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De S oomboor IDA<\t:chappi.) "Tr1......,_ ..
.. .(eKLIMITIIUW} •.

De Stoombocje» de 'pr

keil v..n Kaa"ata I DI\'r

. ~. ~ ~NGELAND,
na Madeir», om dep au d- IEm'
Helena "Jl A,co!,,!;iull a . 1··~:':.11-J.,

,,-tu' ,rhelI bill ..n.
~EUTON, Kapt. MANNI~G, 12
ANGLIAN, KRpt. Owrs, .14 VCI.OO€ir.
DURBAN, Kapt. WAR '
ARAB, Kapt.. CAINES. 9

~UII Illl, 'nJST:11\F~S
. Vfl'lrf'k~pn ,ii em dl' I', e

nn ..knr,n't "on ied ...re St o '!lIb 'ot
fn Nr.!" in i,rl, re 28 (la~(·" w or il d.
str kt va. Nnta] nR~1'

ll{'
! .

Belooning sal worden
ieder, wellre zoodrurige

.".4$1.11 welke tot de ont-
of de pel1lOn8n,

geregeld de draden
tpan, -e-omerset West,"

mn .. ,H';in;". breken ..
J. P. FAURE .

I .
I'"de' Gre'ndel"
I J
I

VAM

Klasse! Btrmavpgela,
RIT WlL'DUrTG!~ROI,D.
hnn voUe dragtivl't\ten eo kunnen

binnen _n ' maanden geptukt)wordéln.
Die H, 1 <>gels ,zijn bijna; t"ee-en-twintig

maanden ~ud, en reeds kunnen' veraoheidene
paren at'ge~ampt worden; een beJvijs voorwaar
van hunne! voortreffelijkheid.; ;
.Een ze*r getal Paard~j. opgebragt door
deo w~lbeJqenden Oudt:rge$ee~eude. '

)Jag en datum later to be~len.;
~ • .D. J. TflERON.
, t: Zoo Voorbij."

E. H. VAN NOORD., Atalager.__ ~ - _ _,___._._-..- ~--_.--1------:------

1
~
f
I

en
I, ~nz.J enz.,

.~.oIiderdag,
.A4NST., .

J -i.Paar :I'lIIrll.1"1r.A

2 db., ,
li dó·
~ Rij - en 'I',.",1n11t1l.1'ff,"'11

1~ Schimmel ."","",.
la BrUine

'! ;
Allen iu uitmnnteude kondi
van gegadi~dcn dverwaardi~.

lj : G. P. VA~

\ 29 Sept. 1880 .. dekken van :Merries
:voor dit aaisoen voor fok-

kert ~an fraaije Rij. en Koets-
... ...... IiIrJ. ptUirden.

de ingel'foerde SPRINGHENGST

,IDB, SHAH"
bij ,le [" }iVhif", j,ij;. de .. Flying Dutchman",
zal teg'fu. £5 een beperkt na.ntal Merries dek-
kim. U, fOoi voor ~.eh Stalknecht ia<'SSbiLlings.

Doe laanzoek bij deu Heer THOMAS,Vecarts
te Koa~stl\d. . , .
. N.B.l Twee ofi meer Me~rips, het bona.fUle

elgendqm ,van oebzelfden elgenaar, zullen ge-
dekt ..,ordeo voqr .drie guin,eas en een halve
goinea ~oot elk p4árd meer. .

! . ,

ZANZIBAR,
te llt·la,.onb.,al, Iuh .rnb.u.c, ~l:l1im"ne

, :\lu,uwb!quc a,II,I ...:gt'ut1~.
. B. tunl'k"af'j~8 wor le" ui.gerri~t I~gen

rniud. ',:e Prijzen. '
V, c r V:ac;,! of rJ.!i,.I~'· ..U~ mJn auuroek .

de K" ..t ore n ,'(' )10. .lscht~I'P·j, ilv de A ide' i

SLAGrr· ,EN TIt~KOSSBN.
I cI i :.mDE HP-Elt t H. J.

! HUIS bê~ft den Ouderge-
teekenden gelaat, publiek

v ~ i '.

HERMO'N STA 'DION,I I ,"

:EER JASPER GOIJS\r Op .D1:nde~dag~ 14 pct.ISSO,
1 • 30 Extra VMte ~lB.gt,-;en Trekossen
880, . i! 3 Praébtige Afcikaansobe Bullen.

i . : ~ I 2 :Melkko~ijen, milt K"lveren van 1
IGRENDEL," ,; maandoud: .
. .' , ' i 2 do. do. (b.ez~t)·
U~,&..Louw verkocht worden d1l 10 Prachtige jonge \')aarien.·
, zilnde de opbrengst van : :; COATON & LOUW, Afslagers.

Mud Garstt .Worcester Commereiele Bank.
"

ONDERLINGE

MU~8elaa,pij i fan Levtlsnnekerilg i
I : 'VA.:-l DB !

I
·~P fjK GOEDE H(Jo'P"

. I (MUTUAL.) 1

I lEI EER,STVOLGENIJE bRIEJ..\AR-
U ~IJKSCHlil \ ERU}!;ELINO VAN WiN-
STE N 11t1\1 gesobiPdell op de JAA RLTJ KSCHE
VERSADERING VAN LEDEN, vroeg in
AUO STUS 18$3: .

