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§~, ~ __ ~~~~~V~'E~R~E~E~N~I~G~D~M~E~T~D~.~E~'V~O~L~'K~S~V~R~IJ~N~D~.~~~~~c~~
KAAPSTAD, DINbSDAG. ~ NOVEMBER 1886. NO. "SOL56.

RAPPORT VAN DE DIREKTEURENJIJt. ~ MalmesbUry Execut~ur&kam.er. KENlfISfJEVfI G.
. . Onderwijzer Benoodigd.

500 Extra Vette Kaapsche In den Insolventen Boedel van ANDRIES JOHANNES -
Schapen . KAREE. DE SCHOOLCO,M:MISSIE van

400 Extra Vette Merino " - het Dorp ROUXVILLE vraagt
Schapen D~V 4STE en LOSSE GOEDEREN iD opgemelden hierbij APPLICATIES voor de be-

30 Extra Vette Kapater Boedel zullen verkocht wordeD op trekking vaa ONDERWIJZER aan

Bokken, Donderdag,4 N·o'vembereerstk., CUl fp~=~:oo~~i~rin bezit zijn
OP WOEliSDAG, EN WEL van de bij de wet vereisohte be-

3 NOVEMBER .A..ANST., 1. De PLAATS "RHEEBOKSFONTEIN," 'geleg~n aan den Paarde- kwaam~eden. .
berg, in de Afdeeling van Malmesbury. Balans £l~O per l~r, alle School-

ZULLEN opgamelde Schapen ea Dezelve kan in haar geheel verkocht worden en is dan groot bijna ~elden ~n ~Je Wonmg. .
Bokken, ill extra goede conditie 500 Morgen; of in Twee Deelen,' bet eene groot 245 Morgen. en het ApplicatIes te worden illgezonfden

PUBLIEK WORDEN VERKOCHT andere Deel 249 Morgen. '. ' aan den Ondergeteekende vóór 0 op
TE KLAPMUTS STATIE. Het Eerste Deel bevat bi~a geheel nieuwe geboywen, bestaande in 27 Nov~mber 1886.

M. J. J. MULLER. een Woonhuis, Stal en Wagen nis en Buitengebouwen, 'alles onder IJzeren • se M.~. ZScIJhLSITCRA,
Da~. Het andere Deel bevat een WoonhUls, eea Stal en Wagenhuis' en cretaris (JO omm,

Paarl, 26 Oot. 1886. B t bo 1 8ill enge uwen. Rouxville, 110ct. 8 6.
J. S. MARAIS & Co" Afslagers. . Beide Deelen zijn goed va~ Water voorzien; ~e Grond is" zeer ~O- DE ZUID AFRIIAANSCHE ASSOCIATIE
Publieke \Terkoopm·g. schikt voor Bouwgrond en WlJugaard. Dezelve IS beplant-met ruim ' . VOOR n.

y 12,000 Stokken, waarvan 5,000 geheel nieuw. Adminiltratie en Bered4erin1van Boedels.
2. DE TE VELD STAANDE OOGST, behelzende Koorn Haver en -

Ro
Opgerigt A.D. 1830, iDgelijtd door Ord. No. 6-

g. 1836-Wet No. 9-1865 ~D Wet lio. 17-
3. DE LOSSE GOEDEREN: 6 Paarden, 1 Koe en 2 Kalveren, 25 1876 .

Schapen. OPBETAAL[) EN O-P-U~LOO-
1 Bokwagen, lOpen Kar, 2 Ploegen, 1 Maaimachine en verder Boer- PI~N KAPITAAL.. .. £2P,4UO 0 o

derijgereedschap, en Huismeubelen, die bij deze gelegenheid zullen aange- ,IN 84 AAN()EELEN_V~.. aso 0 0

boden worden.

THOS, E. rULLER,
A. 1"emetme Bestier Ier foor Z. 0\ frik&.

1886, RHEU}ilATICUOH.

IHet Groote Zuid AfnkaanlCM,MidMi tegen Jicht,
Rheumatiek en Rheu"",tIICM Jicht, dat nOOIt
[eilt, en ook .e" zeker g .. " .... "ul<kJ il teglm
RheumatilCh. Ko 0 rt I, J<MumatilChe Hoofd-
pijn, Heul' ..... Lnllle7ljicltt "" Zin7cing •.

Het vol geilde Getnigschrift is nit hOlldor·
den aDdere nitgezocht;-

St.yneburjl, 25 JaD. 1806.
WRArd. U@er,-'Ktgeo maAndeo Iloltdeli beb ik

p.r bri.t \'IlO d. llo.de ult"erkiDIl' .aD " Rb"n~a.
tic~ro~ ge\nigd, Ik ben 60 Jur eD h.b 2.1 l....r
laog Ileled.n &IlnCbroniac~. Asthma eo Rbellma-
tiek, en b.b hulp g"locltt biJ .el. OelletshHreo eo
all .. londpr b6at t...proefd, en had alle •• rtroll.AD
yerloreo in menachelijle hnlp iD mijn Ilenl, tot
ik eindelijk Rbeumaticuro probeerde, eD na lijD
mijn liDkiDjl8, rheumllLiek, eo pijD iD h<><?fdeD
IlADIll\.igt gebeel .. rdwenpr., eo wordt bet DIeIlw.
a~.m8l!0 .. npreid dat "Uil menter VAJIJRooY

. amper beel te mul jle8<lnd " ... 'l'&D.die "onde!"
, lij le medicijn", wat ook het genl II. leder die

hRar probeerd heeft beTeelt hur un.
De heer JACOBVANZI1L, nD VlakfonteiD, i.

g@DeleD ....0 Wilt .en bijoa oDl1ene•.•~lijk Ile~!"l
.... D Rh_umati.k en Jicht acheeD. NOOIt, "'jlt 1110

moeder mij, ie er een el'J!.r lI'e.al jlew_t. ! 'e
eente 'dOli. -i.ed den lijd.od.A jIJDjl"DmAOrn~tig
.IAper" met de medicijn. ".,d Y?Ortll'"llun, en
lICboon lijDe buren en .nenden ml] ur •• k.rdon
dat hlrDiet .er.ncht w.rd te blij ren 1"410, lauf!
hij mij ,.nt. tw ••mnlon belocht .n lI'etuljld ... n de

DE WAA,L-E N-"E KOCK :~~:;;j;~~~~~~i:t:::~.:7;'U , K. K., kreeg onmld-i.h]k nrhj{tlDg. l'tll)o 1000

T
I JUl eD liln .cboonnd.r, d. beer J. A. SXIT,

24 BUR G'ST R l\ AT. K AAPS A0 I Wonderboom, Borlleredorp, lijD ook geDe&eD.-
N U De uw~ J, C. fAN ROuY.LANI)E ~ , Verkrij~bMr bij bijna &Il. Apothekers en Win.

G R A V E' N. kelier. in de Kolonie; of direkt per p.let, fr~Lko,
tegen 38, 6d, per bott.l, ko"tant ~e.t ord.r, UD
d@DeeDigen Eill'ellMr, J Al'tlES JONt::.s, 46, Lau·

, g.. traat. K'I&p'lad'.-PRUZKN IN GROOT OP
.lAllzoall:.

P A.RKES, Kaapsohe, Diam~Dd, Shamrock, Sock,et &; Strapped
LYNDONS Patent-LUCAS' Kaapsche, Socket, enz., enz.

SPI'rVORKEN.
4 5 en 6 Tanden, Superieure qualiteit. ,
, LEDBKANTEN.

Kaleis, Franscbe, Halfkap, Vollekap, Tent. ' Kantoor, ORlnfES' GEBOUWEN,

Timmermans "'agenUlakers en Smidsgereedschajll,en I KAAPSTAD,

De allerbell~ 'qualit.eit tegen verminderdeE~rijZen'E N 1\ Van Noorden& DeVilliers,
ASSEN EN V ,ER . AFSLAGERS, COLLECTEUM,

Kar, Wagen, Sohotsche Kar, Cab-, enz. , G eDer ale êD Wett- ~leDt ••
EN EEN GlWOTEN VOOHt'tAAD ! vx...'wu·KAMEH.8:

II ST RAND~STRA.Á.:l', KAAPSTAD,

.,-,- .S I ~~ L t

KLAPMUTS STATIE,
,I, I .EI BDRANDT.

Do a de:rdag,
TE 10,30 V.M. '

WELBEIÓ:NDE EN ZEER VRUCIITBARE PLAATS

40 Vette Slagtosssn.
OpVrijdag, 5 dezer,
Z
! i il \ 1, \ t 11,L:I'11.1\'II!eSlagtossen
'1 \ 1,lll,h \\'( )lWEX VER-

, , 1 \, v . I ","Ii,

, , )!,U:_\ 1".\ C\).. Afslagers.

publieke J~rgensschool.

A
"IUI \lll',~. Y('rgf'zeld van
'" t ' _" I I :ftl'!l. /ulkn worden

. ,I, Il I ,-I,kll ~ overnber
" \' rIl, lwtrekking van

.\--",,'1]\ \'1>"1' bovenge-
, I :,~dari~ £115 per

.\" ,;,:,tIU 111tleténhet Ma-
.. ' ! hl" , Il !I\,bh~ngepas8eerrl,

.; L, Ili: l' vau JL' Holland-
r. ' "Il 11""dzakelijk ,'er-

In den Boedel van wijlen den heer
N. E. J. VA.N &'HALKWlJK, te
.Zoutzakfontein, St. Hensbaai
District Malmesbury, '

~l.\ ETII:, L. ssnrn.
Socretans.

DE Ondergeteekende, daatoe be-
hoorlijk gelast door de Exeeu-

trice, Mej. de wed. N. E. J. YAN

SCliALKWUK, zal daar ter Plaatse
Publiek Verkoopen,

OP WOENSDAG,
3. NOYEMBER A.S.,

Ten 10 ure's Voormiddags, PUBLIEKE VERKOOPING

, ,. I; (Id. l-;SG.

B. WETlllIAR,
Benig Curator.

_De ._heeren J. W. Moorrees, Jr. & Co. Afslagers.
I~X ~~CU 'r t U R SKA M l~~il.Kenni;sgeving aan Credi-

teuren en Debiteuren.
,------,------

\ III \\ijlt'lI ?If'j\'. de
1'i H;Tl:l'IJI\ \\ l.'l·TR~A

.:' ':, T, ,J:f:IE:\. DE YOLGENDE
VAN [';EER KOSTBAAR

Vastgoed, Vaatwerk, enz.,
TJ£ STJ£I-JLENBOSCH.

Losse Goederen:
, :, '::' • J.'llige vordering

',", Il b'~\'l'n('J'('melden- ,.,
•• ' .• \ I II'" ht dezelvr in

',:,1,1']1 lI'S woken van
111:.\"I';":c!I·"l.;_ende,na
L:I \ Il \" 'nlenllg van

"k !id t'lkt'lltl wortlen,
l' It I~ \['r;.chuldigd

, . ',,:, 1: l.inncn gezegd

4 Nov aanst.,

Beesten
Opregte Merino Aanteel
Hamels
Ezels

.'

G
500
100

6
1 Nieuwen Wagen
1 Do. Bakkar In den Insolventen Boedel van Stephanus Brink, J;zn,
1 Du. Bedford Dubbele Voor --------Ploeg DE Ondergeteekende zal publiek" doen Verkoupen, (lP

1 Span Tuigen.

r
YERDER:
HEX ASt:iORTIMEXT IIUISRAAD
En wat verder ten dage der Verkoe-
ping zal voorgebragt worden.

J, C. STEPHAN,
Afslager.

Ventlukantoor, Ladingplaats,
Bergriyier, 8 Oct. 1886.

Ooijen

_l '

\11 J:Ul~(1T()~.
I ." ,', ijl' Tostarnentair.

_ \ 'i, h"LJ. I. DE

"WELGEV ALLEN,~:'
gelegen in het Dorp STELLENBOSCH, ~oot, als pe,r Transport, 107
Morgen Vrij Eigendom en 51 Morgen Eeuwigdurende ~rfpacht. Omtrent
137,000 Wijnstokken en een groote verscheldeqheltl Ultgezochte Vrucht-
beomen zijn op het eigendom geplant.}

De Gebouwen beRtaan uit WOONHUIS, :WIJNKELDER en twee
andere GROOTE GEBOUWEN, gebruikt YOOllDediendenkamer!;" Pak-
kamers, enz. ' .

II. HET VAATWERK en LOSGOED, als 22 Stuhaten, 16 GLBt-
kuipen, Wijnpomp. Karren, W~gen, 2 Dralldc""ijnkete~A,. 1 Koeijen met
Kalveren, Muilezels, Ossen, Tuigen, Ploegen, Egge, Mieliepeller, Boerde-
rijgereed.schap, Huisraad, enz.
Bonus en Liberale Voorwaarden.

,"' i,
-! - ---.---

!fdeelingsraad van
Stellen bosch.

H:i Hi.[.1 :'" 11;,':lt hnUl~geVlng, --
i', :'.: \ ,rg:lllrring van BENOODIGD, om te Hu-

.\ I :.:'\' :,l \ .ru :-'tdll'nbo;;eh, ren, binnen 3 of 4 uren
Ze:, ,;, .' "j,,,,;ch. op Weens-

,- ," ':,IL: van October rijdens van Kaapstad, een
I" 1-'iIIL: v au Drie Far- Plaats met goed graas-
" I' li' I :'\t'rling ?pge· veld voor ten minste 50
, " :-. \""f 'l"dL'lllden, Stuks Vee en omtrent 6
': .' i LIL "1' alllaaraan I ' T .

,I, 1"'" \·",tg1It'(1. inrYCn.ilMOrgen goeden u in-
, .1ft\"',r IlI)(Jfd·eu I grond. Adres Z. Kantoor

r Takweg doel-,\ van dit Blad,
, ':, . :'[" Bf'la:"ting ver= DE MODISCliE TAB B E R T-

L,' 1, L, ·,:.I,Laaf l:..llzIJnKaan \ STOF I'C Taffeta Gauze Beigo
:' "'.1,":' "'. k, 11,11'. :tall liJn an- . a •

'Ill" 'I li. "I' .lcn l:-'TEN (pffen en gekeperd), "Self-mlx-
L\I, rA.\' lJLcL.\!BER 1"b1i. tures," Ge;;treept en Geruit. Prijs

(Jl' la-t, Std. tot Is. l1~d. per yard.

I,. \[/'\Tlil J'\lLHY WALKER,

F. J BI:WER~,
Provisioneele Curator.

,,".r PUBLIEKE VERKOOPING
or

Dingsdag, den leden
TE

DOORNBOOM.

Nov.

- --------.-~('('retaris.

DE Ondergeteeke~de, gelast door de Executti?e Tes~men~ire
Boedal van wijlen G. J. J. Louw, zll pubhek verkoopen.-

VASTGOED:

m den
[,.' : 1 \ li I ,), I I

L,I: ,,~, :l~'ril:,d. ~tP\lenbt)"eh,
_j ,,. ]..r 1"';; ,j,

lhOI'lH~, SfuttafH('(l & CO.

1}).\ ns & co., DeH~~:~:R~~,ANN.gele~~

lO Stl'ilutl--Londen. ST ALP LEI N ,
SUCCURSLANE;

P.\LLI", lJl{~S~EL, MADRID

welbekende VEE- en ZAAIPLAATS "DOORNBOOM,"
achter Piquetberg, aan de Bergri vier, groot cirka 2,000 morgen.

LOSSE GOEDEREN:
1 Boot
3 Dubbele-Voor Ploegen
1 ~pan Jukken
2 Span Tuigen
20 Zakken
1 Zadel en Toom.

Vaatwerk en Huisraad, enz.

J. C. STEPHAN, Afslager.------
GRAVEN IV'ORKENTGRAVEN I

Schapen en Bokken
Beesten
Paarden
Varkens
Vogel.struisen
Kar

fl.:"oi TX
HEEFT, om zijne Buitenv:~end7?

te gemoet te komen, zl)n prlJ-
zen verminderd als volgt :-Cartes,
half dozij n, lOs.; dozi jn, 1~~. I
Kabinet5, half dozijn, £1! dozIJn,
£1 lOs.

200
30
5
1~
4
1

UntHDAM, 29, GALERIJ.
Faor:ek.l.nten 'va.n ZADELS, TUIGEN

JACHT· en STALBEHOEFTEN.
" 1

KENNISGEVING.
()

Ï'" l. 1', ten Octob<>r schon k de
ti "f '""g e",n Dochtertje.

.J. l', EKSTEEN,
.'Iltj- ,J. 1'. EKSTEEN,

geb WA~KN8URG:

AAN TOGTGANGERS.

OP 26 Sep~ werd bij mij
een os gelaten, als securiteit

voor de betaling van twee Por,d
Zes Shil!ings, betaalbaar een maand
na datum, door een lJ}an die zekere
Usscn onder zijne zorg had, .~HI.LlP
YA:"' DER MERWE, die, naar hIJ zelde,
nabij Grootrivier woonde. De Os
is nog niet gelost, en de. persoon
kan hem terugbekomer, nuts beta.
le~de de som, tezamen met de kos-
t~n van weiden en adverteren,
Y0Ór den lsten December 1886.

C. CARTENS.
Piketbergbrug, 30 Oct. 1886.

}
)C,\,\I.I.r::-;, :-'!l'Jnfv. W.I<:. TEISGS,

) 2'" r;"'TER, YliD een Dochter.
(_ .t .. "r~J ~() Uct. 18,~6.--.

DOODBERIGT

111 , h,', tt d"n Alma'{tig6 behaagd
"", dell onv.'rblddeliJken ,dood

",':" '!"Jde w~g te 8chenren, mIJoen
. I.: ,[J"rl Echtgenoot JAKOB
: :: U~.i:l r\ CO:-;:-iT:\NT BEIJDEN·
k,' II ;'1 Je'rl OIlJ.'rdom van 5()' ;aren,
';'i,'''''\':: en 13 dagen, nil een ver·
;0" '{K "," zieKbed van omtrent 9
::""""';"r:, Z'jll ~elllis '\la vader en echt·
~., .: l,i JIJur ons DOg lang gevoeld
~. ,i, il ,:; mngt Ik met nijne kinderen
'~';h, il'.'m O'l"Hgeven, dIe alle dingeo
tv . ol ; iliH Jen raad va.n ZIjnen wil.

