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NO. 4,177.

EX E CDl' E U 'RSKA II .erkooping.
'!ij ~l'n(Jtfl Zware Sla:t- VAN Z

O~~I'II t~1I 1\ oeijeo. • BER K08TBABB _

OpDINGSDAG, Vaste en Losse Goederen, 370
l'LU3~ 1~~~~~e~?8~sseu en IN DE Op

,.1\, :, .i ie voor kontant :lijn in- !FDEELING W70RI'1EST~1l
c'I"D!,'!i t [fro, te zorg zijo aangebragt, ft '-I ft
{".. \ I" :.;,1 wor drn In eerste klas kon-) <, l" r pr eseut te zullen zijn, ----- _
:;'.: ;..Il" \\ ()IU 11":.\ VERKOCHT ID de hllOlveJlte BoedellYaIl.JAOOB178 i'rDJIAWVI KLOPP_1r. 10tIU.
UilT DE MARKTKRAAL. _ lUB OlUU8'1'IAAltDNDUI: DB WB'! .JAOOBUSPftaUBDI wa

en FB.A!«iOIS PITaUS LJ: JlOB%. '
TH 1',I\()~ & CILLII-<;RS.

il" r c n, 1:1 ,'.ug. 1886.

J Fred. Pen ta & Co., Afslagers.

PROTECTEUR

"·.~LLINGTON.

8rar,da~surantje Maat-
schappij.

L':r:itU -laarliikeche Bijeenkomst
\ :111 Deelhebbers,

O 1: 1:; r.\ KO~ISTIG het 25ste
Ar: k i I all cl ' A kte van Over.

ef:'; n.st, :_:,~chit'd: wits deze ken-
kt'.: .: <lLt lie Jaarltiksche AI-
gemeer e Bijeenkomst zal gehou-
d,:. ',I "]'T, ten Kautore der Maat-
~S"FF' :

6 CCTOBER 1886,

L : i lif't des MfJrg-ens Precies,
~::: '_é ,1,., I 'JDI van de L'irekteuref
:~ "" li ~t'I' u:n Algerueenen Staat
lê r: ii r: lan de aan~elegenheden
:.r ~I":,-cl, li ,pij. voor het jaar eindi-
z,:.;. >,) :\II,..:ustUt!1886; ('en Liivi-
dr: : :. v . Ik l.uen ; drie Direkteu-
'lr, rt ;'_;"z,n in de plaats van Je
,h~':tr:{k l'l, «rn twee Auditeuren
.,.L:c '(tlkr. De aftredende Direk-
:it;r,L ZiJlide \\'elb_dele Heeren J.
C !i1'j'}Ié:r.iR, J. H. HOFMElJR en
jl."; i .\l:1 LI:, die echter krachtens
:,[ ~ I 'k A rt ikel va n de Akte van
1"rrnllk"ll,,,t herkiesbaar zijn.
Lit dtl't'dt'llue Auditeuren zijn de

il'rH.J llt:t'l'l·n S. V. HOFlfEIJR en
,;.II, :-:H1JTLER, die ook herkies-
;;,ar li) lj. iJe namen van voor te
"t::t:1 Kundidaten voor Direk-
:,',:-"k'l' tnoeten schriftelijk be-
i:r: : 1\ orden gesteld, aan de Direk:
~.. ',~,~r (Jl op

~AANDAG, 6 SEPT. AANST .
i,] \ ovengemelde Vergadering en
::, ,!,lllliJk na afhandeling van de
;'d':'.crtt:crde Bezigheid, zal ook
~.j]'lj·ll voorgelegd, ter overweging
r1L ,i I t:elhebbel'8, het volgende
i~.(}r_..,r.t_; :_

"D~lt lJudefYlaal bij het .lste
"~;';~LI YC(n Je Akte van Over
e~lj~, rJ,~l Let bestaan n,n deze
'}I Ll:~,_li~lj/piJten einde zalloopen
· J: ,l,!l 30sten SEPTEMBgR
'1887 . LIl Iludemaal het wensche-
,/ .I,'; -: :lt dr, .\hatschappij na dien
., :/~ z,,i \\,mlen voortgezet, en dat,
'::. :: I, Lint')c beslott'!. wordt, de
":.,,: ..\.; Akte Van Overeenkomst
'yer-, [,i'lri.,rc btJangrijk:e verande-
.• r :.:';, ':, ~ulleDuernenten zal be~
· L Il'i, d" L irektcuren gemagtigd
," !'k:, . III zoodr1.Digenieuwe Akte
· I ,:,, ".l I'C_'U,k(Jnl,.;top te stellen, en
'·r:rz,:i\.· ,l"t:li d11lkken en voor Deel·
.. I,' ,. l- 1,'rkriJITba.ar stellen ten
'. f ". I '1" I .. .
. I,." 'l' 'd' .\ aatsc ~PPIJ, mm-
"':tl' I J"I!Ulvóór de Algemeene
l \ 'lg:"l, rill;';,Jit' gehouden zal woi-
i·: L,) \L'éLlldt'nvóór Jen 30sten

"Q.....eptember 18El7, zooals in ge·
lt:: ~l,lt Artikel beschreven,t£r

::~.:: lwr, 1t'l'Wegillg en goedkeuring,
,': .1;' I., r.~ZII,S,(JP gezegde laa.tst-
,/, :", ,le rl )t;emeene Vergadering."

I '), L"t lIer Direktie,
S. J. DE KOCK,

Secretaris,
d, ~~ Augustus 1886.------

Z, A, Associatie.
itIl t,.\ /JUIS zullen worden ingewacht

, \ '" I r,Jp I li'ektie tot MAANDAG,
~ '1/'/ f \1J(1~'R .iLlS.~'1'., vo"r EEN
~,,:.~I 'r: L LID Jl'ZP' ASSOCiatie, met de

." .,' c'r het Ioopl nde Jaar, gerekend
';Q I ~LI li.

W·:\1. F. ~TA:MrER,
~t cretaris.

K'1il>.t tiJ

.'. ,;. I\PI kplein,
_ ~7 .\ IJgUStU8 1826.

})' i. .. " LLtN, op 2,) A ogllstu., do Ecbt-
~u.'JQ~ ,all J. G. STAAL, ft. eoq Zoon.

Publieke
PUBLIEKE VEUOOPING In d.D IDIOIV&ntenBoedel van Jahan Hendrik Bwd. VlD OondinI, DItt.W ftIICCIItIP

DE OndergeteekendeD,GI.U'ata'en van den Insolv8I1ten Boedel van Jo .....
HmmïixK BllRD, nllen publiek doen verkoopen

OP

Vette Slagtossen. Ter Plaatse GROOTEIL.lN', IelereD te GOIt.IIL
~'411 ... , den S1sten dezer' ' .

bOvellle)lltJde ()SSBB pIlbliek worden verkocht, Woenadag, d~ 22steD Sept. &and.,
ST ATI £'• .. 's .OMAS TI 10 tJRE PRlCIIS. ..

" Z~rel?Jaats ~d GROOT BILAlID, nablLhet dorp Ra'ROll-
conditie. en wor,len uit eie IUt,.m ,viBe'.~t e~}o morge~! ltepla~t met 66,.o.~. WiJoat.ok~en, Vrucht-

aen heer 8. bftlNBAaa. -r- boomen ell wat dies meer ZIJ. Er 18 een geneffiJk:' WoonhU18,beraeftDS
leltler, Stal, enz.

VERDER, Vaatwerk van allerlei soort. en het rewone a.&SOrtimeut
Boerderijgereedeohap.

loa. B. 'enencldapa .tlop.

·TE
ZU·""'·__,-

"'''81'11 OINI!'tbrU1l'
I.-la d.. l.oI,el_ .. edel J. 8.11.0"11; ,DE FAURE.t (Je., Atsla&en.

----~~----~-----------------------------
OpWoensdag, 15 September 1886, Een Qbadmijn.--J4ontagu. l.W.8.Li_.. ... I _

OM 10 URE '.M. Paarlselte Brabdas8IIraotie en TrostlDaawhappij. ' 1'.LmDUBIIG, 0Ilra&0nLI' '-- De Heere" LINDENBERC & Co, Afslagers.
TB OUDE WA.GEHDlUPT. BELANGRIJvK""jAl EN PDUEBKLoIsEK.TBEA' RVEE.. RKOOPING pIDO.SP~"'''TU81.,ZEKERE EEUWIGDURENDE ERFPACHTPLAATS, bekead all OUDE ft ..DU

WAG EN DRIFT, groot omtrent 600 morgen, met Geboa"ell bettaaude ait Wooa.
hal.S, Keldbr, S~l1en eo Baitengebou"en er op, en geJeif8n als boyea, olJl'reat 188 WIJV Z~ AI VIIPL A AillS VAN DB

mijlen 'an de Stad .Worcester, beplant met oirca 120,000 Wijnltokkea in volle "".,' .AA."••.·;...... • en AA ..&. 0PBI'I GeUDMIJldragt. Deze ~Iaata IR eea der beste en aitgestrektste Wijnplaataen in bet distriot. '

~7~~s::e~:'~~:' Itroom loopend Water en il bijsouder geaohikt "oor Graaa, Vee; " Il,IET VAL LEI." ". -,
2. ZEKERE EEUWIGDURENDE EBFPAOHTPLAATS gedeelte vaa

OUDE WAGENDR~FT, en bekend .. als ROODKWAL, groo~ o~trent 830 mor-
gen, beplant met olrca 65,000 WIJnltokken, met uitge.trekte ZaailanQea en
Weivelden. De Gebouwea beltaan uit Woonhuis, Kelder ea S~Il.D en Bedienden
Vertrekken.

3. ZEKERE EEUWIGDURENDE ERFPACfITPLA.AT:3 lj MIDDELBURG"
~elegen in. de Af~eeling Robertson, met daarop aaowezige Geb9DW'eD, bestaaaode
In "'!oenhuis en :stal, groo~ In haar ge~eel omtrent 3.000 mor~a,bijlOnder' ge.
sohild, voor Groot en Klein Vee, StrnlaYogels, enz., gedeeltelijk met Draad OlD'
heind, en bezaaid met eenige mudden Gerit, Haver, enz.

4. ZEKER STUK GROND, bekend ala VOORREGTS VLEI anaeX Oude
W8gendrift, groot omtrent 97 Morgen. '

5. LOSSEGOEDEREN EN LEVENDE HAVE:-15 Kuipen 8 Stakva~n 9
Leggers, 3 Brandewi~nketels, Wijnpomp ~£'t toe~ehooren, 3 PloegOla, 2 EggeD: 3
K.~rren, Wagt'n, TUigen, eene hoeveelheid Wijn, ongeveer 15 Legger. Brande-
WIJn, /) Paarden, 1 Eze1hengat, 808886n, 3 Kocijen, 2 Ballen 60 S&nilvogel.
Hnisraad, Boerderijgereedaohap, enz. "

ID cle Iuolvente Boe4ielttV&DGABRIEL JOHANNES ROSSOUW, JACOBUS
FRANCOIS ROSSOQW, J'B.EDRIIt JACOBUS ROSSOUW tn PIETER
WILLE. GA.BR~ BOSSOUW. EXPLORATIE MAATSCHAPPIJ

(BEPERKT.)

Van Noorden&Oe Villiers
AF8LA.GKBB,OOLLBC1'BtTB8,

Geiler a 1ete. Wet.-A, •• te•
TDD'O' -K"IBMI

STiL.utD-8TBUT, ~sTAD.

"

; ------------~---
OP DONDERDAG, 9 SEPTEMBER 1886.

I.! VASTGOED: 'fe wordel lugelljld .et Beperke V~rantwoor4elljkllel.
Kapitaal, £5,000, hl 5,000 Aandeel DTU £1 Stg. ieder.-Vatbaar van Uitbreiding onder de Artikelen der Vereeniging,

WAAUV AN 4,000 AaucieeleDDIl aan hel PIlbliek "ordeD aaDgebodeD. 51. per £.aacleel
betaalbaar op aa.wek; 5•• Jlfr Aaa lee! drie maaodeD Da kMlkeoDia., eD de onrip

10.., i.dieD Doojig, Da kooDiagnlDg -ran mioetea drie maaodeu voor elke h. d•• nall.

I\E Kostbare Plaatl RIlfTV.ALLEl, gelpgeo omtreut I uur rijdens van het Dorp
, Montagu en het voorg~telde Spoor"egstation, aan den Lsngeberg, onderling

verdeeld en be"oood door:iJa Ineclventen, in "ier afzooderlijke dealen, beplant
met een nitgezooht£'n ~ ij:t.'.. rd van 60,000 S~~k~ ..n, ',"aar~a.n d? opbrenger doo.r
den vroob'bareo aard van' Grond ongelooflijk 18. Er zIJn uitmuntende Zaal.
landeu voor ta.50he" de . eo 50 Mudden Zu.d, wordende bier Koorn, Rogr,
Garst, Boenen, Mielies en 4ardappelen in groote boeveelhedea gewonnen. Prachtige
Vee"eiQe, zoo "el voor Gr~t all Kleinvee en: Strnisvogel., met een .tandhoudend
Water; prachtige Limoea..jen Vraobtenboorden i groote Hontboeeehen, r:

Er lijn" APARTB oPSTALLEN. Verder is de vrnohtbaarheid vaa het
eipadom 100,..1 bekend 4- "erdere aanbeveling oanoodig is.

IJ. LOSGOED :
Groote boeveelheid taat"erk en Keukeagereedschap, Brsudewijnketele,

Boerderijgereedsoh8p, "aatonder Wagenl, Karren, Ploegen, Eg'l'en, Taigen.
Jokken en Trekgoed.

LEVENDJj; HA VE, :.11 Paarden, Merries, Beesten, Varken, Bchapea,
Vogelstroizen, waaronder eftnige paren Broeivogela, eene kwantite.i.t Brandewijll ea
aode~ Producten, Hlli.r~ ens , enz., te veel om allee te omsoheijeen,

'f .
KOlVlT Blf OVERTUIGT UZELVBH I

BONUS I BONJJS I
P. A. EUVRARD, } Ge!!'.
J. J. DJ!VILLIERS, A.P. sn, Curatoren.

GIP. tVAN ZIJL, Afslager.

D~RECTEUREN:J. J. THERON, Afslager.
De Wel_Ed. beer P. J. BOSMAN, Voorsitter der SWI8D~.lluicipaliten.