All vóór deu Isten November 1880 ~itge-
reikt~1 Polissen ,:~llllen aansprak hebben op
DRIE JAREN 'van den Bonus, alsdan te
wordetl gc.leklarAel'd. '

A ..dvr~gl" mD.·Polissen moeten derhalve lion-
dar vrlwijl 1\ t.. dell ingeleverd op het Hoofdkan-
toor ~ Kaapstad of door middel van de Agen-
ten der Maatschappij,
, Jl i J. C. GIE, Secreta.ris.
K pstad, 9 Sopt. 1880.

I· _.---

ru OS. F. FULlJER,
lli ..:kt. ur tit lIen",1 voor *u;<1 Afoi"~ Secretaris.

Naar Engeland. via .&U<.uc.u.a

~ \ E Kon. ~IRR
j J TEUTON, C.

:<''1:,,0. GczR~\'oerder, zal
bp",'" vcrtrek k cn op Di

dag, 12 October, om 4 UOI', '~ na~i(ld8g8
lading zal ingl111om<'I'wor.Ien "a 1:2 uur ('S
middags), op deu dag van vert rek.
gelieven Rau boord t.e f"lIau aan (le Oost
Alfre!d Dok, niet later dan 3 uur ~s nnmid

Voor Vracht (jf Passage doe rneu nauwe'
de Kantorea van de .. U uion " S~oomu·()O"'lJtI~,~
schappij. No. ~:2, AJJerll·yslraat. '

URSKAMER ..

Naar Port Natal aanleggen4e te .
baai, Algoabaai elf Oost Londen met

. Passagiers alléenL KENNISGEVING AAN DEELHEBBERS.,
Secretaris:

K.ENNISGEVING gesobiedt bij deze, da
ingevolge eene reqn~iti" die door del

Direktenren is ontnngen, ~ne :·Speoiale Alg e-
meene Vergadering van ,h,ndeelbooders zat'
w'orden ~ehJnden' overeenkpmlltig de -iS<te en
de SOsle ~ectte dor Aota van O~\ereenkom8t, en
wel in hl3t Bankgebouw, bp .:WOENSUAG,
DEN 24STEN NUVEMBlt;R 1880, ten 10 ure
des voormiddags, "oor de in: beil'oelde requisitie
aangegeven doeleinden, t.~ .. :_"_lstalis, om te
beraadslagen en te besluiten o~trent bet rRád·
zame dee verlenging ,van iden' duur der Wor-
caster Oommereiele Bank, overeenkomstig
Seotie 49 der Acte van O'ereenkomst. die zal
ten einde,loopen op den 31_;De1)ember 1880. en
dm het verdere tijdpllrk: mn toodanigen dnnr
te bepalen j 2dens, om' te beraadslagen en te
belJlUiten, of eoodanige voort~etting van de ~keD
der Bank zal geschieden 9ndflr de bepahngen
van de Acte op Beperkte V~ra.ntwoordelijkbeid ..
en, indien wel, om het Kapitaal en bet getal
Aandeeien daarin te ~epaleó, en om eeue daarop
toepasselijke Acte van Ove~nltomst op te
stellen, en in de zaak v~reiscbte resolutiën
te namen.

I)B Kon. Maal

,~.~.' :, .... -.k' ~;.~i'..r IG)ANUaE. H. E. I
~ ~~; ."" P' R. ezagvoenler, za!

.. ,.~;.:~~"",. bo\'engenwld vert.rekkert
spoedig mogelijk na ,IRukomsl van de Th~,
van Eugelalld.

Voor V raoht (lf PaS!iage VOr\'oege men
ten Kantore van de Stoombootwaatsch'
I, Union," No. G2, AdJcdcystnla~.

, !'

() 0 PIN Qt

publiek doen verkoopen pp Je
irn,A"I~kll()()t a.fdeoling :Malmesbury, j ~

aanstJ
i \'

Naar Port Natal, '
bique en Zanzibar,
selbaai, .Algoabaai, '.&J\J'LlUCU,

hambana en Guillnnane n::.et t"SUI!llll.t"""1'SI
alleen. e

Bevestiging van; d~1I WeiEw.
f1j. Z. J. Of1l8Ef1~lt

ALGEMEENE UITNOODIGING.,
j.DE Leerarea, KerkenWen en Leden der

. Ned. Geref, Ketk Bn Zustergemeenten,
alsmede nil andera Kerkgenootschap~n, wor-
den bij i deze vriendelijk ~nit.ceooodigd ter bij-
woning :vl\n de .Bevestiging vat! den W-ell':erw.
heer E. 'Zo J. Dg BIER, ala Herder en Leeraar der
Ned. Gbref. G~weeD!te: ~ Groenepuut, welke
plaats "inden zAl op MQRGEN, VRIJltAG" 8
DEZER, ten half vijf nn~ in den namiddag.

De. bevestiging za.! geschieden door Dr.. P.
E. FAUU, den Hoog Eerw.! Ai8eS8or der Synode.

