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" RH'fJIIIft de Ii.'",-...

DE. Ond.ll(9_kllDdeD, rlut door ft .,T-I8Bft1IY
AL DEGENEN die er aanspraak op Execlltrioe TeetameDtaire•• ulleD pu' - ,,-

maken Creditenren te zija ia bliek ....rkoopen. op EXErUTEURS'KAMER
bovengemeld~n Boedel. word.n Tersoob' U', "
bun Rekeninrn in te £enden &all den londel'dag, 8 Oe&.1883,' -
\\ elEd, Heer Ju BRIInr, nn Drommels- UWP DI1P"'L..,ar
vl:i, district Piqaetberg, binDen ZES p~ta, Welg~::'D~: egoOp~~~K~~L: .80. ' : . ,1l.,ft'J.. 'DI;3t 'D!~.
'." EKEN nn af beden, en allen die er. L_lI ~gelegeo ala bo"éD, omtrent MD lUiU nar -
lets aan ver8chuldigd zijn, om de door 'jd d Paarl KI uta Spoorw DE 0 d d' L_hen TerschDldl'ade Be'draaen bl'nnen he'- n _",0 e en apm eg n er~teeken e IS ucgun-" " - 8&ali"... 0. PlaaU il welbekead wepna df c... d 9,. .' te
zelfde tijdperlt te betalen. Tr1lch~baarheidnu deD Grol!d. heeft goede stIg met lost,ra.etIes otn

GEO. HENRY PARRO'M'. ZaailaudeD lID edra Vee"eide, aij greol' verkoopen, VOOI' rekeolUg van. den
aali ND .itgutrekt Stuk Go1lYernemeli'tiKerk.eru,·l der Ned6rduitsch

Agent Toor de Euoutrice. IAmd, aU. ~ Veeweide.. De Gebou: "r.formeerde gerk bi~'~elilen-
Piqaetberg, 24 Sept. IBiS. WIlD bestaan nIt eenne' WOOIIhn.en aadei'é h 'd dJ' A RW' C t.~N

beDoodigde Vertrekkeu eu .iju iu ao-dn el v~n en A.A.: &:.

lltaat "au reparUie. B.AZA.AR,

LEVENDE HAVE: Op \'riJda, g, j6 Odober,
18 GecJ~de Bee'" 2 Paarden (aaiDIl),

8 Wemee, 100 Extra Vette Soupeu eo TJ: ,9 UR. V....
.eokkoD. Ee.n ,aanini K08"AI1~ BOUW-

BODDDl.JGDnD~BAP;· PEJ.OEEt..tt, in de onmiddelijke
1 Bolnragen. 1 Nieu"n MohrngeD,I Spu nabiJheid van de Oude Pastorie te
PloeglaigeD met Zwio«elli eD Kettiog, ~ Malmesbury Ve onmsëvenaarde('Z" ACHT in den Heer ontlllapen, OOI Dnbbt<Je-Voqreo 1 Eollele-Voor Ploeg. 1 ., • d"'-

j teeder geliefd en eenig Zoootje, lo. Ploeglohareo, 1 Braaklaodl Eilt', 1 lIggtng van bovengemei e Perceeien
A~DRIES .ALBI!:RTGS PiETER. Da exlra PerlmacbiDe,l Voermacbi!le.enl. is ZOO welhekend dat verdere aanbe-
<>ell zlt'kte van slechts 10 dageD, aan den EINDELIJK: veliog onnoodig is.
Kinkhoest, in den ouderdom Tau S maaD- DeDte Veld S*-nden Oopa YIUl 10 DIad VOORW" lRDEN GBKAI:]tELI.JL
den en 24 da<MD. Il n.__ 2 _,..W ,.- KoorD. 34 mud Ba....r. • mud UllClJt eb Voor vérdere informatie venoege

IJ zwiJllen en aanbidden en &enen It.llbelll 1l0ifP. ch b" d d 1_
met Job: .. De Heer heeft gegeTen. de men zi. IJ e.n On ergeteea.ende. ,
Heer heeft gpnomen. de Daam des Wed. A. B• .DI V1LLlE88.
Hetnen zij geloofd." Exeoatrioe TeatameuWre. A.,G. WA.TERMEYER,

D J BRmJN
Paarl. 21 S.pL 1885. '. Secretaria.

A: M.J. BRUI~NS, ~U8! Bf •.N1J8! Malm.barr, tt Sap•• l885. ;, ~ i

Simouatad, 2' ~;~:r:.vw. J. iS., JlÁlUIS dC~~4f~a~. I~~.MOC)~:::~ Oo~A/tióg;"l' : :(),

~UBLI,P":

Kostbaar .V:A~!go_,
Levenden.ve, _~e""~~,,,,:~~,:'l._, .... , . ' ,ê, '

OVER HEXRIVIER, IN 4er:.
A:r DJ: EL: ING . w)o,a':C~B~'ST &:B. "'. i ,,., .

______ ..;...._'_•._r. T. r, . -:- ~

DE 2tdergeteekende. daartoe gelaat door: de,n .Heer~. F. NA.UDB, 8~..

E.\ Le UT L TIR SKA M E 'l I

,i- 7.:~'E.' 'l' S":' I
. ; ~~~, . '/ . ,"

putl,~l-'~K~·,.--~.•~YV-E-R_'_KO-· OPIN~.
mei .~.:' Ol:~'&...~ tigd doO• .2' D ~r G.J De. ()n.,derge...~ktd1den,:Zt1lleft" e.JJU. &r,.. , O. P h ....t·DORP

.~ -~~~~~~;r.~ Óp\;Ma:~:~_~'t!nb~r-~s.,
Op}(ln~, e October, 18,8pi " err HUN VENDUKRAAL,

Publiek v.erkoopen op de plaats zelve :-Zeker gedeelte .van de Plaats 1. V~STGOBU.-D~ ... r koatbar-. ;P.IaatJ;~"Limipata;" (ff:legen te KloiD .
WILGERIVI~R, met eenledeeltP. va.n dep. daarsangrenaendén lUrl'óO- ",)r~.D~QJ. o~"en' .•~~".h~.lta~ rijdenl. n~Ae Paar), groo1'f'Q1m,80ChKOfjlea, PublÏók Verkoop8o, ..oor rekëniag yb ~en Heer H. 4. Lbvw, .J.T.tOOD.

d
be","~· ...n"lrelll)ft leD a~Ohton Wilogaar:d 'hu cr.. 80)000 Stokkea, Aft' G'DOO' III ,( H

gron • KOMPLOT KOPP N, tezamen omtrent 2DO Morgen in uitge- me' ~ Grollcl yoo'.ihGt aanplanten"nn'lIGg ruim 200.000·Siokken, groote "aV' a' ....J: JONGB.aLS, .
strektbeid. . e~ Il~'",~. VI'1l~. ~.~e~,; 'I!bll; GIl~Popaliel:~IO~~ft,f~jo. Taioep, "" 2 tot " . d '. ' ;. .. . -v •

. De Plantage1 beltaau uit Wijngaard na 8 ',000 Itokken. in 1'011e.dra". U1'~~' ~ll~~ '811 _"el(H,~ ~er reg~ op i. geiameuhlke Weid. IDde pa . . ~D 011., ID exu-a oooclttie, .meet' aI~ ~ .. OaCJ.r
Vrnoht~oomen! ~I. De Gebouweo zijn Woouhoi •• Kelde .., 8tall.m;, ens, Ue ~c:'~~Joof~, Verder II er.~D praobtige RIOGmentuin~eD..,Iop Joopend Water. Di' . . ~'''DdeD Iloh "Dlge klearspauaea •. Dese fNAU)e DiIlN!l!IÏ~ op~
Plaat. III voorzleó' van loopend Water. heef~ Ilohoon Land 1'001' 22 maddeD Zaad of I-Igeliaomibo, :_"01 111,e Truohtbaarheid !:tngrootte, ,met 1'oordeel iD8 PI.. t.en ,f>:t~~:!dden w~~kead~ Tdorgaar.~, D•. K ••J)~ Tol1', IQ~lID lIii
meer, en ill thanl bezaaid met 5 mud Garat e. 6 mad KOorn. De Grond kan in gemaakt wordcn~ , '. . s "0 . moll ,'11 .w.811 zeILer e b~te 11]11,die dit Jar te ]toop .sa ......
Vruchtbaarheid niet worden overtroffen, eo .trekt zich MO de eene zijde uit tot aan 2. ~S<:t0&D.-:JO S~ubaiea, 10 Kaipen. Wijopomp, Leggerl. Pijpen, Tlap- . .
deu publieken Weg tU8llohen Woroellter en Robertson. en Oud.~"h .. , Urw....n 'do;, Emm.rw,. ·Treohtera, Vlootjea. Braaclewi]nketel., 2 H. A. LOUWi.J.ToJib.

Voorts zullen verkocht worden Toor rekeuiLg TIUlden Heer P. S. NAUD. :- Wn 8 K......a, I K+Pku;1 :Jot Heiningdraad, 1 lo' Hoat, 8 w'muotencJ., 1rlalmeeba'1,22 September li85.
40 Áanteelbeeaten 10 Le"'le1'1 &e .•" J',K~rpaard., A.nteel .... , waaronder 3 Koeij8ll en 1 Bu', 20 Varkenl, 1 lo' J. W••. AD,RRVDS, Jn. £ "B.., 'rsl' .GDDa,"

8 H:'I do. GaUIIeD 'Deen meaigt. anJ-reartik.l.D. Y. t,lIO ol "" .5 AIA....a.]3 Paat deu (Ruinl en Merries) m 'f
15 Valkena ) Wijnpomp milt toebeboorea
2 Wagtml , 2 Karren 1 Peramanhine
2 Span Tnigen (compleet) 2 Leggerl Wijn
1 Do. Jak\:1HI " Jl "0. Alijn

12 Kuipba1iea (6 If'gp ... nat.) 2 Braude"ijakltlls
J. J. THERON, Afslager:

Il E1':1, 55.

'. -

1'411DI

~

,VELLINGTON.
160 Extra Vette Kapater BokbD.

OP DINGSDAG. 6 OCTOBER.

ZrLLES bof8Dpmelde BokkeD, die ge-
waarborgd worden ia llitmuDtende

lOodi!i. te .iin. pobliek wordeu ....rkooht
01\ d. MARKTKRAAL.

J. H. ROSSOUW.
\\'rliiogton, 23 ~l'pt.1885.

J. FRW, PENTZ 4' Co .• .Áf.za9_er:!..:~

Op WOBNSD.l.G;, T .O(ft'08~R.nnat_,
'S KO&G&RS ua 10 UA.,Publieke Verkooping

VAli ALLlRJ:08Tll44B8H

BOUWPERCEELEN
rB

,V IJ N BE R G.

nr. IlirekteDron, behoorlijk gelDBgtigd.
zullen Pubhek doen Yerkoopen, op

de plek,

OpVaandag, 1t·Oet.,
TE Il URE V.M,

Zekere Twee-en-Del tig zeer Koatbare
Perceelen Grond.

Gt·deeltevan 'Vaterloo, dil Pastorie der
N. G. Kerk te Wijnberg. VKe Pereee,
len, meerendeels digt begroeid met B0e-
men, zijn prachtig gelegen, en zoo wel
bekend dat een "erdere beschrijving 'er
ran ov erbodig z- n zijn. Daar Grond
OID op te bonwen in deze buurt met den
dag meer schaarach wordt, behooren
degenen die zich wezenlijk van een Ver
kieslijk Bouwperceel wenllchen te ver'
zekeren, deze gelt'genheid niet te loor
laten gaan.

~Jle verdere inlichting verltrijgbur
bij den Ondergeteeltende.

Worceeter. 15 September 1885.

WOL: WO-Lt
--------------------------

De Ondergeteekenden zijn bereid Li b e r ajl e
il

Vo 0 r sc hot t en te geven ou WOL, hun 'ter ver-
scheping toevertrouwd.Bonus lal aangeboden worden.

F, J. BROERS,
Secretarie.

ci Jl. JIOLLF.R, Afslager.

HEERLIJKE
Limoenen en Nartjes.