I 'e bedroefde weduwe
':'1. C. UEIJDE~RIJCH,

geb. S)(1!g,

h I\ 1\1, :\fJ, :"jalme!!bury,
::..; ct. 1886.

1 S A ACH 0 RAK DE VILLIERS,
PROCUREUR, NOTARiS PUBLIEK,

Oon.,eyancer en Genroren Trazlalateu
BIJ 'T BOOG Qi&j;aT~BO"

Kant.oor: No. 19.JDDERLEtSTiU!t I
KAAPSTAD. A1.0EMEENE IJZERW AREN,

VAN HE-T,

KAAP DE GOEDE HOOP
Pel'ma.eute 8&uw· Land .. ell BelegriBgsgeaoo&schap,

VOORGELEGD OP DE

Negende Jaarlijksche A]gemeene Ver-
gadering van Aandeelhouders,

OIHOUDIN UN Da

Kantoren van het Genootschap, Groenteplein,
KAAPSTAD,

OP VRIJDAG, 29 OCTOBER, 1886
TEN .HALF ACHT URE N.lI.

•• £8,6:37 2 e

DE Directeuren, hun Negende Jaarlijksche Rapport enBalansrekeningt
voor het jaar eindigende:n Julij 1886, aanbiedende, achten dat,

niettegenstaande de algemeene gedruktheid van den handel, en de voort-
durende daling in waarde van lIuiseigendom, die tegenwoordig in de
Kaapstad en nabijheid plaats vindt, het hoogst bevredigend is te bevin
den, dat de Rekeningen thans voorgelegd genoegzaam de soliditeit van
het Genoot.schap bewijzen.

De transacties van het Genootschap gedurende het afgeloopen jaar
zijn van beperkten aard geweest, daar de .Direkteuren, door ondervin
ding gedurende de laatste twee of drie jaren opgedaan, genoodzaakt waren
vele beleggingen hun aangeboden van de hand te wijzen; zij hebben ook
grootere voorzieningen moeten maken, dart anders het geval zou geweest
zijn, .

De Subscripties op .Aandeeien zijn £4 i4 Hs. 8d. meer dan verleden
Jaar.

Er is ook een vermeerdering van £4,1 g!) Is. Gd. in de Deposita Reke
ning, en de balans van de Voorschotten- Rekening is ook met £6,528 lOs.
4d. vemleerderd.

De balans op het Crediet van het Beheer- en Gebeurlijkheden Fon~
nadat voorziening gemaakt is voor het Dividend op de laatste Jaarlijk
sche Vergadering toegekend, en voor de bezoldiging aan Direkteuren en
Auditeuren, bedraagt £i,860 16",., en de Direkteuren bevelen nu aan
dat een Dividend van 7 pereent. op de Subscripties op .Aandeeien
betaald tot 31 January 1886, niet ten achteren zijnde, worde verklaard.

Zooals in het Rapport van verleden jaar aangeduid, hebben de Direk
touren te melden dat het Genoott;ehap in twee of drie gevallen verlies van
eenige Rente heeft geleden, ten opzigte van Eigendommen door Curatoren
in Insolvente Boedels verkoeht ; maar allpen in ~én geval werd een Huil
verkocht voor minder dan de som op betzelve voorgeschoten door het
Genootschap, en in dat geval bedroeg dat verlies £35 16s 11d.

Het voordeel van een Reserve Fonds zal bet Genootschap in staat
stellen, indien noodig, verliezen af te !O('hrijyendie mogen geleden wor
den, zonder de Securiteiten togen prijzen beneden de aanspraak van het
~enootf!Chap te gelde te maken, .

De Direkteuren wijden zorgvuldige aandacht aan Ejgendommen die
overgenomen lijn, om die zoo w-instgevend mogelijk te doeu zijn.

De Auditenren rapporteren dat zij al de Rekeningen van het .
Genootschap hebben nagezien, en alles accuraat en correct hebben beven
den ; de Verbanden waren veilig geborgen, ell al de Eigendommen waren
geassureerd.

De Direkteuren di" nu bij beurtwisseling ..aftreden zijn de heeren E
J. EARP, E. ,J. B. KNOX, en .1: L. M. Bnowx.

Zij zijn behoorlijk genomi.neerd voor herkiezing.
Het getal Aandeelhouders aan het einde "an het financieele jaar was

325, en bet getal Inleggers 210.
De Direkteuren wenschen te melden dat sedert de sluiting van het

financiele jaar zij. het eigendom, gelegen in Groenteplein. naast dat
van de Protectour Brandassurantie Maatschappij hebben gekocht voor
Kantoren, waaraan verbonden is een Huis bevattende zeven Kamers, en
een blok 'Gebouwen er achter, 'met twee groote Pakhuizen. en zij verwach
ten met vertrouwen, dat zij zulk een besparing zullen maken dat het
Genootschap zijn Kantoren bijna Hij ,nn huur zal kunnen hohben.

, CHARLES LEWIS, Yoorzitter.
Kaapstad, 20 October 1SS6.

.RESERVE FONDS

STELLENBOSSCHE
BLOEMEN TENTOONSTELLING

Onder Beschermheerschap van den Wel-Ed. Heer
F. W. HEROLD, e.c. en R.ll.

IU1'IT.L\L ONDD ADKnn8TllAT11!:

Ruim £730,0_00 Sterling.
DIRECTEUREN:

De Wel-Ed. beer OIltHABDU8MYBUJlGII,Voorsit.
ter, De Wel.Edele beeren .

Rd, A, EBDEN, L.W.n I I.lIoB411: DIIVILLlJlU
J. A. llAx. J. C. OURBKIlK,

Voor d~ AdminiAtratie YaO Hoed-lo en andt'r
Eige"dommen,.al. Executeuren, Voogden, CurAto
ren, Trll,tee. of AIl,"ten,

N.H.-De llirect@or.n nr~ader.n iedere
[)ingadag eD VrijdAg, de. yoormidd ..". om Il nur

WM. F. !:lTHIPER
8ecretaru

Nn. (I. I<~r~pl.in. J\n.""tad.

ROOK·TABAK
0'1TJ LANDSBERG & Co,'. TABAK

is bij Poeren en alle andere Roo
kers bekend a.ls de beste, zuiverste en
vrij VIlJ,llllle schade'ijke bijvoegselen-

OTTO LAN DS BERG & Co.'. BE-
ROr14l>E (PrijrMedaille) SNUIF
door geheel Zuid Afrika. bekend ep ge·
brnikt, 'is een Boer zijn hoogste genot.
Stoom;1'abak'!'a.briek, 19 en 21 Kor-

temarktstraa.t Ka.austad. .Ó:

i?i'1(k
UNIO~ Lll'IE

~ONINKLIJKE MAILDIË~,S
ONION STOOMBOOTMilTSCRAPP

(BEPERKT) .

[
') M ..ilbool en d..r M!JJI.t8chnppij vf'rtrelt

ken VBn Kaapetad Daar Engela.nd.
Via Madeira., om dell auderct. V.oensdag.
tu -+ unr n.m., W St Helena. 1:11 AseenslcD
!!Ol,oud ..r : J\anlt">!)lcllrle.
, VOOR ENGELA~D.
I THOJAN," Kapt. LAHMER, 3 Nov. via

lol urleirR. RIl.,(·u.
I' PI:U;TOliIA," Kapt. (lWKN. 17 Novembor,

via St. Heleua en M..deira,
H"ME'XICAN." Kapt, B.t.JNBRIDGE 1 Decem-
, ber, via Madeira alleen.

HET KAAP DE GOEDE HOOP
Permalleute Bou,,- Land- eo Bele:~illgsgeueotschap

------------------------
Staat van Lasten en Baten op den 31sten Julij 1886.

LASTEN, I BA.TEN'.
8nbecriptieRekening... '" £17,1;28 ltlll,Vooracbot RekeniBg ". , .. £87,i62 4 9
Deposita Rekening .. , '" 6b,4~8 li 3 i'Kantoormenbelen .. , ... 69 I ,----- iPremieeop BrandpoliMen betaald

Totaal van Lasten... ... £83,107 14 21 TOOT, én beta&lbaar door de
Beheer en Oebeurlijkheid Fonds i Leden... ... ... ...

als per Staat... ... ... 7,1\6.5 16 0 KaaM Rpkening, Balans in de
Loion Bank... ... ... 3,079 2 e

63 I 9

£00,973 lO :I.£90,\173 10 2

BEHEER EN OEBEt"RLIJKREDEN FONDS.
------------- ---------_ .. _. --- ..._--~--

Balaal op Crediet op den al.teD
Julij 188b a.l!I per Staat ., £6,HH le :I

Som toegekend op de laatste
JaarlijUche Verg.aering all
Dividend en Rente aan Intee-
kenaan . .. ,. ..

Bezoldiging aaR Direktenren en
Anditenreu ' .

Balans afgebragt tot 188b-6 ..

£1,lIH 12 b

360 0 0
94,,()() b

£6,164 18 :I
-------------------------------------------- £190

~ 2 8
12 19 e
26 18 1

4,240 e 6

£4,303 3 7

£G,I&! 18 2

£j9 lj
o li

Toegaogalege. , , ..
o LegPlop ..pplicatie om Voor·
6 I B schotten ' . . , .....

,oeten .. " ••
6 BODulsen nrbenrd verlclaard
o I Tan 1 Anguttus 1885.. ..
o RentenrekeniDg, Balan. Tall .,
!

Drukwerk, Adverteren, Boeken
en Schrijfbehoeften , ..

Pas Boeken ... ...
Kantoormenbeleu, lO percwt

yerminderiDg in waarde ...
Salarissen ... ... . ..
Toevallige Onkosten... ..,
Huur en Belutingom... . ..

, 13
b~O 0
:n 0
If;lj Ll

-£I,I:lj~1
Balans op Crediet van Foods Balans van verleden
'den :lIsten Julij 1886 ... j ,865 16 () boTen aangetoond

jaar al.
4,700 5 Il

£9,003 9 4 £\1,003 9 {

Nagezien ell met de Boekl'n en met Documenten vergeleken en correct bevondeD.

BALL & LEOREW, } A ~'tHENRY HALL, n'~l euren.

---- .... -.---._.-_._----
ANTIL ~l.DE 'VIi T,

ARCHiTECT, ENZ.

DE Jaarlijksche Bloemcntentoonstelling zal gehouden worden op ZA
TURDAG, 6 NOYEMBER, bij gelegenheid van 'de Inwijding van

het College.
Yerverschingen zullen verkocht worden.
,Te beginnen om 9.45 ...-.m.-Toegangsprijs lso

•
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Exploratie Maatschappij, Beperkt.
Kaapstad, No. 6, Kerkplein,

26 October 1886.

Paarl-Pretoria Goudmijn
EN

KAPITAAL £60,000.

VOORLOOPIG COMITE:
PRETORIA.

N. J. sxur
li. J. t:'CliOEMAN
.J. 8. MAIL-US
S. .J. DC TOIT.

OP GE RIG T, SEPTEMBë:R 1852.

PAARL.
1'. IL L\ l'RE
.J. r l'.l'EHULLJ
D. F. ['l T< lIT
Dr. Jo.;. liu.F.F.llAXX

Nomiu aa! Kapitaal .
O}'/x/on/tl Kapitaal, .
RcurvejiJ1Lds

HI,43(J
13,810
11,810

Wel-Ii:d. Heeren H. M. ARDIRlIJ:, A.
EBDKN en J, H. MUQUAKD.

hditeue. :

DIRECTEUREN:
W d- Edele Heer J. A. BERNUARill. Voor.itt,

" OlDKON J01.'B'I1T, W.Zoon.
" SED. V. VANNIKKKBK.
" JACS. J. BLIGNAUT.
" A. J. MARAIS, J.Zoon.

·P. J. MALlIERDE. Olo.Zoon.
" OIDEON J. MALHERBE.
" F. J. HeGo, SR.

" "M. D. MALIIEHBI!!, SR.
.. dt (lo Bank geeft Renten op Vaste Deposita; Wel-Bd.

1I.,t do-l .ler ~[aatsehappij IS een tweevoudige, gelIjk door haar naam wor bet tarief te worden vernomen ~n baren
aB~geduld, zlJodr v ooreer st ht t ontgInnen van reeds verkregen eIgendommen, als kantore. '[Je Directeuren vergaderen Maan
hi-rrn rll\d"r omschreven, e n verder het prospecteeren en explor eeren op goud. daga on Donderdags, '8 morgens ton 10 ure,
houdende s t rek e n , pn In verbaud daarmede bet ver kr ijgen van minerale regten (Jm over applicaties voor Dieconto te beslis-
en het b"lnl ken of overm ak.-n daarvan als goedgevonden zal worden. en. "

KAPIT .:lAL. Agent Kaapstad: Union Rank.
J. J. F. LI HOUX, Kassier.

BAXKIERS:
raar! I'rctoria : DE SUXDARD B..u;K.

T. X. ru: YILLIERS, Solicitcur.
C.\RL l'ECKER~rAXN, Jr., Temp, Secretaris. "

DOEL.
IIeeren J. P. FAl)RII en S. V.

HorxlT~.

Sterft.ris:
W cl.Ed. Heer J. C. GlE.

EIGENDO.ll OP LANGLAAGTE.

De Pre",u~ ItjtljlJlJ,liiltnoorwil hetaaihIla,
... ar rial de rUil/leraar lIel.ula.gl,lIalj,,·,urIUA:1I
•• 1 u~e p·rin". D.,/;oogi"g.

----- GE-V-E-"-'r-I-Q-D-l-S-3-6-.----- Daar di! U~ .. Onderlinge Verzekeringsmaat-
.. sehappij " ir, ",ord.~ de fDi~.le •• id, al, i.

40"" Jf(/a/~Af1ppi,jn, 1.."cAe" ddW. G CO~IBRINK rerultm/tuerdee/d . .Jllube40orl
• , tle .. 10e .

HOROLOGIEMAKER, . ..
OVER H. STURK & Co. 4.1 •• ~d. Dali e~1t 1.)dDait DU DRIE J

J • erdeel d , e. le I " .an JJ. lteJl. Da. I.de,e.
lE.ortemarkt.traat. Kaap.tad, ••rgelat •• , 0", .. j .. lui au de door 4 •• D.'·6eJrerdel
Steed. voorhanden Horolog ies, Klokken en Juw.,. 0111 I. doe. loefJoeflttl, dt 4el ai, .... da

l ivr-swa ren, Zilvereu ru Plated Lepels en VOl" ~Iali"g le olll.a"ge",-o! 4el aa« t.
ken. Tafelme •• en, Peunemessen, Brillen, Oog- ermiltdui"'1.a. d.loelto"uligedopr ..... t.
g'azen, ena., onz. aar/ij/tic/u premie.

Horologies, Klokken en JDwt'litr~waren gerepareerd
en aller lei werk teg.n billijken prij. ged aa n.

II, t Kapitaal d"r ~raatschappij is gf'steld op .£60,000, verdeeld In 60,000,
aar::decJen V:IO i I elk. Zoodra voor drie-vierde van het Kapitaal zal zijn inge-
sch r--ve n , z,'! de :-1 ",dsclwppij als gevorm d beschouwd worden.

Ir,JIt'1l de aar,vrage h-t gestt>IJe getal aandeeien te boven ga.at zal de topken-
ning pro rata geschreden op aanvragen voor meer dan 25 aandeelen. Applicaties
voor :':5 ,II Udtllit'r aaudeeleu worden ten volle toegekeud.

)

De k w nr t plnat s " LA);'; LA."G IF ,lO \Vitwattlrsral,d, district Heidel berg, is ge·
k och t door ('t'[J }''':lIlsch r-yudicant en de voormelde 100 claims zijn daarop uitga-
zccht Uit (','11 "aIIt": v an 551; I ~ v,,~ do 100 claims zijn gelegen op de reeks van
riflc n, b. k c nd a:.'i h", lluofJnf (ma iu rt·ef) van de Wi twarcrarandache Goudvelden
welke door de pl"ats loopt; 28 zIJn vlak daarnaast gelegen op de nog overige van
do z elf.ie re.ks van riffen, eu Je o,erige 54 claims zijn genomen over al de andere
gondl,o:Jdt'nde riffen op de plaats.

0.. 0venge claims ziju ou middelijk daarna uitgenomen door verschillende
Sj adiesten en P'" SOllen.

j '0 .\laatscbapf'ij out vangt gemelde 100 claims als onbezwaard eigendom,
hebbcude niets urde rs te betalen daarop dan de Gouver nements licenties. Boven-
dien zIJn kosteloos aaa de MaatRchapplj af~estaan. zoolang de ontginning duur t,
drie rui me stukken grond, ann de twee spruiten of waterloopen, welke de pla ata
doorsnijd-n , t w ee daar vsn vink aan g8rneidEl claims, voor Machiuer ien, gebouwen,
e n a., wd waLCrrtJgt. Gemelde plaats" LA:l1GLA.\Gn" IS overigens centraal ge
legen, ongeveer Jrie wijlen van het Kautoor van den Mijncommissaris, is rn iei
VOOTZ'en van \Vator, en biedt door hare ligging bijzondere gemakken voor goed.
koope ontglnOlng.

Do lJlerlJa volgendtl certifikatan door WILLIAM S. OA1'V30N, F.C.S, van AGENTEN VOOR DE " ZUIn AFRI-
prodotJwlngen van kwar is op de oppervlakte genomen toonen de hoeveelheid goud KAAN EN VOLKSVRIEND."
door de vursch il lende r iff eu geleverd. Adelaide _ C. Callaghan.