" WILLIAM HUNT, StAllIeDboach.
" WILLlUl A. KIlIGB, SWleabt.woh.
" CHARLEB P. llARAlB, ftIl Ooets.lnal'lf, StelieDboaoh.
'! JOHN M. BEYERS, ftII Erfari Houe, StelleabGeolL

Bankiers:
De StaDdard Banlt YaDZuid Afrika (Dept). Stelleobo8oh .ve S*elleaboeeohe Distrikt. .Bank (Bept], Stellftbaloh.

Secretaris :
J. HENDBRSON WALKER, Stell.DboIoh.

Prokureurs :
MONTGOM,ERY WALKER & BRENNAN, St.aDdard BaDk Oebo.,.,ell, KMpn.d.

lO ".. "
lO "
" "de Iasolreate Boedels vali

P J DE "'ET.

Op Donderdag, 16 September 1888,

II.-Iu J. C. II.

OH 10 URE '8 VOORMIDD!GS. OP DE PLiATS ZELVE.
Het Hoofdkantoor der MaatllCbappij.l lijD te Stelleobo.ob.

Dese llaatBohappij wordt ge-rormd met he, doel om te pl'Olpeoteeren om Goad ea Bdele
Met.len in de Traoenal en eldeN, di. te ,erkrijgen, te be"erken eD in het alpua_ er
io te handeleD.

AanbiediDgeIl nu [uitmunteodell Rif Groud eo k_tbora belallgeo iu JKij.regiea
lijD reeds aan de Direkteuren gedaan, die YaD oordeel sijn dat de }(aat.aohappij Welijk
ge,ormd moet "orden.

Eeo d.r DirekteureD, de Wel-Ed. Heer WILLLUI HuIn', ielllaDd die ,eel. -rH Go.eI-
granD ia aadere laDdeD gezien beeft, heeft er io Soeg8ll*eml dt;lo GroDd iD k".i. ba
belaDg der MaatllChappij te gaan besoekeD, eD alieD GroDd eo belangeD die de Haataoltap-
pij voornemens mOfP lijll tot de bar. te mak.n, YOOr deD aaukoop er ftll te oDdersoek ..

De Dir.k,teureD hebbeD het "erdere -rooraitzigi dat lij sioh IDlleD 'erukeren ftG de
hulp Tan eeD ,erantwoordelijk eo bekwaam heer, thaD. op de pl.k, met "ieD .. ip hUD-
Der iD commuDicatie lijD ge,,_t.

Aanzoeken om AaDdeeleD op den uijpanden -rorm kUDDen gedaan "ordea bij : _
De Standard Bank, S~llenbo&eh.
De Stellenb08,che DiBtlikU Besnk.
Je heeren J. S. MARAIS <t 00., Paarl .

... De heerm MONTGOMERY WALKER 4' BRENN.4N, Kaap.tad.
De kHr P. J. BOSMAN, Stellenbosch en
Den SEORE~ ARIS, bij wien vormen vlln aanzoek verkrijgbaar zi.jn.
De bud_lnlijst .. 1 gesloteD wordeD op ZATURDAG, 14 SEPTEMBER 1886, te

10 URE V.M .. Da welken dag d. Direkteureo -rergadereD .allen om Aandeeleo kMIta
kenDeD op d. hUD raad .. lUDI' ,oorkomend. manier .

De ArtikeleD Y&D VereeDigiug lijD te lieD teD Kaotore der Prooureart, tot DINGS·
DAG, SI AUOUSTUS 1886.

StelleDboeoh, Aal_tu. 1886.

1. ZEKERE PLAATS" BRANDWACHT," gelegen te GOlldiDi omtrent
ze~ mijlen van de S.~ad Worcester, groot omtre91480 Morgen, met T.:ee WOOD'
huisee, G:~ooten 'YIJnkelder, Stallen, en andere Buitengebouwen er op. De Za'li.
landen ZIJD bezaaid met 18 Madden Haver en 4 Mnddeu Rog, die er Mer belo"eu:!
nitzien. I Je Plaat. is goed voorz!eu van Loopend Water.

2. LE~ENDE HAVE en LOSGOED :-6 Ezels, 2 P""rdea, 1 801, S Oasen,
1 Bok"agea, 1 Span Jakken, Mand eD, Ploegen, Boerderijgereedacbap, Hailraad,
enz., enz. DE

SWELLENOAMSCHE
Goud Prosp~cteerende M~atschappij

(BEPERKT.)

J. J. TBERO~, Afslager.

111.-10 den lusolvenfeo Boodel vau F. P. LE ROEX,

OP DONDERDAG,23 SEPTEMBER,
OH 10 URE DES VOORBIDD.tGS, KAPITAAL £2,000,

,

IN 4,000 A~DEE~EN VAN lOS. ELK.WIJZEl{SDRIFT.
I. ZEKERE PLAATS bekend ali WIJZERSDRlFT, groot lia haar geheel

over de 1.900 morgen gelegen in bet Veldkornetsohap W oroester, omtrent
15 mijlen van de Stad Woroelter, met Wooohuis, Stallen eo Baitea~ebea"en er
op, bijzonder goed voorzien van loopend Water, daar de Breedenvier middeD
door het Eigendom vloeit. De Plaats is beplant met 30,000 Wijnatokken (mêer of
minder) en,de Zaailanden zijn bezaaid met circa Ze8 Maddea Rog, " Madden
Gant en Twee Mnddean Haver.

Deze plaate zal in baar geheel of "el ,in ~ zoodanige ged~elten verkocb
"orden als Curatoren in helt belang nn Koopers en van Credituren sollen verkieaJijk
achten.

2. ZEKERE STUKKEN EEUWIGDURENDE ,ERFPACHTGROND, be-
kend als WITKOP, groot omtrent 748 morgen, ~elegen ia de A!deeliJJg Worceater,
Veldkorneteohap "O"er Hl:'xrit'ier."

3. LEVENDI<~ HAVE eo LOSGOED :-2 Ezels, 8 Paarden, 1 ElI'3lheogst,
600 ~ohapen (meer of minder), 20 Stuks Glootfee, 2 Z~ppotten, ~ Kaipon, 3
Stnkvaten, Trapbalie, 3 Karren, WageD, Huisrlload, BOl}rderij~8reedlOhap, eal.

LAATSTE KENNISGEVING. ]UNION BANK.
AFDEELINGSRA.AD TULBA(JH. Kennisgeving 88Jl Deelhebberl.DE bedoelingen van poveDgeno~.mde ~aa~happij zijn om de diensten

van afgevaardigden te verkriJgen, IDwien volkomen vertrouwen ge-
steld kan worden om zQodanige landstreek in de Transvaal, die Goud-
houdende eigenscbappe4 bevat aan te schaffen als r~dzaam geacht moge
worden ten voordeeie ~an de Aandeelhouders en die prospecteeren.

£300 van het Kap,aal in rese~~e te worden gehouden, met het do;l
om indien dit door de fdaatschapPIJ raadzaam geacht moge worden, ID

. , ~i

de Goudvelden te KnYlflla te prospecteeren. .
Met het do~~om .o~bemidd.eld~ .personen een.e gelegenheid te geven

om deel te verknJgen ID!' uodamg eigendom, of claims, als door de Maat·
schappij mogen worden,:aangekocht, werd hesloten om de.AaDdeele~ lOs.
elk te maken-58. betai,lbaar op aanvraag en de balans 10 oproepIDgen
naardat vereischt wordt; dertig dagen kenni8g~ving van zoodanige oproe-
pingen te geschieden, en do verantwoordelijkheid beperkt te zijn tot de
mgeschrevene som. ;. ., .

~e vo4rende .Heerep...hebben ZIch berEnd verklaard om ZIch tot een
ProYl8ÏoneeI Comité te vormen .-

De Heeren F. J. VAN EEDEN, T. W. DANIEL, J. G. STEIJN, P..zn., P.
C. MuLLER, A. BuIBS~ E. C. EMXETT, H. H. vAN BREDA, M. J. ODE~-
DAAL, P. G. STELJN, H.~., J. G. ~TElJN, M.zn., J. W. WESSELS, KapteID
HOFFH.ANN en H. .t\DS~ADE. .

Aanzoeken met beWing van 58· per Aandeel moeten ~ngezonden
worden aan den Pr0v?sionelen t!ccretaris, ot eenig ander hd van het
Comit6, voor of of?d~ 1sten October 1886. . .

Het moet dUideliJk! verstaan worden dat geene apphcatleB voor Aa:n·
dooIen ontvangen 2,uU$ worden, tenzij vergezeld gaande met 5s. per
Aandeel voor het g~ Aandeeien waarom gevr1t&gd wordt.

J,. r. IU.B~CBA.D,
lroYiaiou1e Icore., il·

GEREGTELIJKE STAPPEN znllen
worden genomen voor het innen

nn alle WEG BELASTING die niet be-
taald il voor of op deu 15den NOVEM·
BER AANSTAA.NDE, zonder eenig
onderscheid of verdere kennisgevi::g.

Op last,

HEl'ÏRY CARSON,
Secretaris .

Afdeclingsraads RRntoor, '
Céretl, 24 Angustus 1886.

IJ'EN SPECIALE VERGADERING
f.lJ VAN DEELllEBBERS zal "ordeD
gehoadea ten Kantol'ft van de Bank, op
VRIJDAG, ts OOTOBER aan.w..nde, te
Il ure '8 voormiddaga, met het doel om
Artikel VI van de Akte no OY8ftIeD-
komst te veranderen, door toe"oegiag ftIl
de volgende "oorden na het woord
" dezelve IJ iD den 2~stea regel ftD

I gezegd Artiko:l :_
1 "of een IOhikking laD te nemen ftD
," eenig zoodani,r in g"bn,ke gebl"etl

-A--l\.11"-'''-H--1\-''I-D--Lll -W~I~l":""'l~~ ;:: eige~aar!. iodien de 0rekteureo, door
.i" .1. • .lJ~. II ,: schriftelijke reaolutle, aaDgeDOlII8Il

ARO.HIT.lOT ENZ. "doo~ t"ee-derde Y&ll hD~ ge&al op
., "eenige ge"ode VerK&deriag ftD de

KtJAtoor, OBJrFVE8' GEBOUWEN, "Direktie aanwesig, allOO, snllen be-
KAUI'!AD. " .llliten.

DE GOUDVELDEN. I

Bonus zal gegeven worden bij den Verkoop
van het Vastgoed.

PAUL BOSMAN,} GeL
F. J. BROERS. Curatoren.

.Aardappel Moeren
Slloek Koot\es
GedIoogde Snoek
Do. ' 'Flek Hottentots.

Til verkrijgea tegeo de Iaa~ PIijzen
bij deo Ondergeteekeade,

D.·H. DU TOIT,
~82 1terbtraat, lt..pNd.

F. L. LINDEN BERG, Afslager, 20 Aagu.tnl ]886.
op last der Direktie,

HENRY HALL,
Kuaier.Aaa BIM.YeI'waate. e.

Vd••••• ·

OVERLEDEN, te Stellenboeob, op
Maandag, 23 dezer, ia haar ó~'e DOOR een JODge Dame, EEN BE.

jaar, CEllLI~ MUIA OBUllDllll! i diep TREKKING .JI GoaT8rnante, Iiefat
betreurd. op een BoerenpJaata. . Kaa onderwij.

Uit naam der geumealijke Broederl geyen in Eapleoh en HoUaDdeob, Masijk
eo Haadwerken. Groote oacierYiadiag

eo Zostel., oed G . L..:"_ .t...J~ .. B
De weduwe lt MuaRAY. eD g e etll1fPO.......~D ... _;-A- ,

SkUQllb9toh, 17 .\8,.1886. lCaDtoor ,aD ,,,a dit m.a. t

BENOOOIGD
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cl. 1t0lpltaMD. lij ... 1MrIi.~
cle ben... op eli nntiiflll cle ......

H.t bloecl .wpt lIIP808jI' ,.MeI ta
ut ,a&II eD. cl. lieb be... Jin ten"'ft a tpa t Dif Nldcl"leD &er .. _!tIC

t r .. "kte I J ilO,.! le& lfe.ond$l1 Tot IChaad.
VAn d~Dg.lI..uand gen cl.nat I IDci ii W'Ot'Clt
"lDeld cl.., Hr F.b If lfeeII NlkeI belloorliJIr
D Il *!'lOp. I"" D<lOdlj{ .oor &lJn oode..-.luag D
n MD d ..r Iodlilehe hoopt&I~D " odeD kOD D.
ekte h_ht DD re~d. m....r du ~ &reD

CIl AMBERLAlN
RP:GERlNG

(VaR

l:WEWL nw Di8llAlll' en Vnend

J H HoPdYR. JR.

REUTER'S llifORAMMEN.
0:-; l H ZEESCBE TE EGRAAFDIENST

RUSLAND EN DUITSCH
LAND

Ontvangen om g~lteeer" 26 Aug
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~-E""'e-'-C-h-r-i-t V-I-D~~""!!'!!'!"!!'!1Ul'!!'!""t!!'l.!!'!n!!'!. !!'!!!'!'!'!II'~in~w!!!lelb~~aij~W·oonach!!!l!!!l~·ti~'gIll!U~'j~11!!!!!,met~!!!!IptGial!!!l!~·~.~l~.~~~,"~·U~':idaf~i~"~:..~·~·~~tM:-!~~~.~!'!~r~
lit .. tie huwen willen eer.t \'aD den pl .. teeliJUn ~,IIaa. ali_ ~"- du

~ of P~kant een bewij. moeteO getuigm, en ~1I'Ureerd. ~ der Ned.TER BEILUWELING BiJ DE AANSTU" h4bóen dat het huwelijk niet tegen landswet. Kf'I'k, ol eetle,der Zu,~'_km ,1./fI,v=,,'
DE SYN?DE. ten wordt voltrokken KwlulrtuullH'," '''~d' dieD~

K~I."ff'(Jad van Victoria , ..ut. 42. De KerltbocU worde ~II aan '. e -
( KerkbIXU j. . _ doende ZlIIIdelingen ouer Kerk besor;rd.

I V-· di bi d t 21 De Synode spreke baar gevoelen dOldet Prtdikuftt vali VillUr,tlorp.. ......agen le lj e Synode moe en .. '. b Ee d V"--dl'.l--
-->-' I d I hJk wt of et eenea rwaar en ........ .... d heli'kheid

'Wv ......... mge ever :- en WelEerw. Proponent geoorloofd u bowe- 43. De Synode overwege e w_ J •
IJ. Vel'1llag van de Permanente Commissie lijken te bevestigen, en wel naar aanleiding 'l'&n vlln een bijvoepel tot film! Kerkgeangen mt

van Orde. de woorden in de Huwelijlrs Ordonnantie 1838, te genn.
11 Verdag vun den Ex- ....oderetor. d d f d . b Nm PreJilumJ vali F'ïlli#rltiorp.• _. ~... C,Q Sectie 2: "goor en 0 an erZl!lB ..eroe .. __
e, " Actuarius Synodi. tot de verkondiging van de Christelijke leer, «. De Synode neme atappen tot bet op-
do " Scriba. volgens bet gebruik van de gezindte tot welke rigten vso een Kerkelijk Nieuw.blad.
to .. der Synodale Cow- hij behoort: . PrediJuml VIlli Yilli8rrdorp.