MfBURGH &\ (Jo.
St Georgestraat, Kaapstad·

lt E lf NIS GE V I:N G..
OP DIi\GSDAG EN WOENSDAG, Algem.eens J a.a.rlijksche Vergaderinp' van de" Paarl

29 en 30 SEPT EIBER, Berg Wijn-, Brandewiin- en Soiritl1s-Maat-
schappri " (Beperkt).'AL alhier op de NIEUWE MA.RKT

/ ~ worden Verkocht een hoeveelheid
VIInde welbekende PR~OHTIGE LI·
MOENEN ("Il N~RTJE8 VIlD de Plaat.
"RONDEGAT," van den Heer A. E. v....
W1J K, District Clanwilliam. Een heer-
hJke kans dD8 "oor liefhebbers.

VOLG ENS Acte Tan OY~~nkomat 1Il1de Jaarlijkache Vet"g8deriag YaDLeden
nn deze Maateohappl] gehouden worden .. .

OP WOBNSDA.G, 7, OC1'9BER A,S."
Z. A. ASSOCIATIE. '-n .inde 9 Direotearen Toor het yolgende dienstjaar te kiezea.

... .Al de Leden wordn dring81ld ai~Doodigd ~eDwoordii te mj_n• ..ocw
. mea ai' elke buurt zijn beate ver'teienwoordlgetl kID kleien. .

Op lut.

TENDERS VOOR llNDEELEN •

lo den Insol noten Boedel faD BSKDaIK Loos-
WUI[ WIClIT. P. :MALAN. Secretaris.

DE Direktie un de Z. A. Asso-
ciatie zal Tenders inwachten,

tot op DO-S'DERDAo,den Isten Octo-
h€r aanst, voor Vijf A.alldeelen in
de WESTELIJKE PRoVINCiE BANK,
Paar~ behoorende aan bovengemel-
den Insolventen Boedel.

F. J. BROERS.
Eenig Overgebleven Curator.

Ktopetad, K.rlrpl~in,
23 Sopt. 1885.

PAARL. WOL!' WOL!!ACHTER
PUBLIEKE VERKOOPING ,Poppe, Rusaouw & Co.,

K tb K I t K.4JPBTÁ n,os are oornp aa s GEVEN L1BE&ALI VOO)L8CHOT-
" KOOPMANSKRAAL," TElf 'OP .

Vee, Boerderilgereedacha.p. Wól, Allgo."ahaar, 8troisy,e-
GRAANOOGST. enz.. deren '\'eR~lt ', . .

En andere soorten Produk.ten hun
ten nrkoop' op deze Markt
of ter versChepiDg naar Lon-
den, het Vasteland en Amerika
i~Dden.

KENNISGEVING. ACHTER PAARL.
Aan de Crediteuren en Debiteuren in I .. ....__..e) "I"- B Au an...._. "an WIJ en ....u eer .u-

den Boedel Tall wijlen .JACOBUS H1Jl BIJrUlltlf DI VILLIDe. J.J ID.
CARSTENS.

lIONTAGU.
U. P. V AN ZIJL

Ven.du-.Af.lageren .Alg"","" .A.g ....
Kantoor W.. telijke PnniDCie Baokgeboll

weD. Moulaa'V

~""....o~ ..GRIJKE
......,........_.. 'Ej,\> V'ERKOOPING .

'DISTRIOrr·

BONUSI .,: VOLOP.
J. J. DE VILLIERS, A.P.JIn, &oretaris.

aIBD!.J..S. MARAIS &: Co" Afslagers.
; " .~; ~.'~----------------~

P8arls~he Brandassurantie ~ T ruetmaatschappij DE HEEREN J. S. MARAIS&CO. ZULLEN PUBLIEK
I " .' ' ,

In den IUJOl'Vent.n Boedel VAn W. 8. van der IIIRWB. VERKOOPEN, OP
I .

lYlAANJ)A.G .: 28 SEPT. 1881'
.. .. , '1· ,I ,. • , . ,, .....TE KL!PIIIJTS,'D~ Ondergeteektncle .1 PUBLlblK OORlII VERKOOPEN, 1'oor Rekening

nu Toormeldn Boedel. te -

H B A V I :'AcAN S KLOOF'"
. ,

, DISTRICT PIQUETBERG, "3 T,,,K.-, SIAGT-e. JO~G~«p~.
Opl';pon~,. de~,8~teD()cto~:r, '. Op~in~de ?~~m worden' uit het Onderveld, opiehrart Jei ~jn iD

", i: "~,~:~,~~K!;';*..~!.~~ .. ,; ..., i;X;~UTEURSK·AMER
100 Vóe&eb Ceel.moat, 10 Brlken ~. ~:~. " . . . . - ., •
1 ij'_l1 tl'nigea, 1 8p.u Jakkeu. ,;, '. ~.. '. . . .; •

DEN TE VELO 8TÁA~~EN OOOS'l' .fan 1~ Muddea Ra1'8r,8 Madden ~g -r
. eu" Mnddea Kooni,

J. I. DB VILLIERS, A.P.zoo.,
ProriaioD .. I .Trutee.

Paarl, 26 Septem~ .. ]88~. , .

~}~:~J " DI·'11d-111B, 4ftIac..,
• . ~ . -~. ~ i .; I /\ i". _ j ;'''; '.1.'

PUBLIEKE VERKOOPING, -;. \
" . (

VAN

ZEER KOSTBAAR, V AS'T:G,QED,
('. J'

T. 'GOUDA,
• J If ,••j " ,j ,

(PIQU~TBERGWEG·STATION)
, '~:f-t

EN, TE PORTERVILLE,PAARDEK~OOF, ZE~PERBERGEN
. I

DrS~RICT CLANWILLIAM,

OP ~WOENSDAG,21, OOTOB.
, .; 'J " I

,
In den Ineolventen Boedel .van CoBNELIS JOBABNE8 W.AlfTDllB.

. .
.,,- D~~ndergeteekeD~en sullen, in hunne "hoedanig~eid van Gemmen·

,: liJ_k~C~tor.:en li:': b6vengem~lden Boedel. Publiek doen. Verkoopea,
~ ~~~t~qu.~r.,'Y~;lJtatl~o. . '".' ':, r, - ,

OP,.~~~S~~G. 14~Jt''',.~.,
• t ' J: , t. ~'l iv _~, ~~,;:;'{,-

TE 10V.MI

',)Ze. ~ere., veB'tien,. Perceeh.D Grond, ge~t N~ ~1,li,
13, H, 23, ~~, SJ, SS; :3,3. 34, 35, 56,. 66 en 68. ,

Een Groot, en H-echt Geb 0 n. Yan Dub bele V. r'4 I ••
l.p~Il~",beh~de. Winkel. Fami!ie-Wo~ing, P~".&.J~~,~'
'tlokken op eentge , der oentl'&!Llgelegen Perceelma, ... bi~_~ __
'Toor' _, • fi. ,ote!. en kan •gemakkelijk en tegen geringe ui~. JWoderd
worden. iD een pl-:k ~oor een Groot" en ~det. > Qp, 'llfPf twee
anaere P~ li 90k gebouwd. . .. -. ,J .."

.' ' - . !

BO,ERD E~IJ IMPJ ...EMENTEN:,
8 W~geD., 2 KarreJl op Veer.a
:& Ploeg~, I Eg
8 .~D Tuigen. 2 Paar Kartnigl!:l
2 S~ .. .Jakken met Sko'ppea en Riem.n
1 G*,_ Eettafel, 1 Kleine Tafel
2 W_'ohtafela, 2 Kleederkuten
6 K.tels en Bedd.u
1l ~ijo Stoelen, 1 'Rustbank.

Smid •• Timmermau.- eD ,KenbngereedlOh~, Gill' en Aardewerk, ell wat er
, nog .~eer aij. te ''feelom te yermeldea.

O,P:DOND.Rp;AG,.den lldeD qot0B~a,
'TE lO V.M.

i

Vergeet den .dag; niet I Wo~~sdag •.21. October·a.s.
. lZAAI: J. W. BURGgR~ .

. Eltecutéur f.fatueowr.

I

zal dl VerkoopiDa' yoortpse, wOi1lea ill JIUpracbttp Dorp ..........
'. . Dt« ,al word ....... ~. ....i"'..J'l

_. '._.~ ~ .." ~. ""~\ t· • i'

lJie Groote en Hechte Pa m ilr.w~ Jl iD InsólYeDt,
te zamen met StalleD, Wagenhuis eo"AP.cRe·B·1I1iteDi iliiilliinrf!ll
Alsook, een Groot ~n Hoog .Geb 0 U .. ::.ur.de DalDJDlI1d,
waarin vroeger een zeer .W~ven.do .A~Iet.1_il4l·A~Pl~dIl
gedreven door den lnaolv~.t. V~. "tQ Bfl 4'Ml, Vel'lCD.eICJ!BD8
B 11i leD. die goedtt. Huur op\>wlgen. ejl leD· ~t~bebouwde
P"rceelen G ron ct. eenIge der besten atáaden in h~ ~ bee1unde.
. ~ VOOrn8amáte Gebouwen zijn gelegen aan den HoOfdweg ftIl
Piqw:tbergweg StatiOll naat' Clanwilliam; , , .,;' " tI

Ond4Ilrlreteeke:ndeo:\zijri berQi<J~~~e vOfnchotten te maken, op .~Q.NUS~4L4A.NG~Ol;)~;N WQ~PaEN.
beI~n,t:ltDigen.Wol,: 'h~Dne totg toevertt'ol1wcl. '

Clanwilli.m, 14 Bepte~ber J~B5.

D. J . .A. VA.N ZIJL, AFSLAGER.
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LN PI ear ion ot rhe Judjl'lDent ot the
VAATWJ<:ttK:-IO Si uk vateu, lO Koi- Court io tbe ahoy. Soit, ".,.lewilJheheld ,. ..ok r i . ft-Jy
rn, Lt>gg~r8, rijpen, Trap- en Onder balies, At. th., Vdendant'. r~i~enc~, at Worc-~ter, ilJ ·1 (' ste IJ e rOf aeie aua

Wijlll'omp, Brandewijuk etels, en bet &&ld District, at 10 c'eloes In tb. mornlDIi', on PA I\I)L
gewolle Keld~rller9t.dllChap enz. Saturday, tbe 3rd day ot October, 1883, ot tb. _'"\...\. •

BOERDJ<:HIJG~R~;Ell~Ci1AP: -< De t:,Jlowi~ll, .il;-!l0a •• bold Furnilare, compri. __
. hei diK .'ull 1abl-. CbOlr8 OrnAment. R.4-ream Re-.r' K' Igewono versebeideu ed, "aaron el' ap-. ·t· C.: d 'El t PI t ' "c Fuur nor- • .nnm ..a aplt ..a,

O •. I nr qUill ,a, u.,.'yan ee ro " ., ... . ) I Id K . I
eo 2 pen narren op veer en, ""gen met 'el aad lI.roe... f'~et.. apua.
Leeren en Buik, 1 Spau J ukken en Trek- JOllN J. ORA IJA \J, ,'elernfond ••
~oed compleet, ens .. COl. Hi~h Sh.riff.
UVE1.IJE li...Vr; :-1 I'p ..n Trekosse", IIillb Sb.riff'. Office,

geschikt voor deu Slagter, 2U Aauteel~ 22th S<ptemher, 1885.
teu, 10 Yarkeus, 2 AlerriO;l8, 2 Ruiol, 1 -------------
JODge Hengst, ens, iJISTlUUT SI MONSST AV.

BON US t BON U8 t ! 'lo •• ke tuaach~, JOHN D. SIIIDT, Eiseber, ell
J. J. DI VILLIEH8, A,P,ZlI" CORNkLIU8 \'OLLENUOOnll, Vrrwd.,d.r.

t:ie.rctaria. IN Executie UD O•• ijld. "'D het HOOll Oe-

J FRED PEN1Z &; C AFSLAGERS r@~tIb"t iu de b)'.Dllemelde ZAak, .. I Vsr-
., 0.. "oopiDIlIl.bouden word.n te SimonIItIId, in h-t

O d I' M h . trz·llde District. ('p V djdag, den gdeo Octobern er mge aatsc applJ 11'l86, om 11 Dor •. m .... n bet yollfeodp, namelijk:
7 Pssrden, 1 Wag-",2 Kapurr.n, lOpeD KAr

V.UI op VOlon en li St.1 Tuiier,

LEV ENS VER ZE K E RIN G JUIIN J. ('~~;~~~w.