L'ltslag van proebewing van ecu monster kwarts ontvangen van den Wel-Ed. Alice Geo.Murray.
Beer IJL' T'JIT op Aliwal ~oord • J. J. Herfst,
e :::t:ptember morister gemerkt No. 1 goud p~r ton :2 oz. 11 dwt. 14 grs flarrydale - - - Il. Z. De Villien.

d N 2 d 13 14 dg' • &"uflJrt We8t - P. Teske.
u. 1 O. O. oz. wt, grs. Belmont,OriqualAnd Weet J. J. de Kock.

In October 1\0. 0 do, I oz. 6 dwt. 8 grs. Bethulle - It II. Mc!Jonald.

E .. k t k t t tI di R"shof - h. de Yilliera,r ZlJn 00 mons ers war s er on e mg naar Bredaedorp _ _ Jobn Taljard.
Dr. HAHN gezonden, waaromtrent het rapport bij Brits town - T. P Th-ron, M.L.A.
het ter ~erse leggen nog niet ontvangen was, doch Hurller.dorp- Pbilip 8nijmu.

1 ht t 1 d t 1 Colesberg - - J. L. Knobei.
S ec s e vo gen e eegram:- Ceres - - Jo •. Fourie

.. Monsters 3 en 6 leveren twee en een.~·Ïde onsen 0..ledon • J. Esterbuyseo.
M t 6· b . .. CalVInIa - A. van Reenen.per ton. ons er IS uitengewoon rvk. e andere Cradock - A. ~l.tcalf.

monsters leveren 429 greinen per ton.' Clanwilliam - J. H. Norzarb.
rBr;:-'TElJl1\U V AN KAI'I'l'A 'L. DDollrr~~~bt • - J. S. Vao Zijl.
~ .:>. u...n Linden beril Il Dreyer.

IJ k I I Id d d I £ J5 00 . b f)iamantvelden· - S W Yan \V1'J'kct 'ap;taa za a us. wor en ver eo : . zo, 0 IS esterad voor den aankoop. D' L' I ""--- I .. .
iJ I j I 00 I d I " L I Jl 'I lot. r.rme 0, ~rawo"'a H. T. BubrmBn

,.an O'i'l'ngl'me, e c alms op ep aa ts ang a.agte, \VitwnterBrand,''Wurvau, Embokotws > • T. Ern.st Jaenick •.
d~ verl.oopers fI9,II(!O on,tvallgen zullen in ten volle opbetaalde aandeel en, an [Fra".8chhoek • J. C.le Hoex.
lo,UI)I) IU kGutant. De io,O,)O III kontant IS betaalbaar, de eerste belft na de FraserbuTIl - - Oeo. Hodll8on.
tweeJe opb. taling, en JIJ twetde hélft nadat de derde opbetalina gelcbied zal ziJ'n, faure8mlth - "ExecuteuT1lk. &: Trua

I h k I I d '" Maatscbappij.
en de ba ans van et apltaa za "angewen worden voor bet aankoopen en oprigteD Georf" J. Kret%en.
van machlnen"n, onkosten van ontglDDlog en verder voor het Len uitvoer brengeu (loudin. • T. C. Botha, Jr.
van de "udei e doelellóldeu der blaatecbappij. Or""O-Reinet A. P. Vsn den Berg.

OPBI:.TALI~G Held_lber", - P. W. J. Booman.
• . fI ulUan8doTp Chaooud & Yatee.

De (( rmen van opoetalIDg op ~"tldeelen zijn als volgt;. ;;anov;r. O. Nathan.
2! 6 Pl'r A andeel LIJ aan vrage .2/ ti biJ toekenning en de balans in paai jemen ten H~~:fie;):n: • ~: ~i.~:~r.

,.RO 1J.Ld uJlnd.·r daD.:' elk, bt taalbh!l.r on kenDlsgevlOg van Fene maand vooraf lacob.!dal - - J. W. B. De Villiera.
DE ~:KI)t; O!'BE'l'ALl:-'G ZAL UE:::;CHIELJEN EENE MAANU ~A TOE- Kllyona - P. M"tel~rkamp.
KE~~l~G \'Al'1 DI<; AA1\UEr;Ll::~. KOT!IDDRhmd a.Schonken.

1\ roon,tad . • H. J. Morkel.
Vr, Hhl El:: H0 SlUNG V.\ ~ K AI:'IT AAL. I{rakeelrivier - IjlIl. L. Ferreira.

IV b cl .l k b d d:\1 h LadY8mith (Hiver8dale) A. G. ri. van Velden.
anne'er uit rel mg van ue \Vel zaam e en er. aatsc appij vermeerdering r.any Grey (All ...al N.) C. O. Cloete.

,.an kapltnal weuschellJk maakt, zal de dlrfctl8 daartoe eene vergadering van L~dybrand B. P ..... n Heerden.
aandeelhouder sopruepen; eene meerderheld van DIet minder dan 'ZIJ der ~Iacl""n - • ---'_ .
tegenwoordig zljlldn aand~e:houder:l zal tot zóodaolge vermeerdering van kapitaal, M"raulburll . • D. F. Maraio.
door de I1lfglfte van meer Mndeelen mogen bl'slulten en wel IU dien verstandl~lt.lme.bury- J. J. van Aarde.
d d J Ih d d k b h d d· d O. de Oreelf, V.ln.
at e aan et' ou en 0 voor eur e ou en om e nlllnlVe a.an eelen pro Talo Middelburll- _ J. L. Pretoriu8.

op te nemen. \luTTllysburg - O. S. lIauptfieisch.
IJ ESTC'U H. Modd.rólat - J. W. L. Hofmeyr.

MOil8elbaai - - K Meyer, N.ln.
ZootIm fland"cle:J voor 3/! van het kaplta.al zullen zIJn genomen en toe-gekend MODtl\jlU • P. J. Joubert, W.ln.

zal h, t \ o(lrloopl~ eomltt- nR behoor)!Jk ekennlsgevlng, zoowill.door de drakpers als ~!oorree.burg • 0. W. D. Ruot.
t I d d lh d b lP' h N~p,.r E CJ Bellmt clreu alllS, ren verga enng van aan ee ou ers e eggen te retona, tot et Natnl _ • _._._ .

kIezen VRO eene permanente 011 l'ctle. Namaqualand
St( m regt ook bij proxy geldIg, zal door de aandeelbouders kuuneu worden .'ia.llr.th

nl tgeoeft.ud naar de volgen Je verhondIng : OlifaDtsrivier
I-a áanneeled 1 Bten (Iud;shoorn·

10-:24 " 2 stemmen PMrl -
~5-·E) " 3" PimTBton
5U-aa 4 Ptltrus.ille -

" ;" Philadelphia
I ut) L'n meer" u" Philip"t" ....n

De ~[ at eh pp I . t d d d d W t B kt - Piqu.tberól - •• li S n I~ za gerl'glS reer wor eD on er 0 e op elter e verant pr t 't b
woordl·IIJkht·ld (\rl't No. 5, I~ï+, Jer Z. A. Republ!ek.) I'u~r~:~i~;~ ~ urge

ApplIcaties vOOr aRndeelen zullen ontvangen worden Joor den Secretaris te Potchef,troom
Pectorla, en aan de yolgende Kantoren: Pretonll _

I'aarl :-LJE V I1.LIE R.', FACRK & Co., J. F. P. PIROLD, Patriol KANTOOR Prieska
BloemfonteIn :_~. llC'hCK&NHAGE. • PrID8 Albert
L' 'J. . . Queen8to ....n-
,,,uapstau :- uBAN JA);,E~ & Co. ({iversdale _
Klmbt'lley :-0. J. HU.RROH. ({ichmond L. H. lIleur"nt.J. L. Conradie.
Port Ehzabl,th ;-~'AIRllRIDGE, PETTIT & Co. ({i.beek '.\'eot • F. HU880UW.
Pletermantzburg :-VAC'l~ ,,\;PAf Ng Hober: .•on - - J. A. Neethling.
Phdlpnolls en F tb J G L' (!'h b k f Ib ..beekskMteel D. Krige.

t' auresml .-. . ocw • ee 0 s ontein). Somer.~1 W68t Johan Theuni_n.
LIjsten zullen g'c:lloten worden op 30 NOVE..\1BER EN Tr.; PRETORIA OP -;tellenhosch • W. J. de Kock.

lU LJECL~lBi':H.. Steynsburg- _
Swellendam • 0. Reinecke.
Saldanhabaai • J. C. Stepban.

A d 1 ::>chietfontein - - Sterrenberg.voor an ee en. Sutherland. C. A. Enól"l...
Somerset Oost - A. H. Bormen
farkMtad - • E. J. StIlni.;. Be·.te.le •.ecb, per lb.

Aan. .. . . . . .. Tijllerboek, P.O. Welge-' Peet. per bo ••
vonden(d;8t.UiteDbage} R. W. Mohr. H_r. per lb.

......... .. Ii;>lbagh R. Fl\Ifan. OniytiD, per .Iuk
0""""" , .. ,.' ...... ". to Ultenha~e • A. de Villiers ft:iiel'fJn. oer 100 ••

\\' aarde Heer I Unecht (TTBnBOaal) _ H. L. Neethling Groene Vijllen, per 100 ...
Uniondal. - G. L. 08n Beerde. OroeDe Erwten, per mud

ApplicatIe wordt hIerbij gemaakt voor aandeelen In d~ (( PAARL- Va. Rhynad k P il V Rb OUIIYM,jlf!r 100
PRETOHI ..\ (;O"LJ~l[J" L:".· EXI)LOVA'I'IL~ n • ~r - - " 8n yD. "'-'"1.,, •. ""r otuï,' ...

L _, L.' "r, hl A AT::;C li <\PPIJ BEPERKT" \an der Hyl. I'II&I,P.O. V.J.Marit%,Jr. H' lh
"aarbl] ingesloten [ s. d .• zlJnd~ '2/d per a.andeel, en onderteekende 'VV~lnlter;dburg • • D. P. v. d. Heve. <,~~,Ig'!."rr .tok

b d h b d ....... 1 '''TB uTll- - W. Roux. J • r •
ver In .. , .. ZIe ovengenoetn getal a.andeelen of zooveel mlOder ab pro rato Victoria "Ieat J. B. Aurel & Zoon 'BI~(JeoeD, pe18tuk
aan zullen worden to'egekend te neRlen. Wijnberg G. de Kock. • K.oDl]nen, per .Iuk

..................... verbind tot de betali ng der verdere paaijfi- Winburg •• .A. R..ed~r.. Limoenen, jlf!r 100
menten op zooclanlge aandeeIen al~ aan toegekend mo en worden Wintérberg, F. BeAufort R. StsvenhajreD. ~::.tII,pe~blOO... ..
termen vau prospectus, en tot bet ondtllteekene'l van de statuten der ~a.at.chap i~ Wellingtul. • I E.O. lIJalherbe. ~Il. ';.: 100 ..
.... cl PJJ. F. Pentl &: 00. Sh' I h'" Ib".nneer aar toe Llpgeroepen. \o'ïIl0 ...more A. W. Dill. C Mjlf!DY- • per •

W te J 0 d W t SpeeD"ark~n .. per Itllk .•orcetl r· - • • . e e. Oi.o\f'I per mad'
1\ akkerlt,u<Yol! • • D. D. Dierman, Jr. .\ u. ,;. "~, p&r bui ::: ::.

Volle naam.... NEDERLAND- - Jfaatscha.wi tot WUd@E<on>1..n. per Itnk................................. " .)8vorilering der H&JldelJbetre~ WiJD per t "III
Adres :... ~u.IiCholl ~C1letlaad OD Zuiel Afrika. ZulirliautDeD per 100 lo'

De laatste Verdeeling ...a.s 'ii' 2 pereent pel
jaar, of G percant voor de drie jaren.
oe volgend. Verdeeling van Winlten zal"De Zuid Afrikaan" en ~e.6hitden inAu~ .• 1889. .
Personen, d ie sieh ter verze~eTlng r'eoretellen" Volksvriend" worden nil/belaaI met de betaling van de

• . . . . Au". ,.. n het Oenoótocbap.

DB, Intee~enlDg. op dit Blad I? ID, de Sta~ Prospectuseen, Vormen van Aanzoek en al
£1 los. en In de Buitendistrikten e: informatie betreffende het Genootaobap, kunnen

48. per jaar. VOORUIT BE..TAAl:BAAR .• erkregen worden I8n het Kantoor te Kaapstad
Aan el ken Iuteekenaar worden Dna Volle of bij ellt der Ag.nl8chappen Ootr de lehelle
Bla.de!) per week toegezonden. kolonie.

~ Zij die voor het Blad wensehen te op lut oan het Bestnu r ,
!~rtankenmoetendrie maa.nden Vooruil J. C. GlE, Jr.,
.ennis geven van hun voornemen. 8ecr"~Bri8,

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

Kantoor open van 9 tot " ure.

ALGEMEENE

BOEDEL EN WEESKAMER

Voor bet Admin!8treren YIIn Eigendommen eo
Boedels, al8 Executeuren, Adminietrateurllll,1
"oogden, Curatoren en Agenten.

\ .
I

• J. G. Fi88Cher.
P. J. rlaudé.
8. P. van EII..... e.

f T. Hoo., T.%n.
ID J. A. van der SpUI~
- A. J. Myburgh.
· P. J. d. \'aal.
• H. O. Dryer, A In.

H. Hot,r.
J. H. . Zoer.~

• G. A. F. de Ol'll&fI.
Geo. Laur.nC8 &: 00.

• O. M. DoutbWBite.
- - Faure.
- P. J .... n der MerweJr

Vorm van Applicatie

1.1;
~

I' ,. ~"'.:;1r~..~;t'<:;"'~~,.,.r~~~_
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Beatav I&a,''foerd dat d) nl! t
" wanD 'folgeu d. Kerk ~I. doo

er kIeme IDoek~t'I eB nu komt er een Welnl8 N 1J1.... lkul Bettuar, ea dat beL Pro't'."Be.tlla
geelbek Het II gelukktg voor de rinoben CJUlt V crlOllel len aLu...,lIlloltafDmeu reed. urom de ... k II81II' beC ol B.lt b"n
"ant Wllre er geen 'fllCb dan weet uw oor [Dbambane .-roerr IIObatphghl( aa U rn III ete L8ru~.. odeo Oa.rop liJD II) doo de
reepondeut Diet A..fdeelingeraad met la of liever, want hij 18 dood a'lO &tJll ~YD dill Oootr.eta 0Plleroepea 0111 door dele

p~olger Nqdngao I: JD een geu hj I gt! ~.b lOrJ te worden doch dur diL ID aU jd II
~6D on1er Po tu,,(eetIOh bee OI1l' iCe om u m t de bep 'fan bet Kerk R elemeot welg.rdft

oote't'reden met UmZ a 8 b staa do b , .. aardeD l1li0 die oproeping te 't'oldoeo 1Ja.
;> tu eien I aie ,t~e stammee belastiu KUYPlCB eeht ..r lOll ook naweDI de anddreD aan
or g ... d be I d Jd" de :Sy ode inliehr ogeo gnea 100 dl..
P maar ZIJ ""e ger en ta IO~ en 0') eu bell.ord werdoto Voor de Synode y"r
-en Portogeeech beambte VOD geboor e acb ene n wel~ rde de P Wiel bemecbter aAn bet
BaDIon ol Yeor die gewodeo was se te .. oord te laten komeo foor b) op de eaLego
n eo Een kleIne ma~t werd 00 van r eehe ffagoo dle bem ~edunloudeo word eo ge-
bambane gezonden en deu nam de aot .. oord sou hebboD KUyP.B .. en.cht" een paar
I..,.;'....,ner .. n die deo ontvaoger der ffdgeo Le doeo de pr"aIBb~le 'I_tie ddr be-

Drie of 'fIer maanden ge. 't'oegdbeld faD de Syoode ow de bez .. aardeo 10de
u B eo Eogelsohmao vao IlIOhtlaal Le hocren bd retIe.de doeh du "erd
J.>I.ay e b.1D door d~n Voornuer pertloent geweigerd

VDUU"U" met een gids Daar Nqunpna om Toen ble~f bem OI..La onr daD ooder II olelt
van hem verlof tu be"IIDl8n tot bet delreu tagen IU ke b.Dd~l .. Jle b. 0 e lIa..n \\'at dr
van goud in 1110 g bied Toeu de gide eer KalJp r .. g "0 .. lid. be..ft h) I"ter eeb I' eh)k
N"aturel terugkwa'1l verbaaIde hij daL hij de Synode IDIle&ood..D 80 111.dert 0 eeD"

b ochur» Il ~IJ D KUYPr.F voo de S!/no-{.
publ " g m kt lo dl" broeb ..re Il".ft d.

