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publieke verkooping. BENOODIGD . .,
-, ;" B, ",Id -;::;;;-wi jlea den heer EEN Onde~ij zer .o~>r een Derde ..
... -;\, E. J. H~ SclllLKWIlX, te Bch flas NEenlet-KerkeliJke Publieke " .. ' '

t. .;tz~lkfl)utein, St. Henabaai, 00, te sgeeind, nabij Klip- '600
l'i,áid ~ulmesbury. ~euvel Stntie. Salaria .£105 per

Jaar ~et voo~itzigt op VerhQOging,

D
E ()r.,]' rgcteekende, daatoe be- en vnje womng. . Engagement aan 50

\ n rLlk c:('!ast door de Execu- te fange_ op 1 Januarij aanstaande.
r.-> "J!~i~ ,IS wed. N. E. J. VAN De "oor~eur zal worden gegeven A
~,\~;;\\':'l\. z~J daal' ter Plaatse a;an een getrouwd man, die kosUeer.. uP
p.j::,k '\ ,'kt1npen, lin~en zal willen innemen. Appli- '

'WOENSDAG, katien vergezeld van certifi.katen
van kwalliicatien te worden inge-

; ~UYE:\IBER A.S., zonden niet later dan' 1 November,
Ten 10 ure '6 Voormiddags, aan den Secretaris, np wien alle

inlichting te bekomen is.
S. P. DENIJSSEN,

Secretaris.

Xeiutvrouw JOSINA
....~.Mr, ~Kaap8tad.

VIUOoplNG ' <li-
VIr J TT"T' B 20 ~ra Vette Slagto1$ë~. en ~oeijen

'-'. - 30 RlJ- en TrekpaariienJ en .ernes. . .
I

- - -
DE Ondergetook~ .. ' in lÏi~e hoedanigheid' ... Exoouteur TestAmen· Op .V"; idag' , den 2S:,'sten ·October.

tair in bo~elden Boedel, heeft de Heeren VAN NOORDEN • ..,
en DEVILLIl$~~ om per publieke veiling te koop aan te bieden, ZULLEN bovengemelde PUBLIEK WOtRDEN VERKOCHT uit de '

OP D9BDDD.A.G, 28 DEZE:&. ~~RJi!;'opoortrein_'blWenzullenzokerpresentziÏl'-';

Dat ruime ~:goed ,ingerigte WOONHUIS, H. J. W.A.LDECX.

jO. 62 LOOPeTRAAT, , J. FRED. PENTZ & 00., Afslagers.
1. a.lURAI8 '" es,Al.... I::" V&ll dOBPnfsimat) bevattende 18 Kamers, Kombuis, Hoenderhok· ~ _ i" '... we .........;..PAK~~laáU, Kelden en andere ~makkeu grenzende aan een KINnSG VING

~.... 1»t fraai Eigeadom, vroeger een Dokters Wooing, eo waar oulangs ,.
met veel succes. een Logieshuisbezigheid gedreven werd, biedt wegens des- . I
.. Jh centrale positie in een ooze, bloeijendst. buurten een prachtige be- Stellenbossehe Lan.HaW~e."t8dlap.
legging voor dezulken die in het bezit wenschen te geraken van een ' ; ,

PtJBLIEK \'~eBf\."rIN,G :wezenlijk Kostbaar Eigendom. De Vertreklten onder de Stoep zijn ver- .

D
E Ondergeteekenden hebben ont- VAN ONE .0000AU huurd voor ~gheid.sdoeleinden en brengen een ordentelijke Huur op. r DE JA.A.RLIJKSCHE VERTOONING. van WIJNEN, B~~
scheept U.......... RB. . ..; • WIJN en SPIRITUS, de opbrengst"," het Stelleobolache lJiBtriIr;t

Bloem ,aD Zwavel, Wij .. ea Z..... aats, Verkoopmg te besinnen om II uur preetes. OBI plaats hebben

Die zi~OOk.:~;rii!:.legeDInI::=J)~~:. VAN NOORDEN E,N~~~Lr:EecRS~~=~:~Oproensdaf1~~ !::ember 1888, ;.
VAN DERBYL & CO. ~~c;.~~~~ VILLIERS, E .X. ·E....." C' U 'r .~U R 8 K A MEI::> Proefjes te worden ingezonden niet later dan DINGSDAG MORGEN,_ ' .c. . .~. den 9den NOVEMBER. '

KENb ISGBVING DE Ondergete~deo, daartoe be- pnBIJEKE VER'I7'OOPING. De Comitéleden van bovengenoemd Genootschap bijeen te komen op
r- . hoorlijk geauthon-d, zullen U •_~_.... ZATURDAG, den 6den NOVEMBER, ten lO ure, in de Hofzaal, om de

Kantoor van den Civielen; 0 VA.N ZEER KOSTBAAR te.,worden gegeven Prijzen voor Wijnen, Brandewijn en Spiritus vast te
Commissaria, Kaapata4, P .aandag, 1Noy. aa.D8t;, " stellen, en om andere Bezigheden te verrigtW