Speoiale Trams znllen ,oor: en na afloop dei'
verrigtingeu heen en·terug lappen.

. J. r. li. Jt::rRITZ, Soriba.

17.OS$EN, aan de'
u;tmuntende

Johnston.:Maainiacbiue,.
,te Klipvallei (Koeber
verkoopióg iu , den'
J. F. Br.4NCKI!:NBERGw Bl&h ;$herUl'a 08lce·

D" Kon.,Mall
. ANGLIAN, H.

Gez.agvoerder, zal als ,
-et _. vertrek ken soo spoedi

g, lijk na aankomst vali de A,·ab. van E
V €Jot Vracht of Passage vervoege

ten Kantore va.1J de Stoomlxiotmaat
" Union." No. 62, Adderleystraat.

" 1

,
1 •a & ZOON,

I Afslage~

V~rkodplDg
TE I ~

Ossen
: Koeijen en Kalveren
Schapen
Lammers . : :;
Bokken, enz., en wat nog v~~er

I zal worden aangebodee. . , ;,
1 : i .,

WATERMEIJER, Seeretsria.i

I Afdeéling M~lmeabury.
sxrrrs, LOUW & Co., Eischers, cu CHAR-

LOTTIJ: H. FORD, getrouwd buiten
~e~een8chl\p van goederen met FRA.NK
MPRRAY'FORU, Verweerderes.

IN I Execntie ~a~ Gewijsde vau bet lIOO« .
. p.eregtsbo(m de bovengemelde Zaak zal
Verkiooping wo~ae~ gehouden ter M.arktplaatse
te Malmfisbury; op Zatnrd -g. den 9 October
18801r"des vo~.rDliddags 10 ure, van bet volgende
~oed, namelijk :'-1 Scbotsche Kar, 1 Brood-
kiat,12 Paarden.i I 'Stel Tuigen.

I '.i JA,MES M. CROSI~Y, Baljuw.
~n~r van den Opperbaljnw,
;K&!J.pstad,.4; October 188<4'

- f- ~----~~---------------
I Division of Malmesbury.

SMfTS LOCW: &; Co., Plaiuti1f, and CHAR-
LQTTE IL' FOl~D, married without
communitY, f of properly, to FRANK

1 MURRAy! fORU, Defeudaut. .

I~E~ccnt~o~ 'qt' a J ndgment of tbc Supreme
Court. In' t.he above case, a Sale wlll

be Qeld on tbe Market Place, at Malmes- .
bu~, at 10 o'clock a.m., on Satorda~be 9th:
in*u~ of the followiug pro~rty, 'Viz. :-I:
S toh Cart, ~ !Bread-box, 2 Horses, and 1
set of Harness.. .

j ; JA:-vES M. C!l-0SBY, ~ .
I ' c High Sheri1f:
fiigh Sheri~1! Office, .J Cape ,To,~~ 4 Oot., 1880.

Op last der Direktie,.
. H. ~ERNHARDl,

l'M81er.
1

I~LAFMUTS' 'STATIE'. . ,
i

Worcaster, 4, Oot. 1880. :
! : VAN. ,

Nt,;.,ti~- ea:S .etrWlr~lt,6:118-til .Ur-
clewuk, GruD, Miatlai:aerie, ell.

.1; , !

DE lBALJi.JAA.RLI~KSmiE VERKdo-
P1NII vau den !Ondergeteekende Jml

plaats ~ebben PP , i : :

lIa~dij, UOet. aand.,
~ , I I . 1

Ala wa9neer verkocht ZJj~Dworden: i
50 Z~kkon Meel, 60 do, Garst, 50 do. Haver,

SO do, Ro~, 5Q elo. Mieli¥8, 50 do. Koorn;: SO
do. Fijn Meel,\SO do. Rijstf, 50. do. Suiker, 20' do.
Koffie, ~50' Kisten Para4he ,Olie. 100 Ki,ten
blaawe~en geele Zeep, Sq.Kist-en Kaarsen,_p"OO
Rollen !raba.k,; 2,OOO.lbs. Tal:Jllk voor het war-en
vau So~apen '; 3 Dienw~: 'Vc~dekte Dog-katren
één o~n Kar,'4 oiellwei.Zadels en Toomep,2
Stellen1 'l'uigen, 100 Hatters en Tt:omen, r300
Zakkep, 4 (lO~ijn ~toeled~ 10 ijzeren Ledekapten
2,000 ~. Bo~r en Vet, i2.0~ Ibs. Baoon, ~
ee H~; 1,000 Ibs. Le*ke ,100 pakken ~ito,
100 do~ijn Porter en AlII" lO platen Ga:lvtupsch
IJzer, ~O Delt~~n en .Ve~l~era . .')00 ZweePli:tok-