In de ... 1 "aar d.
H.n,mlld Kerk~.noot8ChBp

d.rtig troaw. Gelu geD 01_ H.eren Ir"
alaaft"

O~"'UU dat dit errerlijk .tak oDder~
kend 11 door de beoreo Tb N ( on.... \\
't'&D d.o Bytel Jl T F Weetrik A A ScbOR
Len J de Kroe. A. U Boot W We k U
de Wild.

ovuWilmde dat alle dese gelloe 0 1,,0 1"1I1f" Deu d. plaate I llogla&jr e do- r een
ook leluD deo ZoDe Oode 111 I) K~rk al. Syad caat I olekoeb daar I J op sich I f Mn
K 1011'Le ....r.o drr b Ie~gr kat~ 1I0dJhuDJend" p lUl~n r de

OVt w~d, dllt 10 de CIUIII un Rotc.-rdam W Ue .. at" orudacb. 0 u1," d "0 dur • I bot
DI.tt IDID de ecbnkk"b)DLe louch" nil Jl, IDlddolpunt ....... de ~f Ikaandel1l f.r~ad"ren
den Zoae Ood. ,oortw-..ekert sond r dat II) al .. I bel UWdO IU~11I 0 I oo .... lkolD I J "11 jle
H Itullr uok 1111IreeDII8D IDIIItreg,,1 ollme ow b )J"DderhodeQ faO g.weld. plaa18 Le 't'_roemen
dIL kwa.ad Le etll leo LanglutrLe 18 'ferdeeld ID ner plu UD Op

overwegmde dat ut gellleide CI&88I. de b.t gede.ILI froeg.r beboor"Dde uo deo. heer
acbaad ..li)keLe aedeloOlh81d "80 brooidr nkeu 0 0 0 albl11Seow..rdeo h..t68 IL 10 d"D gebeoelea
b.. d ouder de ledeo ODlIerkerk .oort .. oedt ~mtrek be alellde gouddntI ..o ooLdekt ree j. bi)
loader dat jl;emeld Ho.tullr blerl.8geD dlla,er bel ~o dee lun door de 10.pecLeun Walk.r
met ID&HregeleD "0 tucbL optrad eO Ht.rr 800 Reeda ID de mllLlId April br~t de

OVOnD'!J'ruk dat ook ua: Tb_.ol d .. , J beer Ooetb" ZIO nlk. ter kenDIl d~r l~ej{"rlDg
broeders 't'..rkl ....gde 0.0:.1'DImIDer b I ~"w.ld 0 e eeokomeu, goud,,"t. H. ootbra~ DU ook
Seetuur klagteIl insond Legen amb geoooteo UI.l aan Ip<OIllat.u. die de, he er U etbu I D
dl" de Godh d del H....ren loochenee ot ID het f rI'I! Boech reld .. aar b J tba I .. ooat,

o IIrwegendt dat êu De Theee og 61 g"DoelII bIturmdeo om I JU plaato Le ko<p n of te buren
de pe sonen nopgeweld foonll eeD u et-be Jocb d. oud .. b....r w lde nieU UDtC8&D bu Lea
dil d ..od gOllCbl1 uo t .... e J& 00 ou I b bben lDo1eweteo der Rag ..nol( AldOl k"'&111 bet,
opg"l"IIk.ld om _d4bM.} ier. van <vn H_ • .!at d.. fert@&"ow ordiz ..ro uo h.t P....rlacb.
J .. ou ch .tUI ..a e~r.o IlUd"n nlAm I 8y dlClUlt due plaal8 1101{ yl J yood.o lerw jl
II. k.o d. toeb DI.La lIDde. dede dall..ao a lo kau~ n de ~ udb udeode plaeto 0 op
opkomen '0 r de rej!'teo ,an de lIem..eol. a e d okba" WllloO waren Il_koebt lf baard,

ea o~M/)eg ... 1 el delijk dilL h erb 1 jl.eo ,.rpacbl ferdee d onl A~o Wol 1111 Jde "ar.a
ander b I~nll op het lp I sto d dan k ttel de p ....tll8Di(ekocbt door d..n b"er U B RobullOO
ou il. lOi(be de {~rk. )1. Bes ur 0 fa K mb rl J

!Je: m d. du d.1 )lret. 0 LaprakeQ '"'11 G d. D..urLetroo .. oord g"l11 UD b~t Paar ICb Syo
be • Woord Jc I\t, v r .ID~ de da d .. r ko Ir u1h ud"ode

!J %.~n d. IC oodb.-gI •• e. d..r lI.r,orw og pl .. a'" u II r I "al II' "1(00 d 0 b.~r O..s builleD
!.ol elll t nil' f"O P.p suacb"D of.rmoed 0 b.t llvecbuld baloo b sp ..k.o aam en IQ b)

en flt:C m d.. bad d"r wa t.lareo aRn "e na , JU fan deo rr ... d"nt de term.o en buurdeo d.
beo n d~ k" ke Cb 0 deler &od.n deo H "re P'" • voor £ ,6UO per laar pocb lator kocbleo
loud 0 toeb hoore ' d. ~.b ....l.. P .att n ellC....dolll

'l'e kl.art g.noemde penooeD acbuld Il un IJ. yel1lcllll eode r tr.n OHr d. p aat. h ....Dloo-
bet d )fen ... n PftplBtllCbe bOOjlhed.o 0 de peode werdeo aflCebak..nd ru III 50LI mIlD" lI..e
U.r.f rmeerd. ke ke 880 tel<"r II. m U~ I :::Jyd ca&t reten ..rJ .. lOJ ca lIIlI .o~r bel eeo.
d. broed. I ke .fde eo aan m .bru k nn op • r gteD a.s. ... acbllPp b YA ten de DlfeYeel
d .. door Cbm us 01l8ltelde kerk. jke Debt 0 c181ml 0 één. r J o•• r d. Mllln R ~f of

pOUlIop b 0 loe ft et een b mp nil IllIUU" Hoofdrit der Wllw.t ... andlCbe 0 ud ,elden 28
" ..I e.n A&okl&l{teb J bllo e gene Uhr stel Ik. cia lDe aDoeX d. Ma oroef 0 aleb bef&tl.8nd.
conec e u. .""rb), hoof fO"r boofd I jode ".n ge uo d.... lfde r tt.D \\ IIot d. Mlllor f be-
d. b•• ren Th :-I 0 011881 W ,an d.u By ltaRt U t eeot! reek. '''0 (fotO.. elke P.oKI elk...,
t~1 J T F \\ elt Ik A A Scbuut.n J <I OOpilDour eeo breeder terr. 0 dan 0 éene nJ
Kroet! A 0 HoW Weok 0 d. \\ Ide e .. ml kao "o,d ..D bent Everder o .. r de
m.t LJI Tb.e8101l verwaaud .. orden ow • eb .... aode e lfoudboudeD8e nJm .. e ke door de
te ""cuteo y or butt ,61 0 fAn d. dwaalweli pleat. OOpeo • of~ l;r. cl.. UIl ... rd.n daarop
al te gllan eo n et le nrootmoedltl 08 dor Ultolege,.n ID b okk 0 flin () lot 1 c II1me per
I" e url( nog b) d. 1rooo der l!enAde te bl k eg.o ""D8'P ca e ~t&1 nil ... het Sy "di
lo~ken yoor de loode door hen btogaan 0 d t cut (beha n d U"..v ro lIIeotl c.o I a f ..O
v or d. he. n Orooo&l eo Ue WIde d. le f. £1 lUI t t loa por e &lm p r mund Bone
::eA wokm 1C1wr" 1/ dorsteD ~ IICbeD DI.t eell '.00 d. lOO claiw. yoor d.. I(rooLe Mu acbapp J
","r..cbow ng er b j g.re~r't'e.rd h bb 0 0.& d. yo geode portlOOeD

AldU8 ged ....n n h t g.eotel )ke I! r gt der eD ::;yodlcaten b okk"n e &lm. p de p ""UI genu
S or: ~ten

Uuder e oDd

Witwatersrand' Goud-
velden

DE PLA\T3 L,\'iOLA\On

OU8

<{cl

Uil' I u lUll

0. t'OClngen en gepu.blLMerd 30 Oct 1015

LON )EN 30 (JCT -Geo raai Kanlbars 1"" ..... nAn
Ruas soh A.geu~ te :S fil!o, betfL liJn oude
Ida ...te!} on u scueo her" enwd tO ~IJn 1(11

o f eeb

EEN ULrI.uATUM

e gepubhceerd 31 C,t

KA.A.PKuLONII<:

EEN SCl:lll<:1PA.RTIJ

CATlICAHT lO-De Oat! ca scbe
Vr Jw ge Scho p8(!h nL u 8 te Paard bebbeD Idll
heden geschoten om deo negor n(l8beker h ..n
&CD sterko w d wo bJ het vucn Het
totaal d~r gewMkte pn teo WIlS 3t5

PAAH.[)EN

PIETERMARITZBUKG Nov -Op
en drol<bezochte 'fergade Dg Zatnrdag

Standarrl avoDd te PeterwIlr tzbnrg gehouden werd
a tdwl D een be~!a t bJ ace ama ~ nan~er:ouHID w.aa

i n de h~ndel w 8 van en Wetge't'euden Raaj
met belre"-k n~ tot Zn! olnd werd good~(l
kenrd

ZULULAND

EE~ DITl EELING

KIMBERLEY 3 OCT -De
D amautmaa 8chapp J betft eeD
fan :3 peroe t verurde d

KIMHERLEY 31 OC1 -De
NEDERLAND

EJ<;N CLUB AFGEBkAND

KIMBERLEY NovUIBu-De K ID
ber y C Db 8 hedeo avood door brand nr

n old

PONDO ZAKEN

BRy Y

Hof van Insolventie
r-;IEV \\ E IN:::JUL\ .. STlE.,;

J b.ouee I et <1
jer ,an s'" U08t

fil' ZlE biJl OSf];:;EL

,.,
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D~ GnOO'fSTE \rOORR,\!P"IN
ZUID AFRIRA,

SUPERIEUR KOLONIAAL GEMAAKTEN
De beste waarde voor bet geld in de

Kolonie.M
-EUBELEN,
EUBELEN
EUBELEN I

PUBLIEKE VERKOOPING.
IDE Ondergeteekende, behoorlijk gelast zijnde, d~r den Executeur

Testamentair in den Boedel van wijlen Mejufvrouw WJT.HJu,VIN.1
FRIm.ERllU. BARENDINAPRETORIUS, zal publiek verkoopen,

Op .Dingsdag, 9 November 1886,
TE 1'0URE V.K.,

Te'RHENOSTI:RBOIK,
Voor- Piq uet berg, Distrikt' Olanwilliam,

LEVENDE HAVE :

D. fSAACS & CO.
VOOB.3..a:_I:B SJ:TS-Elegantle en Steu:.u Ve~eeAla:4

D. ISAACS & Co;
BETKAMER SSTS-Masaief en SubstanUeel.

D. ISMCS & CO.
SLAAPK.AMEB. SETS-Van TerachtlleDde .outsoorteD eD

G Tafels 1 Kleederkast
g Stoelen 2 Katels met Bedden
1 Rust bank 2 Emmers
1 Bakkist 1 Zeeppot.

DE TEN VELD STAANDEN OOGST.

Patronen.

•
D. ISAACS,Ir, Co.

~EDEK.ANTEN-Onverg.eliikeUjk In quaUteit en Prijs.

D. ISAACS & CO.
TAPIJTEN-Axminster, Bru8llelsche, Tavljtwerk, Kidder-

minster' ens.. de laatste Mode. en KleureD.

D. ISAACS & Co I
5 Merries

100 Schapen en Bokken
10 Varkens.

12 Extra I5lagt- en Trekossea
16 Aanteelbeesten
3 Extra Rij- en Karpaarden 24OVERTREKS - LS VO ~IB. MEUBEL1:N - ZIjden, .met

fig.uren, Tapijtwerk, Cretonne., Repps, Plui., enz·,
de ~ icuwste Patronen·

D. ISAACS & CO.
BOERDERlJGEREEDSCHAP : HARBISON EN ICGREGOR'S -. ALBIO~: IAAII~CIij~

TE WORDEN VERKOCHT TEGEN MINDER DAN ORIGINELEN KOSTPRIJS.

1 Span Tuigen
4 Kuipbalies
2 Halfleggers
2 Halfamen
2 Ankers
1 Behroef
1 Lot Pikken
1 Lot Graven
4 Manden.

HUISRAAD:

1 Wagen
lOpen Kar
1 Span Jukken
1 Do. Riemen
1 Do. Stroppen

10 Zakken
1 Geweer
1 Dubbele-Voor Ploeg, Howards
1 Enkele do. do.' do.

239 EERSTE PRIJS GOUDEN en ZILVEREN MEDAILLES, enz., zijn toegewezen .aan H. M,G. ,lo (:,,_'5

"Albidn" Maaimachines en Oogsters sedert 18i3 op de voomaamst~ Veldp~fn.emIDgen en Tentopn!!ttl·
lingen in Mededinging met de Machines van al de voornaamste Fabnkanten ID de Wereld.

Bet Goedkoopste H...ndelshnis voor Meubllair, :r:rserwerk,
Porcelein Goed, Aardewerk, Glaswerk, lVIe.aeD-
waren, l'h'etwaren en aUe andere BuishoudeUlke
Benoodigdheden.

1Ii D. ISAACS & CO. - -
Deze MAAIMACHINES zijn ontegenzeggelijk de geschiktste voor de benoodigdheden van de Zuid .A.£rikaan~rhe

Boeren van alle in deze Markt ingevoerde.
TE BEZIGTIOEN AAN DE

LANDBOUWGBBEBDSCBA. vm a~OO.&A_Z.S
VAN

~lIe ~l'tilidf'lI
, t'~t'1I

Cijfel's
Contant.

zijn iIl ff uldell] ke
;\rtto Pl'ijLCtl, lOOI'

VERTOONKAMERS
92 Langemarktstraat, Kaapstad.86,88, 90 en

Geld op Verband.

ROSS &. co.R.'Geillustreenlc Catalo.rus en Priislii»: worden op aanvraag postvrii
to ert eU9IICU n,

G Mudden Zaad Koorn
1t Do. do. ~g.
32 Do. do. Haver en Garst.
Een gewoon assortiment Keuken CD Dispensgereedschap.

Terzelfder tijd zullen verkocht worden (niet aan den
Boedel behoorende ) : - _

Malmesbury :"xeouteurskamer~ z cmerbloe men, Planhn., enz.

NUGereed,-Aster, Duit",chc en
Chineesche, Balsam, (i!"be

Amaranth, Dianthus, St, ikrozen,
Helichryssum, Portulaca, " erbcna,
Zinnia, enz.

Tomato Planten, in Zes Soorten.
Groenteplanten, soorten.
Te Koop geboden tegen billijke

prijzen door
ROBERT TEMPLEMA~.

ZAADVERKOOPER EiS HWDII~T,

12, Kasteelstras t.

JAMES ROBERTSON, In den Insolventen Boedel van JASPER SMIT
FACULYN GOUS.

DE Baten in bovengemelden Boedel zullen per publieke veiling ver-
Stoeterij kocht worden

BIEDT TE KOOP AA~ TEGE~ LAGE PRIJZEN,
LOODEN PIJPEN, ~ tot 2 duim
GESLAGEN IJZEREN PIJPEN, ~ tot 2 duim
GEGOTEN PIJPEN, tot 6 duim, AARDEN PIJPEN tot 12 duim
DAM SLUIZEN, "Oentrifugale cc Pompen
KRUIWAGENS, WIJNGAARD SCHOFFELS
SIKKELS, ZEISEN.

~O JOX0E PAARDE~, van twee en drie jaar oud, uit de
vun den heer D. J. A. vxx ZIJL, Augsburg.

Ell wat verder ten dage der verkooping zal worden voorgebragt. Op Donderdag, 11 November eerstk.
Augsburg, Clanwilliam, :!4 Oct. 1S8G. Al- 11 b ddt Pl tli! wanneer ru en aange 0 en wor en er aa se

D. J. A. VAN ZIJL, Afslager. _ W-IND:a::mUVEL'
Kol. Weeskamer en TrustDlaatscbappij. - Inde Afdeelingvan Malmesbury, '

DE VASTE GOEDEREN. J. S. HOOGtNOOORN,
AANSPREKER., ENZ.

ALSOOK,

BRANDRAM'S BLOEM VAN ZWAVEL,
I:.i T GROOT E~ KLEIN. PUBLIEKE VERKOOPING I. Opgemelde Plaats "WINDHEUYEL," gelegen aan den Paardeberg,

niet verre van Malmesbury, groot ruim 414 Morgen. De Gebouwen,
zooale Woonhuis, Stal, Wagenhuis en Buitengebouwen zijn in goede orde.
De vruchtbaarheid van den Grond is in de nabuurschap algemeen bekend,
en de nabijheid van een handelsplaats en den Spoorweg zijn sterke aanbe-
velingen voor dit eigendom. Op de Plaats is Braakland gemaakt voor 25
Mudden Graan.

II. De Plaats "DE GUNST," gelegen ten zuiden van opgemelde
Plaats "Windheuvel, " groot ruim 244 Morgen, heeft de benoogdigde
Gebouwen zooals Woonhuis, Stalling, Wagenhuis en andere, welke in
behoorlijken staat van reparatie gebragt zijn. De afstand naar ,Malmes-
bury is nog geen half uur, en de eigenaar is dus in de beste gelegenheid om

'T' H~ 2 TTR. F{~N.M., zijne Producten ten spoedigste te kunnen vervoeren. Beide Plaatsen zijn

Zijnde de dag van de Wolmarkt, ruim van Water voor?:ien.,

ZULLA'N WORDEN VERKOCHT OP DE PLEK: DE LOSSE GOEDEREN.
LEVENDE HAVE, in uitmuntende conditie.