C~~mi~sie. Kerkeraad van Yictorta Welt. 45. De Synode overwege .... t gedaan bn
" .. Z..ugeJastigde der 22. Is bet eenen Kerkeraad geoorloofd, wan- worden om' hare gemeenten meer alpmeeu

Kerk. seer sectie 3 of seotie 4 van Art. 2D1, op een te laten verstaan dat iedereen die lidmaat .
" .. QUlEstor van het Syno- zeer onboetvaardig en ouwaardig lid der G~ wordt ook door den Heiligen oeeat behoort TE KOOP A j ITDI!EN •

dale Fonds. Predi- meente toegepsst wordt, rulk8 van den wllel wedergeooren te aijn. ADD •
L "te "w d " F d" te doen afkondigpn, met bijvoeging dat de Ge- Predikant vara VilJi4rIti"",. in h-" HUUR KONTRAKT m'~ L'_" GOU . RNEuENT inaan n ~ uwen ones, nieente verzocbt wor .... GOnden gevallen broe _._ l' .... ,,~ Den. .III.

... C, t p. 'I< - 46. Bij' Art. 133 worde na den ee ....een TO &ID I.
van nen <tIlIlS or en- der of suster in deu gebede te "edenken r TB ft OUDE POST,' aeleaen half "eg ~1l88cheD M..lmeebul'Y,sioen Fond.. "ingevoegd: In gevallen echkr van ~ ~ D ., I _"
" rl~ Curatoren van het The- Kerkerond van Victoria Wt,t. derqeboorte, en' waar er nch efn wer~lijk dl7

ologisch &minariuDI. 2J. De Synode make de Synode der Ned' gevod(/~ behoeft« en verlallgen openbaren om aan moet nog voor 21 jaren voortloopen, en dur ti Oude Poet,"
van de van de Nor- Geref, K.rk in den Oranje Vrijstaat er opmerk- 11ft H. Avondmaal dui te nemen, zaJ het de« . het centraalste gedeelte vno dit Distrikt, met ~trekkiDg tot de

m....Ischool. mam op, dat Z'''''8 van ..Is., in plast. van 21., Kerkernad vrii ,taan om ook opiongf'l'fn lee/tiid I<""'l!,"" I h bDA G 1 kab b'gd
J' IJraarJOOl8t(leI'111. eo a. et este eput voor rallOI""On ateurs . ge eli "or-.. Buitenl ..ndsche Zending. behooren verantwoord te worden san bet Pre- dan hier bepaald, aan tt-. rlemm. r :

commissie. dikanten Weduwen Fonds voor 'elk extract nit Predikant lIan ViJli~Ili"",. deze gelegeuheid niet te laten voorbijgaan om zich van
.. "Binnenllinrlsche Zen- het Huwelijks Register; en den Kerkemden H. In' Art. 149 word" na "Kerkelijke Ge- een I!;erste Handelsplek te voorzien. Er i. tot nog toe ren; extra Hotel en

dingoomrui-sio. van d~ Hervormde Ned. Geref. Kerk in de Zuid schiedenis" de volgénde woorden i'1:;voegd: Winkelbe~ghéid gedreven, en daar de grootte der Plaats 1,000 Morgen beloopt,
.. " Commissie voor Opvee- Afnï:aaD\!Che Republiek warde dringend ver- inzonderheid die der Nederlall,uche ,erwrmde en behalve e*tr.a Zaa. ilaoden ook .. ~ra.chtigt! Weiveldell bevat, kan men de Boerderijding en Onderwijs. zocht de heffingen voor hst Predikanten We- Ktrk. .. .

.. "'n de " v..n Examina- duwen Fonds beter in te vorderen en geregel- Predikent V(IJI RicAmund. en Handelsb~gheld gemakkebJ lneenamelkn. :
toren van Candidaten tot den der te verantwoorden. ' 48. De Svaode wijze bet Collegie V&ll OlU'a- ' . V'D'D'ftER
II~ilig.n Dienst. Predikani mn Victoria Wtst. rato ren voor bet TbeologUcb Seminarium op de aAU :
n:i:;iedÊ;;'~::.issie voor bet Ad- 2+. De Synode beeft m~t blijdlClbapkdetnniJo noodzakelijkheid, dat de toekom. tige leeraren II; LEVENDE HAVE als

genomen van hl't feit dat er v~c ~or lle- oneer Kerk ook in bet Kerkregt onderwezeD ~van cle beide Corumi •• ien voor het ijvsrd tegen de zonde der onmatigheid; maar worden. t
Elt8msn vnn Godsdienst Ondes vermaant allen, die tot de Kerk in b6trekking Prfflikant von RicA_d. 6 Paarden
Ouderwijzers. staan , zich in deze te onthouden val1..6lle o...er- .

" van de Commissis voor de Zen drevene siens- en handelwijeeu, wurdC1llr noode- 49. De Synode ,.er_ke de venchillende 170 .sc~apen en Bokken
ding onder Israel. loo". ergerais en verwijdering worden veroor- Kerkeraden san den Archivaril Synodi toe 20 Aa*~lbeeet.eb, "aaronder goede MelkkoeijE'n.

" E"an deICornedmkis.•ie VOor Speciale &&Akt. lteeerdzeendo~~nl'~~IC,roo·frteheu.... fngebe::~j!.e d~r~ Ill. aar G&WONE ASSORTIMENT HUISRAAD en_vange IPpr 1 wg. Predikant van Victoria n'eat. r: , I

van de Commissie over het In- bij de srobieveD sullen bewaard ....orden, om 'DINDELIJ'I7'
srituut voor Doofstommen pn ~J. In Act. 38:3 I.. worde Da bet woord t.ij voorkomende geYSllen te worden ger.ad. a A :
Blinden. "jsar" gevoegd: '",zij hieromtrent door de /jy- pleegd.

" van de Commissie van Toerigt '10'1... of SY'lOdal, COlll1l1iss"'. eene nadere over· Prtdik"flt ~on RicAmond. DEN TE VELD STAAANDEN OOGST bestaaode nit Koorn, Rog eo Haver,
over de O"IHidirH" Van Zendalin- ,<Hk.",.81:iJ gdrc:J}"n.. B . . it f d K L I"

L
eo "at verde~, ~l "orden .aaogllb04

e
n.

r- " Q P ", t P . r.Jo. 50. ij eene menwe ru gas er er .. i Illlegen Ban het Opvoeding. Ibstitnut u.rstor r"U,,'an en "'l,wm .cun".. b'ed bepali' , J 0 W DP 'lYn

- . A 391 Wetten zullen ac t ..r I enl' weU r:g • • AL OLL.(Acta. pag .. :;) 26. In de tw<,<,de paragraaf van rt. warde .. aangegeven de Synodale Verjp'derin. :
" van de Conuni .. ie ter verbetering warde het gital viJJ in drie veranderd. gen wsarin zij gemaakt of veranderd u. Malmes~n!'Y, 22 Julij)886.

van Gezanll'wijlen (Aeta, pag. 7 ~). Qurr;,lot· Predikanten Pensioen Fonds. Predikant van RicAmon(l,
nn ne Ccrumissie over lIalig- ~7 Aan bet ~inde van de eerste psragraef (Wordt vervoiqd.]
heid [dActC

n
, psg 7.-, ) B't van :iUJ warde toegevoegd: of "an hem, die

Jt van e ounmssre voor UI en- 'I I' I '1 . tt' . I'" U P d k kt t K tad
landsche Hritfwi",eling (Acta, :rr"J 'y,eH .. «. een l'",s.'''m v~." I vuver· ro U ten mar e aaps .

'I ) . ".,lIm! tol 1,,'1 1'O/l. bedrng "an £200.
pag. ! .C '. t t Qucr,tor Predikant." Pennoe« Fonds.van r e om nHs~ne er ver eogfln-
waardiging der Kerk bij Vergade- ~S. De eerste paragraaf van AcL 396 worde
ringen nn Zusl€rkerken (Acts, geroijeerd, en in plaats dllarnn gesteld: lid
pag. ~1. ) h·Ojlitl.w/ :al 1/ i~t mogen H'ordon fLiulgrroerd dan

z. over df> A"'er~·l.,),jp 7tll't tu,_,~fI'1IllTI1'1I11'all tN,ef derdfn rZer teqenwoor
2. Rap~rt"n van Corumissiën in de laaI ste I di'l ,:)"de lede,. ,eier gemeenttll d,·elh.b.ter8 zijn

Synod. benoemd ;- ''''1Il ,,<I F"nds.. .
". Commissie over ,le Belijdenislchriften- Qucr./or Prf(l,kcmltn PI'111lUen Em,dl.

om die met gepllsle 8Jlnteelreninllen te laten 2(1. Bij lit. IJ. van Art. 397 warde na het
druklrPn. (Acta, pagg. ~~ en 3~.) woord" bewijs" gevoegd: "UII den Q,wstor

h. Commissie over de Ordonnantie. (.Acta, ,',1<' I,et } ond8.
pag. :Ui.) Yoorts warde dit Art. nog aldus veran-

c. Commi8sie onr de Ki".], rIJ rl" (Acta, derd:
pag. 4i.) ( Elk I)NW'"", u'urdt tueg,kend, Itrhrmdet«

d. Commis8ie ovrr Q')uvernement8pensioe- iltt rfgt d~r Sy'l.udt!, ol ,SYlwdale Comntl',Jsie, mn
n.n &sn l'redik ..nten. ,·I/Z. (Acta, pagg. 1>1! le ""i'la IIJ'd, wan1leer :ij zich (wartoe y.rUl'l~lI
~n 8--1 ) i mv:;'- y~l.:oel':n, pan dnl p~niJl"~nari.3 een 1u"eU/'(J
t. Deput .. tie nallr dFn Vrij .t .... t. (Act ..,! .·erl'Jjc.wt !e ""rderffi /'etr.kJ.:t:lljk zijf/rTI .1"ZOfif/'

PSll· 81) he"I,tu;ta"d. Ic" ""ti" lit'" ui dill< niet (il.
I Deputatie naar de TransvMI en Natal. IJ)I"/'r h'rUf'pbw(r I, dUf'/I b,ke"d. Btel/w.

(Acts, pag S4.) d. EUr pensiu/i'/Ti. (.'ic een /',"D('P """.1"'0-
g" Commislie om een wakend oog te ROU- tnt''' lu:t'ft. L"~Uest ;;(Jnc aanspraak up pelldif..!fll

den op en het noodiga te doen tegen het onnoo- valI e,,, drlg :i/ner !!f(.,.ti;Ji"g.
dig loopen VBn Zond~g.tr~inen. (Acta. pagg Qu(utvr Predikrmren l'm,iven P011</'.
.5 en Bl)) :J'). In Art. 400, No. 2. warde tusschen de

3. Voorstellen clie van de laat3te Synode rijD, woorden "j~ar" en "op" ingelatocht : te,wJ
blijven over.tllan :- ! I",..rundrml ,luur de .~yn(jd,. rf S.'I'lOdale Cvm-

a. De vraag naar de wen8chelijkheid van de ,n;: •• ,·e. "ne """ere ut'rree-nkolllBt z.J getroffeII.
herriening der. cl.,.,tical iH (VB'! Gemeenteu i Qu .. tor Predikanten P",~ioen P01Id,.
'toor het PredikalIten Peli8,oen l<ond.) blijven I
o....rstsan tot de volgende .'ynoJe. (Acts, jJag.. :; I. Aan Art. ~OJ warde, in de tweede para.
57.) , gruaf, Uil het woord" verbetaren" de volgende

lo. Dat gedeelte van het .'iupplementaire Rap-: volzin tOt'gcvoegd: Bij de Kttmmiuy hi,rot'er
port VHn de Comnli.sie val! R~vi.i,·, dat han· wrrrtien de I'gfnll.'wrdig z,/,,,/< l'l'1'tegenwoordi-
delt over de Bep,diugell eli AanheTelingen Ban ytr8 drr ge'meentc", dI" ge01" deeJhtbber8 aan het
bet einrte van het Wetboek, worrlt tot Illter uit- Fund. !'in, vovrbijgeyaan. .
gelJteld. (Act.., pag. i7 ZIe het Rapport onder QUe&fOl' Predikanlen P.....ioen Fond•.
de Bij lagen. ) :J2. DMr de zsak der grens8cheiding tusschen

(!, De Vergadering be.luit het Rapport der ne G..meent.en Heidelberg en Swellendam, ell
Commissie over het [PrediksDten Weduwen) Heidelberg en Riversdale reeds driemalen voor
Fond. tot de volgende Synode te laren over· de vergs<!eringen V&Il den SwelJendamschen
.t&all. eu dat IV : liJR en 142 insgelijks eerst Ring gewee.t is en voor riP gemeente van
dan hf.haDdelri lul!en worden. (Acta, p"g. 8ó) Heidelberg onbev'regend sfgeloopen is, warde
" ol. Art. Hu,. warde ..Idu: gewlJzlg,l. dat na I door de Synode eene onpartijdige Commissie
B1Jht-lkunde . woedt lOg voegd en BIJh"-"/,, I benoewd om de lijnen tusschen genoemde ge-

G,I(""dr~,~. Ild"'K!',<JPI~ljk U"n-:;!!! d<T Th,o: Uleenten te onderzoeken, te beoordeelen en te
logllcho ",U,,,, ua !_lIJ lJ.,l8che litIegkunde, verandereo.
.... Oor.u.II,·u"de ; na '.llt.1eglllDg rles Uuden en I , X.rke-raad van IIeideJbn-g.
NIeuwen Te8ta.ments, m"f I'!/f'j~l'ftlJ, en In plaat"
Villi • Zendinggeschiedelli8,' (,e.chleder.ia der :n. Iu Art. 6., le.e men B ..~. voor "M.A."
.\tdtrrlul'sche Ger'fv1"7/1eerd, /in-".' Predikant m'l Jllnu",'l/e.