A"b~~~.:g£'::;:~:~:~DE ;'==";~T8 ge- Vastgoed~Vaatwerk, enz., .' G_ r. MEIRING, SecreIAriL

~~~te~:!\le:~nG.~~t C!~~:D~~ ~IJ'M ANS F'ONT.EI.N,IJ ,TE STELLENBOSCH. . KeI. Weeskamer eo Tt:,ust.aatscba
ppIJ

•
Kroonland hi~onder OIllBChreven,WOl·den verzocht h,nne objecties in te zeil. Gelegen ~ohter de Paarl, omtrent ,In den Insolventen Boedel van Stephanus Brink, J.zn. PUBLIEKE VEBKOOPING
deo onreeDkolll~ .Artikel XX aan den een uur rijdens van de Paarl, ~t _----r-~:!:~éT~~~I\3881. of vóór den ruim 640 Morgen, beplant met circa DE Ondergeteekende zal publiek doen Verkoopen, op'

70,000 Wijnstokken en een aantal
\, H. R. HORNE, V htb bezaaid tOWieleCommi1l8aril!l. rue oomen, en ezaai me om-

trent 35 Mudden Haver, Koorn en
andere Granen. De Gebouwen, be-
staande in W oonhuis, Kelder, 2 Stal-
len, Kafhok en B~den Huisj6$, I. DE WELBEKENDE EN ZEER VRUCHTBARE PLAATS

zijnillgo~orde .. D~rde.grootte "WE.' LGEVALLEN"
der Plaats lS men met geheel afhan,. . . . " ' ,kelij~ van den Wijn~ouw, een voo~- plegen Ïl!,het Dórn BTELLENB,OSGH.. Jn;oot, gl" pa" rr-n~..t., 1,07 ~- u..4tda,JC,' 1.8· Nu!yom;'boJ;- _.aam:tiJ;J~'~'~"'
-st 1u ~g'lO ~ ~a-d..o ~~ rzAQ.L. iirur~ll Th] .r;lgetiri:VJU eu ~1. K-=6O'D Eou~~ure~de ~cht. Omtrent - r 11. '" D
landen en V~eweule additloneele 1'31,000Wljnstokke~ en een groote verscheldenheld Ultgezochte Vrucht- T ~ 2 URE N.M·,
bronnen van ~oDlBt aan. Eeu boomen zijn QP het elgendom geplant. Z·· d d . d d W I ktander voorreg! 18 loopend W_ De ~bduweo bestaan Uit WOONHUIS, WIJNKELDER eo twee IJn e e ag van e, 0 m.ar ,
het geheele jaar door. '. andere GROOTE GEBOUWEN, gebruikt voor Bediendenkamers, Pak- ZULLEN WO'RDEN VERKOOHT OP DE PLEK}

LOSSEGOEDEREN: kamers, mill. • 1. Het welbekende " COID[EROlALHOTEL,I' in de Stooken-
6 Stukvaten, 8 Gistkuipen, Leg_ Il.~+ VAATWERK en LOSGOE,D, aI:'. 2~ Stukvaten, }6 Gist- stromstraat, twee minuten van het Spoorwegstation, bevattende op den

gor., Pijpen eo Halfamen, Moo!. kuipen, Wl]lI)1omp, Karren, W~gen, 2 BraDdeW1Joket~, 7 KoelJeD met Grondvloer 2 Zitkamers, zeer groote ~I, Slaapkamer, 2lJiBpeDaea,
den Emmers Trechter. BAlies Kalveren, Muilezels, Ossen, Tuigen, Ploegen, Egge, Mieliepeller, Boerde- K uk, , , r .. .. __~HAh' H' de. en, enz.
Vlootjes, Kranen, 1 Brandewijn- rlJge~ sp, msrsa I enz. Boven zijn negen Luchtige Slaapkamers.
katel, I .RozijDeokete~ Maodell, Bonus en Liberale Voorwaarden. HET COTTAGE er naast bevat 4 Slaapkamers, 2 Bediendenkamers,
Vorken, Pikken, Graven, 'Zakken, en groot Bad van Cement.1 Kepkar, 2 open Karren, 2 W._ F. J BROERS, FroDt makende naar het spoorwegs1Btion is een WINKEL, HOTEL
Tuigen, Ploegen, Eggen, Zwingels ProvisioneeIe Curator. . BAR, BOTTLESTORE, en "REOREATION" KAMERS.
en verder Boerderijg_ereeci.schep,. H;' _,; __,..~-------:-::---:---::::-::::--l Er is ook STALLING voor 20 Paarden, pen groot KOETSHUIS,

LeggersWijn,14HaIfamenBraDde. G:"'·;,E.','..'O':~R, -Bt,:. E" .F·:INDlAY & COl" VOERZOLDER, enz.wijn, 1 Vat met AzijD; een kWIOOti- _" _ " Er jo Uitgestrekte Grond rood om het Eigendom, beplant en beeehs-
teit Rozijnen. duwd door weli~ tierende Eikenbo$.len.

VOOBT8 : . TI. DIE KOSTBARE DUBBELE VERDIEPING PAKHUIZEN.
BIEDEN NU AAN Hoek van. de High- en de Porterstraat. met op den grondvloer een grooten

TEG
i'EN VER1\..rI'NDERD L~ P·RIJZEN· WINKEL, uitgerust met Glasen Kasten, Toonbanken, Rakken, enz.. •• lU, . .l'.J' • Er is een zeer groote ingesloten Aeh~laata bij dit Eigendom, als-

BBAJDU.&BB BLOBI VAN ZW'AVEL. ë~'iAJ'E,e:,~~s;'e~ ~=~:J.~t.~b~.!. ";.n~
WINGE,R\' i'ROFFELS, SpeiltD SORA.APSOHAREN,8crWane .. SebareD lijke Woning. ,
B
' DLB EN Sikk 1 \ l'rloDOUGALL'S SOHAPENuIP Dit E;aendom wordt er.kend een van de beste B~~...l.eidsstanden in

o A 'E ~. DAMBOBRAPEBS, Pijpea yoor o.mmtD -0 ="6";~'/i.rol'~*.::..n~ _ SLUIBIBANEN,._-- het Dorp te zijD; daarom biedt het een zeldzame kans aan Mannen ..,.
K()PEREN K!ÉTELS, Boofd8a eD BodelIDI RE1JZEL OLIE, Verf, Olie, Olijfolie Zaken en Beleggers.
GREL KOiPER SOLDEERSEL, Blik GEMENGL>EVERF, gereed teD ge1maikenonm>UT"oorV.. WIJNPOMPEN,GomtlulldeliPijpeD. VERKOOPING TE 2 N.M.

lo'" .:.os::: :: ::':IN:~.........IJZer,~ 15 Gravestr.. " Kaa.... Ulterale BoI.I8 zal ~egeveo worde..
Plaiaulf', I0Il4 Panvl J'J,ooaUl BoLn4AII. ' • ' .' I ' P"
~;iïË~~~~~MI~WELL &~EAR'
~:;~~:.~ ~:!:'..r!f=o~ BB:BalBX ontvangetlbezendingen ~IEUWE 'GOEDEop last, Be4a. ,~N,' toevoegsels tot hun verscheiden en uitgebrei

JN
O A. ROOS AND AT POQRTJB" .~ :....___ ..

• 'Ot! Baturda1, the &11, No"-"", 1_ ar 10 den vC)orr~:-'
Stadsklerk. o'clock, of 1 a.lftaiaed ~roD' a..., w... IIIIr·· Zwltlersche .elk,. Kaarsen", Gossages; Zeep, Lek

Stadhuis,16 Oct. 1886. row, &0., arc. JOBN J. ORABAM, kers, ~eschuiten, Am~n8CD.e Goe,deren, OUewa---:,:__-----~N-- 8lgb skdt ren, 'Jh! groote versoheidenheid, Lucifel'8.
De Heer W. HERMAN • Bighl~~e~,~: ' • Gê*alvaniseerdeEmmers en Baden, Lampwaren

HO
TOG '" AF - Beh ....p.obar~ln, BIkkelsJ -ZeIssen, Gra.ven, -Bpa.den,

p , .Ii"~ ':; , DISTRl<1l' OA.LVINlA.. BOU. ~,' eesten- en Huisnoudelijke IJzerwaren, Par-
S 'r ALP LEI N, la 7Me w.cbea bel Koloaial. fumetie.

d
~..;.:. Pftava I.l~ cbitz (nieuwey:!ronen), Geruit, Koord, Drill,HedBaf~

H
EEFT, om zijne Buiten~~e~ f!!l IN ~tlCllhe nil Gewipe yub.t Boor G. tas,., pngebleekt.L en, Kanl- en Jongens 0 en,

te ~oet lekomeD, "JD pnJ. .....~!: ~~..;:' ..v::; Xo11l!elnWa.ren,· Ka.toenlIl&Dufa.cturen, in groote ve"·
zen verromderd als volgt :-Ca,.eu, Crillfde DÏlIric&, op VriJ~ ua lIdIIII No..... 8chett\enheid.

()

V !::kLlmEN, t.e Stellenboscb, op den half dozijn, lOs.; do£zi
1
jn,d 1~ J lijk ~~M&ellÏl!!:'·r:'., &~ ':!':ftWU;:: ."DS-, Vrouwen- en Kinderstevels en Sehoenen,

12rlrn October, ten Baize vanMejafvr 'Kabine u, half dozijn, J OZl)D, Kar TaijJ8a, T.r~, 8\Oel" eD Ued4eD. Grodt'hoeken (Ledger_.),JournalenwBekening_B,oeken,
Cm-IN, YERMINA. ELIZABETH RIJ- £1 10 ' EN TE POORTJE. ,',", B . flnQft' K' d's en Darnell's
KIr; BOSMAN, ond rDim 52]'areD, na ,8. 10 J'ooltleaP en ne •...,_yw.r, ,arcus ar "

ZWA.VELt
Op Zatard." 6 No.... .., ~886." 'BM, y~ SA,",1ioil4~e""en. M,

een smartvol lijden van bijna twee maan- 1 Oel".iIch ~IJ_lf... Knd ...... Pi., ~N" uv .. .
d.!'. Ook wordt opregte dank toege- Zwave'l Il Zwavell tt eal. JOHN J. GRAHAM. ' Bqrstelwerk, Eleotl'Opleetw~n, 1pOkk~in.GoUden
i{.'<.' _ .1 d. F"",'h •• n Vri •• d.. ru. """"")UW; en ZIliVeren ,Juwe118l"11W1U"enHa.rmoruum&. derwa.·
h~VNmoeide hulp hebben beh"eun

J
, BRAND'D All'S 'B,B. Kaa\OOl fta 4eo <>pperllaljay, In+~.s (-nieuwe soorteni:Fry's Cocoa, Zak-' en. Tafel

11lzoodptheidaan den WelIBerw. eer . .IIr4IIr lB ()etober1&t6 "'.t k p..,.,_ le . :10",' - en Btlarhouten
il, ''''"'~O;. 0., s....., .n b.. bnl.. . - e.... nWlll"' ........Pll r, 8lIrBeuurm·