I. n« w£'lb£'ken~p" COMMERCIAL HOTEL," in de Stocken- 10 :Jz~li
s:romstraat, tw~~c:minuten van het Spoorwegstation, bevattende op den 8 Paarden 12 Rammen

K
(:ronkddoel' 2 ZItkamers, zeer groote E£'tzaal, Slaapkamer, 2 Dispensen, 12 Ossen ~~~ ~~~ee:

Blucher, cu en, onz.
Boven zijn negen Luchtige Slaapkarners. 15 Koeijen.

soorten I HET COTTAGE er naast bevat 4 Slaapkamers 2 Bediendenkamers, DE TE VELD STAANDE OOGST de opbrengst van
en C en groot Dail van Cement. ' 30 Mudden Koorn ,

Front makende naar het Spoorwegstation is een WINKEL HOTEL SO Do. Haver
DAR, BOTTLESTORE, en "RECREATION" KAMERS. ' 1 :Mud Garst. GELD op EERSTE VERBA:lD,

Er is (lok ST ALLIXG voor ~O Paarden een groot KOETSHUIS BOERD.ERlJGEREEDSCHAP. tegen 6 percent. per jaar, is ver-
VOERZOLDER, onz. " krijgbaar ten eenigen bedrage, C'F

Er is uitgestrekte Grond rondom het Eigendom beplant en bescha- 1 Drie-Voor Ploeg _lOpen Wagen geapprobeerde Leeningen.
duwd door welig ticrende Eiken bocmen. ' 1 Dubbele -Voor do. 1 Do- op Veeren, met Leerboom M . h bii

A A MBE IJ E N POE 0 ER. II. DIE KOSTBARE DUBBELE VERDIEPING PAKHUIZEN 1 Enkele-Voor do. 1 Schotsche Kar en vervoege ZIC IJ

HET succes dat tot hiertoe gepaard ging met het gebruik vau bovengenoemde Me. Hoek van de ~igh. en de Portcrstraat, met op den grondvloer een groote~ 1 Houten Egge. lOpen do. COSNETT & ST LEGER.
d icijn, heeft den Eigenaar, den Heer C. II. Ilvs~Nll[RO, el toe gebragt dezelve WINKE.L, uitgerust met ?lazen Kasten, Toonbanken, Rakken, em. 1 Paar Achte~Ulgen 1 Lot Zwingels .

meer prominent voor de aandacht van het Publiek te brengen; het werd in vele Er is een zeer groote ingesloten Achterplaats bij dit Eizendom als- 3 Span Voortmgen I 1 IJzeren Landroller DAS CULAND
ge:all~n bewezen een zeer krachtIg middel te zIJn tegen dr-ze zoo algemeeo beer. ook STAL en HUIS, oen GEBOUW als Bergplaats geb~t e~ een 2 Do. Ploegtuigen 1 Zadel en Toom Deutsche Zeitung ttir Sud-Atrika:g:~::gl:~t~!~II:e!:ag~~~ugldebWreokrd:~lnoorehotOkfdrlhjItl,kurtzlgltJght8ldb,d,rukkbingbopdeli\'?kTTAG~, dat, met weinig kosten, kan worden lierschapen in een gerief. En een Johnaton's Snijmachine, in extra werkende conditie. DruckuDdVerlag1'ODBraan.t 00
. " , ~ g l'S rue ,onrei{e ma 19 eiu In et loed J e Woning ,pl)n 10 de lenden en verstoppmg. ' .rzi:»: De HUISMEUBELEN bestaande in Ledekanten Kasten Tafel8 0 A paT A D T.
.. De bijzondere eIgenschappen van dit Poeder om het bloed te verdnooen en een DIt EIgp.~dom wordt rr~end een van de beste Bezigheidsstanden in Stoelen en wat verder daartoe behoort zullen den vol enden da d VRIJ.' .. DAS CAPLAND" hat .ich IDr Á~IjlTIt.

YI1Jenbloedsomloop te bevorderen, om de werking der ingewanden te prikkeleo eo het Dorp te zIJn; daarom biedt het een zeldzame kans aan Mannen van DA.G den 12den NOVEMBER te Malmesbury ver~ocht t' p ~mach~ die_lnter~n der dent&chenAn
te N'gelen, en ze te zmveren van slIjmerige en scherpe stoffen, nemen de onaan • Zaken en Beleggers, "wor en. aiedler ~n Sud-Afrika DachKriften sn ver
name uitwerksolen Wl'g en i-ienezende Ziekte. TIet zal ook zeer heilzaam bevontn De Verkooping te "Windheuvel " begint 's Voor- treMD,~neeage", Ve~induDgder Deuteeben
worden waDn~r het g~brT]l~t wordt als bovengemelde voorteekenen, de voorloo- VERKOOPING TE 2 NM. middags te 9 uur' "n'er e~Da~er berbellnfiihr:eo nnd lie "OD
pef! van HHCMATISCHI<; JICHT ZICh voordoen eo ook bi' d kki d • . \Ilen wlchtJgeD Voryangen Im Mn!terlande
borst, droogheid, jeuken en chronische aandoeolng~u van d bJ'd ru ~:o,gop eL. bIB. WETHMAR Curator. md allen iibrigea Staaten dumb BOrgfllJttgt

y lucht, meer bijzondar wanneer Jeze mt onderdrukte ultwasemi:g ~~r~~u~Jt water· I era e Bonus zal gegeven worden. Malmesbury 2i October 1886 'Berichten:ttuG!b~ ~achVricbti~n- An!'
Als een h nism idd«] bl] verstopping kan h t T d be I • ". eatse aua em UIte er ollal1urtb8Cban.,

VOOr de beh~~delrng van UItslag bl) kinderen. e vel 19 wvr en IUlIl vo en, alsmede J. P. FAURE, } A . De heeren J. W. Moorrees Jr. & Co. Afslag~rs ~:d~;:tl:=::~:e~:~~g;~
Volle bijaonderbeden vergezellen eIken Bottel. Prijs 28. ; per Post 2s. 6d G. W. STEYTLER, ssignees. " - ~i I oOliUaob.n Berichten ~-:-

C H BO
"SENBEBREllGlUDDOOR DEN 1:BN10D! IIOD!A.AR KaFapstuLd,1

L
5°IcNtoDber1886. KOF F IJ ~~N SU I KEU. -t~~'2~hr&: ~~~~a~.6p~:

. . , Chemist en Droog ist, hoek van Bree- en Korte •• ENBERG & CO., Afslagers. n oamel'Uldo. ~
_ marktstraten, Kaapstad De Ondergete6kenden ontschepen DU ex " Johann Oarl " 1DJen.t-Preile: Bin.p&ltig per ZoJI 28h

N.B.-Dit geneesmiddel i. bereid in den VOmI van een Poeder, zoodat het voor altïd kan INSOLVE 2,500 ZAK·KEN RI-O KOFF' IJ ,, ~ ,~~~g55, ·lhO·_.Bp.eiateI5_~/eond~
!:'!.:l:~:e~~::.~~.r dmeli. eigenllCh..~'pen te verliezen; een voordeel ~t &Ild~ NTE VOORR A AD --e"~ ..........• ._. ua

ZUID AFRIKAANSCHE li d PI VA1tN 2 500 ~1..;~TJ~~H~t~D," Suik '1 ~i~ch;&!bI8~~nfranCO.

BRANDASSURANTIE MAATSCHAPPIJ ar ewaren, ee waren, enz., en~1 '.. lIAAA~D .wAan lUS er, lBRAN~~s~~Cifi¥:C~~PPIJ
Die zij te Koop aanbieden tegen lIIIarktprijzen, IOpgerigt den 29ltenSeptember, 1838

van KAAPSTAD (Beoerkt '. - Insol\'ente Boedel van EMIL PERLIIEFfER. " VAN DER BIJL & Co. I KAPITAAL £70,000.
KA:'iTOOR : -S1'~-GE()R-GE-STRA;\T, KAAPSTAD. DE Ong"g,teekende zal Tend", inwachten tot 12 uur "mid.mr op 38, St. Georgesstra.at. I"'.....pm.!~=~~'

Ingeschreven 1\.,lpitaal ----£t~,500 gedeel~eoer ?a~,Ti~~e~~Bo~~~~' voor den geheeien Voorraad 0 een CEORGE FINDLAY & CO IJ'~;o::7e~!ikIUJ~~~S:~~f:;'::
ReSt'l'le .101lds " 4 500 De .Yoorraad. gewaardeerd op £4,000, is in perfecte orde, en . PJB LAHODJWI, J C WESSELS,

DIi-ECTEUllI:N: ' ~e;~:;)~~~~~e~:;~~ ~~~:: (:OO;A~~)~E~~e~~:r:~;:: BIEDEN NU AAN " :~~=~W~~Jo;di~L'rA~DP
A .. D. KRYXA ::w, Voorzitter. VIJlen, Maatlinten,. Gclddoozen, Linealen, Boren, Boschpikken, Gra-ven,' " ' B V Ho~, ....u ..,'.lN'n.
w. SEARLE, Vice·Voorzitter. St I kAP TEGEN VERMINDERDL" PRIJZ N~'BC,~~~~;5~/~ ! H. J. Dl! WEr, " a vor.,en, \"Cry Il latform Weegschalen, Scharnieren (Parliament en _ - . cl _ E: ' .'J. DI :~~~'n.

. , ~ ., . I DR. ROUX. liButt,' ) Bouten en Moeren, Electropieet, Tafelmessenwerk Chande-

G. H. ~{0t~·Pt~J~~.1~~hERM.L'i ers'~:~oorraad is goed gesorteerd en in de oOfsronkeli'ke ;akke en BBANDRAI'S BB BLOEI VAN ZWAVEL. "O~TAGU.
~ - ~, -, - -- --- aUes IS van de beste kwaliteit daar de heer PE P J U :t d WINGERD8~OFFEL8, Bpuitml 8OBAAPSCBAREN,8truin_Bobarn "'I \ P VAN ZIJ L

AGE N TU REN in al de voornaamste Steden in de Kolo' beste makers handelde.' RJ.HE}"l'ER a een m e ~~~ ~IN:E:~la McDOUGALL'B8OHA.PENl>IP Icr. . I

.' VOORSTTE~LEN \:nof dl' Verzekering van Vast. en Los oed te :1: V.~orraadslijsten zijn in te zien en de Goederen te bezi '. aan- BLADKOPIoR.Geel do, gtJl:i~!~~C=Dut_IJ I Yad.-.Af.~tJf'd A~~n Ag'11/.
r1S.lko van ~ erhes en 'Dehacle door Bran.1 d:urelij-ks ov g gbe zoek bIJ BALL & LEoREW 2 Hofm yr' K gtige op KOPERKN Ki.TELB,BoofdelJ eD Bod... REUZELOUE, Verf 00. Olijfolie '(.\001' : WeatellJle ProVloCle Banltl1ebol

twoorrl '+ ~ erwogen en • _ ' e B amers. _. < IGREL KOPERSOLlJ&ER8EL,Blik GEII~GDE VERF,''''''':'' -lfelJniJr {, -"" 1I.fnnt....,...

an, W J ASIlBURN WII.LIAM R. BALt Éenig Curator noTSZOUT, YOUr v. WIJNPOIlPEN, 6 .. Pijpa. • ~ .. llitr ... _ door JAI' H_IITU

. HAM, Secretaria. Kaapstad, 15 OctobellS8~ • ' I, Uaerpaldalls, II irayatrll-, I~._~r:a;-r.-:r'::':jla=:!;:

OEGRAfENISSEN aangenomen, l Irod-
Lo) kieten, Lijkkoels en HouwkOt-18on ~
ree<'l, in den kortel mogelijken lijd en Legen
den "illiJIr.len PMJ•.

lt r·~e'ltT:l.at. 1[aaT'Rtati,

IJzer- VAN KOSTBAAR

HOTEL- EN PAKHUIS EIGENDOM
TE '"\VORCESTER.

Hardewaren Pakhuizen
. ,

PLEINSTRAAT, KAAPSTAD.
en

------- ---------
In den Geassigneerden Boedel van J. G. FREISLICH, F.z,n.Goudmij nerf?en Prospecteerders Stevels

\YAIU PW)j F, ZA\I)PW)EF E\ SLAXGPROEF.
:~t:l[)·Al'Rli\ AANSCI::tlf

Vrijdag, -19 NovemberOp aaast; \.0 NIN KLIJKE MAILDIE N.51
KOMT ZE BEZIGTIGEN BIJ DEN

nc.t.c.t.!J~lill nraaxser eteverwmzei ,
'IJ " Caetl« ltfo,1 j)arlrt.>t8" !tJoa/ul <lj tI

li: <toombooten dezer Linie vertre s ken

va.n Ka&ptilAd naar Londen ow des
audert>n Woen8hog'. via Madeira en Plj-
m.)uth., te .;mt Heleol on Aacencion ann-
leggendc op !)ep"aldr t nsscheucijden.
Nu", 10.-" NORHAM CASTLE," KR!,!. A.

WIliCRK8TIlR, 1'iALi_bon.

VAN DE

WESTELIJKE LOOIMAATSCHAPPIJ ,
5 PLEINSTRAAT. '

Vqor Tracht of ~. 1'enO"l1'em"D sicb b'i
de Ag~DtlWr"ADd. CASTLE MAILl.oOOT
MAATSCHAPPIJ (B.-perkt).

ZIET OOK HA.r\..H,
Mans "-:m,lll-, S,hid· 'en Y,,('tbal Stevol-, en de Wcrkliedon

,Jl J:-.;c;r:-.;S :':;'I'[YE1,S, iu gruute \t'r>'ch(,idcnhl'id.
n.un:s E:I 1\:1:1lJEHE:-'; STE\'EL~, iu verschillende

kwaliteit. -
YELVSCIIUE~E~, ~IaD~. Jongcris en Kinderen.

PROBEERT ZE EENS.
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BDJ.S, 2 NOVEMBER, 1886.

HET DEBAT OVER DE
MATIGHEID

eeD' om een Commll81e le laten aalJ.Wlt!ll,
en D. Moo. rl'l4" 'n'OIIg daArop dat D. Ste~
mallD bew zou aantooD41n la ...elk opaigt hiJ
dien morgen nrkHrd had geaprok81l D.
Stepann E8Ide dat een ant ...oord op die na~
eeD 'Yerkeerd precedent IIOU .tellen en dat hiJ
daarom geen DIeuwe opbeldering kon genn
Hij tegen d"u toon gewee.t nn de toe-
apraU De MoorreH- Wilde echtAl' de
Moderator dat biJ een opheldtonng gaf dan
lOU bil dit doen HieroY8r ,"eien nog DI .... r
woorden, en geen opheldenng werd pge ..en

De leang der kladnotulen ...olrde en de
Moderator kOOI al. leden der Comml_e DL
De Villien Moorret!l, Leipoldt Dr Hofmeyr
en MIU'&l8 (Caree) de6 noodl met bemul1'8n
er bil Het narbed gellChiedde 'VOOl' een
klem kuddeken door Da. Neethlmg (Stel-
lenboach)

\
men kon na ...olgen maar ton te Coriuthe Br wae een ondértloheld tullOhen WIJn en reeds m JII'IONele tlif DI StegmallD be ......tte dat D. MooITll88
dronkenllCbap ID .le gemeente beencbte had deWiJn en op grond .... 0 Godl Woord IIOU bil 1'8l'brolrkeld w.. De Diet bUIten de oMe wae geweNt mur bard b..d

I
h] wal mati,h81d maar geen afaohafting ...oor- niet tegen wijnbouw willen IJ..er811 maar grondden &IOh pproken en dat bil, mt ElJn 'Voor.tel bl.,..k

De Synode d N d G
geat..an ZllD+ muens W8II de afllChdlin .. brandeWijn bo boorde men all88n aan de" ann. rded ci d d L L -' D -'__Ler e ere- niets an lP" dan !'eli aoeti.lmll ...an denselfde-; tb k .,. ,.- ...e 19 elle _ .. nr .. """. op te .... tten e UII ...... t

formeerde Kerk aard alithet monnikdom Dat wu IDge ...oerd w:rdb~':!t7::~et ~:~hJ alsI'b!b!]:! ;~:; :nl::~~ ~~lli:~::!h::d=: ?: ~~=ge~
om dan wereldIOhen lUll ID de Kerk tegen te m.nden .... rheugende. Wat be.temd WAl doel opngten hJk om naar minderJunten te oordff!len HIJ

GISTEREN F'"n thanl Wilde men Iet. dergellJkl ter ..oor mediCl,n dat moeat men DIet ale drank waren m de Kerk meta keurde het tevenl dat Dr Kota gerid
iefde van de menschbeid Maar w.. nu dat beZIgen, en hij 'Voor zich son hent het e!oken de noegate eeuwen af bad dat de Curatoren van het Thool Bemma
beginsel n .maakt DIet en raakt met aan .... n brandeWIjn willen zien aflObafren d!Y1 bet da behoeft.. aan allerlei genootachappen ne een professor lIllUd..n teregt!lletteo (Dr
KOnder ge ar P Panlus bad TimotheUl de wllnl8braik Kon men hier ligten WIJn heb ontnMn om da Kerk In baar werk behulp KotEé W8!'1 er op dat die _k ...oor de Synede
besnij hng laten ondergaan maar omdat dit ben all In Frankrijk en Dmtachland dan kon &aam te al]n fin wllt'ln er allerlei -opgerigt wu gehragt) De zaak ".. thana DIet voor
tot verkeerde denkbeelden aanleiding gaf bad men dien sonder ge1'&Al' drillken maar b1'&D- J(lIUrde men aflOha$ngageBootiohappen af de Synode en daarom had Dr Kotzé er DIet
hl] met TitUI anden gehandeld Men had .,re- dewlJa wu een ge ...aarhJke dranlr en hi) nr dan moeit men wIHe men consequent EI)n het E ..angelie met E88r grooten erne! en bl]
ker verweten dat hl] Donderdag de Wllnhoeren haalde hoe IIIJ m Schotland aan WhilkRY tod ook het opbeffen ...an bl h!'lgpnoohchappen zou hen lang .... rmaand bebbea ala hi) bt
naar den mor.d had geaproaen maar rul dy pdaan had en door de Hoogeechool te Cllliet.ahJke Jongehnga ..er!'8nlglngen pn der tegendeel had opjr8merkt De Dlet-ahobaft'en
neerde men den Wijnboer Dlel ala men het Utrecbt tengkeerende, EB had ,emiet •• dill yoontaan H.t gtug met de af.chaffing 1'8roerdeelden de aflObaffen ~'Ve~r ala dezen
f:brw.k van den WIJn ...erbood P Men wd saaerkt had hoe hl] onder den m...106Cl.r ....D m.t de zendio, men ....roordeelrie de genen Het wal ge'9'&a1'll]k om iemend Tan
er altild naAP Amenka gewezen maar wat wae JUlI raken m] had m geen vijftien -a omdat enkfIle voorwtllndArs er .... n ...~r- eeusijdigbeid te beechuldigeu Niemand sou