Lalt. Pr,di;"" rit v',n b.-tlIl1'8ta,l. Predikant urm [-,lenl"'g8.
5. Art. 1~~ warde overepnkomstig de voor· :jl. Art. I ï2 warde alzoo gewijrigd dat ion-

(elJtelde ver!llidering vali Art. HH gewijzigd. : gelingen, . die elders hunne ,tudien ...olbrsgt
E ... ,le l'rd';",,! """ K"fJp8!".1. i hebben (z,e Art. 1>11), het Candldslots Examen

(Art. lui) zullen moeten ondergssn, voordat
6. Artt. 16 (e) en IOfj wor,jen geroyeerd. rij knOllen worden gelegitim~erd.

j)r",jlkrznt l'(ln Tulbagil.
l'r"'.~,,,d 'li" Ce"t.l. Predikanl van ["ltenAay•.

~. Art. :H Cj) warde aldus gewijzig,1 :- :!5. De Synode stelle eene Commis8ie san,
a. In plaats "an "rekeninge(l" kome: bne'·pil. om uit de .dr!', Synooi eene verzameling .~sn
f· Lijnt !:outle.n :,dleli "nm'ull ,j"j<lars ,,·ore/er., BeslUiten en Gevoelen. omtrent belangnJi<e

nagezil'n ~n gHIUt/i't.P,rd ,1(1(,,"t ['I't:: al(dd~lrer" door: punten te ~&.ken, we~ke Diet l~ het H&Ildboek
den K".h1·uu,f (lIth9t6fl'ld, t'flll in..ll-" ..o:':n fli",'t p~l' der KerkeliJke Bepal~DgeD ZIJD ..opgenomen,
lid. du X..-k"-"'I,js zai lCeze". ~smede va~ zoodanIge Burgerlijke Wetten,

g (Nu j.) ..Op een te b~p~len tij,1 . tpn als betreklrking hebben op de meer officIeeie
einde inzoge te verleenen ,an ,I, :r" "dIl'",. werkzaamheden van Predikanten en K~r~e.
~km 8&ll de leden, enz." raden, met zoodanige we,:,ken en aanbe~elin-

P",/"h,,,t ''<l/l 7'III/",']h. ~eu al. genoemde CommiSSie, vooral voor jonlle
{'red,k'"d "'1" ! ·''',s. I PredIkauten mogt noodIg acbten.

Predikant .'an Cn, narvon.
8. ID Art. H I warde rie I,rijs van een "tte.- .36. De Hynode wende zich per;aace. op depu-

taat of cerbficsst v~n lidmllat8~hllp verlaagd latie, nf op andere wijze, naar onze geëerde
lot Mn shilling. Rer~ging, om har~ medewerIring te YrSllen tot

Prtdik(l,,1 "'LII ru/r.nyh. de heiliging van den" Dag des Heeren. '
l'r,dli ..md ml< C.res. . Predikcmt urm CU?nanx'.".

9. N .. "daarbij hehovrenrle bijlagen" (Árt. ~7. De Synodp, xienrle op de toenemende be.
i2, I) .. orde gevOf'~d. ,,,t'l'.:r>nder>l liet J-.rslag roeeing veroorza..kt door de afsclo.affingsbewe-
""TI df/! Zend11l~4 l("p<ftDr. (.irt. 2ui, •. ) ging in de Kerk, en Yreezend .. voor de geval

1'red,k" nt """ eer". gen in de toekomst, moet met diepe smart
l'",/,kanl C'''l Tu/bagh. erkennen dat de rlronkenschap &en kwssd is

lO. Art. Itl.j, ~, worde ,.jdu. gewijzigd: waarvan zoowel thans als voorbeen. velen de
T I dik d b slagtoffHTI worden, en ...... rtegen rij alle leden" ervo gen. mogen pre en, oc K k d hd' d

niet sonder ~Iken. daartoe verkregen verl"f der Ir, en inwn er eid e OpZItnen or ge.
van de Profeuoren. ' rueenten, ernltig venusant te waken en te

p,.erhJ.:rm/l'fln C"·,, .lriJden; verkl ....rt tevens, dat M..tigheidsge.
Pr"ilk",,/ mn Tulbn'lh. nootscbsppen onnoodig zijn, omdat de Kerk

van Christus de regte Matigheidsvereeniging
Il. In ~rt. ~15 warde v,j,ir "Kerkelijke is; keurt af a!le OnthOl.dingsgenoot8éhappen,

Vergadering" ingevoegrl het woord "'''''J'''. van ....elken nssm ook, ah ont.ehriftunrlijk,
P,·.<iik,,,,! ,'an ('er". dMr zij wtgllan vlOr.een verkeerd beginsel en
l'"d.km,t "an TuJba!!h. eene gevaarlijke strekkillg hebben; en belijdt

12. Lil Art. 3·~' worne ., de Dillmautvel- I verJer te geloonn, dat alleen de Heilige Geut,
den" uitgelaten. i .. Is de Gee.t der wedergeboor(6 en der ver.

rr.<i.km,/ ,'an Cu... ~nieu ....ing de. bsrt.n, magtill is den dronkaard,
l're.,ikm,! nm r"lbrujh. ~gelijk elk ander zondaar, van de dwaling rijas

., . - - , I. . :weeg. 141 bekeeren en (6 heiligen.
I·,. In 3,11. ". warde na tanef der eerste. Predikant ,'an Carl.ar!'o"

kIaMe" ingevOt'gd vev·r ,I"~ ,Ier ,Jy',·'ulr'!lgd,..". : . D R d bet' tru 'd
Pred,ktJ"' ['an C,.,.". :. J,'\. e, yno e . wge sympa e met e
lhd,km,t ron Tulbagh. I alg.zette Broeders ID Holland. ,

! Pr.d,kant aon Carnano".
H. Achter "bepaling," ~,). H, warde ge.! ~9. De Hoog-Eerw. Vergadering, .mende boe

vo~gd : ti, ·.rd b'j,j. 1",/,/d"".<I~n." : noodig het is in onze dagen de Gereformeerde
I'r"/' ',"·d '.·,III T,tll)"'lI,. I Leer en Beginselen zwv~r te bewaren, spreekt
Pr~"r{iï('l.lIt t''ln {'f rf~. I ht't vertrouwen uit dat aan het Theologisch

15. In Art. 56 warde nil " in zijue verstan· Semillluie de leer der Gereformeerde Kerk en
delijlre "ermogens gekrenkt I" zijn," in par ..- ,de .. erk.n der Ger~formeerde VadeI8, inzon.
graaf ~, inge ..Ot'~d : u; '/uvr /,·/·1.",,,,,.:,,.,,101"'/ I derderheid GeschiedeniB en Leer der Neder.
Pt.1'hlfid~Td fA wvr,it " :Ija 1l1ll},t 'l}"tO t... Jtt"n't!II. IIsDJsch@ Gerefsrmeerde Kerk, op zoódanige

l'r,d'!.:"rlt "W (·'r(·,. . wijze behandeld worden, dat daardoor liefde tot
Hl. In Art. 'l" I word .. "vit en-twintig per : de Gereformeerde wssrheid, als ~grond op

e.IC meer Mn lnlegpeDllin~en . geschrapt. Gods Woord, ~ngekw&ekt warde bl) onlle aan.
Pr"lik"n! ,."" ('""". komende Predikanten. .

P"ed,kmil !"an Carna, !'on.17 De ~ynoJ" wu,h're ,.len derden Woen.- 'Tweede D:ri
4'). (1.) De Synode ouderzoeke of er voldaan •dae haN' .. ttingeu.i al, p,'n Z"ndingsdag, om DINGSDAG 28 SEP EMBERharen pligt omtrent d" uitbreiding van bet wordt aan de oeer sterke aanbeveling, dat" in . , ,

&ij'k de. Heeren n"'H OoJ. Woord te onder- elke gem ....nte ten minste él!ne dagschool zal J nE KEiVILWiOllT'H PL HllE
besta!UI onder toezigt van den Kerkeraad," • 1 .a~, •_ken. hare schuld te belij,!e". en in het g.,.. 2 DE FI YTNG H ANDIO lP

bed op de leiLliug van GaLls ('''est in de ....n te (AI\nb. XV). en indien niet, waarom niet r .'," .' .
wachten. . (2.) lndien het onkerkelijk .tellel, dataJge. 3. DE OPEN STE/I'PLECHASE HAN.

Frerlii ud "(Irt e'res. meen gehuldigd wordt, de goedkeuring der DICAP.
Hoog-Eerw. 8ynode .. egdraagt, dat dan ge- 4 DE G "LLO WAY 'IT'''''E'PLECHl'S. Aanzoek om toelating J,'r Gpru....nte MA' I melde aanbeveling ala d&&rmede in strijd ge.'.a IC .1', ASE

raisburg tot deelneming un het Predilr&nten sch~ t warde' ai 'TljNDIOAP.
Pensi~fond.-in de vierde kl"'!Ie, ulet kwijt- 13.r Dat wet het oog ad de godldieostb&-, 5. DE PONY STEEPLECHASb.
.chelding .....n de boete '.' .. l"ch . . d dl"

1\: . I Jl . b EW&n'n en ue moelJe IJ' el om ID e Vlir ee- Voor verdere bijzonderheden zie Pre.. "·aq·" 1'a" ara .. ur']. , ling der toelagen ...oor ouderwijs &&n IO]lenregt ramm8S. '
19. De Synode nemo .tapp;>n om rleo E .....n- ' te doen, de Synode 'ferklare dat ook nu nog. na g .

I9lioehen Oesangbuud.1 on ... r Kerk te v~r· de verbeterde bepaling op godsdienstonderwijs, .Leden vaD be~de Tn~ eo Jockey Clnbs
rijken met gera•te licdert'n voor bijzondere hpt wenl!Chelijk ÏlJ dat ieder zijo eigen IChool- (dIe nn vereeolgd zi]n). znllen' hnnoE'
outl ..rwerpen ~n gt'legenhp(I ..n. . geld be tale, en dat de Vrije Ohriatelijke Sobool Kaartjes ontvaDgen indien hunne jaar.
. rred,{,,,,! "an C"I,don. I de scbool der Kerkzij. '. lijklche Subaorip~i. be'-ald it.
~0. De t:iynone treife ill.'t ,le Rpgering &00. Prtthkmtt ton Carnan",n. .

~~ oV8l'e.llko,u.~t. waa.r,!""r leden o"zer ~l. Dij An. 24 warde, na den eersten voldn J F. J. NEWTON,
"k, III lij ill ee4f1 aall4ltt Q-elJ1~Il'-, 1&u die ~Yiltid; BtlwIlv' ··Ik wefflqt ~ t'QtI lf1I l[on. SeOrtWU. _

. . " " , ...

·m···..i' I •

GRIJKE VER KOOPING, PRIJZEN
I

KOOP AANBIEDT TEGENTE LAGE
LOOD •• PUPU, I ~t 2 duim
G.LAG •• IJDap PUPBN, i ~t 2 duim
GBOOUlI PUP.IN, tot 6 duim, URDU PIJPEN tot 12 duim
D.&II SLUIZD, ti OeIÏtrita&'ale" Pompen
DUIW AGUS, WIlRGAABD IOIIOJ'J'IL8
SIJO['I.8, ZBUIIf.

UIlIc:eltK\8teehlsaeID! met iDstructies begllnltip door den HlNtr J. C. W ALD.
VI!)J~II.I"r1·1l moet maken, zulleD YOOr sijne rekeDing, op

I·
s-
h. ALSOOK.

i. BB!:NDRAI'8 BLOEI VAN ZWAVEL,i-
IN 'T GROOT EN KLEIN.

IJzer- en Hardewaren Pakhuizen
PLEINSTRAA.T, KA.APSTAD.

k.

I.

Ill.

n,

O.

GEORGE FINDLAY & COil
BIEDEN NU AAN

TEGEN VERMINDERD~ PRIJZ~~:
GRj VEN, Spitvorken, Schoffels, Pikkeo, Schoppen, Harken,
HEININGDlL4.AD, Heiniogatandaal ds, Spanachroeven,
DAMSOHRAPERS, Snoeimesseo en Scharen,
ROTSZOUT voor Vee, Vt>rWE'D, Olie, Verni8Sen,
DRAAJJENDE WIJNPOMPEN, Pompen voor diepe en ondiepe Putten,
KOOKKAGCHELS, Kagchels voor warmte, " Hegister " Vnurhaarden,
UZEREN LEDEKANTEN, met Vier Paleo en Halfhp, Fransche Katel. eD

Sp' ing .Matl'8888n.

IJzerpakhuis, lá Graves'raat, Kaapstad.
GOUVERN £MEN TS'BERIGT~

No· 624. 1886.
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J, ·W. MOORREES, Jr. &: Co" Afslagers..~.

Do

Onderlinge Maatschappij

J. Jj

1/.

HERCULES

LIBERAAL

I{LIPHEUVEL EN WAGENDRIFT.
PUBLIEKE VERKOOPING

VAND. b.e .. n Ball & Co. rllppor(6ren data gil-
terPn I\ls .oljlt;-

STI!VIStBOI!BBl".-Er W8B ten jleede opkolDlt
nn "oop"re toen de markt dele week beropend
w.rd. lie p,ijzeo lijn ooer bet AlgemeeD lAger.
Witte eo ....ijfj •• IllIlOOk .. itte ltaarl'feeren lOa.
por lb.; laDge Iwarte en lange uie, witle Ipa.
doenB. lil(t8 en donkere Itaart'fed .. ~", omtreot
58. por lb. I.ger. ViOl, I .. art. eo 'fIlle, onre.
Ilelmlltill. D. markt IChijnt f.rm le lijn "'gen
d. II\jl8 prijlen ou 'fRStge,teld. G.dar.ode dA
we-k lijn er 894 1118. "~rkcebt, die £1,077
opbMlr.:t.n, en 1.(;4.5 1118.uitgnoerd gewaardeerd
(lP £:.',403.
Prima WittE'. late, or-

dinaire ...
Do .• t ....9t'de
Do., derde
Do., in fer i eu re

scbscbtig ...
Wijfjes, witte en lichte

(superieure)
Do., tweede
Do., derde
Do., in ferieure en

schacbtig ...
Do .• donkere

F.fCY ...
StA"rt, witte .