Op Dlugsllag, 29\"

deu IDIOlnoten"lJOed.1 'u Jms
O.u111L FOSTI&. :

....
-r

,~ .
:;
\', 'l

Malmelbury Ta~
B. WETHMAR, Be.tuurder.

Montagu Tak.
VAN DE Kaotoor .an den 0f""rbaljuw,

2.3 Svptember 88.5.
Em HARD. s«, Beituurder.

--DISTRICT OF SIMON'STOWN.Kaap de Goede Iloap.
(MLTL'AL).

Agentschap te Kaaplt&cl.

...
III Kup DB GO!DII Hoop B.4l1lt (U...... T

I, ,h. Suit between JOUN 011 SKIOT, PIaintiIl', De Baok geen renten op Vut. Ilepolritu J. J.• 1 VILLIERS, A.P..a.
a,d CoaNELIU8 VOLLaNHOOV 1Ilf, O.teDdent. 'erdiaoonteert dagelij kB goedgekeurd. "i_la JIlecig Carator.

HOOFDKANTOOR: DARLINGSTRAAT. IN.I.cution ollh. Ju<lllmentot th.Supremo Juouderneemt .lle geWODe Bau_kbe.ugheid, J. B. M.ABAI8 rt 00., .Aj.lagtJr, •
Court in the "hOY~ Suit, a ... 1. will he held beide aan het Hoofdkantoor en de Takk.D. -------......:.,..--......::._.....:....--

KAAPSTAD. atSimu"'s Tow", OD FridR'l' tb. 9th. dAY,ot n"LJirecteorenkomenbijeenopDiDgad&gl
October,1885,.t 11 I.m.. 0 the t,'llOWIOll, .... : 0 Vrijdags te 10 ,.m. OBI oYer diaooDto te AFRIKAANSCHE ASSOCIATIE.
7 Ho·..... 1 Wall'on, 3 Oo rered C.rtl, 1 Op.n be Ii_D

OPGELOOPEN FONDS, 8j1riogOart.and3Set.JnÓ~NrJ~ORAHAM, , D. P. DU PLESSIS. Jr., tUs.d.r -

£909,454. High BheriJf. VERKOOPING V.N
Hillh Sherifl". Office, De Zuid .A frik,&aooaDsDc.·heA880ciatie HUIS' E.r GBiO.r

Z:3rd Sept., 1885. 111 111
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KENNISGEVING Administratie en Bereddering van In het Dorp ClanwilliIDl.
Boedels.DE HEER EN MEJ. AMOS,AAN II El(

f '_,
.' "\
i:-

• t>

'T EEN EN ANDER.'t·,,··,z ~

!

J _"
"" t
-.~)..

JlWW'
mei _al
ooM" tij.1
dal •• "
tW eeD t!
Ohar'" ,....,.,...
raadt, drs
l1G1pdbio
CAea PrijI
'beda.'" 0
Miait.teriei...- ....
Bij w_ b
_ ... Up_.. ..,..

~ ~rijaDda
bij Dee

.ij iD "

.,... bJ
W beda
)wil' iD M

dié .oIw
B...... '~-ap
boofdool ZtI
deel ja.lf ..
om Itioh
.,oorregtCIl

be~' I

eD om he
dese, IlUl

,klDl' II0lIl
k rad. I'
hem ala
Wij ~
geleohea
leren "a
aat .,tnU
.i11j lIllII
Tim" do
o",er.hdlc
reo,sill.

Dat 'fel
pOll' bet
Cl&D wij,
lIliDder III

Kololliaal
ruheid b
teil te
.,aD eli. f
tijd pi..
eeD dri.kl
Sir C. W
£olollial.
Btcbuual
bla4 bl .. }
eer. t. I

nobt 'Cl
b"tig, ,
beer Rho
iedeft81l ,
billlOD 4
ook DliM
lol iDiateri.
Z, Ezc. C

DlU.ria.
d.1l ."
VolklbltuJ,
UD dUl

ReDDeD
1'rt_ ,
kineD rc
YID ZijD
lulltD "t!
door Ill"
tid lij
g.... , DC

. haodel.D
m_dell
reieIl &ic
Diet betel
DeD ctie
kraohtigt:l
d. ware
een wee'
001'eII OD

.iatflie
.,00I1It.e)

laud ua
te breeg
ac:llijD Iijkl
beid ,oor
b.'1tuad.
IOb.Jen 0

billlOD C.n. be;
balld),uf(

reeleD ".
daan, dl
... ualaijl
Z. KlO1
o,.r d.
wordeD "
lObi.dn.

VeI,ell
Dale al•
.,enilei'
'hll beD
laag Itell
MIa 0"4

tit.eit'. .'
,.btw Ye

"00U .. ~
....l-D'
'foor W
ripal si
_bet illdu.' OD

kokkene
..... me
1le1IMI8, t

'.baDd.
A~a
clop.

Ter.ij
Afrik. ,
d• .DI'Vtl
lad Eaj
tij4,etlOCIcl. blad.
Ba,.laal
... .Bel
bJijU bt
ba d. dl..-be.....
hepipt

de ""'''kei latl
rak lG



jle,'" vr
_ ) f1_:an ~('n

bl)

SI)

doen.

daD
Terwtjl het

e .A frik
Wij
te ..

E"lItm-t
llJd~enoot
dl. bladen

n

In de d

ij

le
d

ID W

....0

.! leurde I'll

. Uie ijlt.
te wor Jeo
ru b.oboeft
J t

lut"lIio
dat

nist..o io do
boboert nr·

Di t er our
ala di"

)ER .

."." 0

h"ID a ls
Wij h~Jdt·o 0

~el,cbell roor

It·'it·!.l "ren,

d t Y.lstalJdi e
I II; ID ar brie. 0 alII di
T."." d 0 0118 de dat he
o .el@l ..ncige eo
gfet!fzir,g or.tbreekt.

I 'at r e len d
beschouw81J en

da

mn.de r
fi:,blli

gel he id
t" tu
r an eie
ti d
reil driek,,~tig

:' r C'. W ur-en, Sir

[(,CbORI alaud pi ta had, 1'0 h t
I / I bie" toen op dit pont het
,et 8 te riin. Thar-s wo t dit
"ebt v r 0 lCD tijd noot
~alll", w aarin fen aparto rol
bH r Rh ~8 ver .. old zal worden,

t dat deze met Sir H.
lijn tre t, I

0' ;. ligter OlD he
~II! iM,· d u
Z. I x

IDI:-SHrIB. 18

CUD ".t • 19t.
J.,,'j.• /,/ad, ,,'

'l n cczeu

t e nr.e n lIao
'rt ez e n r
~ltlen , r Sir
r- (J Zi.ue en
'co l.n Ydrzwal< keu, 80

door mt' te doen aao
tliS zij het Minis
~c,·et., nog anderen

b ndel n den he r
t zij
Rbodes en

niende'l s nllen (lp< ff~r n,
relt 0 zich er b it 0 houd

Ol n

oor e n om
Jt:~\ t 116

I lij aan de
te bren ge ,

scl.iju lij k heid
bei I voor zoo g

b sraaude dien
·b lCD of zij d

bl! son (Jf Tao wie
mils b.t belsn
balo"L~afd wordt j en dat
recie n w aaro geen IDI" ,oorBtel
daan, dur&ao ligt dat de Ri;
uaHcbijDlijlo; ten deel d r toed
Z. Exeell nrie, bet md
over ... oor wsardea niet

Volgeos oe I

D.le .Is r
ver8ile ~ iebooden, begint
"U hen die iu la eD , n
Uil K llen r m r
b e ld ove t
8lklt'S •.



- ~.
". ,~

, ,..

<.- (
_t.f' ... .
~I - .,

f( .
".,t;>- -~
,

-,._'--..('

IlL
VERKOOPING VAN VEE EN SCHAPEN, ,

TE MALMESBURY STATII~ DIPLAA'l'8 '''GROOi' OONft~:S'[A.~:,i'QQt oDitrllUif~'a""""L.A""" __
, bev1antYlet omtrent 160,000 W* nin'

OP DONDERDAG, 1 OCTOBER, ~:e~=:dV~u=~:~BOJ»róo~~~~:~,~~~
75 GROOTESLAGT~S~~ TUIN •• j l;Jitgestrek~ Eiken-, Dennen- en·ZiItet~t!i PáD~, die
1~ IllJl ~~t~~fsHen KOEIJEN, en ' bijna QU~_!oéïci~ Iij~ door .den Upl~po~ ~m:d.
300 EXTRA GROOTE SCHAPEN eD. BOKKEN. een PBAOBTI8 -llfK.OIIB-N zulleJl-~18 ..ereD. __'~~, ! , '''.'''''',:IIL'e&;'

Bovengemeld Vee en Schapen zijn uit Namaqualand en in Excellente en he~:ltdd~~~~~W~aa;~?;zeP80~:'ia''., " , .
Conditie. behaald

iIOIIOJU.O , ."., •• "'IJu ....aa Duut,W. n. VEE.A. De algemeene' Vruchtbaarheid van de Plaat. ieionovertro&b' ' T........,.,.&rA.lAd..,-i ....
DE HERREN i. W. MOORREES, Jr • .t 00., .ÁFSLJ.QE1lfi. levert ruim profijt in alle soorten van Tujn.: ent~e~rir~.; .. . Dae.~ aljJI 4e eeni,. die ......

x,A" Ei)D' toevoer van Water is overvloedig en permanent, en zoo ingerigt, dat , bPbeD "D 4e Dao&orn eier Boopitaleu t. I'u!).E X ECU T E U lt S '&u. ,.u;.. Tuinen en Boomgaarden ter de_r konnen worden beap1'9êid.' . I, , fDft. ~~rd 1r0l'Ch.~, ~~~ ==~
De Gebouwen omvatten ,erieflijk Woonhuis. met uitgeat~e Bui . ·~P.orot'JeiDPIa ... ,.e1l el -taJ_ zu nm DIENSTIG;P'UBLIEI{E VERICOOPING tengebouwen, als Stallen, Wng~nhuis, Bedienden-vertrekken. enz.:' F~]e •. _ .... , <;'.u ~,~,.' " . ! '9'oOr~1I:lIldeNa;'t'OOr~ ........
De Wijnkelders zijn groo~ komp,leet, en goed ingerigi. ALLÓ' W.oBDD· mfGIlOODltl).:D. G!LDII TI IOJ01l BQtG'll(tIl., =;j~=~~~~':;
Het gezonde klimaat, d. vroliJke ligging en de ,schoonheid ~an het . , '.,' .. J' ,'. , , I 1Imizw_~eeIheI4eo",Itdota..,_

. . landschap zijn zoo welbekend dat geen aanmerking'daaroV'er noOdig is, -... . .: ' . I. R ~ ~.~ .....~.l_~~:PLAATSEN, LEVENDE HAVE, LOSGOED,ENZ , genoeg zij het te zeggen wlt,zu]k een geIegeoheid ... _......,_ A A·WI: a E.1S~ N" POE' 0 10/:. =-~.::u:;..u.:s
IN liET Woonpluts, te.zamen met een voordeelige belegging van kapbal ~ HJrr"'d~ttO'.hiert~~-JtiD,.'h."1;"ikT •• boml.DCNtJDde S:~~~="-

verkrijgen zich zelden beeft voorgedaan. , :'-,dioijl!; heeftdeD m..... ,.{dd:S_,P.ll: ~.IG,eJ' toe .b,~ ~.. eJ TOIp;, ::.ta....DI 8TR lOT PI QUETBERG mee,:' prom~eD.' ToOr de .aao~\t .fta het!Pabliék 1e breapa ~ he,. w~ 10.. ........ ;-loU...lbll_
'. VAATWERK: genll. ~w_..,eeD ~r:k~,:"ia~~~ted~!~~~:i=:g".opde Matico~rimault.. ---------- .. r..,...·· . i IOb.d ... ekte are 'un,eiJuici WWCk ,doo' UUV:L ptlll, ~r e~l!I" '.. u:"",..1 G AI O' A t.h lt te P ..35 Stnkvaten, 10 RIJders, "0 ~lSgers, 2 WIJnpersen, 10 KaJ.ten en ' D aD'K*\i .ci1li~i'Bhéid geb'liet aao ... tkr,cb'; obrege)lDatighetd III he'~, .mu.~L'r • le, po e efl ,,'"JL