gum van Mejofvr. C~uvm, die hnn SOS. ANTH.. M. DE WITf,<~ P81h~e~~g'fe(l°nUdral,enz.·n,Beeren- e~ Dames Zadels, Engel- \
onvermoeide bel8ng8~lhng hebben ge- sc1ïv ,f''''_
toood. Per Vat.-Netto K,ont,a.nt. ABOllITlOT, nl."~~.t:::.md,,g~~~.Ii:~::.nR. Jl. ROBS & Co." X_,O:=DOtTPN. , Sf.'GI05BSP&UT,

S'rUltD8'r:aA ~.'tt ' ,

[lE YOLGE!'IDE

ZELDZAME KAr\S.

Losse Goederen:
Klipheuvel Station,

2 Oct. 1886.

KLAPMUTS SlAl lE., r

Paarl, 20 Oot. 1884$.

~:m"';.,~.,,:""."..~ ... ~,'-

DIlI_AG,
28D-.,zm:LEN bov'._gemelde .s.hapen

en Bokk~n PUBf,iIEK' WOR-
DEN VEBXOORT te .

'.' Bel'ftlli~Ilhfi:.'l"~;.f'~f(>rino Aanteel Ooijen
"/~lrL' I.:"'> ------------

. ',;f'",l, ZWAVEL'
: -;\> uwen ,ragen •
: li,'. Bakkar ZWAVEL' ,
1 11,) Bedford Dubbele Voor • •

n'l;::
1 3['~!nT~ligcn.

YERDER:
IT;; ,~~~(lRTI'llENT HUISRA..A.D
I; ,,".j' Hr.!.!' ten dage der Verkoe-
r:;: z... \'(",rgebragt worden.

J, C. STEPHAN,
Afslager.

\,::,.:'lbnt0(II', Ladingplaats,
l"I!,!:,li\ll:L 8 Oct. 1886.

Dh:

Jaarlijksthe '·el'gade.'iog
V.\:;Illlt Zuid Afrikaansche Hulp-

S' n. ...tschap "un de Britsche en
n'_::.: e n; an d-ch l'

BIJBEL VEREENIG ING VAN KOSTB.AA.R
L\ L \\ CllUiE:-i 0 EHOUDEN

HOTEL- EN PAKHUIS EIGENDOMu?[u\DEHDAG A\'OND, 21 DEZER,
T[:;I IIALF 8 URE,

I;; DE KOOPMANSBEURS.
aanst.,Nov.4Donderdag,

TE 10.30 V.K. TE' WORCESTER.

GRAVEN IVORKEN,! ORA"N I__ J..-'

DE W·AAL EI·OE KOCK.
24 BURGSTR"AT. KAAPSTAD'

L.ANlJEN ~U ;

G R A VEN.

Ii,. Yl I rzittersstoel zal worden be-
Lt'.: .:" r ,Itn Wel-Eerw, Alol>REW B68chrij'l1ingvan b~engenoemd Stuk
M ~on,.
"lP. \ 1. :\lr"lt'l'ator der Synode van Gedeelte van Per~ No. 58, groo

UP ;;('1. ('lre!r,rmeerde Kerk. 00ongeveer ó morgen 3 vierkante Roe-
L', Yllg~d(,l'ing zal worden toege- deo; begren8d teil Noorden door Ppr-

!j:.r'k-u ,\,,,'!' vorscheidene Predikan- ceel No. 46, ten Zuiden en ten Westen
ten -n au,j,.re hoeren. door wegeo, ten Oosten door bet re8taD~

C, ;\~:tl'ten voordeele van de Bil' _' van Perceel No. 118i g.,I"K"U ol' do ,wiju-
L. . bergache Vlakte, Kaapaobf' Afdeehng .
L",\ lll'~ IIIgm g.

L.1rTTALL, Secretaris. M A L MESBURY.

----- -------------
Iii den Geasaigneerden Boedel Tan a. G. FRU8LIOB, F.IL

J. S. HOOGENDOORN,
AA.NSPREKER. ENZ.

KENNISGEVING,-
~EGl{AFENISSE.N aangenomen, Dood·
L lt:steo. LiJk.koets~D Rouwkoetsen ge-
reed m rien kortst mogeliJkeD tijd en tegen
fen b,:liJ~steD prijs.

:Rc selltraat. 'Jtaa"stad.

DE OnderJleteekende biedt aan
UIT DE HAND TE KOOP

VERSCHEIDENE NIEUWE
R}JTUIGEN,

gewaarborg& door hem. te zijn ge-
maakt van zijne beste en droogste
houtsoorten. tegen zeer billijke prij-
zen. Zij zijn te zien aan sijne Pak ..
hUizen. nam. :-4 ligte Bokwagens~
5 Bakkarren (Schotsche) zonder
Veeren, met één en twee Dissel-
boomen, dienstig voor ruwwerk j 2
l~ Bakka.rren op V ee~n, " S ver;-
scrullende soorten'" BuggIes, Kap!-
karren op Veeren, volgens den laa~
sten smaak, ens , enz.

D. KENNEDY, .
Malmesbury. 5 Oct. 1886.

275 Schapen, 4 Koeijen, 2 Ka\ve.
ren, 6 Ezeltt, 9 Paarden, 18 VarkenJil.

EINDELIJK:
De gewone versoheidenhei.d ,HUIS-

RAAD, enz.
Bonuszal gegeven worden.

Paarl~ 19 Oot. 1886.
J. S.:M.ARAI8 & Co., A.fsla~

Ut'laugl'ijke Teaders.

DE Stedelijke Raad van Kaapstad,
besloten hebbende, overeen-

kC,ill-tig de Resolutie van de Belas-
tiLgb'1takrs van den 16den Augustus
laat-tiedrn, magtiging gevende tot
e€D Lel DlIlg van £12,000 voor het
tr:: uitvoer leggen van het Dreine-
r.llg'" lj(' ma in de nabijheid van het
Kast-el, zooals goedgekeurd door de
lrLLcUIIl' Aut(Jriteiten, om dadelijk
cm TUldrri' te Hagen voor het werk,
~\)r,l: flicu(Jycreenkomstig mits deze
Gm T{,illiers gC'\-raagJ, te worden in-
gtlcyrr/l bij deu Ondergeteekende
(jp l){j~DElillAG, den 21sten OOI
TOIlIH 1880, tusschen 10 en hall ....UIl1·ci~aleBelastinge~
11 uur \,Ill. JIL
,(JUl l'lau~, Specificatien en verdere HIERBIJ geschiedt kennisgeving

b1F')TIilE'rheden veIToege men zich ' dat de bevoegde Beambte la$t
bl) dl·n Stalbingenieur. heeft ontvangen onmiddellijk gere,-
(11' bt van den Stedelijken Raa~ telijke stappen ~ nemen voor ~et

JNO. A. ROOS, . innen van alle Ultstaande Bela8tin-
Stadsklerk. gen.

Sta(1hui~, 5 Oct. 1886.

WA!U8CHUW1NG.

J. P. FA.URE, } Assignees.
G. W. STEYTLER,

Kaapstad, 15 October 1886.
p, L. LINDBlfBBBG, Afslager. -,

Ht"DES is ons een Dochtertje ge·
boren.

J. D, KESTELL, •
G. A. KESTELL,

geb. Honna .
Kimb€rley, 18Oct. 1886.,------
1;r:\'.~ LLEN, op den J 6den October

; 188G, Jc ecbtgeooote van GuLLlAt1JIl
'A~ 'SHKIRE:, Jr., vao een Dochter.

G. J. vu NIEKERK,
J. J. VA.N NIEKERK,

geb. M.w:EB.

P .ARKES, Kaapsohe, Diamond, Shamrock, Socket &. Scrapped
LYN DONS Patent-o-LUCAS' Kaapeohe, Socket, 811L, en•.

. SPITVORKEN.
4, 5 en 6 Tanaeu, Superieure quali~it.'

LEDEKANTEN.
:Kat.eII!l,~FrallBChe,Halfkap, Vollekap, Tent.

TDlmfrma8S Wagenmakers eD Smidsgereedscba~peD
pe allerbeste' qualiteis tegell verminderde Prijzen.

ASSEN EN VEEREN.
Kar Wagen, Sobot&ÓheKar, ()lI.b·,e.n••
~'i ' E~ EEN GBOOTEN VOORRAAD

ALQEMEENE IJZERWAREN.
DB WlBtKLUD 'PBOVIlfOIS

Piquetbq, HOo~, 1~1 ! i
, .'
i

';:-.: .

•

-



LUS'" V.L~ V ~;~8.lNDD.

]2 Sailor. 0 .. SUJiLh, A
12 H~..,io,. W T... t·~..nuD. J
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_ -'~~~1:~~~~~~~=:::~~~~~~~::~;-~1i~~~~!Ë;;~~;;~voor dl! verkoDdiaina ftII het BftllpUe ~ het........ &Ir_11'_l1li1. en dat' bad dë :Reer nU iD het 00. MIl ta lI4IDIIL i_I'J!!!1... l"!'."...",.h'
toen hij bad lO U" Xoaiupijk .~ dit~, op. _111__

mot'lt elk -.oor mêh berba· grond het ... 41k1rijJ. ,..o1iiedde "dáheu ,.. ..... 'IrIjDbQueD '"
ern.tig man di. 'w'eel bad werd het ~,Diet hD of .wilde verlChijDen, ea dat 18 --, Jaae cUt CJUUa ..

~d.lijl! dat bidden tot werken leidd.. Kort <lUi belaDkrijb tuchtabn veronaelakten. vreete'" BIIfeII,~~'II'lIIIt"~
de Kerk meer dan vroeger f81I bi(l- De oucledfng ftII Riohmond "11'''''' oordeel IDOl ." ,... ail ......... a. ftII .....

K_II lIlalll!D, dan sou IDI!Dm_. ll!'rell iD dat ouderJins- en diaken. reedI pnoer te I~tuobtar U, 'D h.1I lID Jaeobul "OCmI tt
, Kerk GI!D. doen hadden, sqnder al. CoIllDlilli.'. te W'Orden. IIDDereD, hoe HII plooi IOlIder nachtea
De Moderator I.. een briefje '9'001' ftII DI. rond~l!D. DL MOO1T8M Iprak ook voor Iil, .D ~ .nlOb .1., .11_ all h., ~l

~COregCr, die gaarne het zijne Mer D8I Helm, het plah der Beatecommiull!, ea _ op het DIU1' lilt de _"'" '"' g~j, .er8fSnarmp
sijn vroeger leerling, had willen zeg,.u, en bet1raM van de 'hr.tie no tuoht, wear mm WOrdL"
_de dat hij ook veel te seggen bad maar sich vl!l'Ulijden moeat iD IItrild met de burgwlijke A.
tot lIlechtll weinig .oordl!D wde beperkl!D. Regtbanl!: te raken. Hij wu er tepn om iD
Ds. Helm wu Jl! eerste dien d. Kerk aelf, uit tnchtsaJten het verhoor anden dan voor den DE BRIlVEN OVER DE ONTHOUDING.