Do .• lichte .
Do .• donkere

Zwarte, lange
Do .• middelmatige.
Do., middelm. korte

uitgezoch te. .. 0 J.'j 0 "
Do., do., gemeene

tot tamelijk... 0 7 6 "
Do., B08 0 10 0

Vale, lan~e ... 1 10 0 "
Do., middelmatige. 0 17 6 "
Do., middelm. en korte

uitllezoch~... 0 10 0" 0 12 II
Do., do., gemeene

tot tamelijk... 0 {j 0 "
D., no., korte Bos. 0 10 0 "

SpadoD8s, witte en
licbte 1 ii 0" 1 10 0

Do., grijze... 0 10 0" 1 0 0
Do., donkere ... 0 1 0" 0 3 0
WOL.-ile mllrkt blijft onooonien. en vo.,r

be.endingen lOU leer lehndig worden gehad.n.
\' ELLKN.-Comp.titie blijft IICberp; wij tee-

kenen aan bohellen lOid. tot lOrd. p.r I".
Sch.penY.lleo, lange, 4il. rot 5d. per lb.; !rort'
(I. p·r lb. Kaapecbe vellen h. 10J. en
bagtgl\rds I •. Gd. per Btuk.

Dop BRANOKWIJJl.-Dur er een .terk .yndi-
e.at j.l'eorllaniseer4 iB om brflude .. ijn op t. koo-
pen en le bt!w&ren, is er b8el "'"t lenn iD d_
markt, met .eo Itr.kking tot hoogere prijlen.
De pl.1lI8e1ijk8 ooorraad is niet groot: Wij
not.ren £12 tot £14 por 127 gallO!:B,met bout,
kontant mio 5 perc.nl.

GRAAN.-Er wordt weinig of oieb! aangebo-
d.n. Hllndel slap. IJe oollst lal waarEchijnli jk
.e.r goed lijn door de late frallije rejlen •. Wij
naleren, kOOrD 17•• 6j, lot 18B. per 20:.J lb.;
ga' st, /le. tot Ge. per IC 0 Jb.; hAY." 5s. tot oe.
por leO lb., alJN r.etto kontant ..

FIJN MUL.-KaApech be8te, 12s. 3d. tot
138. p.r 100 lb.; grof meel, lOa. 611.tol 2h. per
200 Ib. .'

AABOAPPELKN.-Roode, 128. tot 131.; wiltl>.
lOl. 6d. tot 128. per mnd, iD goede aao'fraag.

IJErE i\'S , ..~ft Z I~h .~R I ~ G
(MUTUAL.) ]Je Tltuaurie, Kaa}'3/ad,

Kaap de Goede Hoop, 16 J111~' 18&3.

de
50
Bch

TENDERS VOOR GOUVERNEMENTS
EFJ:<'EKTI!:N UNIJER DE VOOR

SCHRIFTkN VAN "VE KAAP DE
GOEll!<; HOOP ALGEMEENE LEENIN.
GEN WETTEN 1881 EN 1883." DI

TWAALFDE DRHJAAHLfJKSCHE
VerdeeliDg Vg WiuteD

VAN

Vas~e en Losse Goederen.

En wat verder!ten dage der Verkooping voorgebragt zal "orden.

Lilterale

LEDEN die hunne Winsten "enachen
veranderd te hebben in Konta.nt~

Retal'ing, of gebezigd voor de perma-
nente Vermindertng ran verJere Jaar-
lij k8cAtJ Premiën door hen betaalbaRr,
worden hierbij verzocht schriftelijk aan-
zoek te doen, v66r den 3den OCTOBER
A.ANST.

Alle Wiosten niet Ills boven gtëischt,
znllen Da 8 OCTOBER AANST worden
gpvoegd bij de Polissen al8 Vasie Too.
t;uegir.gen, betaalbHaf alleen na den
dood.

Polishoudels die" Kontante BetalinA' Kimberley Spoor!'lltf .• " £22,000
gEIn" of pel manente "Vermind('ring Orsnjeri~ierweg Br."!1gen, KolJten van
van Pren,iën" eischen worpen ve,zocht I . Arbltrage-im Eikh 13,100

, Kei Brug I'n Kobtlld Weg b,(\{)()
het Nom&le. en de W 8a' de vlln hun Re i St. JanR Hoofdweg-.... 10,000
J'olissen tE' geven, en zij mOt'ten dnide-I Port Alfred en KeiGlOl,d WE'g.. 6.000
lijk melden" Kontante Betalingen" of: Ooit Londen HaV". .• .. .. 3,WO
" Vermindering van Premie." I KOI~n .v~ ~et opligt.on V'SD de boot

Ten einde de leden een denkbeeld te ITafel~H.,.en:: :. :: :: ~,:
geven van de Som onder de drie ver.jxoop V&llplaata" Groole Conlltantia" i,000
schi!lende hoofden, op eE'n Polis van Subsidie - WOl'Olllter en Roodewal •
£500, zonder vorigfl toevoegingen, veer. Spoorweg.. .• .. " 15,000
tig jaren ond op den volgendeQ ver]aar- Totaal £193 lOO
dag, is het volgende voorbeeld hierbij ,
g~voegd :- Rente te dragen tegen de koel'!! vac

. polis £500, Winst tegen 6 ""reent. voor Vijf Ponden (t5) pe. oent. per 8nnum,
r- betaAlbaar halfJ'aarlih=s op den l5den3 leren, indien betaalb,uar Da den '"'

dood £.30 0 0 April en 15den Octob$' in elk jaar, saD
O . de Thesanrie te Kaap4ad. De Reut.P,e .£30, JOdien geëischt a~8}

een "Kontante beta-· 9 2 0 te wordeD gechargeerd ~n de Algemeene
ling" zal zijn Inkomsten van de Kololije, zal 0,floopen

Of indien in " Vermindering op de bedragen der 8IIngtilJornen en del"!
van Premie" ... 0 Il 3 van.u de datnms of datnm. waarop lij ter

ThE'88urie of ten Kantore van een CIvIeIenHet bedl'llg van lt Kootante Betaling" Commissaris inbetaald wordeD.
of " Vermindering" zal verschillen naar
den onderdom van den Verzekerde, en Geen Tender te zijn Voor minder dan
eveneens indien de Polis vroeger Toev08- .£104 Voor E'lke .£I00 EtIekten.
gingen heeft gehad. Tenderaars moeten in hun Tender op'

J. C. GIE, Jun., geven:-
Secretaril. I. Het bedrag van effekten waarvoor

getenderd wordt en cJe aangeboden
premie, in geschrifte zoowel als iD
cijfers.

2. Ven datnm ""arop zij bereid zijn
het bedrag van hun Tenders in til
betalen, of de datums waarop zij
voorstE'llen dezelve in paaijen te be·
talen.

S. De plaats waar zij bereid zijn u

LOUW'S WALVISCHOLIE "EMUL- betalen, hetzij a8n de Thes&nrie ID
SION" b'gd V Kaapst.ad of ten "antore VSD EWC

, ge eZI op rnchten· en Civielen Commissaris elders in de
andere Boomen met een Spnit (2 gallons Kolonie.
tot) gallon beet "ater) is een zekere
verdelgiog van de Anstrahache Lui.. De Tenders te wo~dell gerigt ~n den
Dit Preparaat wordt al emeen ehrnikt Kontrolenr eo Á.ndlteqr-Generaa., ge-
in Californië. eo heeft ~ ver Jen Weet merkt op is d~ o;sl&ll 1en.der t·ObOT G:.
nimmer gefaald. Verkrijgbaar tegen vernemen ~tfe en, eu llIoeten ent n
6d. per gallon, behalve do Blikken; of iu' deo Vollen Voornaa~ en V8D, alsool
8·gallon kisten (Blikken inclnis) tegen bet adres van den Tendersar, en mJele~
6e pe k' t geteekend worden door den Teoderaar 0

• r II. de Tellderaars, of hnn belioorlijk gemag.
tigden Agent of Agenten.

De Regering 'behoudt zich hf,t reirl
Voor om elkeo Tellder geheel of gedeel.
telijk te accepteren of te weigertlO.

Vormen van Tender zijn verkriJgbe.arOf aaozoek aan de Thesaurie, Kaapst.ad,
\ 0 ten Kantore van de Civiele Comm~.
. aariaaen elders in de Ko~onie.

Op ISlt,
H. M. H. ORPEN, l

Assi8tent Thesanrier der Kolonie.

I}E Onderge~. kende, "egens ziekelijke omstandighedeo zioh vaD zijne beslom-
merinGen weaachende te 00 tdoen, zal Pn bliek doen Verkoopen,

OpZ~turdag, 18September1886,
De ~er8gt8liike Helft van de welbekende KOltbare Plaat8eD

KLIPHhUV.EL ~EN WAGliNDRIFT,
. :DISTRICT CLANWILLIAM,

~ GiROOT 4,056 lVIORGEN.
o Deze ove·r-C~lo·overb,kende Plaatsen hebben geen aanbeveling noodig.o
o . Voorts de volgende,

~ X.OS·SE GOEDEREN:

De Rpgering van de Kolonie van de
Kaap de Goede Boop, zal Tpnders io.
wachtt'n, niE't later dail) 2 nur 's midd8~
op liHiG-iDAG, 12 OCTOBEH 1886
voor GonvernElmE'Dts Effekten, te worden
nit,gcrrikt kracbter;8 de voor~chriheu vaD
Wet .No. 25 van 1886, getil .. ld "~
Pnblit'ke WprKen Leeningen Wet IBM,
voor het bedr"g en ue doeleindell in de
volgende Scbedalo omschreven:-

SOH:lDULE.

£4 0 0 tot £5 10 0
200" 300
1 10 0" :.I 0 0

o 0 " 10 0

3 0 0 "
1 16 0 "
1 6 0 "

i 0 0
2 10 0
1 15 0

o 16 0 "
2 10 0 "
:J 10 0 'I

2 6 0 "
1 2 6 "
o 10 0 "
2 Iii 0 "
1 7 6 "

1 5
3 0
4 0
2 10
1 (J
o 15
3 10
1. 17

Pil

I .

1Kapkar
lODen Wa"'en
1 Span. Jukken
1Bnijinachine
1Zad~l
1Lot 'Tuigen

o 0 16 Koeijen met Kalvers
6 Rij- en Trekpaa-rde"l.

150 ~chanen
50 Bokken
1 J:'loep'

6 ]2 6
1 0 0
2 0 0
1 2 6

o 7 6
1 0 0

BOIII zal gegevel wordeD.
JOHANN~S MATTHIJS LOUW.I

J. q. STEPHAN, .A fslager.
Zuid Afrikaansche Associatie.

!{OSTEARE VEEPLAATSTE1\OOP
Kaapstad, 8 .AD~. 1£86. 4G!'1l'
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BOil

In de lnJolven~ Boedels vaD PIETER. ANDhIES LE ROn, Jr. en GIDEON
i A.LBERTUS BtUns.

RED UWE
LI}10ENBOO~IEN I

DE Onder~ltteekeDden zullen
&aDbie®n

TE FRASERBURG
WEDRENNEN, Op WÓ~DSdag, 1 September 1886,

per Publieke Veiling te Koop De Dorthesia Irerslageo.

LENTEBJJEENKOMST TE 10 URE V.M.
TAN DI

De Twee ~overdeelde Aandeeien in geze~de Insolvente Boedels
in de Kostba.re:Schaap- en Veeplaats SPOORKOLK, op de grenzen van
de Districten !Fraserburg en Carnarvon, groot 22,340 Morgen. De
Plaats is goed voorzien van Water, het Weideveld is van de .!!:ente KlasSe
en de Gebouwep, Kralen, enz., zijn van de gewone iOort.
Ir Het Itesterende Een Derde Aandeel in de Plaatw, toebeboorende

aan deu Heer ~~HINue G. LE ROES, zal met bovengemelde te Koop
wor den aangebOden. .

M. J. LOUW,
Nieuwemarktstra~t, Kaapstad

ZUID AFRIKAANSGHE TURF CLUB,
TE .KENILWORTH, KAAPSTAD,

Op lUaalidag. eli l'iug8.hig,
27 en 28 SEPl'EMBER.

PRESIDENT:

Z E. Je lioog Ed. Sir
ROBlNSO:-', G.O.M.G.

1.~1'

~
CRE[JIET.VIOE-P.&ESlDENTEN ,

Luit.GenernaJ H. D'O. TORRENS,
C.B.

EJele R. SOUTHEY; C.G.M.G.

W. F. STAMPER, EeDig Ourator P. A. LI ROl ••
W. F. STAMPER,} Gez. Cnra10ren
J. F. BOUIUULL, G. A. BlulC.I8. .

Kaapstad,9 A:UgnstDl 1886.

E. ~~ 8MITH, Af~laP'e!",FraserburO'.

~UID-AFRIKAANBCH H

KONINKLIJKB MAILDIENST

D. If Ocutl. Mail PacuW' Jlaat..cM""i

O lil Stoomboot_ dezer Linie Yllrtrekkeo
van Kaapstad naar LoDdn om dill!

anderen Woene.!ag, via Iladeira en Ply.
mouth, te Sint .Helena on Asceudon !I&D.

lesgende op bepaalde tu8llCbentijdea.
Sept. i.-HA WARDEN OAijTLE," KApt..M. UNION BTOOMBOOTllUTSClUPpt

P. W&B8Ta., 'fia St. H..lena en .Madeira. <BEPERK!).
sep&. 16.-" ROSLIN OASTLE," Kapt. J. C. '. . ,,'

. BomJrIOIf, ,.ia .t..ïa.boo, t •• D.GI. D~'MadbootAm der MaatachapPIJ ~ertreK·
sept. 29.-" I'RU.Ml{OND OASTLE." Kapt. J. keD YaD Kaap-t&d 01UU' .BngelADd.

D. JD'rlUU, ,ia St. Helena, Á«el!lÁou Via Madeir&, om den aDd£ren Woensd&"
eo .Macleila, &e 4 D.m. 'e 4. uilr n.m., te Bt Helena eo.lJceJlJiDD

Voor ,FIlCht of puage "'enoell'e m@DI~~ bij !UBonder aanleggend ..
de AReDtalU' vaD dol OASTLE .MAILHOOTf VOOR ENGELANn, .l:.1f..MAATSCHAPPIJ (B.perkt)., ).

"ATHENIAN," Kapt. WARL!lGl, b Sept.,n,--AD Wa JL It__ ...ia M.adeira allcen......, '" uv., II l1EXICAN," Kapt. BAl.IiBRJlJGE,:.!2 Sept.,
,ia St. Heleaa en Mad, ira.