deed men ID Ameriia P Benl Will men er Jaren WlJa Kedronken en bl] geloofda DIet dat keerd te werk en ZIch te buiten I{1ngen M.m een man beIlChuldlgen die In een ..... ting
100 ..er gegaan dat men m IOmmlge Kerk het ...erlt&ncfig was om te veel naar doctoren Illoe,t minder op mtersten letten Spreker sijnde eemg punt Merker wilde bevMtigen
genoot.achappen het hdmaatachap wetgerde te luiatertm en op bun woord WI]n te drinkeu bestreed de Argumenten ...an DI MoorT881 en omnat daar de 'rijand den aan ...al deed en dit
aaa WIe reen aflOhaifer ..... ea daartoe IIOU V6ór den tijd ....n Noach bad men reuzen en béweerde dat de vraag of de WI]nboeren door Wal het wat de aflChaffers deden Dat d.
men ook hier moeten komen alll men enn toch dronkee dezen geen wIJn Hl] veroor goedkelUlng ...an afschaffingagenOQtachappen Kerk het middel WIl8om soudsers te redden
all ID Ameriia consequent .bleef Men aag deelde «een wI)nboer om ZI]n WIJnmaken lIlaar .emden lijd ..n bier niet te berde behoorde ge- dat erkende lederen ID&&I' men kon niet ...oor
hiervan reE!t.ls een eente teeken ID de 'ViI'&a&' de brandeWIjn bragt al het kwaad te WM, '"«t t. worden ItiJ proteBteerd. tegel! de ..f bepalen hoe Ood 10 de Kerk werken Wilde
of een handel ... r lo Iterken d1'&Ilk lid ...an :Keien tienden der mildaden ontstonden Goor WI]_ .. aarop de predlllant ...an Riehmoud de en men mogt DIet hea ...eroordeelen die bID
den Kerkeraad koude zl]n HAt wu een slag mllbraik un d1'&Ilk In Holland wilde men ontboudiagsgenootacbappen ..eroordeelde De neo de Kerk \'an bun vrijheid gebrUIk
10 b.et geEigt der Kerk als men verkondigde In u]a tijd reen abchaffi g, maar wen afllChaffen beweerd8l) DIet dat entbouding tot maakten om een bijzondere zonde te bestrij
dat de Kerk ha&l' phgt tegenover den dronk den lenever 'II'~g krijgen Er was gezegd dat algeheeie bekeenng leidde maar hielden ltaan deu Vrijbeid had men maar er was geen Zio:N!JING
aard verZUimd had ZOO al, ID de d18CU8Sle er bijne geen geatn UI de Koleuie w&ll w..ar dat ZIJ een der middelen W&ll die er toe reden om vrijwillige toetreding tot een ÁmI tkn R.d<tkt ... r
IrIllChied wu Spreker erkende dat er tegen DIet Iemand aan den drank .. &8 en Zlln om wndaren te red<len En wat de vereeDlgtng te veroordeeien Gods geelt hl ]ube.r -Ibor a. IDI~dlDgaa11Jk.1 un d~n
de dronk8LlChap lets ..au belang was uitge- ondervinding had hem getoond dat hier veel betrof waarOql menjuistde dronkenschap op mogen WIjzen Ds Moorreel had daarm 26 II ur Q.. ding la miJ de lledacbl'll.komen
ngt maar men mO!'M niet al te ...eel aan de van aan WIUI In den Vn]ltaat had uiet geen andere zonde op deze bijzoudere WI] gezondigd dat hij de zaak der ah()haff~" of hel DIet he t beete Yoor de lAAk sou Illn ala u
w~rkmll' der afllChaffing hechten en de Ichaar de Kerk maar de Regenng en de VolkIraad ze bestreed antwocrdde hij dat het niet glUg scheef had ..oorgesteld en ID plaats ..an de lte ",men met de loteekenr.r.D un de ZUid
sche tilden hadden ook deel aan de 1'8rmmde- aan drankverkoop een ~lDd gemaakt omdat om te 1'6tll te gehJk tet hand te nemen en dat afschaffen te bestn]den zoo ala ElJ W&rf!n AfrIlI .... " .uud.t .en .endIDII81eDO<tacb.p yor
nng ..an het dnnken Blaauwe liot]es wer men er d. werking vau den brand~Wl]n ug men met de drollkflnllChap b!'gonnen WaS om stroopoppen had neêrge'll'orp9n Ook een m.n dlo h r elilen. I nd ..hnllen b""ft dew.lk.
den naar hij ..ernam door eeDlge longe Er waren leden der Kerk die weung dronken dat d",..e zoo ID t oog loopend '11'&8 Had men redenerlog ..ao Ds De Vilherl omtrent de af I b.t .eDdlOjI "rk onreenkom.UIl lo.! d. der
lied ..o een oogenbhk afgelegd all ZI] een achap om .Ioh &&Ken b .. hier la het Wellten baar met Oodl hulp overwonnen dan kon Ichaffere weenprak hij op groud dat hl] der.en Zu d Arnk"" .lilerurJll(e Iontt 11" d'DLb,eld.n
hotel blDnengmgen en W&8 het dan de waar elden WAl het een leldzame .aak al. er mln een andere zoode gaan beltn]den R] beweringen toedlcbtte die ZI] met opperden In beo f_Ulnli breDgon
kracht vaa het blaauwe hnt]e en Dlet die een hrulhouden wu waar DIemand eelll dronk kon uch ID t geheel Dlet ..erooDlgen met het en wat de bewenng ..an D. Moorreea aan
...an het Evangelie die den dronkaard be aart!. WIla Hi] zag geen kwaad m YereeOlgln ..ooratel van Ds Moorree. dat de afschaffi gs glng-dat men een Dleuwen 81ech steida ..oor
keerde? Hl] kon niet gelooven dat dronk «.n voor de onthoudIDg net wo mm ale ID tewe IDg te zeer veroordeelde Hl] waar den Chrlltell]ken wandel-die Wail geheel
aardl "let gered. konden worden zoader de andere vereeDlglngen b v de Bcbotache IIChuwde tegen dubbelzlDDlge ..oorstellen die ..~rkeerd want geen enkel afschaffel ID de
afschaffingagenootschappen en warea ZIJ dau Connant en een UIt de Nederlandsche ge het vuur eerder aanwakkeren zouden Te fly node zou hem sprek!'r ..eroordooien omd ..t hl] I
Olet gered ID de eeuwen toen meo nog Jt68n IChledeDl. m de dagen van Philipl II e) Hl] «en.tanders ..an de onlhoudlDg hMden UIt g"eu afschaffer '11'&8 De afscbaff,," predikten Aan len Rod"kt ... r
genootllChappen kende P Men het lrlDderen Wlld~ DIeIIland s ..n]held 10 het drIDken .. eg drukkIDgen gebeZigd die hem g~gnefd hadden leidde de Kerk en 10 dezen IIld wa8 <le hl V A

th
• teeL nen d t ] ltd k t li e1l1 hi Id h d L b t b L d d d d L h '- - - -' h t ood JnI".r - ~rIlUD III I door d seD 0 "" 0811ao. ..e • u ne no en DIe e- n ea maar ] WI e zl]n VD] et 00& & en DIe ere&en waren om goe te oen ~o ron ..ensc ap een &w!wouwaar enig was I E.r" oyuode opm.rk ..... m te maK.D d.t I J ID

~H[QIIIUD gen en NB DIet rook en zouden maar waarom ho.den en ook hIJ Itelde Golgotha te~no ..er all de bewennI/: ~t het doel der ..fschaffera d ..t bl]zonder te,;en gel]verd mO!'st wordeo ."lie b.t met vertillen UD den b Jbol In bet
Da De B '<lr .. roeg toen deze zaak aan de Olet hever dat ZI] DIet meer zondigen zouden P K ..na Het ..oorstel Moorr8!'s "chtte hl] waa om Je,ul van Z]O troou te stooten en Tegel:. zelfopoffenng tot bet. wegrUImen ...an Af 1" .... D8('b ook de •• odl ~..... ak t_ll

e
...e III

orde kwa n of weo filet de hlCUMle zou UIt Dan kon men de Kerk mL,sen en de beloften daarom verileerd omdat het het opleggen vao de UltelrukklOg dat ZI] ledeo aao eeo 100rt van dit kwaad kon spreker ZICh niet verzetten Het E liJn du s d." u.nduu ..od. blll.k.D (Ir
.tellen tut ~lle leJeo &&DWeZIg waren Dr .is onthoud ..rs er ..oor In de plaats ItI'llen een DIeuwen phgt al. voorwaarde van eeo zedeh]k lel r n trem k! was ..erkeerd om als men Je.u. al. voorbeeld 11. t d 11.1 I ) d b
Hofmévr zag hier geen redeo toe (Het W&8 Hl] vreesde dat onelpr mIDder ontWikkelden Chn.tehJkeo wandel ..eroordeelde Het bleek na een ..raag van Ds MaraI' natu • ch Diet ZIJn geheeie leven ..oor te stel:fl ~Icbn ook ·~~J.:;:n ~U eH: I~~'::'.eh ..~·bll:'~
kw ..rt over tienen) De A tnanus ltellie ..oor F ..nze sme ID ele h ..nd zou wordeo p;ewerkt Ds Moorree8 gaf een opheldenng van ZIJII (Ceres) dat Ds AlbarhJn een wIJZlgtng III zIJn lell Zo. de aanname ..an het ..oorstel Moorrees
eeo 0 ohe v ..u orde te :nakeo en de Mode als men de afschaffing onder hen ...eld het "oorstel Da OenootllChappen die hl] bedoelde ..".rltel gebragt had waarbl] ..an verkepr le rust geveo 10 de Kprk f Spreker geloofde Ol.t •• rst,ao Ged UUI G d. \\ ovrd ID ".D"

H d di t t bz7.d
d h t t V 1 1 fd h d t I t

taal dl b .".1 ,"",ch ellJk YOO e ~.I""rd8ll

rator \ rO€g ot meo het rapport der WInnen oe leman ID een wIJn • ric waren van een e e loort 10 plaate "an overdre"bn bl]bel ..erklanng wer e DIe Ol. eer ge 00 e IJ aeonruI Y 0 de eeovoud lien '~rll ..& baar s Doeb het
Comllll88le van ReVlSle zou ter haod oemen woonachtig had lrunnen 1'8rkl&Ien dat er geen Dr Kotaé zeI 6 dat men UIt het oog verloor ge.proken erger rou word,¥, daar het werk eler afs haffing !!Chint omJllt llr Kot.é I" t .. J3,,~ ouJd (he
Men besloot den Actuanus het woerd te ooroenn'" ..ao belang heerschte dat kon hl] wat voor de vergadenn~ was Er werd ,;een De Moderator zelde dat men 10 een zaak als Olet zou wordelI opgehe ..en door een h!'s Uit J, b t Af" b t I.

I' d I eo ham eOI e r unee le aUon@D 'rer
laten ZIch DIet begn]pen Dat e petlhe! meeren stnld op le ..en en doo tegen de ..f!!Chaffing dllze ..ollo ragt van .pr8ken moeIt ge ..en er I~egen tMen dstond hier voor een ..raatg vadn stAAn dl. duuenden bet ook niet noodl. bebben

De '\ctU!lnU8 zeI le dat de ledeo der Cow deels van denzelfden 1Ohoud en aan verschil ge ..oerd maar eea Oommlt18 e had o..er zekere Ds De Vilhers Carnarvon) sprak tot Ds C we ..er an woor tu geeo gennge ma e e P scbll. Ileredone~rd
miS!! e het bl]kbaar niet geheel eeos W&Ien lende ~emeenten roodgellonden waren dat beechn]Vlng.punten en petities moeten rap Murray hem v~ende waarom hl] door lI]O toekomst der Kerk afbmg Die vraag gold Er .. ordt alt]d Il'ekla&.llddltt d. lendlng.zaak
g..weest eu stel ie als motIe ..an orde ..oor WM geen reden om te zeggen dat de zaak die porMren waarm gevraagd werd om ophel IIItdrukkmg omtrent het terugstroomeu ..an Ole,,\. sllechts de haftsc~affikngl~""l r de vnJe °lndt 'en ..... rlo ,d "0 d \\ le moet DU kl&flen 1
Jat de COlllllll881e met de "oorrleliers van 1100 Zl] voo"tondeo Olet die del volks WM Hl] denng van zekere vraagpnnten 00 gesproken VaalnVler de bewoglng tegen de afschaffing WI ",e I g vlin ",er e 1]1l eveo el) Wl el \Vurl! il
Jere ..anbevelingeo l.lcb lOUdeo verstaao tot geloofde dat men de dronkenschap ooter ZElUYan beroenngen 10 de Kerk ontstaan De nog had 1'8rergord Hl] geloofele dat als wen men die ontwlkkehng JU dpze .&dk tegengaall J GlEN PRIIO KANT

h.t pmaken ..ao een yoorstel waar men ZIch hebbeo tegengegaan als meo de Wijnboeren I dIICUS816 bewoog ZIch thans tusschen twee zoo redeneerd8 als de afochaffers men welltgt dan zou men ook op andere punten denZQfden
vr J ..!gem 0 me koo vereeDlgen Het ..oor Ar toe gebragt had om beteren WI]n te ma UItersten en de Synode mO!'st een mlddel .. e, er toe 1I0Ukomen om Zleh ook tl'geo het huwe weg moemn mIlaan Verkl ....de wen hier
st [ lOU he len moeteo wordeo llgedlend ken dan men deed als men hen ..ao ZIch Imslaan ten emde de zaak dUld8h]k UIt te ma 1111.wegens misbruik te verklaren Er waren thans preel S te weten hoe God s geest Zich

Dr IIolwe)f vroeg of lO elit yoorstel dat I ..er-.reemdde R] was gehecht aan ZI]O Kerk ken lli] wilde dat se Synode bPglDS len sou g.noot!!Chappen he met le Kerk zamen In de Kerk zou openbaren dan gmg meo te
ook e pet e. raakte ets ander dan de af en ,"n hare Instelli gen en omdat hl] de ...aatstelien waardoor aan Schnftverdraalj1ng werkten en daar had hl] Olet tegen mr.ar wel v r en DIet zon ier strlld WilS spreker er toe Aan d•• Rtdi,ktwr
ICh..ffiog z u vermeld woreleo Neeo was hit vaderen oorde daarom wilde hl] den Wllnbouw perk werd gesteld en hij mg geen redelI ow tegen genootlChappen op verkeerdeo grood gpkomeo om te ..~rklaren dat dit gevaarh]k
ant .. ord Dan was hJ Dr Hofmeyr ..oor Diet ..eroordeeleo Met goede bedoehngen met DI Steytler ondersched te lUaken tUI slag ~ev ..stlgd Meo hM helli bellChuld g<l was en dat meo eeu Dleuw st... dpu t mO!'.t M Jnb~r -E wordt "Ill.r y.. 1 I'ep ut over
d t pl"n h ..dden de afschaffen verkeerde middelen ge- scb8n wIJn en brandewl]n waot 10 elen B jb.Jl vaa lI.oomsche bel{lDsslen te Z1]n toeged ....n nnewen Hoewel hJ ook tegeo de overd I] de Opbu (Joudm"8 ecb.pp J la k beb I1ltdruk

Dr Kotzi' was er teg ..n en geloot le dat bezlgd en men moest hen Dlet veroordeeien .. Qrd ook reeds ...a sterkeu drank gesprokelI maar het was geen terugkeer tot Rome wau .. ng der afschaffiogsgeoootschappe had Ol t kwg ngb ord dl. '" fB HCIOD.b I I Jn
het b!'te z z]n "I. meo :I en dag zocbt maar wel degeh]k eeo oord ..el over hun hao en brandewI]!!. wal geen alcohol maar ilichte neer een A) node een zaak dIe haar ..erkeen \ kenoeo kon hl] DIet dat ZIJ veel goe<l hadden He jI"prl\Rt Ir mt bi"rup Deer -
klaar te k rue Meu zou lout~r een meuwe delWl]s Uitspreken Spreker deed daarna het een WI]n dIe anders dan gewone wl]n bewerkt scheen yeroorde"lrle De Ayuode was ele ged ....n door dronkaard. van de dwahog huns Il.dlreC ureD I bMtnll"noemd_ m"'lscbappI]
d 'CUBS e n ll~t levpn roepen volgeode voorstel _ wal De Hd.nft maakte hetzelfde onderscheid hoogste wetge ..end~ magt 10 de Kerk en een weegs terug te brengen H] zag IU dat wen b~bben e.n ..... r bok ".men ma .foln ....rdljld

UuJerl ng \ an Rh JO .prak tegen het weder De Synode Ziende op de toenemende be- en m9t bet oog hierop haalde spreker Bijbel ....ak al. die der a,fscb ..ffing Vlei volgens I kleZf'1l uoe.t tusschell de .. orstellen Moorrees naar de G ud •• doom te prosp ct_ren ou•
.. erw Jl n VH.J1de zaal< naar OOBeC.mmls8le roenng .. eroorz ..akt door de afschaffinKsbe- plaatsen 10 het HehreeuwlICh aan ten elf.kte Wit wel degel]k bInnen haar bereIle Al. en Alberl]n en ..oor het l ....tste wil le h] ZIJl HJ' bil ft t .... e waa d.n wPg en DOl{~~n tiJ

D. Knge vonJ ook bezwaar In de zaak en w
al71

ng lO d. Kerk en ..reezeode voor de ge- dat ~ewone WIJUIn :len BIjbel dronken mMkt" men Iprak zoo als Ds Muller over K ..na en) mgel voorstel IOttrekken daar dit meer be- d Il a ti.'! w rd ~ b. ru g bou1. e z M I I
~". c t d t ... dOl h d Id d K t "\' 11 i lend W 8 I en! I n dOO!d rectf'U tt Y8rtr UWbft.f" t'C ~tH