baar eigen!! K"eebchool. aan de zending Kerbraad en iD dl!D behoorlijkm YOrm, met CJa.a'ÏD" liill • .t90c&. 1886. i. _; .
1rijdde, I!Dwat men bidden mOMt "11'''dat het kruisnasen, t. latI!D plaatll hl!bben. BeD '_ ,,_ RJ_L'_._. ns O'ctober
God bel"'«m DlOgt om Ds. aeim het re~e tnchtzaU ...... een mak van groot be,J,angyoor ",M~ aen -- . ,lf1 "
~ llij te aetten YOOrhet belang ~ IIljn hem die "ml opgeroepen, en"d_ had regt .Mijoheer,-Door middel flD·deZIIid ~b . '_c" ' •. 1.: U, llllU,V.L," jl i""!
".,k. DI! Kerk-hij bedoelde niet de Ned. dat het !verhoor iD Uin mak voor den vollen ",olChlkbollreDd te .aIIn,da& il' ,.VIcb& III, . .,. t:'I1-" nolalll ~ ..
Gereformeerde Kerk maar de algemeene Kerk, Ken:eraad plaats had. Alt het artikel e8IlII elk lid der 8,0.0d. leD exelDplaar ,an hl& bó,.. l17ULLENi, ~ , verkocht, , _ ,. ,,,~, \ _ • ._.. . . '. ..' . 'I

-had tot dus yet' nog _inig gedaan als men in het WetbOek atoad dan son men niet ligt geDoemd "erk te belO!I(eD. r. 10_ I,~ .~,' ·ii.puNiDllbli. ·e_., .,;l'ei1.iDg"in téén. . '. '"', J '" "". ~,...,~""",, .. ", ,.I,·..!~'.'· , , . .' ISM" CS D_ CO
~t dat in eI!D enw uit 800 milli08ll Hei- eI!D belangrijk get. voor deo Xerk8l"&lld o,ttgealajrn, dan it hel bij ,ersU!tiDg 811 h.& ~ -..1,' '.~.i._ tt,_', t: ... ...t..A." BiiAt1,er. ,. ."J .Lr.).,., •.& ,,~, . D. .' '" .
4enen IIlI!chts één millioen tot het Christendom krijgIID, maar .aartegen een rondraiaendl!n mij ucgeDla. lijo alt de toodUÏft lDij,dit lG P""" DGU ~ AuuO~""'" r .
~~~~nV~J.~kj·k:b.~~ a:.~!r! KD.~V~=(Camarvon) was van oordeel :~: ::~~:lp::'11 V'::' :'~Ihik"':,~:fl~ ~~t.~ ~ S~. I.IJD.ItAJrt:' •• -ODY.I'I.utblU~la .~telt .a .......
• """ , lich S d t Ik .. ~ rdige.,aD boecJ. ·m ~ ......~ld :ale een ., .....' . : v . fI ,<1 . . '
werd besteed, rlan zag men dat zelfs lD dat een Commiuil! alecbt. in' tingeD moJ_t yoo e, 0 e paar ......... 11"00 ft' Co"".' '""1mJ·aa..·~.·,.~'~.'" '~l. .•~ t .. · . J: ".' .. 'n '. ;';Hn ,., " D. ISMCS 0_. Co.~geland slechts een millioen sterliDI' iDwlnDI!D, maar dat de Kerkeraad ,Iechtll Ult.- ieder.. geml!!!Dtl edO ti~o of .ijftin.n .tI~ !!! ~_ UIP , _ .. _". '"
tegenover dl! outsettende sommen voor andere sprull moest doen naar bl!tgeen hij aelf aan- ter bend sulleD, met elieDnrttydl dal de broe- Kantoo . . ,
do.leindeD. zelfs drank, &&ndl! zending werd I9hoord had. d.1 toch 11IIleDIOrgeo dat hec I!'8tcbrlft iD baD- 'r z·~ STUK'''1TDT'''IGEN''_ t:'."I.J'.rB~-Asm1D.teJ', BnU Ia., "a",tw.~k, iU4~~
Je"ijd. Men behoorde niet te roesaen op het Na nog eenige discuail! zeide de Moderator de,1I VaD lea"", kome. Dit i, min r"OIIjJ ge- .....• ~1o T~.IlI ~ '.'c" :I'" "''''._ .te.a ems .. 4.-la&tRe • "i&1....... .iJ"~ . i'
a.tgeven van een leeraar aan de :tending. maar dat rieeds'llechts éên lid eener Coll1l1li.aae het 'rugd 'Dadat IIIID boek kooeloot wordt 'Ijle Doua G ND _.-l..6 ........
aich veeleer te verontwaardigen dat ml!D nog woord voor haar behoorde te voeren, ea YeO dat tijd iD bearbeidirg eD pl4 io dlak· ·,.w.oI ; .' , gelD.m"JUl 1 . . 0' C!ISAACS '& Co
niet meer bad gedaan. Men sprak van warmte daarop sprak: Ds. Muller voor hat denkbeeld keo hHft geJroet. . C.-, r~ i,n de- Afdeellngi van ~f- • . _
I!D gloed. maar waar zou men die aan ont- van den Sen"ba, dat, zij nl iDnens. yoor VoorbI, loa ik guroe nn n_loolt IIDvalJ.O lenooeoh_cl.Xuilsrivier, groot ala .Ov•• IJI •• as ;'%.tBVOO. • •••• s.a. _ ZlJ4.D .et WAA:ROK iDpYOer:de Zadel. te kooJlll
leenell? Aan het zendingswerk &II het "erk de leden der Kerk zoowel als voor dl! Kl!rk zelf op bet gNCbrneoe nncboood will.~, bil)... overbli·h.end'" .'U1·t.-...+....~1.:,eid, '. . .41__ ~. ...1,. .... •. .1-"." i die .... ,old08lllng ge'Fen en geeotiul
&oda. dat men op aarde onder invloed van beter beant"oorden sou, Hi~" lichtte nJ'n Ik htbgeeD het a.iDltegeloofdatde wiarheid ol .~, ~ eV,,.,..,,,JU,u,,,& .::, "":;, .. ~_yDJ . , .~ ... _J.It •."nwam ...... ppa, __, ••. ' .......;,d-Il'*._"_·P .. rdeo g~hiLt -I'JD','_.
".- Heili ....n Geest moest beoefenen. Het betoog ml!t een NULl' voorbeel - toe dl' de -eer God. durdoor be.OIderd W'Ordt'; M.... Vl'·e.r1......,:,;:,"'.j... ·_t- ..JAn'. ,""" 98, "."",.'" ...1.~'''':... novo ., -......-- ~ ... "'r
....u <.,- ó'" .-- g~ e men ~W rvw.._ ,_" ,._~ •• _.Jrlleu .......... e.. ,,, ~,', ., _ , ..ijl IIHID B1Ift1Ia'. bProemde Kolociaal ....
tlI!Ddin~werk was een werk del geloofs. en onlangs te George ~en had, Ds. Jootte neme mij daD ook aiet k"alijk dat ik op •• 1 ten. . 0 ISMCS cl CO W_ I lf lf B S ZAOELS !tu be e-
men moeat bidden dat het werk .. n df!ZI!D sprak iD denzelfdl!D IIln, I!n kon lIich niet be- o~mloolle kritiek I"ijge. Opeo boud.la "U III vae . ~ i '. , ,~ ...... .1. . __ k~
dag een w&re jl;eloohdaad rou zijn. Spreker grijpen dat men tegen het voorstl!l'uit Albanie 1II1Jecbut Iltoont'Or an&"oord geYeD '''D d.,.. ,IL ..".KER' STPJ{ EEUWIG- • Il .' • 0.... wel ill dOOI" de geheele Kolonie be.
sprak daarna Dg, Helm toe, herinneJ'ende aan had. De ouderliBg vaD Beaafort Weet "U 0'0 dil! .au mij fl!rdeteloliobUog "illelI hebbo D~DE. BBFPACHT GROND, B.t aoe4koopate a 1alnlu YOW••• b air, ".J.. ~ bad.'heea paakkelij~. aitting,volle Jlroote,
!tet woord tot Psnlus gesproKen die tot aan het hiermeê oneens, en die van Vl!DterttM o'er paBun ID het boek, ofoplOlliog ,aD besw ..= 1." I.', • J ; " ........ " , Aa~ew.l'k, .I .... ~k, ........ ~PeId ea pwurbollfd volkOlDen "het einde der aarde onder d. Heidenen. werd inagelijb. rec. 1Aa&d... alkeD alccht. eeu 21f •• ~ voor hl& als ~vel(l, >groot 58 YÏprkante ' . ~
uitfJezonden. Aan den nieuwl!n ~deling n@'I Nog meer werd over dl! zaak gesprokl!D, 1rij- aot .. oord intlai"'D, ,le "aoneer ik mij den, wie en, als per. . A. VaD. Traasport Wuu" I"Jr.J all n: ~aIaIl UI~ ,PNIIeert de V8I'8Il ZiUm, met GoD'l_
de eer te beurt dat dit .. oord door de Kerk zende DI.' Keet er op dat het plan van Al- "eetboel"U'ID of uia,e.trekteaubeid gO II 18 .--4..1. 'IlI_~_. • ' . ,t,I.J.. Qerie4l:.a.
der Kolonie het eerst tot hpm werd gespro- banië Illechts in buitenge"onl! gevalll!D in "'OIr- .. oord u etaau .. lltt.D gnalln. " ~v~t tenlfaveure van,AlnfA ~- r '<J... I, 0 ISM-CS cl C '.. _,..er ....,-
ken. Hij zou veel missen als hij nr ,naar dl! !ring &ou komen, tenrijl onderlin, Van Rhijn Ik .l.i mij dat op deD tooo ea geffi fill bet boeJa id:1U.UA.: JOJl.4lOi4 ~Y.UJr, ~bo- ", " .!,,'. O. . A ;. T'~ RUT TER
Heideoen ging en te middell van &lIerlei nl!- owr hilt geYaaI' ftIl dl! aannemIng van het glleoe lIIIII.erkiog .al kanon "ordea gem.u&, J ' den 1!.1 - ' '. AlLLm araAA.'I'
derdrnkkende invloeden leven moest; maar hij voorstel ~rak:. De Seriba replicamle daarna, 1.1" oie&door d"flDell die bail8n .t .. , blij."

