetalinq hunner eubsoriptis;' pp I
dat is binnen het =erste kwartaal (BEPElLltT.) ,
Jt~ jamt!, frgt hebben op VIER _
SUI LLI~GS AfSLAG; hebbende Inlolvente boedel van AUIIBD WAL'I'IB
lJ) alsdar. slechts £2 te betalen. B.lK, handeJ'ellde al,a A. W. B.u &

IIOFMEYR & REGTER. Co., te Kaapstad.
Jan. lSSi.

1\8nnisgsYing van de Heffing cenel'
Belasting.

T£'" F:""'~IS geschiedt hieóbij, overeen.
r\. komgti~ Artikel 38 van Wet No.
g ~IO~ Ib5~, dltt de Kaapsche Afdeelings .
rnad van pl.u is om op DINGSDAG,
15 .~ pn I A Rf. st, een Belasting vaD ld. in
bet s.. te b~ffen flp de waarde Yan Vast-
gOed la de Kaapsche .Afdeeling voor de
doeielndell vall 'fak wegen.

Op last,

C. LI ~ D, SecrM6ris.
Kantoor van d~n Aideelingsraad,

KAAPSCHE AFDEELING.

In den Iosolyenten Boedel Van MATTH!18
• MICHIKL8E LOUDSIIR,N.E. zn.

DE Curator in dezen Boedel zal doen
vl'rkoopeo, per publieke veiling, ..

Op Vrijdag, 11 Maart a.s.,
TEN 10.30 V.M.

Naam ...'- _

Ad~~----, __

GetnigeD: .KOLONIALIS
Weeakam.n- cm 7'rtu~ppi;.

In deli ID80lveD~ Boedel ftIl WIL80II
en GLnlr.

Ztker Stuk EI fpachtgrond, genaamd
"SCHOONDERZIGT," gedeelte Yan de
Plaats ZOOTRIVIER, gelegen ala boyen,
groot oyer de negeD honderd Morgen •

De Gebon"en omvatten WOONHUIS,
Stalling eD Bnitengebon"eD, en,., enz.,
allen betrekkelijk nien" en in goeden
·staat van reparatie.

Ve Grond onder beboa"ing il zeer
Vl'achtbaar, het Weiyeld zeer aitgestrekt
en buitenge"ooD geschikt voor Beesten,
Paarden, Schapen eD Str uil vogels.

VERDER
i IZallen "orden' verkocht, 3 Mnil·
ezels, 3 Paarden, 2 WageDI, Karren,
Ploegen, Tuigen, Boerderijgereed80up.
p"D, eeD Dubbelloop Achterlaad Ge"eer,
Huilraad, enz., enl.

, Liberale Bonus.
F. J. BROERS,

Eenig Cnraklr.
G. H. 'MOLLER, Afslager.

Publieke VerkQop;ng
.Adderleystl aat, 1 Maart 1Il87.
KAAP DE GOEDE HOOP

SpaarbaokgeDoo tschap G£ORGEFINDlAY & GO., lea,••• ' .. ...,
TEKNIJSNA.

BIEDEN NU.uNl')F: ,JBarlijkscbe Vergadenog van
Leden zal wo:den i'ehouden in de

Kamer van h t Comité, op deu Hoek van
de Wale- en Adderleystraat, op VRIJ.
DAG, 18 ~Iaart, teo 10 are v.m.

TEGEN VER·MINDERDE PRIJZEN
BRAB"DRAM'HBBBLOEI VAl ZWAV£L... . . . -_.

t

JAMES mOBERTSON,
BIEDT TE K~OP AAN TEGEN LAGE PRIJZEN

l.ooDI1I PUfBlf, I to&! , d"· .
ODLAGBK J¥ZU1U, PUPD, I tot i dQ.im
GEGOftR :pUP&N, to\ 6 d• .u.e».'fl.tPBN tot U d1lim

~~I~~W~, "~&L8IIXJrII.s, ,oI_f: :.
i !; ALIOOK, '

BBANDR~8,iB(.OEII VAli ZWAYEL

S. V. IIOFMEIJR,
Seoretaril.

WINGERD SOBOFFEL8, SpGiieo
ORADLE ZBISEN, 8iJJbla
VELD- eft TUINHEKKEN
BI.AUKOPER,GeeI do.
KOPEREN KI!.'TKLS,Hoold,s 'D BodelDI
GEEL KOPER SOLDEEBS.KL, BUK
ROTSZOUT, yoor VII

SC$AAPSOBAllEN, SbuJmer-8claueil
MoOOUGALL'S SOHAP.BNDIP
D4AfSOHRAPBR8,l\ipeD' voerDam.'D
SLUI8KRANEN, voor IIanaméD
REUZEL OI..lE, Verf, OIie,'Olijfolie ;
GEMENGDE, V.KRF, PrMd ta PIWaik.
WLJ.NPOMPIN, G_IM&i._ Pij,.•.~;

Kaapstad, 4 Maart )887.