D. ~Iuller Wilde het voorstel reeds ID deo ..olooeo 10 de toekomst moet met d ek! smart deo ad ao ere WilJOhdSer"'Her Wh&8 teendUI lpoe 0 gat a veroor ee e mell an ana Die w" a

d D

\ ill .. ~ d k b d IIr« lt ge ..o g a I] oop at men Zoo ..Is Ds Marchanel ge.proken ha I werden Ds Ros. 'vroeg w..arom D. I k. man en on d•• fllev ... rd gd ... n m.n "'0
nam lJag laten lenen Ds e ler8 erkenneo dat lie roo ensc ap een waa IS d alk Z Af k b d Bi b I de DIet "fsch"ffers In een .... lsch hcht jl;Astel1 overdrevel en verkeer le flcbr ftverklar g dl.p P Re 8ch•• rva ID~ se.r 'Wrli t".n op
C..rnarvon ~ loof je DIet aan de mogel J "held dat steeds vele slagtaffen elscht en wl\&rtegen goeLle ta enlllbsllO n a dl] en ] e d d d f ff hik D ,\Ib trok r'jlt -ct us man e" op d. re~te plo.a s
ow b J zo veel ver!!Cb I "&!1 gevoelen een Zl] alle leaen der Kerk eo lOZOIdel'held de ver ..ldaou

h
g 2lO

l
U d Id]ven aaohwe~ ekOten ...voor Er wal gezeg at erustlge he en a'C .. ers a gespro el s ert]I I. al dAt d t t t spe e et an 800 een ee",l] ol oe",omlt werden en daarm<!de wpr leu ZIJ die geeo al drevet ID han meD m t b IJkbeid •• ","cbteD d~l t

voor.te ap te ma eu zoo • e uanus er opZIeners er gemeenteo Prul 19 ..ermaan e M t h t d t I. t h 1 aehaffers w..ren verooreleeld SI reker. stan I Ouder! ng P Mam. ztlde dlit elI' ,,,,,I. ..oor .n. pl..alo of claims ....UllOOpeD
eeo verlaI'gJe Men rou ,.]S bet ..oorstel wakel en te str Jelen ZI] ..erklaart dat de e he t oog op 1 ~e oe owds zou I~ ~e~ r punt wa. dat b I welhgt om I' n broeder te rle ver~aden g was gekome 0 udat men 800 on' 0" e m Kld d.~ ..[ Jk kon .. "rdon .fl(o
voorkwam even ..er DJn als thaus Kerk ..an Cbr ItU' de reg~ ..ereeli ging le ter ~~~mll:le "e~~:-::!;:eo 1>~~re;:~Jp:::e::~g:"n~: red len persoot hJk 10 gelegenbell zou kOl neu elere voorstellmgen .... 0 den B ]bel bael geg~ dMn? Kwade "IlI Depr.k D~.n b.der .. u Iluod.

l';a een woord \ an Ds ~te) tier ID den.elf bevordenng ..ao mahghel ID a ee en de jiB d k I komen om onthouder to worden ..en dan die algemeen ID amiCt p waren pn ,d. eo Ik Ho S dat men al t" voorb ..lljl .0
den z n tr lt de Actuanus z JU voorstel n getro Iwe Evangeliebp ltenlDg het ..an Ood I ~u ~r l;l vao n~sto;n dove~ e ~er lUg e~ dat hl] het dan ..olgens zlln gewetet elll.&rtegen warell stem nen In de \ ergaderIDg 0' II l.r. hRnde t door praati" 0 t B stroo

De ou Ier ng van Ooueliu e g,.1 ZljO vrees geordende middel tot bekoonog der zoodaar. h 81 erD en
M

ID la \ ~ roo Aeusc :p gezcg ..ol«'l'1s een afgel gde belofte zou doen n~ar elsch opgegaan II] W!lSeen ..fstatun e- J ndl. d. m 8t1chapl' J .n doo prMe s ... 1un
ti' keunel dat al helgeen er o..er de zaak door Z] keurt ten sterkste af alle poglDgeo om op ka ID o;:rreti a o"Ër men,. ieapro lUi w!lele I .. t wen geel vleesch zou eten Otu hng van die Rugllttoten Jle ze,de ruell wet d~u goot onh.11 • ai~D bero.ien.n Laat • he

h!'k""illB .nreker. gezegd waM de beroenng grond "800 Oodl Woord het gebruik ..al Wl]O en dd9n hS t"Y__~~o~er udrop~ m....br wh"""t b d d I I br k D be I I. d I. te d I 1.1 t w.a e et ..w....u "er rOOAen8C ap e d.n broeder nlet té erger n maar dat tueo n BJ el 10 de oone elI den WIl' stok n d~ 11111,,,•• d nog .en liJ J" ODU 0>' e Ye 01(8n ~ elID

nonogt.t~~oootde"orZ~"td: r:eraa~e dler~~:~a;e~~ ~ cbst~ee~~t ::gnen el~9rogeO:o:.:~ ..pend:roe::;sl ergadt P In landden bedwaarmlen dg8ednwkl]n had het algemeen DIet ...ragen ruoest wat men at \ hand hIer gekomen w ..re en I u wen<lden Z] I buien ~n '" J .u len v. rut wUld.n m.t .e.r
_. v • re we men e ran en "" an zoo wllele sprekAt dRt mer. het 00" op den die deo WI]' bonw hier vreee.1en te lien WI. ~onetlJ{e tiJd il" ut d. V ~Id n

W
.'eo deu B ]bel beZIgden om nun denkbeel ae 1 lmaatabelolte b] de Chnstel Jke be ebn kD.8 ...ant·n k

e
lid had" ~ ~ .... '" \ d d f_ ~'I m~s w eo n WIJOan en we~ wltn zou handelen II I vonel het verkeerd lukken zICb om IOhchtlng tot de Byno le rtrGu"t uwe r cor. eu • ft ......

den te ver led gen terw]l aede e leeraar. er lien a In onze Kerk oog een aoderen elsch I ,ulk vv .. t 1 dUd h" d d f I d dt t
vOrige "yoo e ..... dat als broeden 1) et hem zamel wareo Z] H J w88 trouwel s o..ertUlgo lat de w J boereo 19 - en oe e I "At & ell· 0".

ander. av d
.. bteu en Z] w..s dus toe te tot eeo Chn.tel!Jken wandel stelt eo ..Izoo zu ke UI h

llrs
eo me 1 0 e d t to kt
.. rete voorgestAao a en verph'"' zourlen ZIJOom geen kelkje wIJn met g .... rne huo bednJf zoud.m laten varen ah daar oeneD a ga"Rm

aeh ven
•• n de ..lach"ffers L t vele ge- feltel Jl. de Eval geheverkondlg ng als m ddell "Pred er ~ 00 hi I fd d t ",,'DD wer ogeoomeu en ] ge 00 e a mS' hem te "'emeten IChoon Paolus gez.wrl had door de drOl kensch ..p lOU ....rdw Jnen maar

m
~nteo waar men sterk tegeo de afschaffiD'" t ..r reddIng ook ..an den dronkaard mISkent h aa h d bid 00" " d 1QV ... h " t 1\01 ge on tin wal om meer e.ISll6n v r dat de aarie eo al w..t daano w£\s dal fleeren t aatlte W&8 Diet bet ge ..al E mge Jaren

wa. waren geeo pet tJes nge ..omen en et De ouderhng vao Bntstown z.lde dat hl] d~n dag te ko wen en eeo beslUIt te nemen d.t was Men moest ZIch hou lcn ..an d i' bnft gel ..del had weo br ..odew Jn ut gr ....n enz I
w&s verkeerd Dill le beroeoog genng te achteo ZI]n hart over ele zaak Wilde mUlprekoo Hi] de ..oontaoder. van Ulte"teo tot IDdenkon en wat zei P,. IIuI ID de Oalaten nlj en g ..stookt PU dl.l.llr zou tuen weder m..ë begl
omdat er b.. trekkeli]I. welDlg leden de petttIes noemde de dookenschap een vrBilseh]k kwaad :lOU 'tra. en I'aerul wareo zamén lIlJ ..teo zamen met helde neo als de W] bouw werd algescb ft Men 4<1 l~n 1.J kteur
hadd.o geteekeud waar h] ooder zl]n verwanten treunge P Ds ....~.rh]n zelde DIet te geloo ...e. tot d. de vnJ held Tan dpn Chnsten en verweet deo WI]n dat bJ tot het plegeu V,.ll

D~ Moorr.,.! nalB daarna het woord om ..alge" van gezien had maar afschaffer had BeherpzlDDigate leden der Synode te behoorelI J ooels he Chnateneo hier zelfmoord lel<lde maar u PI ha I voor zelf
te zeggeo dat b J vroeger n et gemoond had hl] met w lien worden want toeo hl] hdmaat maar bl] was tocb Dlet stompzlUmg en de op n..akten trok Petrus woor I 91'0 geweer een scheer nes of 1..11 der
over de zaal< te lulleo sprekeo mliar dat de wss had hl] beloofd alle lOnden ...aarwel t. dllcuallA had hem Olet ..oldaan \\ant l.lJ WAl Zoo zonderden de afBckaf I gel Jke noodlg en zou tD" die ook
d !lCu~lle ter goeder trouW zulk een wending zeggen al. onderltng had h] den flligt zoo dat a] de ouderliogen In tw jfel en ..all fers JIloh ook van anelereo .1 maar Willen afsch ..ff-n? Rpreker ging nog
h"d gena eo elat het noomg wall dat er"!ill aanvaard om voor de belangen der gemeente den w.g zon hreogell Hl] had gedacht wat Pa.lul had PetruA weerstaan en er op 8080 eeulge argumenten ten guuste Ier "I.ch ..f
den andereo ksnt eeo stem opglng Op te wakeo en hl] geloofde dat de ooetuurders h] o..er de zaak zou zeggeo en hIJ had In I «edrongen dat b] Zlcb met aan deu kallt fing e eeOlge redenenngeIl ID de loop der
Vn]d ..g had meo ~preke," geboord die voor der Kerk genoeg waren ..0J\. de gemeente gem en dat het beste was om de gennge seg! der Joodoche Chflsteo~n moest houdel De ds oSSie gebeZigd door on kWl\lU daaroa
of ..!thar. Diet tegeo Alschaffiogsgenootschap Even als Chnstus Zacheus had toegeroepeo menteB als door eeo Z!'8f te I..tell wegvallen eeDlge regte gronel dien rle ahchaffer. kon naar bet ge .....l van Naad eu d ..t ....0 ZIJ
pen waren h] wilde <preken ID anderen om .f te khmweo van ZI]n WIlelen Vljge en 81Ch oaar de belaogn]ke te ngteo Men den hebben waR dat het dna ken van a!le nakomeltog L t Da Heer sprak In de
un ....8 men tegen dIe Oeoootschap~ sprak boom zoo moest meo de ..fschaffers "800 huo moeat weten waar men Zich aan hood~u mOest b!'dwelmende dranken verkeerJ wa. en daar dagen tot Z] Tolk maar hl] ..erbood het
dan werd er gew ....gd van de gruweleo der wilden boom aflui]geo Bekeenng dat wall eo wel vooreeret had men ..ersch lleode voor toe zou mea komen als men ZIch held aan toen DIet om W]I te n ..ken wegeu8 d ..
dr oken"" ap eo dan ~cheen het h&&llt als de geruakkel]kste weg om Iemand UIt de stel eo Dat vao Ds Moorrees acbtte h ] een hetieea thans door ele sfschaff"," werrl voor gevolgel er van maar belo"f I overvloel]ende
wa en ~ tegenstander~ der Genootschappen kantien te kn]geo ootwl]klnd voorstel nu bet bleek l ..t de 00 ge.ta'UI Met het oog h erop h .... lde sr reker wostkmpeo De Heiland had te Kal a h!'te
yoorslander. van dr nlr.eo Hij w!'eS die 00 DI Lelpoldt zlllde dat men vao de ont doel ng wal om Dlet alle geooot!!Chappeo maar 91'1 Eogelsob 8 hnJ ver aan eu ..erder vroeg ran w ]n gflge ..eo da men er h ..d elI dat zou
ochuld glOlOlvau de hand en zelde dat even houders hun begtnselen had vernomen en dat slecbts enkele de wel hgt DIet eenm..al be h] welk goed de afschaffing deel ..oor den DIet ge8cb el z Jn al. de WIJl op zicb z lf
mlD als C. hr st s door ZI]O houding In zake hl] geloof ie dat ZI] DIet zoo ver zoudeo Z1]0 stooden te v.roordeelen Dat ..an Ds De Olbekeerdeo men.ch Dronker s h ..p was n et slecht wa, Men klaag le over toenem nde
den "abba h Zich als Habbathschenn.r keomerk gegaan als de dronkenschap DIet zoo erg was Villien (Carnar ..on) wae roodbor.hg waot het seDIge kwaad ..n een hekeerde dronk droukenscbap maar 10 de buurt ..lh Ier wer lell
te le te!/.enstanden dar Aischaffiog.beweglng gewurden Hi] geloofde echter dat ZI] te ..er dat veroordeelde alle genootschappen op aard was beter d ..o die welke oet mAAr van ..oor dronken!!Chap maar wilg lUi lJes vOur
,.]. or.t mders vao drookenschap mogten waren gegaan ..0 dat ZI] Zich hadden moe grood dat de Chnstel!]lre Kerk het regte Ma ZI]O kwaal genezeo was Bekoonng zou Zlcb dp M8gtstrll.&t geb ragt I t waren dan nog
,ebr .. lu rkt worden Ouderling Bam had de ten houden aan het woord dat den drool. tlghe1dageno.tschap wal -Voor dat voorstl'l 10 alles en ook In matigheid toooen Hadden dikWIJls oude klanteu Wa ..rolD ~ ~ het hier
h!'we!l Dg tegeo de ahchaffing een ge ..olg vao aard het KODlognJk Oods ontzelde Spreker 1 IlO u men moeteo stemmen als men teg~n de allen 10 vroege~ l ..gen gedwaald """ h t I de buurt zoov""l beter I..n elelers De
de age .. ]npn] ,eo geooemd maar die bewe was vao oordeel dat meo lO bekeodheld met afschaffillgsbeweglng w..s Het voontel der kw ....<l der dronk'lDschap te Conntbe ID P .. lUi heden die met brandew] n ron 19lngen en de
gtng " .., daarentegen het gevolg daarvan dat de oude talen wel degeh]k koo ..ordereo en CommiesIe achtt.e h] onbe ..redlgend eo da.ar dagen mmder PIg dan thllns' Toch had P"uIUS! boeren met bun volk ....n den lrank bragten
de. b.ffere ..eel te .. ir glugeo afschaffing dat men a,"chaffe.. Olet kon veroordooleo om had hl] gaarne gezien dat bet voor.tel nercens de oprlgtmg van een ..fschllffiogsge waren eerder smo Isen d.. boeren en tpget
Il 8 eu be 1 gen pl gt ..oorstelden en aan omdat li] DIeuwe BI]belUitleggmieo ..cor ...an deo Actua.n8 van dien morgeo wal dOQr looot.chap aaobevol.1 De Cbr StU8 valI de b 0 beGr Jl !ton Illen wel degel Jk et loen
Schn verir!l.alJ ng Zich scbuldlg maakteo stonden maar hl] zou ongaarue hetz J da gegaao Spreker glng het voorstel der Com afschaffing waS niet dIe , ..n de Schnft en Spr kQr ha I eeo .. erbaal ..an MO drankverkoo
Har st gt I Jke aanspraken als die ..an De afschaffers hetZIJ de DIet afsch ..ffers op groud Bl18'le na het op een aantal puntelI kI1~lae wet Z1cb aan le deokbeeljeo ler afscbaffer. per de zelf aan deu drank wa. geraakt en er
March ..r d 01 Vr ]dag, de waren het dIe de vao deo BI]bel w llen ..eroordeeien li] ge rende onder anderen op grond dat er dmgeo te hou len .telde lOeI z ch boven spo.telen later ..aD genezen woos u ... r later h",l hJ Zlcb
OOV k ng tegeo de beweglng opzetten NIe- looide met dat meo gehouden wail ZICh te In veroordeeld werdeo die lD het geheel nIet en pa,narchen De afsch8ffil gsgeI otltscbsp weer eloodgedrollkel eo waarolll Om lat b J
man I o..tw.tte Iemands vr ]h.ld om Zich ..ao beperken tot d3 ..erphgtmgeo dIe men met het bestonden en waar olemalld aan eloof le of peo althans de Ooede T ml e leren stonden met door ge ade ..ar door meus beh]k
drank te oothouden eo geeo tegenstander vao lidmaatschap der Kerk op zlch:O&1ll en Wail yan voor- wae HIJ had een ..oorste¥. dat al! niet eenmIlal op Chrl.tel Jl. begtnsel en wa kracbt vao deo drank genezeu wa. Hl] zou
de .r; hliffing was tegeo de reddmg ..an oord ooi dat men wel degelIJk tot DleUWQ0 Id ..olgt lwdde _ ren tevre<len wet een erk ..nteols vao het be- ..oor het yoorstel MoorrQ.s stewmen
dronkaards maar h00rdo men .. erkondlgen delen toevlugt mogt nemen om kwaad te staan ..1100Ood U J waarschuwde tegen den De ouderhng va \ erlterstad he
zoo ala D. Muller )oad seil Jnen te doen dat weren AI handelden de afIChaffer8 m som De Sbtte li e~keot d~t de dronkenlIChap Z u -de<>g van aecahsme en I..nze jme stel Moorrees gesecondeerd had deed eell
'W e eeo afschaffer w... DIets ..oor den dronk mlge opzlgten ...erkeerd toch wal het goed een verae e 1 kwaa eo eene groote 1 Ve Actuanus ,elele te meenen dat afsch ..f vraag er over he door dell Moderator ooant
aard gdO€n wide dao koo meo Zich dIt Diet dat U] tegen de droakenschap I]verden h.. ZOllde IS h elie ook ooder ons volk ..eie Ilagt fera door.D. De VllheTO verklaard werdeo hen woord werd HJ z'lde verder dat hiJ DIet met
lateo welgevalleo Ds Muller bad het tegen gebruIken ale dIe bl] het oog.ten offen elle t ..n vermaant daarom alle leden dUI «een ,,£Sohaffen .. aren t.e .. eroordeel~n en de afschaffers kon zameogaan omiat de zaak
Olet wo bedoeld maar Z1]0 woorden heerschten waar men het werkvolk zes doppeo der J(erk en ..ooral de voorgangers om tegen nu had hl] hetgeeo door do afschaffdrs ge eeu begmeel raakte el h] .1 h ergerde aan de
scheneo te toooeo d ..t z ]n. mDens de daags gaf eo ze onder bedwelmmg het &Ibel dell8 zonde te waken te biddeo en te stnJden zagd Wail liet zoo ..erstaan D. Moller leId ~gl selea lhe In de Kerk zochten In te dnn
mau d.ie ZIch n et van dralIk onthiell ZIJn den Het WAl ooodig om het drankgebru k te De Synode h6!'ft opgemerkt dat ooder de oud dat geen .fschaff r eeo ander v.roordeelle -gen Hi] w..s alles h!'halve lOgenomen met
11 t tO\ redd ng van dronkaarde DIet be-I ooperkeo en due aan de ellende die 10 de wereld delen jle aangewend wordeo om deze zonde die eeo kelkje WlJn beZIgde de koren eo mUZiek dIe wen deu ..or ,;en dag

hagbtte Het Engelsche ..alk W&8 tegeo be heerschte perk te stellen Hl] '11'&8voor het te !leer te i&all dat d9r "fllChaflint of onthou Ds 0 Murray zelele dat meo thans tus 10 de Kerk gehad had en hIJ hoopte dat de
perklOg van de vrlJbe.j delonderdaans ma&l' ..oor.tel der Comml88le Dat de WI]nboer ding ~ H~r oor~l oveJ deze éweglng: 8cb .. twee partijen kiezen zou Ds De 'II ..ergadem g ZIch met hem tegen Dleuwlghedeo
die vr Jhc d moeIt l:> perkt al. er mlllbnuk vao ZIJl WI]n maakte was goed Er werd ..er- als "0 «t ] ..er aart at ..olgens Oó a lu.. s h8d rondtUt Ds Moorreel ontWl]kenel zou ..erklaren
werd emaakt eo Uleo had regt om die vnj ..al~hte wlln lo groot .. hoeveelheden ge Woord het den Chnsten ..n]stast om ter I df aftchaffing.geoootachappen ..eroordeeld Onderhng Hago zelde d"t alle. hem thanl (paUUN pa. LB)
held ~gell te gaan als er gebrUik van werd dronken a!thaDl In Engeland en het was r.e1~lICh~rDll~ ~ch ..anh he~ gebril. "&0 be- maar .preker kon ll"t wuen waarom weIl ze dUl8terder was dan n het bejpn want er WITTB pnm&8 (sup) £8 0 0 tot £10 0 0
Kemaakt om de vn]held vao anderen te be- beter zn ..ereo Wl]n daarheen te zenden dwe m:n e~ d n te oot ou en 0 Ke eten zoo veroordeelde Cb.nltu8 had nergens cie kwalD leder keer een DI uwe uplte10 op bpt ordir tot goede {J 0 0 tot 0 0

rken Men had ..roeg
er

de onb!'perkte leer maar de drookensch"p D109st tegengegaan en door e ef e tot den naaste tot ZIJn sia ..enlJ ..eroordeel<i m....r de sl ..veml] wa. schip Er moeet ""n reden %JjU waarom de eerste 3 0 U tot 0 U
~Jbeld veroordeeld eO de toeo wge ..