b
reJl

ber
-1°8~3.' ~...' Op '.' ""en. .I;'O~_- .llIe J rUkelea zlill in duidelijke €lurers' g... ,rW aDO , .

ftt~~f:s tr~~!t :oo:;~c~~d: Iljs hij ~ :~~~I!D~gar~Ar~ui~ge~~j~de~ ;:.~~::: ::::bOhJ:!:-t!.d:~ ~~I8!t!!. Dit ~~-adom bestaat uit Ttrin- 't~6'eu . 1\:'10' Prijiel, YODr VO:~Dt. '. I Van Noorden& DeVillie
onder dIl b&rbareo het EV&Dgelie verkondigde. onder aédl!rl!D d~r middl!l van een yoorbeeld deu te ICbrijYeD, eD'iD het ,alla ,.loof dat 1._ .o.ue'" .""
De magt die hij noodig harl ,ou hem gegeven waarin de bestaand!! ld8mte in de Wet de .enehil "aD opinie hoegeo_d de liefda .lba grond en .,~ froll~ naar den 'VERTOONK1MERS : ., AJ'BL4awas, OOLI.BO'1'JroB8,
"'orden, en genut en vrolijk zon hij onder geheele tuehtzaak had doen mitlukkl!D. DI. DlOI!I. hoofdweg. ':Ket il gedeelteliJ'k ,om- _' L • Ge•• ~.l. eli W.tl-Ale.te.
$odl leiding tot de Heidenen gaan. Moorrees had gMell'd dat men door dl! aan- EDKUNDZ, J. DI B.... . Il 88 88 90 fW) L ' t t v" tA"
Fit naam der broeders riep bij hem I neming 'van het voorttel iD Imjd met de hein4 door ~en ~ ~ •••' J, , . en JIll angem.&r.AtID raa f Aa&PS ~ . VBlmU-EA.1DIB81
tIOe dat zij met hem gingen, maar ook Burgerlijkl!Hovl!D &oukomen, maar dit zou RHEUMATLCU' Ou. 'De Koopkonditien zullen ZIJn. '. ...'.. 8TRA:tlD-STRAA.fr. KAAPfoiTAD
4e Heer ging met hem,' en wie vader en juist nu het genl zijn, an men wel dik"ijla ~ k ntant D Go Af I"!_:n '_ J_ 1'"".. , .. 1_.. P '_7: t _J__ ........nn t
moeder verliet om het werk Gods te doen zou ln Commiaóe. bezigde om getaigen~n in te --- o. Le uvernements en • \7C1"""',"r~ ~.. en "1lH1f,1•. ~ op 041&.,.. ~ 'pol ",,,
het verrigten vsn dIt werk bondl'rdmaal ver· winnl!D, maar zOIlder dat men hiertoe door Bet Groot~ Zuid AfriluumM:Ju MiJJM t6gtm JicM, SI" ......rs 0~1.,1\. 8teni!~";"ft-en .·twee', totq~ . :W:OL !

Id d { d H bh' RA.umati.1e m Rkumati.du JicM., dIZt nooit""6'" J,ULY ,,_UI. ,. , . :

~d:~:k ~VP~tlie~, :oo:ï: hij~h!~S n!~I deH!:r~o!;~~l '!:! re:"~~;d~r Commia- ~, en .oole - uk.,. g~dtiJ ilUf#lll cent.) IOOw8\ als . ' FergusIOn & Oo/a'· BRE.&'ft.&T 'D.&'V'D , ' .'- . '
Qlens de Kerk er ID bevestigrl werd' sie aan te nlmlen kreeg 62 stemmen tegen umah..:n. K'o 0 rtl, RkumatiIcMHDofd.- alle onk:osteq.' noodig2he,.i A. A.IJ~.a..A.'~, Highland ---'-

E .... I.. ht bd d M Q. Ht 1 d Ri "Lnl'e" pijra,Htup.enI..nti.,.jiclttIllZiflIÁfl91. TranSPP 'n'n..r..:-t.-ey'"'' ,', "' •.LIU.·W,8,ILBIUS R.CO,en ern .. lg en Krac 19 ge e van en 0' I \n. e voonte VaD I!D ng van 40'" van '. . rt te WO. WY lUIt&. W II a
derator en het ZIngen 98n het laatlte vers van werd ruilt 68 riemnien aa~olllen. -- , .
P·_,_ 1 '6 Id' ti' N L d L'ad d Het volgende Getuiuscbrift ja ui' bonder. door den K~r ' '8 ct. G t t
-.uu ~ • oten e v<rrng ogl!D. en men u ..wamen e.... DO en, aama werdl!D den andere uitgesocht"';'- .• ~~r-' .. ,.~J Robertioua Scotsche 'ft7'1.,~"''''é~ en andere welbeken- , ~ eorgf>S raa ,

ging tot kwsrt vóór dneen uiteen. als Co<llIllÏMie voor Beehuanaland beoOf'md Voor verdere bl]2lOnderheden ver- ." , .'. ., ~ ~ J' v' •• nam. n
--- Di. Kriel. McGregor, AlbertiJn. N. Hofmeyr St.l!yOlbug, :J.5 Jao. 1866. "':_l. het 17_.... 'd I.. AAA.CD.&au

NAMIDDAGZITl'ING, IIen Wm Mnrray, en het n.gebed geschiedde Waarde H8I!r,-NegeD maandeo geleden heb ik Voege men ,,"lUll ~ AAlltoor van e merAen . '. '
door den ouderling van Montagu. per brief 'an de goede U1twerkill8' tau "Rhea __ den Opperbaljuw, 'Pub~eke Gebou- ". . Xoopen Wol teren .Hoogste