T. 'keu, lp .Na.áI-.,:"achlDe~~ i (Wa~zer A.), ~ 20
Meers4hulm ~PIJpen, 20<1, dozlJn .Glaze~ en
Kei kj.. 6 Qouden en !Z!lver~.n Horologe,. ~O
UllitsOh 'Oreiel, IS S~hJlderlJen, 100 ktstJes
Siga~n, 100 :.dri~-poot :P,<itten, 10 Hnisklolt,'kne,
6 Kiti,den~agentJes, liqOO Ibs. Verf (alle
klellr~n.), . 30; kleine V~ld~stoeltjes, 20 dbzijn
Schaa~hareD, 20 di~' Sikkels, 10 kisten

p:~I.t.d~ TiDlDlermansj.Gereedsch~p, 10 dubbele en eo kele
frlkl loop Oewerdn, Horrocfs A; ~en B. Li~nen,

Voer"ha, Sita, Ko~~: en Sokken, ~s-,
I Vl;onre- e~ ~inderstev~I~, Uroekeo, 118.I\tjfa ~n

H.l OU(lcfbaat)es, lOO Mnk~~n Laken, en, Twe~d m
Leng~u van, 3 yards.:, :ALS:ME~E 8,goed

J~ gelee~ge hels, 1 Kt:rt Yl i Bnl (2 JaRl' ou<l~, 6Ossen en KOJlijen. 1 Kapy!agen, en eene melligte
andere .goed~Jer., te veel: om te melden. .,

ElND.I<.:LiJ h : 10 H~rDr.by Maai-machines.

, I' JOHN WARD.
KI~pmutsl 29 Sept. liS80. .
. J. S. MARAIS" aO.,Atilaa'era.

, .

Afshlgers.

Naar lto~lbaa.i, Algoabaai,
• • r Oost Londen.'. DE Kon.

.<Itt ARAB, S. R
-;., Ge1.l\g'vOt)rder, van J!inlaeJlana

verwacht tegt'n 14 d ézer, zal ats ?oven.
ken zoo spoedig mogelijk na ontlastin
Kaapscbe la ing.
,Voor Vracht, of i?assagc doo men aall'llQtl"

de. KMitoren VRn de " Union". StoowOO<)~mll&t-
schaprij, No, 62, Adderleystra:at.

K
DE ft

Op

j

o~iJeDeD,88,r~~D
__ '--__+-.,--+---;-..-...;..;~-+-------_ 1 '(

Vendutie houden op d~iPl~ats

aaD~~"1 ,.

: I :;
'1 ~

i
• 1

fM
:7.U1D-Al"HIl\AA'N~CH E

l{ONINKLIJKE M~~ .......,

lie K.I. Koo.

en . getrok:}i,eIi, ni t
. :I~. !au, de Le~e.l;d~w Synode

I' . '..__.._ ,

DE WEDUWEi :MÓRK~L wensoht hier
door de'D lede~ der Sybode te berigten,

dllt zij geduxrnde de zittiing ;\'an de aanstaande
Syuode "ich er op I toelegg,n zal om hen en
bunne familiën van .Ue ~ui~ijke gemakken te
voorzien iu haar w~lbe~ndi, Privaat Logies-
huis, 48, Str&Ld~t, alwMr tij ook bet
gerief een er mime ~adk&me~ zullen hebben.

- . ) t

I ',' ....
EI4E1\, (},VERLEED onze Geliefde Vader,

Iz..Uz: l'sTRus BotaMAl'(,iD den ouderdom
v 86 jareu, ; :lilij ruste in vrede.

Uit naami'der Gezamenlijke Kinderen, .
H. M. BO~¥~N,
P. J. BO~l\N.

iStellenboscb,.6 Oetober, 1880 .

en voor: afleen
1 ~.
1 7'1 \ E ;,:,nombOo' ell d· zer Li 'ir ~'erlr

V KII~pg·ad "an·r L011den om den
Di'''''.;Il~, via Madeira ell 1(IY'ITIO'Uth"
Ilfl~/(' . n Asceiisiull a&.II'I'~gfn,le op
'u~_cheloti.,cle". He ')I.rkl\,<flj~~ ,,(lrdt>1l
" g_' e.lw: I7nmind,·rillt!. ",,, \:0 pereen
En:e~ ..I.d en d~ Ka;,pl<o!ollit· Pil Natal.
Oct. i,_WARWICK CA<TLE,

. i. ;';'
de opregtgeteelde Ifoll~nasth

d." 'Prince," "SultaD,'~' e, de
door don Ed. beer J. H~~o~nR

. ':1 't

EersLen 1'~in va.n Ka:a~tact, als
Icnllll<~rA van Khpbeovel Sta.t1pn;:naal·

i 1 ~ ~

·.orden versch&ft~ll
i A. B. VAN N. PICKA~D!.

'j .

BoerderU:-Bestuurder.
EEN JONG M~NS~B3goed bekend met

Machinerie, db Vooteelt, Tuin- en Graan-
boerderij, wil zich 1 gaahle ? belasten met het
be~turen en bewerk~n v~ • Oranje V rijataat-
scbe ~fT~nn~8()~~ V~-, ~uin- en Zaa~plaats.
SchnftebJke aanzoe~cl}, de Waats 'bee<lhnJvende
en voorwaarden verjnel~n.d!, in te wuden vóór
of op den 15deu Noyembcr. ; Adres: lt Alpha,"
KaDtoor van dit B~.: .