.. TARTAR." Kapt. TIl.lHR8, G Oct., ,ti

.Madeira IJlleeo .
" MOOR," Kapt. GlilFFIli. 2') Oct., via 5,

Helena, Á_llSiOD en MadeIra.
THOS. &. lULL",

At,.II'II'f8e B.t;order foor 1.. Afribo

Ze.
2-GE

Licecl
UTI,
])1 WA
VILL
CurA
',., ti

Eerste Dag
MAANDAG, 27 SEPTEMBER,
1. DE Tf/IJSB/~Rr; PLATE.
2. DE TURF CLUB HANDICjP.
3. DE Gil,LOWAY HANDlOil.
4. DH HUNTERS H AND10jP.
i> DE JlARTlLlL STAKES,

4ifJ
UNION LINIE

KONINKLIJKE MAILDIE.N3
CALOUTTA PRODUCTEN.

De ODder~~WekeDdeo landen DD ex " Panda" vau
Calcuttf', de v91gendeValcotta Pl'oducteJt :

i • 3.000 Zak.IWI Tafel Rijst
300 Z.kken Bruine kijlt '
100 Balen Gra&lUl&kken, 2i ...0 Balen GllDny Zakken
260 Boueu BotUna'
26 Kiaten .Klapper Olie

:. 20 .Kilten Kutoor Olie
60 Vaten Tamarinde
60 Zakken Salpeter

i SO Zakken Bome. DB GERIEFLIJF:E GEBOUWEN
A.Uea te koop teren de.Lu.pte PrijI8D redlU'ende de ontachepinr.1 vroeger door den heer M.uun be.

i trokken, gebuurd hebbende, zijn bereid,
j • D IIIBBUVOOJUlUD": ~ het PERSEN V AN WOL tegen Yoor-

• : . • deeIige prijzeo, eD met den meeateu spoedEen ultgEfFochten Voorraad. Manilla; :Cigaren.: te ondernemen. __
I ; ., Xpope~ van VelLm, eDZ -, 7'te-g-en-"nr:"oog-.J G - 1n.·TTinI ID R. I'IA .lf ...ktprij ...."_·,"'~·A.. ~_\N. ~oI,~~PH..:

CAl

-.'~"". ~~"'"...-
• p,"- , :f.' •.~' ..~~
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,1 in weID lij wOODaChtig aju,J tie huw.. willen, eertt ftII .1

TEB BElUNDELING BIJ DE AANST!4;,:,; . ~t of Predikant eetl. bewijl moeten
DE SYNODE. lCPb~ dat bet buwelijk niet! tegenlanda .. et-

ten wordt voltrokken
Ktf''-aaá van Victoria ~t''''''( Kerklxxk).

1. Verslagen die bij de Synode moeten 21. De S1node !!preke baar gevoelen d!liilei
"orden ingeleverd :- ,lijk uit. of bet eenen Eerwaardeo Kandid ..

. . . en WelEerw. Proponent geoorloofd il buwe-
G. Verslag Tan de Permanente Commissie lijken te beTemgen, en ~~l naar .. nlei~nK van

van Orde. de woorden in de HowelIJk! Ordonnantie 1838,
b. Veralag vlOnden Ex-Model'8tor. Sectie 2: "geordend of andemns beroepen
e, .. ActuariWl S:rnodi. tot de Terkondiging nn de Christelijke leer,
d.. .. Scriba. volgens bet gebruik Tan de gezindte tot welke
e, .. " der Synodale Oom- bi' be hoort. ~

Commi~sie. J Ktrkeraad van Victoria Wut.
K~~k. "ZwgelA8tigde der 22. Is bet eenen I:erkeraad geoorloofd, wan-

H ,. QUll'8tor van bet 8yno- aeer sectie 3 of sectie 4 van Art.· 251, op een
dale Fonds. zeer onboetvaardig en onwaardig lid der Ge-

Predi- meente toegepast wordt, zulks Tan den kansel
k';;ten'Wf'd~;"en Fond';. te doen afkondigen, met bijvoeging dat de Oe-

H Tan d!'n QUIll~tor Pen- meente vereecht wordt aan den gevallen broe
noen Fonds. der of suster in deu gebede te gedenken'

.. de Curatoren Van het The- Kerkeraad vem Victoria W.,t.
elegisch IWminarium. 20. De Synode make de Synode der Ned.

Tan de van de Nor- Geref. Kerk in den Or ..nje Vrijstáat er opmerk.
msal8choo!. Z83m op, dat I'g" van ~s., in plaah van 2•. ,

" Buitenl ..ndsche Zending- behocren Terantwoord te worden aan bet Pre.
comrnisai», dikanten Weduwen Fonds voor elk extract nit
.. "Binnenlandscbe Zen- het Huwelijks Register; en den Kerkersden

dillgooruruill8ie. van d~ Hervormde Ned. Geref. Kerk in de Zuid
" " Commissie voor Oproe- AfnKsanschA Republiek worde dringend v..r-

ding en Ouderwijs. zocht de beftingl'n voor hilt Predikanten We.
TRn de " van Examina- <luwen Fonds beter in te vorderen en geregel-
toren van Candidaten tot den der te verantwoorden.
Heiligen Dienst. Predikant mn Victoria We,t.

" van de Commissie voor bet Ad-
Dlissie Examen. 24. De Synoda beeft met blijdscbap kennis
van de beide Commiasien voor bet genomen van liet feit dat er v~~1 ~ordt ie-
Examen van Godsdienst Ondes ijv"rd tegen de zonde der oumatigbeid ; maar

vermaant allen, die tot de Kerk in betrekking
OuuerwijlPn. staan, aich in deze te onthouden va~e over-

.. van ue Commissis voor de Zen drevene siena- en handelwijean, ....aardL noode-ding onder Isr ....!. d d
loose ergerais en verwij ering wor en veroor-Van ele Commi .. ie voor Speciale &aa..kt.

Evangelieprooiking. Predikant van Victoria rreat.van de Commisais over het In-
stituut voor Doofstommen en 25. In Art. 383 b, worde na het woord
Blinden. " j .... r .. gevoegd: tenzij hieromtrent door de By.
van d~ Cornmisaie van Toezigt node, of -Syn()dal~ COmmi'8!·~, e.ene nadere (IVeT'

OYer de Opleidillg van Zendalin- unk..".~1 z.j gdr'jf'm.
gen aan het Opvoedings Instituut Q'I<",t01' Prfdi/amten Pennom Fond»,
I Acta. pag. 7:1 ) 26. In de twe.me p"ragraaf van Art. 3f11

" van de Commissie ter verbetering .....orde bet gvtal Vijf in dri. veranderd,
van Gez"n~wijT.en (Aete, pa~. 7~). Qurt.tor Predikanten Pennoen Fonds.
Tlln de Commissie over Malig-

h ·.JA t - ~7 Aan bet einde van de eerste paragraafpit, Ic., paf(. ,..',) . .'..J d : ,f le d.
van de Coumnssis voor Buiton- van .jClJ wor"e toegeveelt . OJ van ,m, te

landsche BridwillBeling (Acta, I:;e·"'llulneHl .. Ivt eon J,~n8Ioen va," Mt Gouoer- Produktenmarkt te Kaapstad.
''1 ) I ".,,,wt tut het ,·ull. bedrag "an £200.

p:~~ de· Commissie ter vert!'gen. Qurtltor Predikanten Pen,;vm Fonds.
woordiging der Kerk bij Vergade- 2". De eerste paragraaf van Art. 396 worde
r.ingen Tan ZlllÁ<'rkerken (Acta, I geroijeer<I, en in plaats daarvan gesteld: liet
pag. "I.) kUI"(""·/ zal "i,t mogen irordon """gn-oerd dan

_. I' over df' A>rkl""l'! 110rt tl)l~qf")ilml·"!J rall tw.-ee derden der teqenuroor
2. Rapporten van Commissiën in JA Ia .. tste I di:; :'jnde Iede« 'Cler g,,,,,,-"t,,, deelhebsier« zij ..

Synode benoemd :- I,,,,,, hd Fond •.

(I.. Commissie over d. BelijoieniSichriften-/ QurNtor Predikltrl!en Pmsioe« Fcmds,
om die met g"Jlaste as'2t ..ekeningen te laten 2~i. Bij lit: ,~. van Art. 397 worde n.. het
drnkken. (Acta, pagg. 2, en .3.J.) woord" beWIJS gevoegd: nm den Q""'8tor

8. Commissie over de Ordonuantis. (Acta,: '·'1" /"t Fimds.
p&g. Vl.) I Voorts worde dit Art. nog aldus veran-

c. Commissie over d" K'n,i'rl, TJ" (Acta. I deru:
pag. 4i.) I ,. E/I; p""in",' u-ordt lvt'fI,kend, iHltoudem

d. Commissis over Gouvernementepensioe-, lItt regt Jrr '')'.lJH(A{f, of S!J1wdale C}(J111iHt'8sie,ou.
nen aan l'rejikanten, -n z. (Acta, pagg. :S~ I te fOi/"ler tij',l, /1'IJnUeer ;;s) zich daartee gf!rcH'l~n
en B-l) I mt,:;' ,fln'oeln1, "an .t, II pensionaris een nieurn

e, Deput .. tie naar Uf'U Vrij.taat. (Act!l'1 '·at'Jiuu.t le remleren. /Jt'trekkd'jk ;;ijnw gpzond.
paa· 81) i Id/I/xtC! staud, tc'~ rl'll.t' I,em a! dUlls niet ("ls
l Deputatie naar de Transvaal eu N "tal. ioed-r I,. rcepbaa r te d(H'fO bd"'"d slellen.

(Acta, pag. ,CH,) d. 1.'/1.(' jJUI81'(Jlc1lri.J:J c'ic een l~rot'p aangeno-
g. Comouuie O~ een wakend oog te lIou· 1Ill:'n llf::tj't, t'n-hest :"j"e aun8prrwk up peT/s,'vel'

den op en bet noo(lIg. te ,10en tegen bet onnoo- vali ,," d"g ;;'i"eT &ec"ligin!l.
dig loepen v..n Zondag.treinen. (Acta, pagg Qu,ulur Pruilkrlllle1! Pm,;ue1! Pond,.
• .s. en 8U). .. ;j'i. In Art. ·100, No. 2, worde tusschen de

:1. Voorstellén dlO van ,le IM!!te 8,.nouo ZlJU woorden .. jaar" en "op" ingelaMcbt: t"!ZIJ
bhJven overstaan .'- '.. 1,/f'TumtTt'llt dour d~ Synod!, rf S.'llluda.lc Com-
a. De vraag naAr dp wenecbehJl<beHI·van ue ",is,,·,. une 1iC'''pre ov"ecnko'mst ZIJg.lroffro.

berziening der cl."lticatiq (vau GrIlleenten ' . .
Toor h.t Predikallten Pensioen FOlld.) blijvell Qu .. !v,. PI'.d,kanl", Pm6<oen Pond,.
overstaan tot de vol~end .. SynoJ~. (Acta, pag. :;1. Aan Art. 40:j worde, in'lle twef'de para.
57.) graaf, lUl bet woord" verbet&ren" de volgende

•. Pat gpue"lte van bet .supplementaire Rap- volzin toegevoegd: B'j d. ot,mm/ng !.ierover
port VRn de COII1UlisMie vali H.evi.8it~, dat han- wljrdnl ,ie t":Jttllc(J(lTd,"y zijn rit; llertegfflwoordi~
delt over de Bephli"".u ell ABnhf...eliugen .....n !1fT, drr gl"Tnee"le1l, die getne dwhtbbeT8 aall Itet
bet einde van het Wetbo"k, wordt tot lBter uit- FUlid. !'J". vovrb.jYeguan.
gesteld. (Act .. , pag. j7 Zie bet Rapport onder <2u"lor Predlkanlen Pornioen Fond •.
de Bi'b'al1:en.)

32. D....r de zaak der grensscheiding tU8scben
e. e Vergadering be.; uit het Rapport der rI. G.meenten Heidelberg en Swellendam, en

Commis.iQ over bet IPr"Jikanten Weduwen) Heidelberg !'n Riversdale reed8 driemalen voor
Fonds toi ue volgende Synode te laten over- de Terga<!eringen van den SwellendllIDschen

d~:""~h:D~:~,/:ul!~~~ W~~d;:.2(~~::.I~:gs.":~~t Ruing Ibgewep~tbeis, en Voor d.. gemeente van
elde erg on vregend afgeloopen is, worde

.. ~ijt:7ku~~~' W~~~~t a:~~:v~;~jZ;!~'it/t,c~,~ door de Synode eene onpartijdige Commi8sie
benoemd om de lijnen tU8schen genoemde ge-atlch',dtrl,., n·e(",.,:i.upP'" 'jk '.Jrf'1':iyt der 1'/,,0' meenten te onderzoekeu, te beoordeelen en te

log'lCl .. t"kl.",; na . BijLdsche Lnlegkunde,. veranderen.
... Oordetll"u"Jc, na 'lïtlp.:ging des Ouden en
Nieuwen Te8tameDt~,'m,t htl~i,l;ltt). en in plaat!
Tan 'ZendinggeschiedeUlB,' 'ies,l,i,d,."Id d,r :l;)' In Art. 6.1 leze men B..~. VOOr"M.A."
.\tdtrdv.".ch£ Ger.jun"etrde Kerk. Prtdikant vn. Jansellt'li •.

I:á,t< l'r,J.k" "t ,·,u. Kll"i'sl(j,f. Prediktnlt vml GlttnJoage.
5. Art. 17~ worde overpenkorn~tig ue voor· :l~. Art. I j~ ....orde alzoo gewijzigd dllt ion.

,estelde ver .."Jering vali Art. lW ge.wijzigd. gelingen, die elele.. bun ne .tudiën volbragt
Ee..,l- l'rtdlA·,,,,t "'III K,tap81"d. bebben (zie Art. HIl), bet Candidaats Examen

6. Artt. 16 (e) en 10'; worden g!'royeerd. (Art. 1010) zullen moeten oodergaan, vóórdat
zij kunnen .. orden gelegitimperd.l'rpJlkflld ['(en Tu.lbugh.