THEE-MEETING.'fOT \-erwelkomin~ van Wel. Eer,,;
C. F. J. MULLER, ID de " Drill Hall'

LI)0pitmt, op VR1JDAG ..\VOND,
li ~[AAHT 1887, te 7 n.m.
Toegangskaartjes tegen Is. elk, ver.

kriJgbaar bij Diaken DE Koe K, Mej.
EBi'ST, Joogejafvrou"en Ox VILLIIB8,
Langestr8.!lt, eu J. H. ROSE, Adderley. III
traat.

IJzerpa".ais, 15Gravestraat, Kaapstad.
MALMESBURY

EXECUTEURSKAMER. IJzerwerk alle soorten.v~n
den Boedel _n "ijlen Kejnfvron"
AnA GIJIBIBTA ELIZ.lBJT1[ BA-.oll,
"eduwe van '"ijlen JOBAJI!lK8 JACOo
BUI NICOLA.U KOTZII, ton vroeger
vaD ~ijlen J4<:OBt11Vusn.

IN; T GROOT EN KLEIN.
: ~ .

en' •Hardewaren Pakhuizen,
PLKIlfSi!ll,u,i'. KAAPSTAD.'

I ',".' ,

'----~------------
BEVALLEN.V OOHSPOEDIG bevallen van t"ee

welgescbapen Zoons, de Echtge.
no,;te van

E. L. P. STU N.
Klipvlei, Koeberg,

26 F"brllarij 1887.

HINDE, KOTZE & GO.,HIERKKDE "ordt ken ni a gegeYen
dat de Liqniddie. en Dta'ribatie.

rekening in opgemelden Boedel ter inzage
van ErfgeuameJ1 lig~ ten Kantore van de
Malmesbury Exeqntearskamer, ,tot den
25STEN MAAkT E.K., WeAlna, indien
er gee ne objectiëD gemaakt lijn, to, de
ni'betaling aal overgegaan wordeD.

B. WETHMAR, Secreteril,
Exeonleur Testamentair.

IJzer-17HOUTSTRAAT4t•

( )YEHLEDEN. In den morgen .. u26
FebrUSI ij, IIchonk de Heer on,. ~"ee

ZQ(Jos; in d~n Avond van den hteD
),I!!a;(, Dam dil Heer "eder tot Zioh den
;onl18teo tr van, in den onderdom vaD
8ltcht~ vier dagen. Wij weten da~ Hij
bet klrdjo tot Zich geoomeD h8('ft, die
g\'zegd ht~ft: "Laat de kinderkenl to,
ILIJ bmen, en verbindert ze Diet, "ant
Clelzuiken 18 het Kooingrijk der Hemelea.

K L. P. STEIJN,
J. A. H. STElJN,

r.b. Da~JlIB.E.oeberg, 2 Maa:t 188

Verkoopen den geheel~D vOOlTaad uit
tegen inkoopsprijs.

Malmelbary, ,
23 Februarij 1887.
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be~, de overwinDing
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DL'ITSCHLANIl WIL VREDE.

DE EMIR WIL VECHTEN.
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-.,.".,,-_. 1IDr.~I1U •
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DE Ondergeteekenden, de zwakke tijden in aanmerking ..
hebben DU besloten GUANO tegen zoo ~n ~n PriJs

koopen als nog nooit te voren bekend, dus een leder 10 staat
goedkoop Graan te winne.n. .,

Wij geven nu bnnt8 dat WIJ een groote kwantiteit <op
hebben en nog dagelijks landen.

GEBROEDERS STEPHAN,
Breestraat. E.
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-Publieke Verkoo.ing

Vaste en Losse Goe-
deren,

V.EE ,
Boerqeri ;gereedschap,

ENZ., ENZ.,

TI ·IOIBI&I.
WEGENS ontbinding van Ven-

Loot3Chap, zullen de Onder-
geteekenden publiek doen verkoopen,

OP DONDERDAG,
10 MAART liNBT. (

I. De Pacht van de Plaats

" ...LlGBTlIBU&I,"

o.n..r.OD, lUi Fib. 1887.

eindigende op den 26sten Mei 1897,
groot circa 700 Morgen. .
Ve Gebouwen bestaan in' W000-

huis,Stallen, WagenhuiS, Kafhok en
Bedienden Vertrekken. De
zoo weJ bekend als een uitstekende
Korenplaats, mét uitgezochte Vee-
weide, behoeft geene verdere om-
schrij Ting.