In den Insolventen Boedel van PIETER MATTHIJS MEISSEN- andere Houten Gistkuipen, :2 Wijnpompen, 12 Emmers, ] BrantJewijn-· ~i~ de~de. ea Ye .. !XtD,. . • '. I 1wl~=::::!!rr':a!.::'-J1II~~~~~
. HE IMER. ketel enz. De bijacmcle. eigea ppeq:ftD di' Poeder om he' bloed ,.te .erdaD". ell eeD t........ ,. , 'ALSOOK "1J··e. bloédtoml~ te'beYOl"dIlND, om de werkinK aer iDpwaDd. '-.prikkelen H lo.lbtioo-~.clI.eiDweiDipj~_

• . li'...M'i_' h.......·.to!ea 'a.mea AA oOIIUO$ .taea- rep.taUi beeft, .a'Iuqe, ~ la kar----- • te ",gel., en se te ~al.ere1l ~ ~ 1-;- -e- eD 10 I·r- L • b .. be ta tfjd eie lIIeI!d llardoeklclpte iioeijing,
d I Dam. uitwerbeleu • ., eo geDesft tJe'lIektt: Bet _I OOa; ll8M' el aam TOD lo. .Kat;Ieo..1aJiI1l] .. beswarelI •• llll11er ......DE Ondergeteekenden, Curatoren in bovengenoemden Insolventen Boe e, (0 Leggers Zoete Constantia. van Il tot 10 jaren oud; 40 Leggers wordellWaDDe6I'beigeh,.iktword~~ boteDr~etde,.oorteek~D8ft, de.TOO" _.ala4it...mechbijbetpbruilcnacoJIIII __

sullen per Publieke Veiling te Koop aanbieden, te "Zeven Vallei," Drooge Constantia, 1 tot 6 jaren oud. Ct. RIl RHUBTISOHB JlOJlT ,.. ioh yoor~oeD, eo. oole bfl :druk~, ~e .Joeibarecopalaa. .
District Piqnetberg, d---"'" .d· '__1.. oh-:_ ..·...... doemll-

n
....0. eI. hald eo bil • _ ...... ft •• o..••• n~

r.t, '''''8 ..el, ).,...en eD ' _", .. - a--; • '. ...-U 1l4ft'IQ1r.o.. .IoDIIO.....OP WOENSDAG 7 OCTOBER A S Lib al B zal 1---1 nob' meer'bijsoode,,,aDDeer J ai. oaderdrDkte uit .. uemillg ....oort.l!:umt. 1 _1IIoDdftJI 0JI oe., .., er e onna' gegev., WUI-uen. .Ál. et'D hQilHDiddelbij Ter.~P1.iT·kao he' Ttili, wordeD uobe,o)ell, =
...oor de bebaDdeli3.::D 11=!i\;uderell~ PrijI'IJ' POR 21 ea; UN ION LIN lE

HET VOLGENDE ~. ~. :T~=;} Exeoolellreo. Von. bijlOD~~ -DUlD ~ •. ~~ ~.ua .. , per KONINKLIJKE MAILDIUrr

V AST G 0 E D, Enz. GebouwderKalmer8ep,No.3beKe::ê~eia, C.H.BOSENBERG,Chemistenj'roogm,t.hoekvanBree-en-KortA!- UNION~~~).
___ K_a&_.:..p_sta_d_,_O_._t_em__ r........_.________________ mar.ktet~ten, aapstad. W.D~.DD.lU.

1. Die welbekeode en KOltbare Plaats "P AM~OENKRAAL," :gelegeu all ZUl' d Afrika'ansche As'soc'1·o'tl· e. N.B.-Dit geaee_'4cW il, bereid iD dea.ora. - Poeder~soodat lid YOOr altijd ~ ..~ D"; lrIailbooleD d~ecbaPP~" ,enr.t.boven, groot ongeveer 2,000'. Morgen. Deze Plaats is rnim v!,n Water voorzien, UI houden wor&m, _der deaelIa eipaIohappea te ftl"IieIeG; teil .oordeelda'.......... no ftIl K....... tad Daar
heeft uitmuntend Grasveld en IS zeer geschild voor Vea eo Strlllivogeli. ! _pek Diet Máttéo. " Vla Madeira, omTea aIld6ren Woeudac,

II. De PI!l&ts" 7,EVENV ALLEl," zijnde het 1/12de gedeelte of Aaudeel vau . te ~ 'Il' 1I.ro.m., te,lR &leba ft AI08IIIiia
"Groeneveld," het geheel groot over de 3,745 Morgeu, geleKen als boven, in hot Pu. bl 'I·e'ke V'ft".,1.:0' '0' ;p' '.·mr..·.'I' " " .da"_der _leggeode.
Veldkornetschap Achter Piqnetberg, aijuds borengeneamde guostig bekend ala een v.a.·A .n-.rtB,l1J..·.R" .,~.,,'.',.H," .' •l'y', ,&.. (J(). VOOR BNGBL!ND.
der beste beploegbare Plaatsen in de .Afdeeling i tezamen met des IOlolvente .&egt ~.DU g ~.-;;U; ..ATBDlAB," KaP. W"' .... lGB, 7 od,
en aanspJ"Bakop zekere Erfpaohthunr No. 25 "Zevenvallei," d.d. 19 October 1875. VAN K08TBUK Landen nu in' 'Pr, achtiO(e Conditie, .iaMadeira.
Op dit Eigendom zijn opgerigt een gr~t en hecht s:e)touwd W<>?nhnis,ouder "'. ' , : ..;.:I. . 1:) .. GERJ,uN," K.pt. JO.II, 21 Oet., ria SI.

~~kte:e~:~de~e ~::~g~b~~:~'n~~I~e~h;~~:n~~:~hv~:, ::;~tf:.n~eld IJleren LOS 'E N V' A'~'S>T' "E' '0" .E:":'D BRAy~l~'f=~": J'.!C.!A}:;~,~- •TAB~.~~.;.., • .~, ..
'De beploegbare Gronden sijo dit jaar voor rekening van deu Boedel bezaaid, - . ,,: , ". ' . ", . " " :-.,,; '.' GraTeD, Dia.mallt, GeWtea., 8*!~'L.:tD.,aOD'.Wim~ Wii;n~'_'M 0 8 N '

r ---"'!~ 1 .1. "'I\I\A tb ..PBBTORIA," KapL. wu, 1 0'.. naeo de Uogllt van 7 mud Haver, 4, mud Rogge, 211 mod Koorn en li mud Er"ten " ,7 (, > \ 'SoUreJI eo, SaoeimeUeD, eég~~,v':'l~._ 0'" ""1"' ~J~, ., .I1C!laLl1IKP~I;I, , 8t. Helena, AsoellllÏOBeDltadeira.
zal met de plaats worden verkocht, en daar er dadelijk bezit van kan worden geno- I d d Do. F . . I Ba..J, IJ .. " GepJftDiaeerci·eo Get.Dd.u.i8l11Frud, 1Ui.aiDgpaleo
men, zoo zal de Kooper dadelijk een opbrengst nn ziju kapiwl bekomen. n en Insolventen Boe el van .c .l&TD .lU.NgolS TBRóif. Sr., van pal'D,)hchia .. 0.. Tabak te .nijdea.: .... lIgelJ, Saaith •. WelIftood'. KOI)kll:AOb8la,

III. LEVENDE HAVE EN LOSGOED, te weten :-16 TrekOll.en, 50 E'leÏll Roggereld, District. Woreester. KopeteD ell L1sereD po_mpim•.Y,óOr WiiQ eD "oor W~. '"
Stnka Aanteelvee, 20 Kzels, 8 Paarden, 100 Aanteelbókken, 200 Aanteel Merino --- '. , ' ~i_ .p~ 'fOOt: dëll.i"ér~09:,.u"~OaI!-ri~mi de bePe;Wal8 .... rr
Schapen,2 Struisvogels, 30 Varkeos, een Hoeveelheid Koorn, Rog en GaMlt, 8 DE Curatoren in bovengenoemden IniolTenten Boedel zullen per Pu- ~~Dj':P liiD~eD~. T¥ ~ilteD,.~ YóbIdi~chn ~
Wagenl, 1 Schotache Kar, 1 Dubbele- en 6 Enkele-vvor Ploegen, 50 Cederhouten blieke Veiling verkoop.tO leo, ta goadkoop a Dl Te~ ...-nrDa; ..
Planken, eeD I!.8sortimentAlgemeene Handelswaren, Patenle MedioiJ'nen, IJHr"a-. ,.,,' " ,
ren! enz., geschikt voor den Buitenhandel, Timmermansgereedachap, Zwingeli, 0' 'D"ftlWlil~N 20' 'O~"'b' er' .', 't", IJz~p,lilimi£N1~,l:f'.:QJi!;.fB' .STUtT,' ,K:tl'PST.l
Tnlgen, Zadels en Toomen. p . W'6~, ~IIU· aans .,

De,Verkoopiug zal ten 9 ure V.'lI. beginnen met het LOIgoed. Het Vl!.8tgoed TEN 10 URE V.K
.. I pl'iJC16I ten 12 ore worden opgevelld. . ,,,'..... .. '

N.R-De Plaat8eu en de Oogst knnnen ten allen tijde door hen Ilie VOOrDe- Op de Plaata VOGIL8TRUISPONTEI:B, in het Veldkornetschap
meDI sijn te koopen op aanzoek bij den Insolvent te "Zeven Vallei IJ in oogen. Klein Roggeveld, District Worcester,
lohouw worden genomen.

OP DONDERDAGrl OC'l'OBERtl~
0)1 lt l1tI, ~~~ .;.'

z'1r.· 'V'£~KC)e.1' w·6.,,*"~~.i: .._, ........

VAN ZEER KOSTBARE

BONUS

'oor Yracht of Pasage vervocge 18811
Iich tem Kantore der Maatscha~pij,Ad-
derlqat TROS J. lULLER. AJgemea

Bestierd.- Toor Zuid Afrika.

EN VERVERSCJDINGEN. I. VASTGOED : '
LIBERAAL KREDIET zal worden vel'leend.

J. C, STEPHAN,} Gezamenlijke
F. J BROERS, Cnratoren.

STEP,HAN, Afslager.

De Plaats "VOGRLSTRUISF<»iTEIN," gelegen ali boven, groó~ 8,130
Morgen eu 525 Vierkante Roeden. . i

De Plaat. "BARENDSKRAAL," gelegen all bovea, groen 40,818 Jlo'lfeD eD
566 Vierkante Roeden. . !

Allook de Pacht der Gou...ernement. Pacht1)la'a~~' plepD aI.! boy8il~
"Snijderakloof," 8,&9 llorgen, " De Randje," 8,111 }(orgeD, ea,"AQna! ¥opl_
ItruiafODteio,". 4408 llorgen. Te ~~rde~ verkooht; ODd_herig MIl'de &~.rn ..
mente RegulatIes. Bovengenoemde Il]n DltmUQteade GI'aU eo Landbouw PJ8a&aeIl.

J, c.
MASONIC HOTEL,

K A A P 8 'TA D. II. LOSGOED:

Perzische Golf Dadels en Garst.
Nu Ontscheept wordende ex 'Gaerwen, direkt van Busreb, Nieuwe Per-

zische Golf Dadels en Garat.

BRANDRAM'S BLOEM VAN ZWAVEL.
Nu Ontscheept wordende ex Dunfillan, Brandrs.m's Beste Bloem van

Zwavel, in Vaten van 100 lb. en 180 lb.