1''''''·'''",1 'U" (',rts. j'redikant van G'itmhagt.
7. Art. :14 (cj) wor de aldu. gewijzigrl :- ;l5. De Synode 8telle eene Commi.88ie aan,
a. In plaats Tan" rekeningeo" kome: hlY.!.·.',. om uit Je 4el', Synod. eene Tenameling .,!,an
f. Lijr .. b""km =u1/,,, "n/T,(],,,l d .. ;'tar~ ,cordm. Beslutten en Gevoelens omtrent belangrIjKe

flQfI.-r:iro tri g,auJltnrd rU'''r !'cre U Itdit .. 1rm, ,Ivor ~punten te ~aken, we~ke DIet ~ bet Handboek
dm Kn-kt'Taud rJ'"l1d'f..!jtf'l,4 !"UI U'"lA-'! ;";11. ni,t e~n der Kerkeluk8 Bepa.lIngen ZIJD opgenomen,
lid rU. K",kN'qllds z;/ .'..'ze:.. i alsmede voi~ zoodanige Burgerlijke We~ten,

g (Nu j.) "Op een te lwp~len tij<i . . ten: als betrekH.ing hebben op de meer offiCIeele
einde innge te ver\eenen Vlln de :ruud,(per. e I werkzaamhelden van Predikanten en x"rke-
bo.!km aan de 19den, enz." I raden, met .zoodanige ~enken en aanbe~elin-

Pre'/,J"u,t ''(1" T"n'lgft. ' ~en als genoemde ComDll881e, vooral voor Jonie
I',.d';",,,,t l'q" (:tr... I Predikanten. mogt noodlg acbten.

.. I l'l'e.aik<m1 van Cm narvOl1.
8. In Art .. ~.Jl worde de pnJs van een at tes· ! 36. De Hynode wende zich per;actres op depu-

taat of certiticaat van hdmlO&t8cbap verllO&gd I tatie, of op andere wijze, llASl' 011%8 geëerde
tot é~" ehIlhng. I R"r.ging, 0n:I bare medewerking te vr&jfen tot

PredO",,,t r'm Tu/bn:,;.. I de h.iliging :Vanden" Dag des Hearen. '
Predti"",t m.. C.res. I Prediktmt VIln Cat narvon.

9. Na "daarbij bebouren<ie bijlagen" (Art.! ~7. De ilynod!', zienrle op de toenemende be.
• 2, f) worde gevO<'~d: It,I'J':rmder.f het I'ersl",] roering veroQrzaakt door de afsclaaftingsbewe-
Mn dw Z,ndi"g8 J"'p,rf(,r. (drt. 207, •. ) ging in de Kerk, en vreezend& voor de gevol

Pree/ik,tnt ''''n (',r',. gen in de tOekomst, moet met diepe smart
l'r"hku" I nin ]' .. lbllflli. erkennen dat de dronk£>nscbap een kwaad is

10. Art. loj. ~, warde ~dU8 gewijzigd: waarvan zoowel tbans als voorheen, velen de
"T I d·L. d h slagtofFera worden, en waartegen zij alle ledenervo gene mogen pre l en, oe
niet :IOnder telkens daartoe verkregen verl"f der Kerk, en inzonderbeid de opzi.nen der ge_
Tan de Proieaaoren." meenten, erqstig vermaant te waken en te

Ihd,krml mn C,,... striJ den; verklaart tevens, dat M ..tigbeidsge.
PrffiI/",,,, L'(m TU/bail;'. noot8chappen, onnoodig zijn, omdat de Kerk

VRn Cbri8tus de regte Matigbeidsvereeniging
is; burt ai !lJle Ontho.dingsgeDootscbappen,
van w.lken naam ook, als on~briftuurlijk,
daar zij uit~an var, een verkeerd beginsel en
eene gev&l\rlijke strekkag bebben; en belijdt
verder te gelo(>ven, dat alleen ete Heilige Geest,
al. de Gee.t' der wedergeboorte en der ver-
nieuwlng dee barten, magtig is den dronkaard,
gelijk elk aD~er zondalu-, Tan de dwaling zijo8
weegs te bekeëren en te beiligen.

Predikant van Car"art·on.
;J". De Synode betuige eympathie met de

afgezette Broelders in Holland.
PrMI'J<ltrIt{fan Carnat'l'on.

'l!I. De Hoog-Eerw. Vergadering, ziende hoe
noodig het is in onze dllfflln de Gereformeerde
Leer ell BegiIiseIen "uiv~r te bewaren, spreokf

I het vertrouwen uit dat aan bet Theologisch
15. In Art. 56 wo~de na " in zijne veretan· Seminurie de leer der Gpreformeerde Kerk en

delijke vermogens gekrenkt te ziJn," in para- de werken der Gereformeerde Vaden, in"on.
graaf~, ingeToegd ; of duur /'!I,·haarMo'rqkheid derderheid Gt'illCbiedenia en Leer uer Neder-
wrh,,,d.rd te U)(/,..j", "ja am/.t U~"", te '0<'10'11. landscbe GerefBrmeerde Kerk, op zoodanige

l'r.d,ka ..J, .. ,,,, '·'T"8. wij.e bebandeld worden, dat daardoor liefde tot
l~. In Art. :l!' I warde "vijf'en-twintig per de Gerefonneerde waarb.id, als ~egrond op

~ meer ....n inlegpenningen . geschrapt. Gods Woord, aangekweekt worde bIj onze aan.
Pr.'!' ~(fnt ,'{fil ('tr",. komende Predikanten.

Ihdikant Vltrl Cttrflm 1'on.li De Synode zon,l"re den derden Woens- '.I'-weedeDati.dae barer .. ttingeu ai als...,n Z,'ndingsdag, om 4f). (I.) De Synode onderzoek" of er vold~n I
baren pligt omtrent de llitbreiding van bet wordt san de lleer ete~ke aanbeyelIng, dat" ID D NGSDAG, 28 SEP EMBER
.&ijk dea Heeren n.... r Gods Woord te onder- elke geme<>nte ten .Dlln!Jte ~ne dagschool &a! I DE KENILWiORT'H .PL '
-aen, hare IICbuld te belijden. en in het ge- bestau _onder ~oe:ugt . Tan den K~keraad,,' • A'I'E;
bed op de leiJiug van GoJs (ieestin dezen tel· (A,mb. XV), enmdlen DIet, waarom DleH 2. DE FLYING HANDIOAP.
..-.cht.en_ (2.) Indien.l)et onkerkelijk steUel, ~ta4re- 8. DE OPEN STEI<PLECHASE H.AN.

Pred.;,,,.! mn C'rM. I meen gebuldlgd wordt, de goedkeunng der DIOAP.
. ,Hoog-Eerw. Synode wegdraagt, dat dan ge. DE W

IS. Aanzoek om t~latmg der Geme ..nte Ma· ! melde aanbevel.ng. als d ....rmede in strijd, ge. 4. GALLO AY STEEPLEOflJ.SE
raisb~ tot dee1nemmg UD bet Prf'dikan~n schl'8pt worde' of . HANDIOAP.
PenIIl~fond'-lD de VIerde 1tl"!!9, Ulet kWIJt. 13.) Dat mel bet oog op de god8dien8tbe- 5. DE PONY STEEPLECHA.8b.
lOheiding van de hoPte. . "......nm en de !lnoeijelijibeid om in de vvdee- V d b'· de hed

K"J..·f70,,,I,xw ltlaral.b",.g. .'liu~ der toei ........ voor ondenviJ's aan allen gt oor ver ere IJzon r en, zie PI'8-
,...,"" re gramma8j 9. De Synode neme .tapp;on om den Evan- 'te oen, de Synjode verklare dat ook nu nog, na '.

f!9llichen Oelllngbllndel onzer Kerk te ver· de verb&terde bepaling· op godsdienstonderwijs, .Leden van beide Tarf en Jockey Clab8
rijken met ~eP'L'te liedere.n voor bijzondere bpt wenachelijili is dat ied...er zij!l ei~n SCbOOI-/ (die ~a vereenigd zijn) zallen hnnnE'
outienrel'Pf'n eD gelegenheden.. , . ~eld betale, en dat ~? VnJe Obriateli)ke Babool K!\8rtJe8 ontnngen indien hllIlne jaar.

Pred,;","nl ,'an lat.don, e scbool derX:erklll). lil'behe S'_L.--n·p'ie be'--ld .
. PrM.lcmtt uan CIfflIQrt'Oll I 1lUMJ.... la.20. De Synode treffe md de R"gerwg .00. .. . . .

dWUge OVeno!'tJ.kOIll~t. waardoor leden onzer 41. Bl) Azt. worde, na den eersten TOldJa J F. J. NEWTON,
Da; III Iii iJJ ell1le aalleri Gew"Il*t, ~ die ~iV'YtId; ek wettiqt 9_ fOil IM HoD • .s.w.~;

Eelchdt v1DgIP1Ulten.

,!ii~
.GRIJKE: VER KOOPING_,..-,.-.--.--

i.

BIEDT KOOP AAN

g.

LOODD PUPU, t tot a daim
OatAoD I.JD&EJI PUPBN, i tot a d'llim
OUO'l'U PUPBN, tot 8 duim, URDU PIJPEN tot 12 duiJn
DAlI SLUIZElf, .. OeiRrttDcale" Pompen ..
Dt7IW AH1f8, WImOAABD IOJIOr.r1L8
BD[KBL81 ZBI8D.

J.

s.
•

j. BBAIDRAI'8 BLOEMVAN ZWAVEl"
k. IN 'T GROOT EN KLEIN.
1.

m.

n.

o. d

.,.
'1.

r.

o 0

LEDEN die hunne Wineten wenschen
veranderd te hebben in Kontanf~

f . d d ne Rpgering van de Kolonie van dt.r·)E OndergeteekeDde, wegen8 ziekelijke omstandigheden zicb van zijne besloer- Betaling, o. gebezlg voor e perma- Kaap de Goede Hoop, zal Tfnders in.
meringe

n
weaachende te ontdoen, zal Publiek doen Ver)coopen nente Vermtndering L'on verdere Jaar- wachwn, niel later dan 12 nur's midd..~O Z t d 18S t b' j'iiklclttl Premiën door hen betaalbaar, I I"'{' 'DAG 12 OCTOBL'H I~O'Pa ur ag, ep em er 1886 ~orden bierbij verzocht schriftelijk aan- op ) HU"', '" ,00

, zoek te doen, VÓór den 3den OCTOB~~R voor Gouvernemsnt&Effekten, te worde!:De Gere".j.eIiikeHelft van de welbekende Kostbare Plaatsen AANST. Ilitg('rrik t krachtel:a de voorschriftan na
6" bo Wet No. :?5 van 1886, getilpld "DeKLIPH 11'UV·L'L ]'N WAGL'NDRIFT Alle Winsten niet als ven, gtëiacht, PIk W
1.:.. .£i -' ~ 1.'; , zulleD na 8 OCTOBER AANST worden ub it' e er.ken LeeDingen Wet 1806,

DIST·UICT eLA·NWILLIAM gpvo,egd bij de Polissen al8 Vcule Toe- voor het bedr"g en ue doeleindpn iDdi
A volgende Schedulo omschreven:-. I !;oegt.1, gen, betaalbllar alleen na den

• G R OOT 4 ,0 5 6 MOR G .H':N . dood. SCB.nULE.
o Deze b ke d Pi PoiishondeJ8 die" Kontante Betalin- Kimberley Spoorweg ..g over-en-over, n e aatsen hebben geen aanbeveling 1loodig. gen" of pelmanl'nte "Vermindpring Oranjeri~i ..rweg B~gen, Korten van

o Voorts de volgende, vau Pren,iën" eischen, wor(len veJzooht . Arbitrage en EiJch, ..
o h N d W d b Km Brug ~n Jf obhld ~ eg ..
o LOSSE GOEDEREN ,et. omr.Je, en e ?~. e Vfln ~nBeISt. Jan8 Hoofdwe( .. ..
6 • loh8sen te geven, en ZIJ mOf'ten dUIde. Petrt Alfred en Keilllond WPg.. ..

• lijk melden" Kontante Betalingen" of i Oost Londen HaTea. .. .. ..
16 Koeijen met Kalvers ff VermiDdering van Premie." IKoe~n .T~ ~et Opligt.on van de boot
6 R Ten einde de leden een denkbeeld te ~e......".ij- en 'l:'rekpsa-rde?")_ d S d d d' jTafelbaaiHaVen... .. ..150 ~Cha-Den geven van e om on er e l1e ver· X:oop Tan plaat. .. Groote Constantia"

50 B kk 8chi!lende hoofdeD, op een Polis van Subsidie - Woroester en Roodewal
o en tboo, zonder t'origfl toevoe.gingen, veer. Spoorweg. . . • . . . .

1 J:>loep' tig jaren oud op den volgenden verJaar.
dag, is bet volgende voorbeeld hierbij
gt-voegd:-
Poli8 t500, Wiost tegen 6 percent. Voor

3 Jeren, indien betaalbaar na den
dood .ta0 0 0

De .t80, indien geëischt a~s}
een "Kontante beta· 9 2 0
ling" zal zijn

Of indien in " Vermindering
van Premie" .. . '" 0 Il 3

Het bedrag van Il Kontante Betaling"
of" Vermindering" zal verschillen naar
den ouderdom van den Verzekerde, en
eveneen8 indien de Polia vroeger Toevoe.
gingen heeft gebad,

J. C. GIE, Jun.,
Secretaria.

v
; -,

., ,' ,~.. ,

IL
f~f~

I .

4!l. De Synode verzoeke de venchillend.
Kerkeraden aan den Arcbivari. Syuodi toe
te zenden afschriften nn belan~rijkP regtsge-
leerde opinies, door hen ingewonnen, die dan
bij de archieven zull ..n bewaard worden, om
Lij voorkomende gevallen te, worden ger.ad-
pleegd.

I.I.

II.

P,.tdikltrlt ~an Richmond,

ti.

50. Bij eene nieuwe uitpaf der Kerk.lijke
Wetten zullen achter iedere wetabepali~g
wordelI aangegeven de Synodale Ver~erin.
gen waarin zij gemwt of veranderd 18.

Pr~dikant van Ric"moná.
(Wordt ~olfld.) .

Malmesbury, 22 Julij 1886.

,I TAN

rrl
let

'o.

!J.

J. W. MOORREES. Jr ... ~ Co.• Afslagers.I ...

D. heeren Bali & Co. rapportereD elato gi••
teren ale volllt :-

STI!UISUDJtRBI".-Er WRa @@nIloede opkolD8t
nn koopers toen de markt dele week beropend
w.rd. lJe p,ijzeD sijn o'er bet algemeeo lAffer.
Witte en wij/j_s alsook witte aWrlYflereo lOs.
p.r lb., IRnge lwsrt. en lange uie, witte 'pa.
dor as, ligte en donkere staartnderen, omtrent
lis. POl lb. la~@r. VIOl, .wart. en ,ale, onre-
1I·lm"til!'. De mRrkt scbijnt lerm le lijD t.~eQ
de lage prijsen DU •• 9tgee;~ld. G~dllr.nd8 de
we-k lijn er 604 lbe. Terkcebt, di. £1,077
opbrazten, en 1,64-5 lbe. uitgeTeerd gewaardeerd
op £:!,403.
Prima Witte, late, or-

dinaire ...
Do., tw.eede
Do., derde
Do., inferieure

scbacbtig... I 0 0 "
Wijfjes, witte en lichte

(superieure)
Do., tweede
Do., derde
Do., io ferie ure en

schacbtig ...
Do., donkere

Farey ...
Sta ..rt, witte ...