~ -: - -, -~\' - . - - ~ -

iFlUlisCBB ~ hAIHlllREN LAA&SJEs.-PACK-
HAM,: & Co~ ~ebben per 'l'wtQlI ontvangen eengtoot 8Jlsoriii®nt. Kasiwireu W&lldeUa.arsjeil,
uieLelastieken ~enmet knoopjes j alsook Laa.l'8jl8
~et breede z~len en lage bielen voor huisdragt.
~Fr&l1acbe. iGlacé Kabret.ten· Handschoenen

u\et 10, ,,12 ;~nl4 knoopjes, en met ela.stie~e
zrjdCI!I'zeer g~ en ruimscb.~ts den'priill:waará~

t:itandard ~leereIlmllg8.ZIJn, Adderlayst~t.

I
I
I

, '
ROiiJ;S,;uN 'i .

Oct. l0.-D \LlJORAL CASTLE, p~.
. Wll'.C'HISTER. I I !

Nov. 2._GRANTULLY CASTLE, rf pt. M
P. \VEBSTtR ..

Extra Stoomboot.-CON \\ AY CA
E JONES a.N.R

~O\ 16,-UUHLIN CASTV~. Kapt ..
.ANUER30~ &; MURlSON, A'

/

!iSept~Ulber 1880. i

DI~'t~IJJEB8~ \ ~.
[

(Jo. J Afslagers.



laJl(eliDer.n. maal'
nl1.w,el'ltllllll UI<Lt oenu_"l'J'.'

sich
omtrel\t JUlUB,rua ...

.D&IIUt~... d_ er deel
be~'eklma op 'wee OIUHOU,

teru~
lutig
biJkanli

weg langa ~t Mobalieaboek. .
Het verlies va1!l de koloniale t~pen la

geS04luveil en acht gew~ Dat van do
~ wqr 1. begroot op I:le1. JQéel" dan dert
geeneufél en.

~ gevecbt \Ter~ pdt'gealage~oor
. pPti 200 Vrijst.tsoh&boel'eo en anderen,
, .~:of allU". ltoudell. .

, A~ oe troepen 1 gedroegen zieh mshg
be4Wd. I I

Bij aankomt. t; '1ohaliellhoek_ werd de bee~
Surmon wet de HJ andere blanken en omt.reo~
] Ol) JrI1all11Ns odtzet Het I"egt hUIR, dat a!"
fOl t had dielll~t ~cdann, ,...erd ontmanteld en 18
se,lert door de I ~sutos met \'001" verllldd Oer
durende het vllfutnthlRgsche beleg wurcn t w ee
inlandera glslleuY'clJ - ,

lie terflj.{lDarsch be!!UU o~ 1 uur 0.1 wo
slechts dOOI schei murselioge» rau de beu
betw Ist I oor Smiths 1l!l80tOS werd eel!
gllJg gedARn om tielle posrue In té nerneu d
drift bebeerscbt, maar' doo' de duppere
vali Kapt, Parker met de Boerenruitetij
de Bank afgesneden eu de kolonne kwam
de drift over iu den Oranje VI'lJ8wat

Onze gesneuveldclI 7.1.)n: de Wet:
Boerenrnjterij, el! Cook, Kaapecbe
Scherpsobutters. De gewonden zijn'
Hntton, K.R', ernstl!{. ruiters Iteeker
Caarten, KR', ligtelijk , ruiter Nlghb
KR S, ernstig, [iuker beeu geampoleerd ,
ters Brakange, W Blak.1I W 'lNW, K R
ernstig; de Ranck, Boeeenruiterij. hg~eltJk

• DE MATATIELE STAAN OP
GERUCHT VAN UITBoIlRSTING OND

• DE PONUOS

De eige~ corresponden van de Árg1U seint

KOKSTA.D, 5 OCTOBIR -De heer Ilro
lee 18 bier veilig teruggekomen de.w
keliera te MalJtlele ZIJIl ontkomen. •
niet IOnder groote moeljeh)khelo. Al de pa
huisee ZiJD g.eplnndel'd en de boeren trt:lck
naar de grenzen van Natal

In alle righngen rooven de rebellen vee
Geruchten Willen, dat al de bandelaars

Ponr'oland last gekregen hebben, bet. land
verlaten, en dat de Pondos en de Xesibes
bots· ng ZIJIl gekomen !

Op de Natal8~he grelJzen wordt gepatroUl
leerd door bet GOste Scherpschuttera

sa
26
14
23
14
10
21
23
27
23
26
ij
17

>16
SI
26
20
30
2<J
25
28
15

l6
22
21
18
l'
14
21
2l
26
14
15
o
18
11
2s
20
14
~
115
12
24
13

6(m
liefde en

niet den SIlO den ander
aanraden bm bet fGDda

met lut om de
v~gen, en dat 1i!rl~b&&1D

! .i.bleriDtiee 'ie openen ,,"".....""'''''n
al. h,t kon lijn, ttlt

aclleelJ> bi),tl{ te
die a&liVehng ala een
de b r F. v E. selde,

van den ~eer ~ • .., .. ,_,'u
kon het IIAter self OV4&"'esrIOIl
beer J. Barry "oJ,,,,jule

ter ~ft'1 IIlj
"'-,'cuu'u VIUlijet fonds van de

StandftJ'd Btink gedeponeerd
overhRnqig~II,om deselve te

er eli}' te kort mojft lromen,t6;;ebt'ail~~
'be leel1Ulrsalam, en

n b'llil en van o"n comité,
Al!tlr8'f81l in d KroodMCte VIIn bet:

; ell \Ierder, dat bet comité be.t4aD ~koleo
wordell lilt de inteekenaren, ~n ala bij uit-

1'110 d~ inteekeenren fZ'een leden m~r te vin- EEN BURGER
II]n om Ket fond. te vertegenwoonJigtn, dat bet • ~11iiiN'BOSCH
in bAodeil VIID den kerkeraad ~ otergBAn.- STEL...,..-.

t werd gesekondeerd door deo beóU' G. P, van Zijl I t 5 October 1880
Den heer &cry verdedigde Iljll amendement op ! Ámi den f!dit._,-. I

dietatoriële Wljze!ln trok anilermw te. velde Mljnbtóér.-'-'Ioen ik .btt laatst van ml) het hooren,
den kefkel1Uld, dien bl] oogm68l, al.,eea kleine I WiJI8 Sl"lIen&ecb nofl' Inhp eo. roer met betrekklDIl

iek voorstelde Hl] lelde, de kl'lJ'kerud behoorde I tot de \ e!Tddenng omqent Sir .s.rt,le Frere. PM
4ankbMr te ",esen lItI.D bet comité voor de verleende ecbter wu~ die .toflm u~ewoed, af de dreigende on-
Ii.lp met bet salari. 1'8n De. Mu~fer In dlenl tijd, weerawolke~, die reed~.ojl' de.n lDunlclpRlen gl'Zljrt&-
waarop de h~r Human II&n.merlrte dat het geld ver. einder kh"re1den, braBJJ loei In een orkaan '16 bet
J:rl0Tlltln W88 'dMr 118. Muller b:,oepen lwna 'foor andel1l 100 fl'eedaame (~leep1 &l1ow" In een oor-
,1:200 8terlmgten wat Me een man beloofd 1111leef hem logeveld ijeJ'iebiep. Oe ik.lOO wellicbt Ier te ze!!'-
<tat en mete meer. Hij verzoch~ den vooiiitter om I geil gebad !lebben over, die tooneelen dit! S '0 dage-
tpt stemmen lte doen overjl'a&lJ' die toen t~' wie lijkt rondom mij oll@'8jy rd werden, docb de kreet
.temgerelltigdeD wareo, Inteek~OImJn en llelangbeb- van Vfront ....aardiging f.~afecbuw, die er opgtnjr over
'&enden of inteekellllren alleen en of met J!I'Okuratl.. al bet la"4lA~ -i."rover lG uw courant jl'elD8akt, beeft
TJaDwordeu ~etltemd p' mij tot nqjt ~ e den mop~ g8llloerd. En d~r de ver-

De beer ~um&IJ wilde niemand doen 8tetnmen dan bitterde p;emoederen nll'~eeDillnnl tot rust sehijnen
.U.eo iote6k~oaren, die bunne lnt~keninll~ betaald teruggelr.erld te lijn (nr. urlijk muist al b~n maten-
h.,bben.-Doch de heer Barry daebt er h.el anders- aal venclioten is), aal i ~r hetat t'-l'~n te luid
over, seggen~ dat belangbebbenden; .00 ~de neeren ge'W'llg v~ muen. Hel. la dan ook llIIUU' best, dat
IWthmlUl enl Stel]n, bier unwelig, en die beiden aM al dI(L "srelol" een plOde komt Het IS vreemd,
fillOne vade~ vertegenwoordigen d~ dood lijn, wel dat. Al be~ SteUeoboeechë !B~OUr oOtellUl1l IS uit bet
!legt op Item ren badden. Ook de proauraLi .. wilde achJtterende tweehondetdJ&l'lge feest, verleden JRRr

ltiJ toep-elate hebben, doch bij stemming I4ek bet te jl'evi.rrd. ' ) •
Iljn,6 tejleu 4. voor de procuradee, daar' bijna de Toen I~mlllll ontatonct bet plan, om eollegezebou-
6elft der mtJQacben reeds de veroraderplaafiJ verlAten wen . ~~ ~e 8l.6llen; doeh men 10000st eeu anderen
Iiadden, toen Imeo tot stemmen kwaiD. De voortitu-r I munlclpalt18111ll'1aAd hebben, die meer ten jloll~l" dMT'
.e'lde toen, nIet te kunnen bash_ll, W8&(!Jp de een vlln W88 Aab de t.l8D diepende. Door al bet 1!'"llIme-
~B den aDder de ual verlht tot 4at nog "maar 'I'I]f war echter, rlat daarUIt '(oorteproot, loopt men JleVA~r
Over waren t~zameD met den ~oouI,ter, eo' men ver- I bet collejte meer nadeel' ~o wel ~oorde..lll.An te doen,
ne"mt, dat toen besloten werd om pp Zetl1rd~, den I ""nt ouders die ,er af ","ollen bejZÏnnen Stellenbosch
&eten Janlfarlj llanstllaode, wederom bijeen te komen, I Ills een w:a~r S"rlom aa~ ~ lien, terWijl toch wat het
,II wanneer ,de oltslag van Da. Luckboff'". voorstt-I acboolw.·tt1n bier ter 'Prtae betreft, er eene kalmte
!;IJ de Synode bekend &al weseo. < beerscht l die jlunlng feteelrt hl] al bet overize