oerde
er waa hool wat dat de dronken,chap aan b.b.oud hem t. bewegen llch te oDtbout-o eD door het Cbnsteodom Uit de were d ..erd wenen zMk naar de RYllode was gekowell er bJ I tweede 2 0 0 tot ~ 0 0

00 run der vr Jheld had goed gewerkt maar Imoedigde H] ..erhaalde dat Ka,apsche erk.1I1 d"t "r langs del.o W g re.ds ve. goeds I Hl] ..oor Zich WIU o..ertUlgd d..t Paul ns zlcb had ..an Dr Kotze verI omen <lilt Iet. meuws getopte 3 0 0 tot 0 0
~ kon ~ulk eeo beperkin!: ook In andere OpZlg dames met bottels brandewljo m Itaar koffers 18 jlel elll yoor ~ Jd eD :eu"l~bP1d r d Diet er tegea "erzet zou hebben als seDIge beug was met lO de Kelk te SlUIpei HJ f"o yen i

e
..
lekte

3 () 0 tot 0 0
~e aanwendeu D. Jooste en ..nderen ..erg .teo n... r Engeland kwamen eo wilde dat de af lJe Syood •• n t ec ter t.n 8terklte 8 '00 a mannen uit 1 efde tot dAn brO!'der Z ch ver was lIet te.en ahchsffi gs en ,,"l ..re lI,'e WUF/ES hchte a 10 0 tot 10 0
en
h

I meendeo dat men de afschaffen Olt de schaffen huo weg zouden gaan maar ZIch Dige I\tacb.flinj(e fotboud nllsl(enoutacb'ppeo bondan hadden om 10 het geheel geeo offer nootschappeo bUlteu de K ..rk maar h ] WIlde donkere 3 0 0 tot j 10 0
K~r: ;ille baoneo en de stn]d gold geeo p8rllO- aan Oods Woord houdeo eD b.w.gloll·nj die de str.kkID~ bebbe. d. nt ..INl.ch meer te et.n De anti afscbaffer. geen Illeowlghed~ll b10080 d Kerk H] HTAARTWItte 2 0 0 tot ~ ~ 0

beglneelen Het beglnBeI door de af De ouderliog vao Willowmore geloofde dat bo.dlog te slolle n pl~"tI vao ""n"I .. ~·r.eJLIIl'. ....roordeellen de ..fsch"iJers sterker dan dezen ..roeg of wen tbee bl] het N 8chtmaal wilde gekleurde 1 l 0 tot I 10 0
~~ffior voo

r
g&8taan wAl tegen Ood s V. oord predik!illt eo Kerkeraad ..eel konden doen om bekt..nnli tut OOd.D .eo opregt g" 1)0 10 :;'UI i.1 en Den ouderhng ..at Bnt.town vroeg g brnlken en al. de prOOlbnter wat al te donkere 0 I 0 tot 0 J5 0

t ! mellscheh ke vn]held en tegao het dronkvnllChap tegen te gaan ObmtUI eO !lIlt verd.r do"r een. Jdlg. over lij III] of hl] "'UI twee 0 bekeerden J~n en Klaas VlD1lg reden dan mO!'st meo zelde hl] de teu l':WARTE lange 2 10 0 tot l
~~en de KoloDl:Je Kerk Z] elie ..oor de De Steytl ..r zelde h!'kend te staan all af ""i en verke"rde l3]bcl •• rillallDg.n d. Im.k dl. biJ hpm IOh....pwachters WIldAJl woden gel" aanleggen Op den preekstOf'I n otsteo af IDlddelrn.atlge I 15 0 tot 2 I~ g
f a~gffi er leltten zeldeo dat DJ ruet IB beglll ech ..ffer m&ar hl] Wilde thane DIet als afschaf king bebben óen .. ] bouw or het matli g br~lk Dl.t dIen zou verkiezen die geen dief en geen ,chaffing en bet Ooede Tempeherschap Ulet korte 0 10 0 tot I 10 0

a ft a n~ 1 dnoken ..an w JU waren maar I fer .preken Daarentegen "Ilde hl] de ..er ta, dmok te yoroord.el.n en dl ntoDIlo,o ge trookaard waa mallr den ander die dit wel gebr ..gt worden en daar wild I bl] tRgen lange 1 10 0 tot 2 10 0
~ ~feo e zaal< .. an expedlenhe de af keerde voorstelhngen ..an Ds Moorrees be erg.n18 on onseDlgh.ld ,.roornkoD. verm ....Dt wal Hl] kon zicb d~ redenenng ..an hen Diet werken Hl] wn gaarne heboon g zlon d ..t dd 1 1 0 0 tot
I -;::a: ol s eeostonden maar handelden ZI] IItn]deo die had te kennen gege ...en dat de de leden en ,oorgang_ra d.r Kerk Ilcb yoor ulk. bei"]pen die die de heden Il de kanhen WIl wen het be.1Ult der vrO!'gpre Rynode had ~ ru,e matige 0 10 0 tot ~ I

0
~

:Cooa, n~.,:::or "I] gu gen naar kIDderen en afschaffers allen ..eroordeelden die geell af overdnjUDgen Id wacbten den laten bh] ..en tot ZI] bekeerd werden De berOl€Uwd en h) zo I riet t ..gen bet ..ooratl'l V IJ /ON~E VOOELII WItte I IU 0 tot 2 0 0
on el e<!PIl na ..r matige hedeu dIe ZIJ op het Ichaffers waren en dat Zl] de leer huldigden Daarop beKoo de pan ze leen'rI]held h ..d eo UIt de Kerk geweerd MuOrree. z]n Z00 daann DIet de ,,{schHffi g. I lichte 0 16 0 tot 1 0 0
harf drukten lat ZI] onthouders moesten wor dat alleen de afsehaffing den dronlmard 1.00 omdat ZIJ tegA. de leer der Kerk .. &8 m.... r genootschappen werden veroordeeld Hi] WIlde donkere 0 10 0 tot 0 16 0
deu en Ds Rou_U had. dan ook g ..zegd dat redden Wie waarh]k eeo Illnd Gods was lOU NAMIDDAOZI'ITINO de aflchsffing was dit DIet De afschaftings dat DI Moorrses en Albertl]n hun ..oorstellen kuiken. 0 I 0 tot 1 0 0
Ds De \ ilhere op deo duur zou ontdekken ook Eonder aflChaffin,g 10 mabg!J.eld le ..en gen IOtlCbappcu louden protésteren tegen zourlen ..eroolligen anders zou hi] tegen alle
dat de Cbn~teliJke hefde hem gebood aflChaf maar eI"W&8g_gd c!at Iemand gwn drankmoe.t De yra6i werd geopperd wie rephek bad een IK t,..11Uit tegpo hen genomen W80t ..oorstellen ltemlllen \
fer te wordeo Ds De \ illte" wprd dus ..oor drinken all hij dit DIet zonder ge ...... r mog! Alleen de ..oontell..r ...an het eerste ..oorstel anden zouden ZIJ gehouden ZIJn om Toen men tot IteolOlIng Wilde komen lelde CERTlF1lL.uT H.RDRL!lT 111 mIJ l"nlf
Ir"Bteld al. deO broeder die oog In den duuter doen en boe kon men d1ank 8Ilhruikende ... te~ _de de Moderator hun we.-k te lateu ..aren II] koo Ds De Beer dat bi] er anderpn nog het ."rbl lf ID Z;UI~ ,\Inka .ed .. UOYIl ..au J. h .r-
ronddwaalde Men had deo Wllnboer aan of dit ..oor den dnnker g~n gevaar In had DI Truter beweerde eerst dat de grootste ..oor geen nroordeehng ..an de "flChaf woord WIldeo ...oeren Do ouderhng "an Pnnl!ltChO

od
• 0< ~I Q"mmftU. A le m ddpl. blHen

geEegd dat h] bedwelmenden drank mogt! Als men ootdekte dat men met tegen drank beMn]d9n der afochaffing ter 1'ergadenng Ing .temmen en hl] wa. o..ertUlgd d..t Albert wilden de ......k naar een COmmll!le nr fTucbt...I .. t"td.l k lJr lt m
e
l1lbatL' n I Oog

tuuen ell ..erkoopen maar kwam het daar kon dan '11'&8het doorgtUlons te laat Hi] toch moeeten erkennen dat huo tegea Paul .. het gedrag ..an de afschaffers zou h..b "I]zen maar daar wilde men ook DIet un I &.eeD. (.~ I< IJjllMar bil IIr C li J unll .\ ( )
mede overeen om te"tond daarna het publiek haalde een ..oorbeeld aan ..an lemaad dien hiJ standen ook wel degelijk BIJbel8Che gron ben «oedgekeurd HIJ kon ..oor het VOOrlui De Mod ..rator W&8echter ..an oordeel dat gpen .eb a lit. .0 u beo lit er YOkomeo y"D •• De
aan te zegKen dat het ..erKeerd deed met elieo gekend had en dIe zelde een haat tegen den den voor h.n standpunt haddeo en ..prd8l' i..lherb]a stemmen maar Dlet ..oor het ..oor der ..oor.tellen die men had tot herstel der 580 londor dat er 'pur'D UD .w"kbeld ach.r
dra k t beZIgen Hi WIlde laten UItkomen drank te habben en toch te moeten drinken dat men wel degell]k regt had om afochaffiogl- stel Moorrees rUIt zou lelden en Wilde een Commitl8le om I (,,1,.,.0 'IJn -O.t. C. Hil.(o I:bho Zend.br,
datmelJ\et ..oo"telde all w&8 de Chnsten Daarom wae het dat men he ..er zoo1ang men genootllChal'p8n op te npn Had hl] dlla De Stegmann was geen afschaffer maar als te zien of er geen ooter te Vlndeo wu Na n""h An ...,h"l' "-A.".
ve li t een drank te gebruIken en had Ds geen waar Chriaten W&8 geen drank mOllt predikant nn Ctr.rIl&rVon wel ..erstaao aan Ilid dar Synode moest hl] onpartijdig oordee eemge dlllCU8!le lIelde Ds StRy tier dat zulk F J
M~e~ ~ch ..ao Kana 0 Oolgotha beroepen bezigen "n het '11'&8raadzaam om evenzeer had deze er Dlete tegea dat Iemand, uch Tan len Men moelft de ......k ~an de geoorloofd een CommiSSie toch DIet h~lpen zou De III< C URln &: C l._~ I~ t..1t~k~ulolrtt
W&8dat een verklarwg aat K ..na lager stond ..oor hen te zorgen die op den breaden ale dIe sterkea drank onthield ter WIlle ....n een hPld ....n den WlJobouw DIet verwarren met Mod~rator hchtte ZIJn denkbeeld na<i..r toe Ii~ tn ll~ M~"'_' ....nt 1>,
dan 001 gotha' Was eli! geen beWl)S dat men op den emallen weg wandelden Hi] had be ..er Ewakken broeder maar keurde het opngten dIe der afllChaffiolf zoo all men than~ Icheen Willende hiJ dat de twee par-tlJeo dUldeh]k II tegeo hUil Ifn~. d ••• ll8Ch.n ..( te eeltel" D
niet afsctaffers Uitmaakt ... oor hen die geen mst een nuchter dan met een dronken oabe- Y&D allOhaffingagenootachappen af Hi] baialde lh doen en hll had hetgeen Ds Moorreesl hUil geyoelpns met elkander IOUden Llootleg lII.t· e • W.raL
navolgers ..an Chnrl11! waren' Hij hoopte keerde te doen De menech ooetond 'Vpor de het yoontel .... n dien broader un cu belchul gezegd had zeer pnevend g<'8cht gen Een der 'Preker ... ilde 8O!na"ondzittmg EB 11I1I""nn dj~l die d..n Ilr el d..r b"r<n I 0
een navolger van !lIen tedo"""r te zIJn die maatschapPiJ zoowel al. de Kerk en ~ werd digde hem van IDconaequentie All deze .elde De Moorree. £elde dat Da Btégmann had len De :Maeder wilde de diIlCUISle op hedt!ll 8p' .Jlg boo. J rt.r. lI... r<l" ~ ru.t ....u &lIeu ua
n.n ZIcb. gezegd had d.t hi] gekomen wu men door goede werk.u nw" zalig <Donwae dat de Kerk de ware mati&heldliVereeD&JUl5 moeten Ipreken ale hi, bruten de orde Wal k l~ uUl dUlteD. Ken werd ten alotte hit .... a..vlco • ",,,tl, ala lup' Uttl' UUl

,wudHlldfuacud~ flWlUWS6ea1111UQiOll h.~~b.bet«~o dail boo,edadillJt~®é1l wu, du. bedoelde hiJ tooh dl ~elrw""t. a_Jloi. Jl C l' J~.IJu.-.sda.

Te kwart ,o.r tienen opende de uttUlg
word€lJ le het voorgebed verngt door Ds Muller
De Moderator had hem venocht m het gebed
te gedenken aan de redding van DL Maeder
die dien morgen bl] het baden m r.ee ge ...aar
had geloopeo om te verdrinken

Notulen gelezen en zonder &ADDlerlring goed
gekeurd

Tot Commissie ..oor den Herderlijken Bnef
werdeo gekozen DI Robertson en Van WIJk

Ingekomen waren rapporten O1'8r de Theol
Semmane over het Schoolwezen over de Vn]e
Verlnezll lI,'eo en 0"8r <le Vormen IU Art 16
Eder "et Ook dat ..an de Ringe ~cnba s
over de Verdeeling der Ringen en dat o ..er de
1'i orma .. lschoo

Ds Robertson sprak o ..er ..erdacbtmakerij
van leden der Aynode die welligt een slechten
indruk op de heden In het Onder ..eld kon
maken Het waren besebuldigingen ..an partij
d gl ed tl'gen den Moderator 10 een krant (ZI]
w~r:I niet genoemd maar het hleek de 1atMot te
Zlln)~o schoon de Moderator ze bene deo ZIch lOU
achten geloofde hi] toch dat de Synode nn de
..al. hheld d er beechuldlglllg getUIgenIS be
hourde te geven Ook waren er bellChuldlgtn
geil door Iemand die zelf Synodaal ouderling
schooo te Z Jn o..er het gedrag ..an de ouder
ling€ln Emlelijk ets over de rooepbe bl] den
Oouverneur waar spreker gelegeoheld aan
ontl ....nde 00 h ..t Engelsche Beetuur te pn]
&en De ~ynoJe het de zaak hierbi] be
rusteu

net rapport over de Examens en weder een
nn de CowmlAlle van OrJe over petlh's
rg ootvangeo en het laatste werd gelezen
pehtJe~ zullen later voorkom eo

C01U\~PO~lJEN rIK
L "U IT.II.LLD 0111 IIIAT V&R4XT.OOIlD&LUil

'OOk Uil OIlVOV Il'" OlJZIIA OOBBUPOlfDlllJTD
1lI01llZOlfDJUf erUItIUIIf ItVlOfU lJIIIT TIlRtT<lO.

KUOHT orOIWIIlf -BJW 1

Ik b v

t~()()H1 ER PAAHL

!JE UPHIR

S ell6DbvlCb

AAI'nHLHOOOKB

EE~ LEEK UI VEN PHEEK::iTLJ}< L

? • rs eeD
(J. \ I

L 0 NED ('KR~Y KKRK

Strulsvederenmarkt te
Port Elizabeth


	gray00284.pdf
	gray00283.pdf
	gray00282.pdf
	gray00281.pdf
	gray00280.pdf