(,RDZD DEB Ilr.l'GD. f ~~~lQ:el!;!:i:~ J:lQ~~~A!~~,=e~:.= wen, Adderleystraat of bij den Beai- Oalcutta ProdUkten van iedere soort, waaronder QUe, ltarktp~zen.
Gr~;' w~~: :a~g~::;:;::g Cloete, van LadyI MOORREESBURG, li"k, eDh.bbalpgtlloelH bij ui. o-a-ea-: dent Magistlráa:t, Ste'UeP.bosOh.· .. , Zakken 'TAmArlnden' Rt.fst sálPét8~~:~.u~.:...L S t w t
~~ia,.Rot~~:"::~ot;:~g~~~~.~: ted~! I 17 ~~;J~:::di; ~:!.:~r;;~'::I~~a!!ij:I!:!~~~~ JOHN J. 'GRAHt\M, ' " ' . • " . ,." omerse es
II d k ,.,- d (, an ~J1 CorrtlflC'«lent). Ik elndelijk Rhea_ucllro probeerde, eD a. lijD op bar Keurig assortiment Otgaren .
.,eu om e we.tie van e gre.uen der Ring("Q I mija ~iukingl, rbeumaliek, en pijo iD boofd ea '. per. lUW. St d
na te gaan, Dit "oDd bestrijding, zijnde onder I ' II&ngl!l.at geheeIUld"luec, 811 'II'Ofdt het Diea". Kantoor van den Opperl. ...1J·UW ..,.,.- erije rananderen Ds, Pienasr v.n oorrleel dat men deze I lj October lQ"" .., . ~ , A&:a.pp 8 . .
..,.. """ algemeeo urapreid da& .. GII m.... r V.ur ROOY 17__ tad, 4 0 tober 1886 ' Imsk san de tlynod&l,e Commis.ie moe.t lat~, Ik~ .. u een .. einig mededeeleo no 008 di .. amper beel '" m_I gelOnd Wil un die "oDder .lUU&p8' C ' •
tpt welker werk ZIJ behoorde, D •. Marai'1 trikt, Me.t d. Jle.ondbeid onder OOI lI:88t bet rt- Iijlle medicijn", ""look het gevtJ it. Ieder dl. Brandram's beste B.B. Bloem van Z.a vel
<C?erel) .. ilde dat .11""n, de Scriba's van die I delijk. Meo boort ... inig nil liekle eo 0018 h88r probe..rd heefl ""'1!!!1l hur UD~ WOL· I WOL·!
RlDgen tot eie Comm1881e $Ouden bebooren loojllt il buiten ur .. acbtioJl goed. Ik beb iD de h J
die tegen de tl'ge,nwoordige ind~ling waren. I maacd Julij niet jledacht d~t het .00 .oa .lijn, lJe <Ir ACOB VAN ZUL, no VI¥tootllio, it : Vol assortiment Oliewaren.
Ds, Robertson lI'lrie dat de Riog van TuI'lws"t loeo "88 b.t eeD w.ioiolr dro.,g, mur .. n geol!.eo no "al eeD bijoa oageneetelijk gual

bagb, ~~r ~\ Marai. ~e behoarde'Cir de b.l einde m Allj7l1.tos tnt DOtoe beb~o .. ij bij ~al)~!~e':n~;:ti~::~ J:~t ::::~~.~r;:~=ii!. I)E Onder. geteekenden ~rn Koo- J G S'TEI'JJTl ER & GOza:al< we I'g~ I) gemeng was. aar aD· I ftf .. i".ling mooije ,"genl gebad, loodal hel ge- ee,ste doei. oi.ed deo IiJ'deodeD J'oo"'eo __ ft r".'lg _11 lt' :
w~ham er voor wos om aan Tulbagh voortaan: .a"ide e(1.~~tDog toe regt mooi oit.iet; en mo." I • - _. pers val). u.ue IOOrten O. egen .", - . " ... ' . . .' ".~.' .' ,.,.' . ~.J ' ~ . . ..•.•..PiketbPrg en Porterville tOt' te voegen. Na I de Jleere bet •• rder 'O':H ,.,delf beboedeo eo .apeD, llI·t de medicijo. werd .oongtg&an, eo HooD'8te Mar. ktpriizen, .
nog eeniJlQ discussie. waarin Ds. T.'uter ver·, .ellenen, dan denk ik aal er &eo .. el ""lonoden ICboo~. I~Joe bureo ea Yrl"odl!o mij ;'.Iekerden Fr ~
k!aarde d ..t de wi),ziging uit een' bezuini, 'IO,)~st jle .. onoen .. ord"o; en iodi.o de prijs diao d!,~ h!l olet .er .. aebl "erd te blij 'en leYen,~ ~E~n ook bereid 'Voor de VER- ,
gtngg,ooJlpunt noodlg was, en D•. Daneel het, ook Wter middelmatig mOjlt lijD, .~l all .... eer lal) ml) .. nt. fwumnJen bellocbt eo getaigd nu d4I SC ING te .zorgeo van alle KO.' . ,'.- .', I... ',' i" ~ ".;.., ,..
81~eurde d.t Caledon tot den Tulbagbschen rrltt kOlllen. Het veld is ook redelijk mooi ge- goede uit .. erking flO de lbllUK.4nCtlBo ID WNIA '
Ring beboord .. , werd bet voorstel aangenomen. word.e; bet is wel een "ei Dig Irort maar het T88 PIl.LIN. . LE 'PRODUKTEN naar
Da Strub' d t d C I De oude heer VAli DIB WALT, ,an Redd_ E lach V teIan.l--h__ " elm wer ot zamenroeper er om- li.t er in den I8tsten tijd LAmelijk goed uit, .er- bul'll, la geouen met ééo bottel. , nge e, as WIe e .en
DUlI8le beDO~md, p-elekeD bij .... l h.t ge"eest i8; .. aD' iu het I...-jn D h C n' kaansche 'u' -rkten, en lt'berale Lon-

d ' h f dL,..... e eer A. onUl, Braudul1@i, .Middelbarg .ma Jl
REnllIlL"!. ..n en 'II'loler ee l meer aD eea """r oYer de K. K., kreeg oomid~eIiJ'k .. rl'miog • .MiJ'o !IOOn't t V h rl" ~",,~

, . honderd stok,kl.io Yellverloreo door de droojl;te, J .... an e oorse otten ~eD te
De Moderator vroeg of pr met een m,ever· eo 80mmiJleD ook "el e'lli~ jlrool 'fae' m88r 011 AN eo lijn ICbooo.ader, de heer J. A. SMIT,

riand be.tond .?mtrpnt het, besluit over d~ drie gaat h.t met Gods .egeo beler. De da:"meo .iJ'n Wondl!rboom, Bargeradorp, .ijo oot geoeaen.-
p~aDte';l bIJ beve~hg1DgeD, dst men i!l 00II ID_tal sp alle plaalaao .01, lIOOdal er aiet De u"e J. O. UN ROuy.
T8V1lle ~Ilde Isten, .brenge,,). Het beslmt spoedi~ "~.rgebrek MO "liter lAl .ijo, mits Wil' Yerirr!jgbaar bij b_ijoa alle Apotbekers en Win.
~lette DIet de bevestIgIng door een enkel p~ l1eeDster~n wind kri.iJreo, .. ant die doet.1!!! kelinl ID de KoloDl'; of wrekt per poIIt, frlllko,
~ant. De.. zaak gaf tot ~D1ge woordeoWl,S- I'Ch&de aan bet .. ater door het uit te "uij.o. tegeo Se. 6d. per boltel, kOlltam met order 'VaD
~.ln.~ asnleuhng, WllAtln onrlerlmg V..o Rb:J.n V~rder is alles stil eo rostigalhier. ID oo.e .deo eeDigen Eigeour, JAMES JON.E8. 46, Lan-
bIJ ZI)Oplan blef·k te bhJ,v_en,Ds, JOO!Ite ook ZlJ~ chie beeft eeD OD'er oude lieden bet tijdelïk:-:~ g .. trut, K~petad.-PBUZ&N {Jf 'r G&QOT OP
M:nden voor de re"18le wteenzette. en D~ het ....u"ige .. '''i_Id, o,m~lijk de be~fierm.. ..urZOIa:. .', .
,teytler bel,oogde dat ?e wetsveranlÁ- DUS'Jtit.boff; hij bad I!I!O mooij. lijbtatie "oor

n~r geen Dl.UW bPgtnjpl vamstellfe, PPD buirenpl88l .., dur soo .. al. tachlig .enlCheDf:rop rf;&, Act~no... een cJp' Ihem .?~ar lijD 188,1818. rUltpl88ts .ollldllo.
,e~ er et. zoo """., Z1J reeds lang \\ IJ haddeo bIJ dIe jl.Jegenheid 0018D lee

bestaan had, .en ,telde dst hl) zeer voor p~. Dto. Relief iD 0'8 middec, di. nooit bij lulk:a",
bytenaansche begInselen WIlS,maar het noodigK"lI:fObedeo .eht.rwetle blijft H" Jr gS-
achtte om te zorgen ,dat Wetten g~ d~de tnlf,od ".oord aso bet .terfbul., c~ :~eid:;
l~.r wudl'n bhJven, en dat de c~nsteh)k,e no Job 17, dal Teel indruk m~"kte 0 Ii'D toe-
lidde D1."tlOU vergeten worden. HJJ ~Jf had jl hoord ..ra, "aut hij toond. 180 de Ye~keli~kheid
te Gelleve IDf'<'gpwerkt tot de ordeDln~ ftIl nn deo IDl!n.cb, deo grooleo ICbeidamllur tu-
eell. Jongen leeraar, en dat er zoovelen hiertoe Fch '0 leub en dood eo ook lll8eCbeo d. he"ek-
~ .. werkten dst waa stellil een .(\toote liter· I kiojl'en. V.rder werden de bloed'.r .. aouD
~g vdoor dien leeraar. ~ reVlue werd ge-I ".lIeO op dl! lire der !feDade, die hier uo ::~
eiger , menfCblnrl.eod .. ordt, ID bet yoorbereideud.lnen

co lOU88IE 'I"oL"! o.nx. om met .i jo God BOCbri.tDl ,,"noeod le "ord'D.
De Commissie ~an Orde had nieuwe memo-f opdat de ,doo~ hem .red". mogt uobreoge~ .• oor

rit't ootvangen, die ZIj naar andere corumiaaillll de el!uwlgbeld. Tot hIertoe hebbeo "IJ "D
"ilde doen verwijzen. kDappeD leeraar uo De. R..tief, ij.eritf ill lijD

b~roep. en leer wakker op den preelIttoeI. .Mogt
, KDXELUKl! 'I"1!BO.lDDL\'GD. i Ife Hl!!!le helll Dog lau,: .pereo .oor 0018 gemeeo'"