Tot opbeldering wenscht uw corrt8pondeilt te leg. rumoer' •
geo, dat bet waarlijk niet te prijleQ _ in dell 'foor. Stl\lIl'~~'8ICbprs, w~ op uwe hoede! Uwe VI)'
JItter, dat h&/ 10 pluta van te trIIcbten, de, vrede!e llllden op, aIi,d~rp PI~Rtut weten er bun \'Oordee} Uit
bewaren, de. Mm aao den wooraen.trijil, en de te trekk~o, dat IllJ 100 i de wapenen ZIJt tegen el-
beeren Barry; eo Hum8D blldden ~ter gehao, bun Illlndel' er lelkrllJk eell' urgeroorlog voert. Alle'rl~1
Peraoonlijken, "rok tejZ'eDelkaoder bJlItep d.le bil8tJn- vreewde terucbt,.>n o~trent Stelleobosacbe ulren
komst le houdpn t'n de saak, die v~ ZOO'fee.l aanhe-t komen OllS un buiten &ifl ter oore, die berekend ZIJn,
Janjl ia, met liefde en eenageJlDdbeld te ~baodell'n om one lIi]lonJi lalldgenpoteo io verAchting te bren-
De berud.I,~iDg WI\8 zoo storlD8O~tifl', dat de jll'ÏJle jI1lll.' : ~
~ertegenwoot(hlleT8 de een na den ~der de, tafel 'fer. "e llrbote held, dAt:~cbterliJke genie, "Kiezer:
lieteo, 14!p;llende, dat ml'O ben daar met weet 100 ai~n. beeft d .. ~etoond, VClll0lneo te helUltwoorden aan de
Ik wtl bopen, dat den secretarie de !'Ogen 1,IJen opJn beecbnJ'lI,ll1jK, die Ik van: hem gegeyen beb. EJet zou
han en dat ~I], de verkeerdheid inaende, de PIlpieren mij vt!r,o~deron te bódren, dat lulk een weerhRRn
bij eerste d~ beste kerkerud"'8I'g1Ideringt aan den all bij n'1'gleenlll geloof'." zichzelven slaat. Yreem-
Fiba zal o~erhandigen met de opmerkinl', dat vol. dehnjlenil~lf. dil! bier :l4omen maken de opmerkIDlI',
,~n8 de ~r<>lldaete de kerkeraad I!let geregtijld "al dat D~I~jn laft'd ge~k te oordeeleo, "hlezer
sijn, om een peoDlng van kapitaal of van de reote te een IAfbt1k'eo raMbo,1 bijj uitnemendbeid weielI moet
,ebruIken <wandere manier dan dezelve Jaarli]k8 tot Nu, lem.n~ Andtl'f beeft sicb dan ook de moeite ge·
liet fonde to~ t,.>voap-en, tot tijd eD 'IVIJle btlhel'fe op- troost b~rn te '1'1' ,,,rd ti 1l1AAn, betwelk t'cb.ter tocb
"eloopen 18, ~,k UIt andere bronuen die de jkerkel'll8d mMr PAarlen voor de lW jn~B geworr.!D 11
qJoge goedy.~den te openen, tot de BOm Vlo £6,000 l\IJjllbl:l1' de Editeur. nlanjrs lag Ik In 4e couran-
p?ndeo 8teth~g, ell dat bet din vruebteo geuoeg :r.,L1 len, dAt?Q Unlfer81t It(riIlld biJ S1jne Varljre mlllll1de·
i'fwerpen om!een leeraar te betalen. lilkec .e' dtlj"fl den j4ngebeer SchreIDer no!!, 6t'1l