CIGARENI CIGARENII
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be&alen, .n "erD8m daar, •• CHo een', dat ia: or4er Itl.or e.o 'I'rellw op ollbi!t&mitlijke wijz" 0111 bet \ "aD de
I(ell:e'l'ea ba.! OlDhelll te JatcHI dlllJ1'IUlrdel" lijf te ... tteo, SOOaI8 .. o.u"o it lourl. "gewoon I al Dleer

Ik liet dadelijk telegralerea 0111 de dSIlVM1'dinlt Iia te aSlln op partijtje.. Ook ."l1iet hij dch ~tlaan. 111 aeg
Diet uit te De.. eo. Oordeel llil 'foor uIIII.. D, Ollluent het ilupoele~ want in 2 8am. 6~ Yera lt I~a' bet kwade
lI:IIuhte le.era, wi'e VaDona beidea h. onchritte. I",.t m.n ill Cle .Iliogeleche oveue~tl~1I' dea 1(10 beboort meD
lijbt gehaodeld beeft. Bijbela : 1>"'I'id d....'t. met "Il. lD"Ilt• En bij Men m()l!t dd:a,.~~~~:!ijt~~

Ik ben, die g"le.euheid danate het jlR"eche Hui.II1'II,,18 •• ra niet •
Mijnheer, met Dt.nd. Dna bewijs genoeI!' dat (l"yid ge- "ilmtllÏlt~

U" Dw. DienMr, dazá laeeft eo tlur die w8JIrschijnlijkh8id ook Uat er
de pri.. ten, ..IbM wel d~ groote .,yareD heer is' 1111 geell

....._~ J_._"_~_._J_.WKI8&IA. bet Diet kan of Diet wil .. nt.KAII. dat'ef 1le<lOrlloolr4
HET DA.NBt:N. ED hi.r op wil ik mijnheer u Danseo iSloode" .. De lla,"U.rwO,cUDIr8D

lI!et aSjlle IJf1IOte ernrenh6i~ 1'erwijlen DtI~r de hifi! ligehaaIII. De Wijdlahap
,djlft dI!II Redakteur, hieroDder 'I'olgen4e nrlr.lerlDg nn "'~ DOltllCh g",fe aan het ligcb_ eene .. ft~lI&ID'

Mijnbeer,-In n ... !lommer nn den 13 Augaa. ~dgel .. rde, OlDtreat het .eb.nrde 10, 2 Billn... lidoeDing en een hooge tri' y..o blijdlChllp
ma komt weer &ea nienwe ecbrijyer 'I'oor dea beire!'ende .Dandl dau- ell lallg lD"t gansch nrwakt eeD 100" "'0 nrrn)lkln" en d.oet 'f&Il
dag, die .ich .. 0"'11II8nil landII" M.mt, en die la~~. uengde opspriog

eo
eO •• nlea." DlIII dalIIela •• t

IHr eeherp" IWItDerkingen op mijn echrijnn }lll legt: u O"'I'id wal ,.1 'fTeagde, de,"jl "",.arheid en matia-heid it geen londe. l.Aea d.e
un I) hDij en 16 Julij IIlA&kt,en legt dat hii in hl) bespeurde dat de YOlkOlDell oyergne dea opinio} ,an Dr. Maarte~ Lather in mijo ecbrii"·
mIJn op:.;enoemde teklten nieta gelesen heeft nn ~.n"n onder Ooda openbllring re.t '!'fij en 1&- 'f&D HJ Julij, en wie 'I'D on&8 li&elerdai_b Ge-
'Nom_n, die g.,d"'n&~h<bb 'u, of God ~eloutd heb- IljI' mMkt: Hij kan tijne heilige blijd&chap relel'lDeerde predilwl~D atlet bayeD he. P Ba
b:o met da,:' en salig. Hij roept .~n ieder toe, Dle~ bed~nIt8n. O~i,)rd .et deo IiDDen Iijf- hoor wat de bewerlt:e~ der .. nteekellÏlllft bij d.
die den BIJ~I'f.J8I~"t, te g~~I1ÏJl:.nof h.t niel rok, g..Jllk Goda priester., 4anaL. ilij mee aUe luhere Stat~n-oyera.tl;D(f d•• Ouden ID NM.wen
I~ .ia.. OlD niot een al te l..lJlI:Btuk te &chrijyen, _lIt"voor deo H~ere, eD lDet groot gejuieh T...tamentlleg

l
"..'re" hetda_o ..aa no_tl.

"lllk hierop .lecbtl iD h.t kort ..ot,,00r4eo. 8D. Il) ~~eldeD ell lOngen luid, vol fl8ul(d~." DolIIenicbino, 2 S.m.6, ,ert U:-" a.t dau8n
. Ik dank dat ala mijn beer ol DanseIl is lande" HI.r bhJkl. dat 'l'fOUWeDook lI'ed..oae bebben, &Cbijnt een leer algemeene nrlaetilliDg ollder d.
IlJn OOlleogeopend ..n sijn 'I'ent.nd 'I'..rlieht wa- w.nt Dand eD g"'!lech urael dansten. (Dia- Jod"n te lijn gew...... Ue beide 'fénchilllDcle
ren, bij dan wel bad kDnDen aSen en yeratae.n uit .. Ihoft) ,.' seka~n dRnetan .r.on*erlijk, docb 100",,1. op
lDijo ItIng"f8'l'ene tebten, dat God geloofd Wilt Een leder oordeeie blfrult of Dand tot eere hunne gewone g.. tmal~n al. bij (fl'Clotef_talijke
met dalla en sang. LOei de opinie un Daniel .,.n God .gedanal be.ft of niet, en of bij yroom gele!renb.den. Dat ljIIeJI ook bij 1IIet.1 pleg. en
(25 .o\llj{ta.) eente "erd""ling "n hoor wat een "aa of n.lflt. Ik denk dat de prieatera bij dele godadieD.tige '_tan )lIIenigmaal darlIen mt-
e,,~lijk ?'p

rpgt
Godaman dun"n I~;lt. gelege~hel~ ~k redaeat b.ebbeu~ éo ook kan yoerde, bli.illt, bebalVMr

Dit
b'" bo,en8IMod., ui'

.D liJn \"""de p"rajlraAf '.. nnjet lIIijnbeer men b.16rult lieD dat O.nd niet ilia een rede- het berigt Mnpande lItirjlllD eo de laraëliti_h.
"DIID .. n ia Ion de" mij nllllr RiJl'teren 21 Yera I,,~ dIer gedaast heeft, mur "lila kooing en Yroawen, die mel mll~ek, unI!' eD daDl d"n ea-
21, en vraagt of de dochLl>n nn Sih, noom wa- pnuter en rJe ondeldaaa ,an "ID Gld, vera 20 der,~111{ d8r En'pten.ar. n~rden. (E1od. Ili,
ren P Ik wil b.m wed.r nAgen, of lij onvr,'<lm tot 23. .. ' yers 20 en 21). Onr ~et t.lgelDeeo giog be' dao-
"areD ? ID. IChrijur. b... ft het IMtete niet bewe- .~an epreellt ml}nheer " Dan""n IS lood." Ylln un onder geleide 'I'IIJ' mUli"k, bij d. Jadan eo
len en kon bet ook DIet. lo denk d..t .ij orO.JID "lJ", koliiJ en koekjes. U: wil wateD "at dit alld"re oude '1)Ik8rea: "oor eene gelDe~IIUIII•
w~,~n, en ...el om d. yolj(ende reden: Vulg.ma de met waen ~" doen b,,".ft en wat Yoor 10Dde er wij.e 'fAn yreugdebetpon en blijcbcbap door,
0plOle .,.n de.lI:odgel .."rde IlChriftl1ÏtlegJen "ordt I~ het If~brulk er un ~~, SOOIIlIlJl:men b~t IDa· h,tlij dan 'u een lI'~d4IdieoatigeD,burg"rlljken
ysronder.teld dat de docbt..n UD Silo bet le- tljl" gebrulkt. Ik. wd ou}nheer ': paUlldo la son- of hui.~lj,jken urd. .ij eeDige and"re 'fOIlt6D
veode pauchf"".t yierdl!lI, .", dit w.. toch eeD d.. .Iegg"n, dat, ~k dank ~at hiJ un b.' d.&- ging b.t """r uitdrul4keli)k en keDnelijk nrg""
pleglig, loow,,1 ",'a p~n hl!ili. f..eet, soow.! in hot I~n 18 m.~ .1 liJn n.anbal1Dl{@nwlI.ar ik Diett .. Id met godadi.naCÏge: eerb.wijaiDIl' .1. bij d.
onde ~I. in bet oieuwe ."rbolld. Oe vervulling vlln nrm"ld he? in mijn aebrij.eo. J,lden wier danllllR g$O bep&l\ld pdeeh. "II
nn dIt f&eat toant AllO dal h"t een heilijl te.et 1. Ik blOb DIet g81"lld dllt d. Bijbel dlln88n huone' eeredi8Dst ai&m:wte maar .nkel eell
"u, 100 Kla P~ulns .ellt: 1 R<>m.6 ""ra 1. En aa!lbe'l',,~lt. of dr.t wij God m~t dllosen moet.n n.ulI:deb.drijf bij bijlonde:e (ook wel .nkel
de dochten nn Silo" vierden dat b..ili)!e f.ee' veth.erlilkeo, of dr.t 'l'fu.... O dAoapartijen moe- voorkomende godediena\ige) , ..Ie(fenhtden. Tea
lDet danll en StlDg, .00 ala de geloo.ige laraeli. len gu ..n om God te bebal'"o. 2. Ik beb tijde der omwllndelini!' des HelIalIdI op .. relt
ti&che nOllweo aan de Roode Z~e. In d••

a
••• L maar altebts geaproken o."r de gewoonte '1'&0 dAnaten RI dd oudeten I de led~1I ,aD be' Sanh ..

_u __ .. oud. eo &IIng"too ddt . "of iebeurteoio bebbeD de vrome oudeteD no n a ID Hoegere eeuw.n drin de bestuurde,. d~r Syo.gOJfln ae lee,..rI
larael (froot eo dubbdl g"londi1!d, bn "ereto met ~e'::"om"D op beilige f.esten God ~eloofd uit 'de !!tholen en ander. om h~ne jIlrea en
hlln eedlwerin" un 1. En t"eed.ma met e beD met d",oa en IIlnl{ en dat b.b Ik be- flOOlDheid eerbied"".r!dige pl,.oneo iederen
hunne bool" berudsla/(inll' om de docht"" :"jn, Ono Acht ik salke lI",nbalingen als uit nond, loolanll' ala be':oagatf"".t daord., op bet
van Silo te laten ronn op ~en fe~lt de. eOo~eht ll8IJrell.~n. ~elllid der UlDpellDuliek in den 'I'oorhof el.. tem-
lhe,en, lie .. n Hl, toen II)' den He~re mot d na_agt ml}ab,eer II Danln ia loob": WAal pela al. waooe"r de gAh!ri)'ell rondom het "oorbof

• v .. or en dIe dU"""'·I·J· h d 'L' .daCl en "nit loofden en prEls..n. Hier dus ia ""n k -r-' en 11''' oa eo, wl\llr 1.. Yan opgepropt waren lDet vrou.un en de grond ID"
sterIIer be"ija d,,~ .d. dochten nn Silo noom apree of gr-eproken b.b f Ik ant"omd: io.l'O&- mn"nnen ala IWIICbouwera. Het daDeen yoor de
wann, dan dat lij ODflOOlDwareD. J"der Ieler tZo~e.e)eu".»,. op b"ilige fe'lteO. (Ziet Uauiel', ark wne .. ker wel g",,08 rewoce ometandigbeid
oordeeie yoor Irch&elveo. ~~DI:. en ID onle d"lle~. in f,,~~oeolijke n9ch ook eene d.r plegUlfheden ol 'fr~uldebedrij!