Ds. llirsla, .(Cerel) wilde lut. 40) art. Im.t ge.oodbeid eD de lI'eutkrtcht die hij be.it.
2-l.5:verdUldehJken. door! een nrandering die IYet 00... l .. ee scholeo gaat het ook Dog 0 A P 8 T A ilT.
~en zon dat zekere btit>sling o'l'er dagvaar-, tamelijk Iloed, I!O "ij hopen dat de Heer.. DAS •din, v??t' een Kerkelijk Hof alleen op hoogere r.e .erdH" '''Ileoen .al. Verleden lllaa d" CAPLANO" hat Bich sur An!gabe
Xerkelijke Hoven sloeg, ~'. Kotzé lichtte~ b~bb·o w'l lit. Loa,! nn Rid,,,,,k W!t ~macb~, die_ Inter!'_1D der deutechen An
het gevoelen der Regt."OOmlIUll8le toe, die dit I voor ora lIeo optredeo ID de plull no onaeo lIedIer In Sud-Alnka Dacb Kriften su ver
"er~ ..chtte. en Ds. M.snm nam hiermeë 11... r88r. Il•. L011 .. sprak bij die lI'el8jl,uheid eeu 'reten,~ne engere Ver~iDdung der Deutaoben

. t;.nOegen. Het W&re beter ,;eweest, zpide de I' .oort .. ffeliJIle red. Ui.t naar aaoleidiog no Ex ~~u. Inler e~n~der herbelZnfiihreo .nd aie vOD
~m:stor. dat De, M&r&Ï!J zich met de Regte- l!l, .ers 13, di. ook .eel iodrak m.. k", op IIJoe .lIen "lchtJgetl Vorpn"""" im KutterlaDde

COruml881eventaan had. toeboorden. Ilr ben mol Ot. Loa .. onb.lleod d II -b' 8 .,-- 51. per eDkelexemplaar.
Att..:I~,. voorgesteld doór D .. Moller, hield! maar o.aar lijD prl!!!k t.. oordeeleo kID de lI:ellll!l!Q• .ln , a en Il ragen taaien dlJrch aorgfiltige

eeu :'"lZlgtng nn hetzelfde artikel. in, nl. dat i .. a Rleheek W.lt met hem uullden lijn. '" Berichterstattung IU benacbriohtigen. .Aul- 41. ,per Stak ;Voor 26 e:umplaréo.
geen Dleuwe dagv!l&rding, in geval 'r&n tucht,/· _le aUB dem Gebiete der Volbwirth8ohaii, 3,. _6d. per do. do. 60 e:umpIareD eD
"oor ~en Kerkeraa:i nooJig zou sijn &Is de (10l> LJ L'QPO~lJJL'N' '1'fl". uDterhaltende 11DdhelehrendeKittheilunpD, 2e.'6d. per do. do.IOO exemp' 1__ ,
JDan, dien men "oor rich ontbood verklaarde I V 1\n.00 .., ~ cl Romana und EniIilungeD IOhli.MD Bioh dell .......
~t te winen komen. ' Het rapport der Com· .olilÏ8ebeD Beriohten an. In de •. prijleD is het P~ld Diei
lIlinie'"dI6 d~ Wet onveranderd wilde laten, i l"UITU.LD 0.1 .-mr V'D4IIT"ooannru AboDnemabpreis: per a"Konate 6 t.h. meegerekend.
90nd hij val blJ d.en ouderling ~'&D Burgendorp, I '1'001DS anOKLJDrS OJfZD OOILRUPO!tD:DTKJI' -6 Mouate 11sIi.-iahrlicb 1 Pfi....S·• nN_ Di L . .
eo werd .erd.edigd door Dr. Kotu. tW in I IJI'O:lZO!tDD ITUIID JrOJrlfD WIft rnuoo.. nam_do. • u .. r'~ ., wer& geeft eeD volmaakt DYer.
av~~mIlllng met den uulden zin der ge- .IIOJIT "oanu.-lUD ) Bigt tot OD m den Iaa.-ten 00 I
hec!lol Kerkelijke Wet. Het artikel te wij~ , _._ 1DHr&t-PreiJe: EinapaJtig per Zoll 2ah '. le. rog.
om sekere gevalle~ door Ds, Mnller vermeld., '"RAGEN AAN DE BYNODE. and doppelapa1t.ig 6 .b.-Bei lteheuden Elk Afrik~h Huilgesin' beboori
~htte, hlJ onoo~~g. N. DOg eenige "oorden-/ Aan dm IUdalckvr Aal8Ïgen Babatt YOD 6, 10 reap. 16°/

0
.. dit Boek tbazal te besitteD.

,"88elin~, waarbIj Ds. Ro~u voor het v~r-' 12 tI· h •-el ,...-, ~." I reap. mona 10 8D AllUi---. •
... _w.er sprU, werd het voorstel der Regte_ Iw.ijoheer.- n h.t" bij.llIllllel" no de Zuid A.lri- Probe-Rammem tia aDdtran....· J C 'mill A ." Co'

ClOmllll8Sleverworpen Iaet 7·1 tegen li:} stemmen.llcatm no dllo 144en Oet. jl. "aarlChu"t " le- -...... ." 'U AA' UIl ,
en bei "oorstel aangenomen, met 7J t.gen 49 mand dio d. handeliogeo der Byaod. UI gad... ~ r.

Itemmen. 11_0 met W41l9«eJJ{ng~ tegeo bet toelatea 'f&Il A DAVIS & CO K,i,'APSTAD. '. TreilT. I~lr~re l""mrell op OOie DDIIIt, gedllrendl de
Ee!), .voorstel ,( ..rt. 42) 'l'8n den Ri Dg van .lLllnll:.d.r SyD~~. Aao ,hl!t Ilot .. 0 sijne ,,_ • .,

AlbaJue,om getUlgelli.sen te Isten aflleml!n door ,lICb~"I"g dOl!t hIJ doo~ mlddel .au aw hlad II&D 10 St d Lo d Hera'UDS,' pteterstoDteln
een Com8liMie al. de partijen lich niet .oor : de Synode de ~: !iOl!,~oec II'Ihaod.ld "or-' ran -- Deo.
:kerkelijke Vergaderingen konden verToe n ,d.o me,t ~o predlkaDt dIe bIJ de lubl'" A,ond- BUOOl1~RI ... -.I.. ,BE'V.OOBBEGT.'
~erd door de R~gtllCommissie onnoodi ~e":: ~ ~lennJ!' ~eo beker der d,"DkaeggiOIl' nil& laD AA

l!1aant maar de Scriba de Wet.aart'k 1 g i 11JOOhppen WIlde breageo r P jRIJS BRUSSEL M DR
de z..k aanhale~de, ~lt1't'ed dit g':;'..fen

over i _Vil he~f, ~ij ~p de gedachte gabuKt OlD io·'1. , A ID
Fnd, van hetge.n in burgerlijke ....ken Iop i IllIJoe 1!I!0.olldlgbeld ook letl 11&0de Synode te
til ge~h.ieden. en nn de wenil<lhelijklIeil ~~ 'r.jf~n, e..me~IJk: u Hoe m?"t _gehandeld "ordeo
het de.getuigen niet tela5tig te mallen, ! Illel lemaed dIe Olel ~1I"0 lId II no hec Parle-

Dr. Hofmeyr .pru ID den zin van den Scriba ,mont: IlIaar ook n:·hd Yan I~kereo kerkeraad, eo
III ~ gee_n reden om O.er deze uak dé! Ilcb 10 de C'JlIl'IInUn 'OI!rdlHlt al,. eeD boJmtglUl_
Be~mIalMie te booren, maar .telde .oor Jend lidlllaat ~er, K~rk, m~Ar bl) luik be/ttrtgnjl
DU deze .e in handen had dat de veortltell • ...r,k ..!JI d~ lrll!&lOjl.aD DI.U". lrerkeraadaloodoD
~h milt haar aouden vers~. or. nO(1!lop IlJD poet Ketooden .. ordt ~"

Dr. ,Kotu klaagde OVer bezwaren waar de NlaT nB"AYr AAN I>E FAlIIu.11
Voormtter der Regtacommi.sie m~ te kampen VAS KOIL\ClI, C.8.
had. ;

Oudering HUio wa~ 'fan oordeel dat elk I '\ WAT MEN IN BOu..AN D OVER ONS OTTO LAND8llERG I; Co.'. TI 'DI v'
'Nor!'ll!ller vao zaken die .oor de Regtllcom-I .'\, lifu~KT. .IUJ&A