Do., licbte ...
Do., donkere

Zwarte, lange ...
Do., middelmatige.
Do., middelm. kort~

uitgezochte... 0 15 0
Do., do., gemeene

tot tamelijk... 0 7 6 "
Do., fl08 ... '" 0 10 0

Vale,lan!te... ... I 10 0 "
Do., mIddelmaHge . 0 17 6 "
Do., middebn. en korte

uitgezochtp... 0 10 0" 0 12 f!
Do., do., gemeene

tot tamelijk... 0 .5 0 "
D., do., korte Ho.. 0 10 0 "

Spadoo&s, witte en
licbte I 5 0" 1 lO 0

Do., griJze... 0 10 0.. 1 0 0
Do., donkere ... 0 1 0" 0 3 0
\\'oL.-IJe mllrkt blijft on,oonien, en VOBr

belendingeo 1011 leer leT~ndilC wordeD gebod.D.
rELLRN.-Competitie blijlt ·lICberp; wij tee-

keDen aan bohelleD Iotd. tot 101d. pdr lit.
Schapendien, lange, 4l i. tot 5d. per lb.; korte
4t. p·r lb. Kaapecbe Tellen la. 10.1. en
hMt.ords lso Gd. per stuk.

Dop BRANDBWIJ)I.-Daar er een .terk !yndi.
cost georllaniseeri ie om brllude.ijn op t. koo.
pen en le bewuen, is er beel Wilt leven iD d.
mArkt, met .~eD s~rekking tot boogere prijlen.
De pl81ltsehJko yoorraad is Di,t groot. Wij
noteren £12 tot £14 por 127wallo&8, met bOllt
kontaot miD li percent.· ,
GRAAN.-Er wordt weinig ol oieta &IIngeoo.;

d.D. BlInde.I. 8lap. lJe oog8t aal waalfcbijnli jk
leer goed lIJD door de lat. Irtulij. regenl. Wij ID.I- Ilte BoedI PI-T-a AND I-
oOlerev,lworn I 'I's. 6J .. tot 18s. per 20:.1 lb.; \IC MO ven .. e 8 vaD &1.&:1 II .&:ISlaB ROJS, Jr. en OlDEON
ga'8t, 5e. tot 6&. p"r ilO lb.; haTer, 5s. tot 6&. ALBERTUS B~t1U8.
p.r ICO lb., alll!ll tetto kODt..nt.

FUN Ma"L.-KlUlpech beete, 12s. 3d. t<x DE 0 d t k d II Publ' kV-I'
13s. per 100 lb.; grot meel, 10•• Bd. tol 218. por n erge ee en en zu en per le e el lDg te Koop .....
200 Ib. a&Dbied,n .,.,

AARD.&PPlLIN.-Uoode, .128. tot 13a.; wit,,", ITE FR ASERBURGlOs. Bd. tot 12s. per mod, ID goede aaDvrug. '
---- - ---- .._--~- - ±!2!__ I - i
WEDRENNEN .. Op Woensdag, 1

I{LIPHEUVEL EN WAGENDRIFT.
PUBLIEKE VE~XOOPING

TENDERS VOOR GOUVERNEMES-rs
tFFEKTEN UNDER DE VOOR

SCHBIFTkN VAN ,. DE KAAP DE
GOEIJ}<: HOOP ALGEMEENE LEENJ..!.
OEN WKTTEN 1881 EN 1863."Vaste en Losse Goederen.

TWAALFDE DRIEJAARLIJKSCHE

'erdieliDg VU WiDsteD

£4 0 0 tot £5 10 0
200 .. 300
I 10 0" ~ 0 0

I 10 0

3 0 0 ..
1 15 0 "
1 bO ..

4 0 0
2 10 0
1 ló 0

o 16 0 "
2 10 0 ..
:J 10 0 "
2 li 0 "
I 2 6 ..
o 10 0 ..
2 ló 0 ..
I 7 6 ..

1 6
3 0
4 0
2 10
1 .5
o Iii
3 10
1 17

• t
. '"_ 6 12 6

1 u U
2 0 0
1 2 6

1Kapkar
lODen W ft."'en
1Span Jukken
1 Snijmachine
1Zadel
1Lot Tuigen

Dortbesia l'erslageu.

Totaal £ 193,100
ReDte te dragEn tegen de koers !'&Il

Vijf PODdeD (tb) pe" ceni. per annom,
betaalbaar balfjaarliflts op deo 15den
April en 15den Octob" in elk jaar, un
de Thesaurie te Kaap.&ad. De Renl",
te worden gechargeerd ~n de Algemeen!
Inkomsten van de Kolorfie, zal oploopên
op de bedragen der &IIng~omen Ten den
van lU de datuma of datum. waaroplij I<!r
Thesaurie of ten Kantore van een CIViele!!
Commill8aris inbet&ald wordeD.

Geen Tender te zijn Voor minder dan
£104 Voor pike £100 EtJekten.

Tenderaars moeten iD bun Tender op'

.Orat
Btoker,
Kattela.
pot,2
WerkIl

Zuid. Afrikaansche Associatie.

Kaapstad, 8 Al'I~. lé86.

• o 7 6 En wat verder ten dage der Verkooping voorgebragt zal worden •
i 0 0

Lihrale BODU lal gigeveD worda.
,JOHANN~S MATTHIJS LOUW.

J. C. 'STEPHAN, .A fslager.
,

J
KOSTBARE VEEPLAATSTE1\OOP

H. Achter "bf'paling," No. ~~, warde ge-
YO~ : tU uV?l b'i df. }w(/,I(h~/dt~!/."

j'r",ll\'u',f ~·tIH Tll/{Y.fljll.
Prfflt"k'lId 1)(1H ,_ 'I'rf'8.

geven :_

I. Het bedrag van effekten W8.'lrToor
getenderd wordt en Ge aangeboden
premie, in geschrifte zoowel als in
cijfers.

2. !Jen datnm Wll8rop zij bereid zijn
het bedrag van hun Tenders iD te
betalen, of de datams waarop ·.ziJ
vooratellen dezelve in paaijeo te be-
talen.

S. De plaats waar zij bereid zijn te
betalen, hetzij aan de The8.'lorie In
Kaapstad of ten J>;antore van oec
Civitllen CommislllU'is elders in de
Kolonie •

De Tendera te wordeD gerigt 8.'10 dell
Kontrolenr en Auditeqr.Generaal, ge-
merkt op den om81 .... 7ender voar G01Y
vernements EJf~kten,en moeten bev&l.ten
den V ollen Voornaam en Van, alsoot
bet adres van den Tenderaar, en mJt'ten
geteekend worden door den Teoderaar of
de Tenderaara, of hun behoorlijk gemag.
tigden Agent of Agenten.

De Regering behoudt ~ieh hpt reg!
voo.r om eIken Tender geheel of gedeel.
tellJk te accepteren of te weigerAn.

Vormen van Tender zijD verkrijgbaar
op aanzoek aan de Theaaurie, Kaapsr.ad,
Iof ~n Kantore VaD de Civiele Cowmis-
8&MBBen eldera in de Ko~oDie.

Op last,
H. M. H. ORPEN,

Assietent Theeanrier der Kolonie.

A. I
PLA!'
BOOM
in de"
817 qa

'B. I
"LU
der-1I0
qa&dra

C. I
"BUFl
KOP,"
roeden,

In lJ
Ver)!

BOil

'~,
RED UWE

LIMOENBOO~lEN.

LENTEBIJEENKOMST
September 1886, L

OUW'S W ALVISCHOLIE "EMUL-
SION," gebezigd op Vruchten. en

andere Boomen met een Spuit (2 gallons
tot I gallon heet "ater) i8 8t>D &ekere
verdelging Tan de Austrahsche Lnie.
!>it Preparaat wordt algemeen geBruikt
ln Californië, en heeft lIDO ver men weet
nimmer gefaald. Verkrijgbaar tegen
6d. per gallon, behalve dc Blikken; of iu
8-gallon .kisten (Blikken inclui8) tegen
68. per lust.·

. TE 10 UR~ V.M.
VAli DI

I
I

l're,a"knnt ~'ml Tr«hll!J/',

I:l. In 367. ". warde na ,. tarief der eerste
klasse" ingevOt'gd r(oor ,Ik ,leT i)YPt'(J,(n,figde-n.

Pr .. I,k"nl nm (',.,.".
J'rfd,km,t I'an TuJbagh.

PRESIDENT:
Z E. de iloog Ed. Sir

ROBIN80::-;, G.C.M.G.
HERCULES

. De Twee Onverdeelde AaDdeelen in gezeqde Insolvente Boedels
lO de Kostbare Schaap- en Veeplaats SPOORKOLK, op de grenzen VBrn
de Districten fraserburg en Carnarvon, groot 22,340 Morgen. De
Plaats is goed voorzien van Water, het Weideveld is van de Eerate Klasse
en de Gel:!ouwen, Kralen, enz., zijn van de gewone soort.

Iiir Het ~tereDde Een Derde Aandeel in de Plaata, toebehoorende M. J. LOUW
aan den Reer MAB:mlNU! G. LE RoES, zal met bovengemelde te Koop Nieuwem rktat t rr!"pstad
worden aangebodén. . a ru, AA ..

11. In A.rt. 2~,j worde Y,i"r "Kerkelfjke
Vergadering" ingevoegd hpt woord h'""J,rr.

Pt'~'iA(lnt ran C"e"
l'"dika"t wn TuJbagh.

12. Lit Art. 3.~~ worde "de DilOmantvel-
den·' uitgelate[J.

ZUID AFRIKAANSGHE TURF G1UB,
TE KENILWORTH, B'AA.PSTAD,

Op lliaalldag eli nhlg~dag,
27 en 28 SEPTEMBER.

VICE-P&ESIDENnN I

Luit-Generaal H. D'O. TORRENS,
C.B. .

Edele R. SOUTHEY; C,G.M.G.

LIBER_AAL CRE[JIET.

fau

D, "OfUtu .Mail P~' Jlaat.ehaflpi

DEStoombooten deler Linie Tertrelrkea
van Kaapstad Daar Londen om dea

anderen Woensda.cr, via Madeira en Ply.
mGuth, te ~iDt Bëlenll on AlceDcton aan-
lexgeude op bepaalde tusecbentijdeD.
Sept. I.-HA WARD~N OA~TLE," Kapt. M. UNION BTOOllBOOTAUATSCHAPpr

P. WaB8T ... Yla St. H..l.n. en Mad. ira. <BEPERIn.s.pt. 16.-" ROI3LIN OASTLE,' gapt. J, O. _ .
RomJrIOIf, Yi. Liuab.>n, t. 4 D.m. DE Mailbooten der Maatech8ppij ~ertrek.

sept. 29._" l'RUHl[~ND OASTLE," Kapt. J. keD VIlD Kaapst&d naar &ngel&Ddr
D. J~, na St. Belua, Aaler.OD Via It&cleira, OlD den acd£ren WoeDJd&f,

, en Madeua, ce 4 n.m. te 4r D1U' O_ID., te St Relena en AJOeDIiOII
, oor nacht of JlUtlllire Vl'n~e DIen I~ bij ..la onder aanleggende.

d• .Ág8l1taur no dol CASTLE MAlLBOOTf VOOR ENOELANIU'l's.MAATSCHAPPIJ (s..ptoTln).

'lIL "ATHENIAN," Kapt. WA.RLIIG , S Sepl.,
a .0Il101 Watsoa' ~- Tia .Madeira allm., VV., "MEXICAN," Kapt. BA.iNBRIDGE,:2] SepL,

DE GERIEFLIJE'E GEHOUWEN via St. Helena en Mad. ira.
d de b u__ ol TARTAJl," Kapt. TIi..lV£BS, 6 Oct., f1&

vroeger oor n eer .&IIAIIuKL be- Madeira ..Ueen. .
trokkeII, gebunrd hebbende, zijn bereid, ".M.OOR," Kapt. GlrFFIN, 21) Oct., Via SI
het PERSEN VAN WOL tegen voor- Belena A8C8flsion ea Mad......
deeJige prijzen, en met den meeateu epoed , TROS. &. rULLER,
te oDderDemeo.
KoopeN van veUn, enz., telrPD Hoog.

.. Marktprijr.u. C-

~tad, 30'" '-:

4w
UNION LINIE

KONINKLIJKE MAILDIEN 3

Call

]-
D~
leek
selpa
Geel!

W. F. STAMPER, Eenig Curator P. A. LI ROls.
W. F. STAMPER,} Gt'z. Curatoren
J. F. BOU.lUULL, G. A. Bluns.

Kaapstad,9 Angustus 1886.

E· :a.. SMITH, AfslaP'e!", FraserburO'.

!UlD-AFRIK AANSCiI K
KONINKLIJKE MAILDIBNSl'

Eerste Dag
MAANDAG, 27 SEPTEMBER,
I. DE WIJSBhRG PLATE.
2. DE TURF CLUB H.ANDICAP.
3. DE GAJ.LOWAY HANDlOáP.
4. DH HUNTERS H ANlJlQAP.
ij DE MARTIAL STAKE8.

CALCUTTA PRODUCTEN.
De ODder~e'eekenden landen uu ex cr Paoda lJ

Calcutta, de volgende Valco.ta Pt'oouden :
CAl

3,000 Zak.keD Tafel Bijlt
300 ZtlkkeD Bruine kijlt
100 Balen Graausaldten, 2i
40 BaleD GUDy ZakkeD
260 Bouen Bo~r.ÏD4r
a6 Kilten Jtlapper Olie
20 .lÏlten Kastoor Olie
60 Vaten Tamarinde
60 ZakkeD 8alpéter
SO Zakken Bome.

Alles te koop tegen de L&apte Prijltll gedureD~ë de ontschepinl.1

D IIDB_ VOOJUlUDD: ~

J. G. Oedrulrt ell aiLJejreYen doer J.&N RwTI"
baDdeleacle oDd., dy aljl of de tirml
Tall BOQn;a.~. ,"*~I~ _,.._.

Ze.
2-GE;

LieeaJ.
Ion, (
11& W,
VILLI
CIlfA.

'JIJr ••

Een ui tgezooh ten Voorraad; Manilla; :Ciga.ren.:

i
i
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