Dan .,aait-mijnheer "Dalllen it lond.' of ag Ilnnen en door falaoenh}kfl faaull.a te .. - .. n welke hare gewooe 'nrplutlioll' 'ferge.eldeo '
de AID&I.kieteo Ilodneelend waren. Ze k~nn.n m~~ p;egnen. Eo oo~ YfMgt de ec'>rijur ID':', wallrscbijnlijk, j~ onjletwijf.ld eeD" eijfen:

Mijobeer.- W_ 100 i(led In "ril on mij OlD heel mogelijk ,room ge~ees~ sijo; IDlUlr of lij m~ I:m hem te" noodlgen ~&IIr luikt! on- "ardige I1Ïtdrllkking.,.n blijd~bAp en 1'Orrukking
door middel nn U" """Ig.leten blad. eenige op- Ilodfreelend "Rren ."et Ik niet. MMr dit w".t ee Il Ige, dallspaltl]on; mMr Ik moet hem lel1:- bij h"t fenoereD yan het linnebeeld d.r go4d ..
helderingeD en teregtwijsinlleo tajleY80, omtrent ik, dAt lij met bJijdl!Chap eo neu;{de ~enuld ge~.d ..t Ik. bang bon ?m luike mor Bell. II te lijke tegenwoordigb.id Ddl' den aetel dil rijb."
lekere ~er.eerde en .. Ioche ,oontellini

eo
door "areD over bun b~i.' en d~rolD ~ierden lij feeet, ne .~J!..n, die alechts dle lage s10rt "kn d!\nll' O. Broed.let, D•.

den b~ O. R. Dy, Cz. iI"mulr.t in &ijne unmer- om bun O"d te prlJlen, die huo de oferwinning r.rtYif kenoftn, """r damelonbetamelijk om Uit bet bof8J1.tll8nd~ blijkt daideliJIl dat no-
kinll"n ond.fun .ijn Apclogie, 'l'8rKhenen il gal, met dana:en I&ng.. Nil wil ik den erVllren h

e
.
t
dl geut 'Iforden door mana; want mogt men in 'ffoege,e e8uweD'II'ed.aut hehbeD eli be"',.

n'lf g_eerd blad un Hl d",~r. oc'rij.er tocb 'I'I'.gen, of al de nome menechen hiJ hoor geWOClOte100 ieta II\8flI w"geD, lOU nomen .1. YIln ani .. dagen want het g.benrd.
D. boo, UJO.il h.' p.h•• k ... , ,.\00.. , ii. _ ,••". ,~ ., ."k ..... ~ h••H.ili" •• •• ,.~, h.k.m... .. ook _. "h.m ... h.. ...... m" ••• h:, ."', ............

d.t ik &60 Arah.gen Iic.ntie uitgenomen heb A.,oodmoal lI'ebrnlll,o, allen godneelend lijD' ~~ge~. dllt li d. ~l\lIts~~ m~al i~ 18,51 gedanst worden, ell men hoort ook met dat.r bij haa
met bet bepulde doel om de nndlltie iD deo Ik geloof bet Diet j' lOOook met de dlln..... Som- al elet,;/~n onderhng ID,~nll, dl ... thA~a oud en danaen dam •• onbeteIDelIjk OlDhet lijf ,e ... ' lija.
Beedel un wijlen den be"r O. J. UY' ta houden. migen 10.. 0 den wIlren God milt daDe en lAng ~ li IS! maar door lI)n " ... rdlgbeld nog ala Eerlijk, IIIRtig eo fRtsoenlijk da DIen il geld

Dit
' b' ' ._ eo and-ran .f"odan. OU er 011' dient. lond·.
le, om er eo millS... y..o til uggeo eene ge- 0 v .. 0 D d ~he.le yrJech .. yooratellinjl. Reed. meer dADtwee D.n nrwijat d•• chrij.er mii nur Puim 101 Ik an Itg~ 8 scluijur, ik wil bIIng maken. Tclt .lot DOg een apreak 1'&n Dr. MaarteD

jaren g.leden hid ik het plao een Af.lagersli. Yen Z7, tJa de e.nige telut elie dansen tegea~ wekt Dlet boe en wMrmed" ik hem bIIng Luther olDtrent de bruiloft te Kan.. Hij
ceotie ait te aameo; mur juilt toen ik jlereed ,preekt; ~ d•• e PlAlm komt mij YOOr all gelDaa ~. heb .. Een die I~kt de" wa"heid te legt :~"Chrittul IMt sien dit Hij (feen mijd
.tood lalks te doeD, vernam ik dllt "eli mijner ee" daoklegl{lng "",n Go.i ,,'or reddiojC ui' nler- ~~!dl'll,;:rn, d~~ wordt altijd blIng, !lan legt beete tegen een bruiloflsfeest Docb "*11 iet. dIl'"" .ri,,'" H' ~ ... ~.Ii •••••• i",,~ .. I.i , ..... Bi ..", hUjlrt.. , " P.I.~. ,._ ." " " ... , m~", ....... U.. Rblj"M ~....... ,... "'_'.'. :...... , .. -
had, en uit aebUng yoor hem deed ik bet toeD brulke biJ eeD plegtige god.dlen.t()ff~ning der WII8 8 'konL:obden eoz. Go.d en r~gt 100, lijkhád, eten en drinken,. looala bet gebruik van
niet, getnige daarnn bet feiL dat ill .. dert dien g.mepote bestemd W"', en .. el 'folgen. fer8 22; ~u~ / • 'dog nOllit in mijn on- bet IRnd dit eiecht. O( er dUllen gew .. " lijn
tijd mijoe dieoaten all afalllger een triend die w.ot G~d .. il met dankbaarbeid betaald worden derYI~ Ing v,,,n 8upartijen, ik m.en die "eet ik niet(in d. P'lIlmen wordt dik .. erf genoeg
eene ojCIIOlsbelill'beid bad 118nll'ebodenb.eb. To.lU en dnt m_n H.m eD •• r.eD met gejuicb' oor at~oenh)ke men8C~e" g.\!e,~n en geho,!-ien vao daoarijeD i·,prok.a,) ALI er ecbter 'DDdM
ik nn in bet ~io no dil jaar nruam da' eeD met iOJ!.nomenheid, met blijd!Cb~p, lDet g.e8~ worden, leta k"""de !resle". H.t 18 1 ."0 l}d.1 plaats hebbau, i. dit oiet de aehuld 'fan het clan·
." pl.Wo jk•• 1.....,. ,M' I...... ,i., .i. ',i" .'~, •• k.. ." .......- ol'.... ".m,"~h ,,,. op- " ..... '" 00' .u "r., '" ,..... ,........ j.
lIelllllO Dam ik er een, en .,oor dllt ik d. y.ndutie Dus bi.r it geen bewija dRt dllDMn 10Dde ia kegt• godldlenst of gebod la I)delbeld. D. meneen I", dillgen plaata hobben; nen als bet oie&de eeba1d
in deo boed.l n .ijlen den beer C. J. Uya, Een ieder eorde.le .oor lichlelf. Ik I'jl, on: ~n ",n allps lond. Plak.n, ulfa nn de "ada. vau bet eteD eo drinken ia dA' IalDmigeO al.
(._ " d ~i U'- ~••,,; ~ i. , OIO _ " :;"~'iV h.. mh'h. 'u 'b'''''' "'j nl WO"'', h.'" ~.", Iij.
cut.ur ben) bieid, bad ik reeds eene andere ,er- baar eo ma~ig bij ia. "~I.•", hll ui het u ala een getrou." Eungelie. lo~gllllt, laat ik Ilan de bruiloft bllar rBj" eo ge- '
koopillg geboud.n en .edert dien tijd h.b ik ver- Van n""gt de ervaren scbrij'f.r of de kinderen pre I er le;r,en, dat d~ groolate londe nR ona woonte, en dllD8 ik ook."
Icheidene jleboudeo .n sal bionen eenige diltl'.o op de, .markt .room .. aren ~ :Mijn Ilotwoord is: laD~ b"ataat In de g_odedu'JDatlonder goda",ueht. E~n Otuiateo l.er8llr, die iD do waarheid il,
weder t.ee h.bben. Of "I noom of onvroem war.n weet ik niet. Hood dao lelft ml}nbeer ".!?ansen is 10Dde ': _preekt .ijn ,;o,ooleo vrij uit.

Wat II&D~at de bewerioll un den beer Uija, On~e H.ere JeiuIl ngt er niets van. Velll ge-' d hevM op ~.t uw scbn.lven of I"ll, dansen Fl\taoonlijk dansen mJt e-rhaarhei.! en matiJ-
d",t ik land er .ijoe to.stemming de vendutie be- scbledeol' daldt alln dat dRnaen io dien tijd e..n II r.:n e. 91er

lI'.ehJkt b.t veel of hij mij wil bang h.id ia dus geen lond.. Ik deuk dal Jnijobeer
,.... h., io 00' .i" j.ioL op u........ .1.__ ..h hi.. hoo"•• H.. , .. k ., 00. ", ,k .i".... .. •• .. ". io tu i' ,"... I~-
In bet begin nn April jJ., nadat wij L'lfee lond.r niet geselld dot dans.n londe ie. !Jas eeD klMr merach kAn nn all ••• onde maken. Docb de dRt God met dalla en lang 'I'erbe.rlijkt is ,ewot-
hij.j , hooi b h•• ip •••• _b.I"_ d._. m" _ h," .. O,,~,,··I.w .. I'~•• ,,.,, ,M' "" ro_.OOk, ,. h.h .

d t

' LoO l 'k b d h d d 'k matigbeid "eeD .oode i8. 0 ,Yraagt hIJ of rRees, kR&llepelen. of dobbeleo ° '... n Il le te ""pa en, en I em geseil' a at I ~ k of blllsrd8r,eleo jle"o loode louie ... sen? Hierop NIICHULDIGDAN"".
als a"llI8er loa agereD, giogeo ...ij iD bet klllltOQr !JRO epr•• t mijoheer" DMeen i. lond~" nn aDt"oord IK: ala meo """rt speelt londer 8f mede P.S.-Ik hael niet meer willen ecbrij'l'9n teg<!1l
nn den beer EmJBitt, Dotsra alhier, om den d",g b~t docbtertje 1'1lO HerodiAl. Wat de gebenrt8- te dobb.l.n,. o~ rac"" jaagt en biljard 8p6elt londer mijnbeer "lJalllen il 10Ild.," omreden dllt ik
der "erkoo'lling n..d"r te bepalen. Aldaar, lQ' 011 bIJ bet d",uen Uil H8I'0diu' docbtenje be· dobbeleo, lIe Ik er net 100 min lond" in all io 09ettui)Cd ben d.t ik genoeg_m bewnen beb
cegen"oordlll'heid vaD den heer Emmitt, " ..rd de, Lreft, "ordt niet gelegd dat lij noom of ODYroom 10teD tre.ken yoor een bijsor.der goed "rtikelop met mijn Icbrijnn , ..n 16 Ju'.ij 11., dal Goti ... r·
nndnlie bepaald op den 23eten April l~, ell wu. Voch baar dana .. 1lS foor h&llrlelve g"en hazlIIIore,dat 1010' nog r.1 door prtdikllnten aitge- h".rlijkt werd met d&DS'en&ang; maar toen ik de
Vlij "erd door deD beer Dija opgedJ1lgen om de lond., maar wel de onbedacbte eed fIln Herod'8 en fnerd wordt; mMr wat beeft dit ",Ilea met dllne@n opinie un Dllni.1 (18 A.u,(.) in n" geëerd blact
biljetten uit te &Cbrijfen eD te I.ten drukken. de boo .. duiulalilt "I'D H.rodiM, waDt .ij te do~n? lJet 1I0mt mij voor of dl! IIroote scnrij- fa(121) A.ul{.llII, bon ik tot bet bealuit gekomeD
Later wilde de b""r Vijl d.t ik bem de belft der bad, haar boole ~iAt Det .oowel op eeDe andere ver begiat te d,,"len, wRnt ik beb vaD de oud. OlD bO'fenetsande te INlbrijun, en "il bopeD
alti.jler'. commiaeie londe genD. 111 .. eig"rde manier kuonen nlt,oereD. Hier ia een b~...i;a il t il: dGdtIt u lDij een pluta "oor del"lfe in uw "e'

d

" I"L I' d d" dat de ment!!Cb no all", IOnde lIan mllk-n ,'m:'n "WOODes gespro eo, at meo 0d in vrOelrer d bl-~ ..Il Datllllr 11_, 100 a S I. er ytnt&D IR DUIn Ion 0 0 0 .enweD met dAD. eo lBOg geloofd beeft, en dtlt e~r au ~ult yergunnen. Zolka doonde lult gij
gedaaD hebbeD. De heer Vijl dreigde mij toen .ao met lug eD daQII od loun en men kan d.n beeft de eerlijke llaoiel iD aijn opinie ook lIiet leer vorp1t:;teD,
dat hij d. 'I'eDdutie un .en Ander IOn genn (iete duiul er. ook mee dieneo. A.1aik bijyoorb~eld ontkeDd mur befeatigd. En Wl\lIrom b.bb,n __ =,.-== ........,....-....0.:.... I1J.I!SKJC.
waartoe hij lODd"r mijne t088temming nlllUnrlijk AAnde Helhge A..oadmaalJtstel iemaDd met een .. HuisYader " en mijDbesr "DallieD ia sond,,"
gean I't!gt had), of .. If eeD afelagenliceDtie lOU dolk door bet hart SLe.k eo dood d.D persoon . t d daitnemeD. Na regtlll81eerd ",dnes iO(f.wonnen te daar aan den beiligen diech, i. het A.ondmul :::'di~t 100 ge uo, an wl\8 al b.t g.llChrijf nie,
hebbeD, bield ik 'foet bij aluk en op den bepaalden dan de IlChuld nn de IJI'Ilwelijie dud die ill ge- .,Mijo.h,eer "DaoaeD i8 londe" 18"\ "erder, in