~e kwamen, voor deze behoorde t. ver- ........" --- i. bij Boeren en alle udm Roo.'~ bl . p, ..-t
lIChijnen. :.dan ae7r'-&daktwr. ken bekend ala de' beste. I1livente en "OlDer oem:eD, uw tD, eu.
,"}n~~t~~ hervat;e zijn betoog, en lIeide dat: lIijnh""r,-Dd Editear 'VaU het Wagmi"'9kh vrij van alle ICbdeJlJ··k.~blJ"voe_1_.
...." . e voont. VIlu Dr, Hofmeyr werd I WultWad bad 'amomBn dat uo OOie r d' OTTO e-" NU Gereed Aster Duitsche en
~o~en •• ~~~h';_t hJmaatachap der Regt.. : teu badden deelgellolD.n aao de opmblJ~.e2:r LANDSBERG a 00.'. BE- Chin ,- , .
........llllWIe &ou ~n ..en, .Mg9inl .oor d. opb.l!io .....0 ddo IJ i' ROE. DE (Prijr Keda.iUe.) SBUIF eesohe, Balsam, Globe

DI. P'enur zeld~ dat het bP"Cbrijvingspunt' dnl /nrmdftclj ... Naar lIa~l.iding hierv:~~,..;' d ,_J.eel Z 'dA""':L- ~. th, .Dianthus, ~tokrolell,
l1&li de ~mlIUB8le verwe"en waa, en door! de Editeur nn diC H"jlmIlUcM bind in .;' . oor 15"'" 111 UUUI bekend en ge- Heli },.... .... .+..1 .. ft" . V J.........
~ ..... wtgem&&kt zonder dat alle leden aan. 'Il",e 9&0 18 Aug. 1886:- ,)Qe UIt- bruikt, is een Boer lijn hoopte renot Z. ~-lsaum, cci ... ..._, er....._.,
WUlg "~n, en zonder dat zij geweten hadden I .. 'I lt bijoa ongeloollijk "at rd _ Stoom-Tabak-Fabriek. 19 en 21 "Il''':'_ mma, 8DJJ. . ,
c1ai er tijdens hun afwezigheid eM de1luitief meld en tocb mogn . ' on~ .. o t 'fer av.- T to ~1anf~ . 'W Boo~- .
beeJuit lOU worden genomen. i er .~o l'll'ijfel<lfl. z1;e;;.~etd-:~ee/ " .. rheld temarktatraat Kaa1lltad. oma ~ .~ m .ea .n~n.
DrH~ ;.~ntel HOff:"!c{ ~erd 'ferWOrpen,eu iKaa'pkoloai. bliDd 'oor deMO vijlD~aaJ,\:: 'IlO.NTAGU. Groenteplantell, eoorten.
M~ h~t vro.rg:r e enogAl~en, &ri~ !CluiSlendom, of oDtbreell hel haD UD h.t ge- .~e KooP!.ge~ tegen. billiJ'ke
-"d- I!f~n. e. nSb_~and KL'" el,enhJk r I~ .a deo moed beID te beetrijden 1 Het - mot d
-.ru a. ~J". IDllenS DU e ilr.er&a(I reedt heriKt aman III di " h , J.. P VAN ZIJ L 1"•• Jzen OOZI •. ....'. . "IJ
aJle .IraRt ~,i., ml!n noodig achtte. en "" het] leedSeYoel, Jat 01lle ~:IIIl''II'1~o.':'k d~ OD. ~. • BO. Bltb.'" .""",.rD ~, A "''', zar-
ClDwenaChl!hJk om het ve.r:hoor VIn getuigen ID hel fil'" land hila t.er JreDDi. uI:O:::: Vmdv-A{'/4ger ~ Álg....,., "A.,.,:' ~ ...~ UII._ "'"
Aden clan voor he~ illkellJk Hof ~ te latm opdal sii II till wi ...... rwi·' • H 'F __ , W OOk D..-:_-'_ -:t U4DVEax, ,nn,",.IB ER D.natuy_ •...... Atb~ . , ._v ~ et ee"D iD ....... OQr I e.telij, v ~ ~.. __.... .-.u__ .,

. : IIlOfIG J&~ ollllna' dm ~ ~.&~ na. ' . U, ~
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POTCHEFSTROOM,

geven.

Voor verdere bijzonderhe:len ver-
voege men ~ch bij "

POPPE RUSSOYW k Co"
10, Burgstmát, Kaapstad

I r "_ •

Het Kasteel,
GeschiedeDis vu'de EmilraDten

BoereD ,eD van deD Vrija
heid. Opriog

-VERKRIJGBAAR bij de' Oild~rg~
teekenden a 3 Pence; LITOGRA-

PHISCHJ:<: AFBEELDINGEN VAN
HET KAS'fEKL DE ,GOEDE HOOP.

40FMEYR & REGTER.

DOOK

Kommandant WHI1BAVH

DAS OAPLAND , D

Deutsche • Zeitung fUr Sud-Afrik'a C.
''?~

N, J. DU PLESSIS,
Druck IIDdVerlag 'OD BraDD a: Co.

De prijl van dit po}1ulaire werk .....

altijd 12•• 6d.; thana ja het vermiDderd

tot

DE Ond~~de' maakt be-
. len~ Wlt ,mi. te Hermanus-

AMSTERDAM, 29, GALRIJ. pletenfon~in, een net en gerie1lijk
Pabriei:anten ~an ZADELS, TUIGEB S~HUI~ gebouwd heeft, met

JACHT- en BTALBEROEFTEN. Plariken Vloer, Wagenhuis en Stal
haag cktt GllïUwfl'tlelJe" f..atalop.l. voor 6 Paardext

.ROOK.TABAK. Doeaanzoek:bij ,JOS. S. FICK,
Weltevreden, Caledon.

JIll rl

~lf t.1.,; yl

1\E Ondergeteekeode een GROOT eD

J LUCH1'IG HUIS bekoDleD heb.
bende, maakt aan het geëerd Publiek be-
bad, dat bij weder Tan af den

5 OCTOBER AAN ST..
Zijn BOARDING ESTABLISHMENT
sal openen, aD aI.dan bereid zal sijo
Logeerg .. ten in ta nemen tegea een leer
lllAtige betaling eD nitatekend~haode-
liDg. Ht:t Huia il gelegen in bet meeti
oeDtrale en aang-e~laaml~ gedeelte V&II
het Strand.

Verder geeft de O&dergeleekeDde ken.
Dil da' naD af hovengemt'lden d.tnm, hij

•. ' 0 t'8D Pasaagisl'tlkar r.al laten loopen till-
KOn ZE BEZIGTIGEN BIJ DEN IOben bet STRAND lIn EEHSTERI-

" , ', ••• !.-. • " , VIER STATION. PaaaagiE"f'llkollDen
Kaapseh. M:a~ksel '-'Ste:velwiJ1k~l, ~ke=~eD~m ft 8amakkeJijk hrYoer

,! ". ~"','M ,'." EeD ieder kome en ov, rtuige mohJelve.

WESTELIJKB LOOIIIAATSOBAPPU,iJ," , ~,J:N. u ROEX.
, Bomereet Weet Stand"5 PLEnfS"a,A AT. j u. ~ ", _1_6 _&pte:~. be.",;..r_l ...~_. __

AM
ZUID-rimuAKSOBI

KONINKLUD MAIIIDIINf"

Goudmijners enPro~pecteerd~rs St~v~l...'
WATELPROI£F, ZÁNDPROEF EN SLANGPROEF.

ZIET OOK HAAR
:Mans Wandel-, Schiet- ell Voetbal 8~vels. en de Werklieden Bluoher.

10NGEN~ StEVELS, in groote -Verscheidenheid.

DAMES EN KINDEREN STEVELB, in vw.nehillende soorten
kwaliteit.' ,:-: 1. i . . .

V1U:DSCHOENEN, Mans, Jongens en Kinderen.

en o. II Ca.tle Jfftl p~' JltuJUeJaa'Ppi
, 'E Stncwa...... deur LUUe YlriNkken
1 J ftII Kup.tad DUr LOIadeIl OlD cl.

~ WOeDI~, riaMadeira eo Ply-
m01ltb. te BiDt JIéleDa ea AlceDcion UIl-

~op hePMlcle~
OCL !T ....." GRAN'I'ULLT OASTLE," Kap

YOVJIG, via St. Dele ... D Macleira.
BOf. lo.-J' NORDAJI CAST.L.E," Itap&. A.

WIIICJIUI'D, via u..IIoa.
Voor nIeil, ol ....,. "1901«1 IDI!D Jicb liij

.. AputlllU vaD d. OA8TLE )( A II.BOOT
IlAA'DICDAPPU (s"perkt).

LOOD" PUPD, i tot J '4aim
GDLl.GU lnu.. PUPb, f tot 141lbn
GJ:Clft"JttuPQ ..,*t dUm, .uRDU '1IPD tot 12 d1lbn
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