II. LEVENDE HAVE,

GUANO I GUANO! I
be
r
sa

Kaapstad, 10 Febrnarij 1887.

Komt en :overtuigt uzelven.
Guanc Pakhuizen, Wa,lIeJrAt'UI,ts

vrOeger btlkend als de Heer K. ALJmYD.A.
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LOOI.'AT8CIlÁPPIIMijltheer,- W.lligt nit Ifij IOm.igea a".r
laen .. D. dlqlt doea, door oneDljfuade eir-
calairt 00& ia 11. blad te willea ópaemID. Uit
prlftte laedadMliD,ea weet ilr, dae er .. leo ii,,,;
iii. me& 'lIlijdecbap leaige med.d .. Uog omtrent
d.a lOO.bellUljlrijlr.a KerlreHjkea .trljd iDHollaad
!esea .au.u. De circalaire laidt ale yo1I1t:-
'!MaaND Bloede,. I

i3ltdAlijk d.. le d. k•• ati. definitief lIitg ë-
... lrt. NId.1 de .eeebolite broeden ,. Amlter_
dam al heC lDOjlelijlre Ifed.. a hebben. i. baa
be,ot'P ook op d. Breede SyDode .. a d. bend,--.

ZOO il daD nll de lijd OlDte .prekeD g•.Irom.a,
roor.lha cti, meeD.n, dat d... Broed.na gruw.
_eD _cl '0 OOftgS Ileledeo b,bbea eo di.
,.Joo ... lo de gem .. uchAp der heiligea. Zwij.
,.. - 01I4er d... olUtaadigbed.a load, yoor
0011 djD :-eoud. letfeD bet lt.bod der liefd., ea
- loodaea.D .. a dell bro.bINd, di. d... ,.
ldaill •• d, d"".a ,aa Chri.ti ligchaam ua el-
.bade, •• biadeD.

Mag Ik cr.. rom _ beroep doea op u, broecl.,.
leer., ...., opma.n eo lidmaten d.r Ilemeeote d..
B..rea iD de Koloaie, Vrijltut, Tr.Duw .a
N .. I, OlD IdhHie teech.alreo MD het adr •• YID
IJmpathi. bi.,bij If"Deffd, ot ua ieta betert ua
,.lijkeo iohoad P-lJil ad,.. ie- aa.r o•• teadi,-
.lledea ea o ... eeoko."ig betg •• o Ifebeard i, .~r-
.. derd, .a dill Diel meer betuild •• 1, door IDij
deo 15d.a lJ_mber jl. geeebrneo.

Ba daar Iir "'oo.ea h.b, dat het .. e .. cbelijk
lt, ·.lI ill: ook bi.r ',tu Irorte toelichting bij roe-

'~;. ... beel. k."ti. komt eilleDlijk hi.rop
-: Wie lDoet b.1 boqpte woord "oereD Ie Oe
:Kerk, d. Iyaodale I"8jfle•• oteo ol God.: Woord P
Wie I. Hoofd ,a Sonereio der lI'em8flale 1 ~.
8yDocM oU .... CllNta, d. H.er, deJ! Heerlijk-
.Jleid P

DI Oerttormeerdea, tot wie 0011de alg ... tte
:Broaclen beboona, .taan pal .oor d•• rood .. .., _
_ 41: Godl Woord.et; Ju .. Ollrilta. bee eeaige
JaOOU dar ,._Dte. Ter.ijJ.ua d'D'l..CI d.r
Sy.odalu 41... baarlijke waarheid of lDet
100 ..... oord.D óf iD d. praktijk ferworpea
trONe.

Dic Illeek ciao ook daidelijk iD den luteleo &ijd
la _Ilrijtl 0".,. (1) tU aUNt",. Bij d. "DD ...
aiD,.oetn "elijlr bij ODt 4. Oad.,I:iDIlfD de
pred.ilIaa&eD bijltu~. lie oreh?do.xe oad"li.eD
•• iIr.,d .. di, bij likraJe prach.kaateo; .190 ge_
lijk Iroa d IDm« aia' doorir .. ". 0 .. die nQ
te belen .,cl Il _ bepalior ge-.lrc, dat
Ma li!InaIe joJacelled.a eeD be.ij. YID goed lie-
.,_, IDÓIIt .ClI'dea afll'."., lI'.... lII.. alj lich
ciao our Ma Ii~ea pr"ibat l.oodeo "", .. eo,
0-. 400r h_ aug.aomea al. yolJe lid •• ten D....
aipa pmMate l'l1Ijf Je Ire,ren. Die. getw.r-
.uilt all werd 8eweig.rd door d. ,BlCbonte
Bloeden, 014, Wlna,ren aantea beJi,idetl tepoon. 11& J... 0l&de&VI O'upltT~~ le OlD
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