d
.." hl' Id 'L d d u' Nadat 'IL de '-ooplron pleegd beb ~ Ik denk ne"D " Det 100 met D.t ~-.. e I_ e feD n e. ... _ _ 1110 Yljlde parAgrsaf: Wij moeten het "oor beeld
ditiee yoorl1el

el
•n bad, beleedigde de beer Vija dao,en un bet docbtertje fIlO llerodi .. · .ij b I. b d I dAlIete on-buldi." .0 da moede' ple .......e 'd-o ",n onze vOorgBDller8 pro ·ren nB te 'VOgen, te

mIj iD t8ll'eDwoordil{ ei y",o e.n groot aan'" _. 0 0 '..,," u weten on Ndd' ~ G f d d'

b II d 1
",__ " Ik moord un JobaDn- deD Dooper. len "er Ultse. .re orm~er e pre 1-

meDIC en .p eene a erecban e IJ""te "'IJIII. ~ kant.n 'II' t .. d I Ikdaagde h.m uit om lijne bewerinl{en te ataYeD, Dan Ie(t mijnbeer _" Dane.n ia lood.» in ac:huldl.re a~er:~k~~,mee:l~eeÏk ::u"";,:~k:n~:~
".tg&en hij Diet doen kon. Hij kocht cl. plAata lijD derde pUA~r....f, bij IIIIIIJ lDij Diet oorde~len. looals Daoiel met allen ii,er willen navoilIsn, ik
en teekende de koopkonditips, londer mij naST Ik acbl mij gelukkig d",t bij mijn beoordeeliog meen den echrijver 'I'an 16 Augustu8. D.t ia le
mijne bor,eD t. YraKen. Had hij mij toen om UD den Hsere o.erlaat; W"lIt ala mijnh~er lellgeD, ala ik mij niet yerl{i. w"nneer ik meen te
.. ij.e borgen ,enaagd, daD had ik hem, bebaln "IJ.uen ia lOI'd.." Y.an !lien Bard en dRt k.- radeo "i. bij i3. D~cb er sijn veleo di. ik niet
mijne I"&e borl(en YOOrmijo e1 cut.ulacbap en rakter il OlD alechts UD luik. danspartijtjoa te kan nawandelen.
ook twee borgeo "oor Ir.ijn afalajlenebop, de kllnDeD oordeel.n WII&I'bij menigm ....1 een beer Wat b.t .hDsen nn één p.rSlOO betreft i.
oamen nn een dozijn uo d. inyloedrijkate en een d",me ?ID b.t lijt heef,« li.~, TBLten en nog al het toch'" b.llljlebelijk om er yeel .tln te ,ell~"n
... ll£.eteldate mAlineo in dit dorp lIunn.n IooneD, oobetamellJk. d.n hn hl} IDIJ DO!!, ni.t oor- dlln ""l~éo dit, dat ik Ilekk"" .n dronken p,reo08':
di.lich ur bonden hadden, indien .. r.i!!tbt, OlD deelen; "ant ik kRn bet plegli.i verklaren dat ik ..Ilren In de strateo beb .i.n dI\D8,n, m8llr nllCb-
mii

ne
borjlen te lijn. Sed en dien tijd be.h bij oouit 100 i.tt op dao.porlij.n gelien beb waar t.ren eo .. ijlen nooit.

ol' nnchill&Dde tijden &D plaat&en de I1rofate, ik op geweee' b.D. G•.,n wond"r dus d"t Wat hel ·op.ekk.n fRn geb.im .. lUiten, eD'.,
be~edl'''ende woorden en dr-i"ementen tegen eD mijn".er ol Danaeo i, lOod8" l8"'t. dat dane"l1 Ik I d' I a~ v.. .. en In. e "lle lOlleD ft 8 "Rmes oabatllmelijk om
onr lDij ge~.igd; aoodat IDijoe menden mij 10lld~ ia; "aot "8IIr luike lage onbe&Cbo!theid het hJt te neteD betrefr, d"ar heb ik ook Il

een

reect. lDeer dan tw&e mll",nden geledeo Mng.raden plaatA .iadt, kan ook londo jlepl.el(d wordeD. kenDIa y~~; loodllnig d"ne.n beechouw ik lallg,
!l.bbeD om hem voor ocbending un bra.ler fOOr Voor lulk. dan.partijtjea lOU ik bartelijk bedan- ochRndelljk en I>Ddi.:.
het Rondgund Onl!j[tehof ta d"llo&llrden; maAr ken. Ve meosch kan '''0 all.a lood. mllkea. Ik Geen wonder do. dRt mijllheer " i)Ilnl\8n ie
illdachtig aao de yermADing: .. Wreekt nlel.en raAd j.,det fata""olijk m"o.eb OlD "eg td loode" vreAgt Iboe dik'lfijl. 18 er !li.t kW"Rd ont-
niet" eo de waarheid dat" een .. ehtmoedig lDaD blijnIl uo luiIl. da08p.lftij,D w"ar de acbrij'or stUD door dADlparti ien P Ik willlelooven dRt uit
beter ia d",o een lterk mau," "ild. ik bet ~i.t uo nrm.ldt, •• ot Jij .ijo Diet alle.n laag. mur meergemelde IOOrt dRnBenkwoad ka., onletaan en
doen, totdat bij YOOr de ~i.rde maal, op den lIO~ig. .. d lOU nidmand radeD om. op salke pRrlij_n te ga,,".
~~Iten A.<lK

0elu
jl. ......der, nadll bet hem meer erder 'I'er"IJt e ."areD schrijfer mij,dat ik te waAr" ftu:.'Bder" eo mijnheer lO DRr.16nia la ode"

dan •• 0' ten atrenglte bel.t w... luike te one""r~n ben oW d. b''''IJ.plaateen in d. cOllcor- vsn sprek.n. Eo dltn Yrugt mijnheer" DIln-
doen, iD mijne belillb.i.uplaats k'lfam er. mij op danti. dee Bijbele op ~e 10.lleo. I ,it il Lech een eeD il land.; wur die onocbuldige dllne.n g.-
de onbeac:bofato eo 1l1lereebaDdelijkete "ij.e belee- al te I.ff. uit.drukiing "0 &eD enareu mllO, om houden .orden "8IIr de He.r 'ferhe"lijkt .. ordt ?
digde. op te ..nl "oorde", da"r eeD i.der YeretllDdig Ik bob oi_t lOO i.ta Kezelld, mur nO de oude

VlUllt m.n nu .aarom d6&d bij het, daD i. de monlCh bet toCh woe~ dat eeo klod nu tien jeren ge .. oonten 1I'".prok.n "Rnr luIke ged ... n
&eovondille r..den, omdat ik hem niet d. helft fAn oDd, dat leIen kan, luikt doen kan. Nu "8t d ... erd. Eo. ~an roept bij da. g8<'8t.lijk.n op
d~ &tal&jlerllCOmmiefie,di. mij toch ".ttig toe- oerll"erde echrifluu'pl..ate Luk. 14 nn. 0, be- om buo oplole d"",rorntren' te YleveD. ED hi.r-
II't''''ID, "ilde geven. treft., dat ia altehte .eD fóut uo de pet. of door op h.bben wij de opinie 'aD O",ni.1 die juitt be·

Vraagt men ferder: ia d. heer Vi~ eeD bejallld lDij ,.If begM.n met het Qyer.chrij.eo ,au mijn .. atigt wat ik g.l~gd beb (lmt;ent de oude
DI&D nn rijpa onde"indin4l

P
dan ia bet antwoord: Ituk, "aot in mijn kopi., die ik DOjliD buit lIewoonteo, in lijn eerst. b<oordeelinll' en in lijn

Bij i. betrekkelijk eeD JODge man nn ....inig heb, aLIIAtMatth. 14 ura tSo Hie"oor "il ik bem zevende l'llt hiJ: "net lOU eo.n wi8dad
i
ll' sijn

ondenindin", eO die 'I'
ol
lleu algelDeell bmiliege- d..nk ..n, Wllnt bet ie een groOIt! en slimme tdrpgt- op d.n ,~erkeerd.n lijd te dall8en Ria het op d"o

brui. iD dit IlIlld, mij ala lijn OOIDmoe.t utuleren wijsi,.g un ""n enareo man. Hij '"gt verd"T, regten tIJd na te lateo." Het Ilroote ond"recheirl
eD re8pecteren. dat ik bet daall8n niet b~Ier kan booordeelen uf dat tUJ8Cheo bet noeg_re dRosen en bet beden-

Eenige d81!~n durna ben ik eent tot ferdedi- beredeneren dr.o eeD beiDde de kl.urdD. Ik moel d"8jrecbe be.taAt il dBt de twee a.ksen te lamen
Plig .an mijn !roeden 08llm eli """,liter, tot het b~t trkennen dat ik die soorten Tan daneen .. aar dllD,"n in onle dogen, e~ dit .. or~t RI. de grnot8te
bealuit gellomen om hem d. k.ua te ~evell tUl!IICben "H ni.... der" en mijnheer" I '8naen ie ....ude "fAD .onde gerekend. Ik WIl w.ten "elk ondersch.id
bet publicezen der A.polollie eo een .cUe YOOrb.t spreken: e..retena die "aar m.n bot g.bellrd. er bestaat lu_hen ,. &alDendape.D eD ta ... men
Rond,a&Dde Hof,'I'oOr £1,OOO.,oor ",bendiog Tan op niet in b.t (peilbaar mDit ",rlll.IJ.n, twee· jlMrlDd naBr kerk :e II'""Oof t~ g&lln ...andelen,
kara.ter. d.n. die waar beeren d.me. onbetllmeJijll: om uf door samen te TIjden eD aolTU'nOIlal iD rijtui-

De beer DYI. bewust hoe onp:egrond en onbil- bet lijf fMten, ni,,1 ken en le daa ook Di.t bere- geu w"",r, de twee aellaen jlehl\el ,pgen .lkBud ..
lijk liJne IWlt'llndillge

n
war.n, 1I0a. (Il'elak.ig deneren uf beoord.elen 1Iao, "80t ik kan pl ..g- Il~p.rlt Illt"O. D" meo&ch kaD un sllee loode

foor bem) bet eerate. Van daar de Apolo"IP. Lig yerlolaren dat ik nog nooit iell onbohoorlijka .. aken •. docb bet f~t&oeDlijke, &erbare en matige
Maar bij. oiet volkomen yoldo.n, wil nU door' op de daoepettijen ~"Ii.n b.b "aar ik op ge- dll" •• n le geen lond.. I

lijne aaDmerkingen he~ g.eerd pnbliek op het W"eflt bell. ED het wY ook ni.mand geradeD D~ legt de enaren IIChrijfer: ., OJk te.en
o_rleerde deJlkbeeld brengen, dat bij mij btol.e- om daar ietl.18&j!a te doen, of hij IOIJ .ltcht raD' HllIlfader' yaarl hij uit," Wilt noemt bij ait-
digd beeft omdal ik bem 'foor de betaling nn den de rei. gekomen lijn. fareD ~ J.k heb niet lI'eineend qm tegen" Huilt-
.ooptlrija der lose. goederen "il de lateo dag- Dan ... gt mijDb ... , jO Daol6n it loodt," d..t bij vader nit le ... en. E"D iede~lonpllrtijdil1. kBn
flanSen. ged.eht beeft dat ik laeilige mannen .oude 9p· oord.e!en of ik I1itlf~va.reo rib t"ll."".n jj H, uie-

H""r Editanr, dit ie ... ne llob... 1 .erk.erde noem.o, vooral in mijn atak nn d.D 16 Jaiil; .. d.r. Of m&eot bIJ daarm ~at:ik ge~·lld
yoontelliog der uak. Oordeel 'I'oor ulelven, 100 al. A.bfl,hllm, M""fI, enl. Er il ,0Iatr.kL heb dat lallr d",nseo loode i~ flArlYRolII"n bet
op de .eDdutie op den 23at"n April kocht de oiel aaD te twijtel~n, ot die"l beiiige mannen l{.belUd. Diet iD bet openballr . g·ly.rmelde·, ~
beer t:ya !Cb.pel! voor m"'f daD £21.!0. Volllena bebben gedanlt, dur h"t een algelD.on g.brllik ~t le( ik b.m t>?k, nn luIke dIlll8p~r~j"0 "a",r
koopkooditin moeBt bii Mn bewija op drie Ulaan- WII8iD de dagen toen die bei:ige m&Dn~nI••fden, bIJ op ~.wee8t le, W"8r sulke qnbetR~"lijlc. eD
deo .• oor bet bedug ge.,eD. Hij .eigerde, tegell onl bij fenten te da' e.,n. Eo" Panten ia zonde" echand.lllke dingen I(~bea.d lijn "Is bij .er..,~ldt
alle gebrnik, lulka te doen. Ik nalD Itr !loeder kali Diet bewijlen dat Kij niet p;edanat hebben. in lijn IICbrij.er. l)at manDen dRm'. onbetlllD~
treu" bem op lijn woord d..1 bij 01J den verYlI- AI.ar boe of bet 0011 al.ij, ale d. bonna:"ande lijk om h.t lijf y.ttfD i. 10nd.,ê'D een gru •• 1 in
dajl', don 23at"n AUlluatlU, het bed

f1l
!r albiu lOU lel heilige mannen geen ",udere aand. I!ed""o bel OOI!.UIl ied~r fal80.nlijk me"ocb; ....aot Inlke

1"".reD. Hij kr ... , door mijD ageot beboorlijk b.bben dan elanseD, dan wllr"n tij geen londura daf\epartlJe,n no-m ik O?k londe tn 1&811"n oobe-
1I•• nia un den betaaldag. en .hAdden geea gonade noodig. lC~oft. lJ och, Gode ill dank lop luIke 'I'"fvei-

Daar bij .enige degen u deD 23eten AUllnalo. Ln dAn '''Ilt de ec:brijnr, Doem ik {)arid op, J.~I)ke da;.ap8ltiJ.n. WI\8 jk nOl( nooit M.II' ik
sijne .erl!CbijoiDg Dog niet maakte, (lIt ik laet aan ap I.gt dallrop : I>e BIjbel .. gt ., I'a~id hup· 1D11~,heer Llllolen le londe" Vf"llpn of hij denkt
lIIijn procorear OlDbtm uit de I\&d ~oor de beta- paid •• 00f het .aDJI.. ~t d•• Heere,," ea naagt dat Ik r.gt aal doen, al. ik na io het op.nhaRr
lin, fan he' bedlag le dagyaatdoll. ol bappell'll dan86n it t Hij IIIl't, bij g.looft Kond.. IPgjl.D "at BI ~.b.-u d lt onder eommi.ce
op den Z7lten A.oglletus kwam bij, en nil mij Ili~t d,,' Da"id ton '!'fl n" OlD bel hjf bad .DL godadiellati;re en ond.r ... mm!~e ~pg?~ ..kt-! !ijl'

(foor d.t bij iets YBOd. ,oorll'.lIUmeD deg'l'ur- Ik denk dat de ecbrijnr hierdoor or.enar8ob ..id chamen ~ Neen, duro .. , 1...I.Ill"Ik lieter, WIlDt
ding "ist) Yl.or de yierde maal, laaal, ik reed. aaD den dag gelegd b""ft, "aJ_It l'"nd dan.te Ik dfnk cia' het I""r nrkeerd lal sijD 'fan eeni;t
reJejtd ,beb, (eedert deo :l3eten April) ui~etehoJ- nil blijd!!tbap en 'I'I'~lIj!deom Uln God telo'l'8n "'"t&ndig mellsch OlDte "".n deae eehaDde en
cI.a t. bebben, SiD, bi) De~Itld bii miio 'i.Jll 'D" prijQD, 1D.. 1 iii.' a!'" la8jbeid te plegen .lIawel ja ,.!Mud oDder cl.,04Idi1D1t.irD j "lijh

CORRESPONDENTI E.
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IIICBT WOllDD.-Rml.)

DR BRUG TE VLEESCHBA.NK.

MijDheer,-Ik denk bet it bijna onDOOdill'oYer
Mn bealuit door nn.. hoogste w.tgenng geoomen
te redeneren, mur de berekM1ÏDg ... n de. beer
Van der Merwe Oyer bo"eag"lDelde bnli, in bet
V~d 'RIl 17 deser, heeft mij en menigeeD
met miliOO YIIrwollderd, dat ik geloof dat gij mij
wel un plaatale .ult vel'iunneD om bet mijne er
oyer te I"!l'.:en.. H.t. is een rare berekeoiDg d..,
dl~ brUi[ In 6 )Aren tlld. b~taald lal lij u door d..
o\)bren".t, do.ar manDen "n "el de ID.'" politi6k.
uit Rieb."k de opbrenglt d.r brug ten hoog.te op
£100 pu jaar rekenen; dUI waar dan een bs-
drat! ""Il omlZtJnt £8000 mot reote iD 15 jaren tijdt
.. n d.. n geha&ld P Beepotteliike taal wuraan
de heer VaD der Mer .... lich iii.r dUi echlildil{
maa.kt. Had hij 'I'rij ait ges"id dat die brag g...
maa.kt moest "ordeD ter wille 'fin ~ " 3 alDbacbt&-
liedeo en eeDige b .. thoofden, ik lOU bem foor-
WUI' Die' uantwoord hebbeo. Ik "'lI&g bem dUi
i. bet be~oo~lijk de liaanlieele belan,en 'l&n het
~thMle diatnct 1&0 omtreot lO .12 lieden op
te offereD. daar lij r&ede vooruen lijn van een
tXt.n }'Oat, waarnn het tariet door den .ill'8nllar
uitent bnredijlend !le.teld ia P Ik denk dat ik
meI 'I'rijmoedi,h.id beweren kan dat de boeren-
etand weinig ot niete met di. brug uitlltund"
be..ft, daIIr b.t grun door ben te A.cbtor Riebe.1I
g~produc""rd, te llalmeabul'}' door ben vorkocb.1
wordt, en de wiineo word"o mea..tal door d.
koomboenn .... Zwarliluid en eldell'lf8IJl1ebaald
.oor hllo gebruill, loodat de brug all ••m di.neo
kan "oor i.... and om lija brieven en couranten
te HerIDon Ststio af te halen. Ik zal dUi den
h•• ' V"'II der Merwe unndeD bij deD A.fdeelingll-
rll"d dringend un lOek te doen om niJatelliDg nn
d. £~IO iniolDllteobe.lutin!r en Inlks Y8rKregeD
h.bb"ode ~ood"nige lDutschappij ...et aandeoleo
op Le Iigteo. Ik lOU 100 iota jfaaroe te Acbter
Rieb •• k "illen lien ...erken. Mijoheer , u bij
.oorbaa~ dRil" 1"lf1{ende .oor u w. ruimte ..n md
groete allo oom Schalk, noem ik mij met achtini,

EaN 8TB!l1 '[)IT HilT W IlBT EN.

VuJk4b1<rd geline o.ar te nemeD.

DE A.POLl>elE 'f A.N DEN HEER U YS,

Swellendam, 23 September 1685.

,dan ekn F~r!

VELDJtOIl...,ET8.-Een voontel omtrent Veld·
komete zal binnen kort door de Oaikatudache
Boerenvereeniging behandeld worden. Het
komt hierop neêr: lo. een Veldkornet hehoor\
&en wel onderrigt man te zijn, en aleehta aan-
gestel~ ~e worden op ,..obenlin& 'Bn Boeren·
vereeDlgtngen en Afdlleliug.raad. 20. Hij be-
hoort VJederegter te zijn, zoodat bij benl-
scbnften uitvaardigen en kleine wen onder
dell Meeaters- en Bedi.'endeDwet uitmaken bn
30. .Hij behoort de !lagTaardingen en be,,&l~
",:hrlften 'l'8n. den Magistraat voor zijn wijk
rut te 'faardlgen, eu .40, een register van r-
boorten en .terfgevallen te houden. 50. Hij
moet ",:batter voor ZijD wijk en 60, ontvanger
vaD bUIS' en wQgbt'~ting zijn 70. Hij moet
een x:egi8ter bouden .an alle Naturellen1'''''. en
op dit vee toezigt booden, ten einde veedief te
te voorkomen. 80. Hij behoort dienders en
spellrden tot zij n dienst te bebben. 90. Hij
behoort ~ven8 toezigt te bouden op loegela-
~n bandieten die niet in dienst zijn, en walke
ZIch dan elken Mundag bij bem moeten laten
zien, al. !rij niet geatrBft willen. 100. is Diet
~eel duidelijk, m&&r strekt om den Veldkornet
ID .staat te 8tellen inliohtingen te geveD. 11••
HIJ beboort postmeester te zijn. Zoo wij sel ..
hier een t",,~fde punt wilden bijvoegen, dan
ZOIl het zIJn dat voor een Veldkornet
de d~gen ten mioste 30 uur elk in
pl&&UI 'l'8n 24 moeten heb ben ; anders komt bij
met zijn werk niet ltlaar.

DE NIRUWE BEORAAFl'LA.AT8.-N .. den mor-
gen maaltijd ter eere van Sir C. Warren kwam
~ oeDsdag de 1'ergadering nn het Beatuur
dlel Begr~plaats, meerendeels bijgewoond
door leden die den maaltijd Det verlaten eB
dus nieuwe gelegenheid hBdden ow bespiegalin.
gen ovel',het kontrast tl1l!ecben leven eo dood te
nnken. De behándeling VIIn een brief "an deD
onder-Koloniale Secretaris. over zekere kwee-
be omtrent ~et reglement die hij zaide niet
\II kunnen wtmalten Ills hij niet de regl9lDen-
ten der verschillende kerkgenootlChappen ,"oor
hun .tu'lken der Begraafplaats had werd een
w.eek uitgesteld. V!,n het regleme~t bleken,
rut een tweeden bnet VBn d'enzalfden twee
bepalingen onwettig te .ajrs, die over d~ magt
van het Bestuur om "oor beschadiging der
Be~~pla&ts ~~ffen 0[- te leggen, en di.
W&&rbll de be81t.8ll1ngél'l van het Beetuur finaal
werden. verltlaard. De Wet gaf eeratgemelde
lDagt wet aan bet Be8t!lur, en een besliasing
...n het Bestuur kon altijd voor een Geregte.
hof betWlst ~.ord~n. Ee,,; .tuk van de Ang1ilt:aaII'
eche gee8telil kht'ld alhIer. met den Bie!!Ohop
BaD het boofd, werd daarna gelezeD; teil sJIekte
dat lDen het verkeerd vo::W om de armen, Om
bet even tot welke ge~nabaid zij behoorden, op
een al,emeeue plek, lIlet aan hun kerkgenvot-
scbap behoorende, te begraven.. Hieraan
knoopte zich een diecoaaie Yast o"er dea prijs
der pnn waaromtrl'1l~ zoo.eel verechil v..ra.
gevoelen bleek te beataan dat DlIlDook deze
~ uiwelde. Een .,oorstel nn den Super-
mtendent olll tenders ..oor het lIDoeï~ der
hoomen en bet wegruimen van het ont
BaD te .ragen, werd goedgekeurd.

CERTIFiKAAT aBDBujJcr.-" Bij mijn lang
..er blij f in Zuid. A.frilr& leed ik hel'ig aan de
boonchende ooi;infiamlUatie. AUe middels
ble'Ven vruchtelooa, totdat ik, Dr. Bome~
haUl!8n·. Oog- EII8eIl8 (~erkrijgbt\ar bij Dr. C.
F. Juritz & Ca,) g<lb~kte. en nu ben ik "ol-
komen er VIlD genezet(. conder dat er sporen
van swa.kheid IMlhter gelaten zijn.-Get. C.
Hugo 1Iahn, ~, BiiDIJCIIl Oea~·
tobalh"-Á4v. '
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