. '£]00 e~t,a "I.!I' J"I! kOOp toegekend ht'eft Uilt 18,

PIQUETB'DRG 0pJW-rv18kkill beechouw~ n~ al loffeh]k, docb bet.1:1: komt m~ ,.ou" .l.'l ..r ~ al WRt tegeo te lejll!\en fslt4
, (Vmlonzen Corruporu¥nt) Dd k>dell dur'foor scliiJnt geweest te &l]n, dat de
, 2 Oet]880 ,heer &br\\inel lOO'I'eel toor ~e nl,l&r Europa eniHeden "'~ bet de bepaalde d8g, wlUlroP onze ge- enLréel ..~ea dnar moest 0tEkken. Dat 11 Immel'll ech-
,.:bte lee~ Da RAbie l'en overz~t zou geven vlln ter jZ'een ultlOndenng ip bet geval van den b..er S ?
lfen godedlj!h8tlgen toealAnd der gemeen~ voorna- Iedereen die In Eur"pa! t etuderen moet :Illcb die-
mehJk met I betrekking tot bet, IIfgeloopen JMr. ulfll!l 0P.'lft'erlDg l!'..trOl1~tpn AangeZien de beer S
Jj:r W88 eene groote opkomat van1>elanjlttelleodeD. reede £ll5O diet liJ'1 pj.rtel'llb''ln! verworven beeft,
~.Eerw kdqll zich tot tekst, .:t_iJa I' 'I'S 4. a, knn ti" Uni'fers'te'tar3Rdl'1'oorwllftr 'l'Pl'IIlAndiger ge-
Qtldat bij voo",f aan de gemeente bad bt6Iend Ile- hllndeld' hebben. met rijp sorplus III kMS Ic beeted~n
IPB kt, dat hij eeo beroep Uit Caledon ontvllhjleo blld. om andj,re eveo verdlt!l)I!tehlk .., doelt DlllillCblen on-
Bi] weee elll gemeente op de vele lerandenn,cen ten ,ermogdnde kandldat"'1! t~ belp"IJ, dit! !lId ftl,
!(pede en dil groote Itoft'e tot lihJ.uchsp. zoo al. in de g,,1e~enhe,d k"Dl~Ó p,)rtt'n.b'ur%ll11 t" v,o,hr,)
d.e betere opkom.t bij l2'elegenbei ~ VIIQde openwe gt'11 Wat baddl\n on.~' vl'rtelfPnw ",rdlg'el'l! 1', f--·
gbdadlen8t, d:e bertndwJlligbeid om \tIJdtajZ'eb 1.6 leve- eoren MlorJ'fly en Gordop duromtrpnt le .RJC;eil' Uf
Jiln tot IDlcapdbouding en verbetehll!l' van deJeI~e, ht't!ft d~ £8,000 'I'AIl Su rtl" .Frere 'ff>01 bel collt';r
den poel 4ér Zooda@'8cbolen eo dtm grooten allnW81 burtne niogen gt!8loten Ntr bet ollrl"gt, dat er gednn'
<ter Zondag8choberen, de verbetermg in hUIl-gode werd 1 I
dienst, enli. enl Z Eerw. betoogde ecbter. dat met I VaD ~ir Bartle fut..! jZ'e»proken I Z til hll. ft de
.alen voeruitgan;z: eo voorspoed op g~.telijlr,en mut-

I
KIIRpaclie U nlVel1lll.6lt ilIem dill! t..t haren kllnSt'l" r

schappeli,k ,ehied, een diepe ootmloed onl'behoorde vfrkoreb Nu.ut JUlcli lik t..P, want boew ..1 b.t .~_
te belielen !bl] bet beschouwen VIlli bet v'ile tekort· n~1aMn b.:kpnJ IS, d,,~ ik !.LUIS bbJf wanneer Sir
]fomende. Qe Vluchteo VAn krachtdadig áelonf eli Bartl .. rP pohLlelr Dit prulJeren tflUtt. tocb WI; Ik
tiiBke.ring w~n niet 'WAt le behool'den te djn M~t '8 man. kWlUlmbeid om dl!'-Dp&t ti' b..klepden gallrne
PJ~tilleo eTfl8t ell die~n indrulr v&rm8llnl{e bij on~, tlrkeDlJe. Hoewel geen letterkundill'e kolOMU8, be-
op! tocb het tOlge ooodtge eo bet .. nige W;áArgeluk boeft .h'i voor \'tle Ellropesche kaneeliel1l W8llrlllk
.,nbreogel!d te kieren en te loomdo tot eene volko- niet uit dell W!!jr te g#n Er. dur geen koloOlRle
!fene overga e R&D den Heer. kandj~, eenl8'e kaoa "Jn ,lagen bad en Lord o..r.
, Na alloo~ 'fan de vool'8tellillg ,to 89 jOtlge l.,den 1JJl"00 bo. leer onb.k4l'!l~ le, denk Ik, ';'118 Sir Rartle
werd aan Eerw. een Rdree aanll'eboden, ,ergeRld Frere ~iten kijf de .lI!8n. n.,v.ndlen bebben WIJ

.n eene 11111,circa £70 bevattende, dqr.r eenige het vedla1 aan IÏlne ~",malige popu'tvlten te don-
~rkelAadll. .n gemeenteleden en vrienden i1ijeenge- ken, da~ GfII8 Unu'e.mtflt 100 spoedig b88r cbllrt. r
~. In eht adr .. w~rd!Ht dankbaarheid gewag ontvinglell bare plAate ~qn innemen onder inngtln~en
@maakt vai) de 'fele dIeDlIten, (looi Z.Es,. op Irer. vaD dieft aard. DuI' aegjik ook in dit geval "e"rt!
_hJk eo maaitacbllppeliJk gebied bew,sen "". ZEer_ wien ee~ toekolDt." , '
otIverdroten ijver in bevordering en llitQdiojl van VAn ~e Paarl sie ik, 'll!ordt onl een afdoend eD te-,
al.wat kon irekkllO tot beil .~ ker;k en ~ateeb.p- Jl8.lijlr gpedlroop middel, j.ejreo de Anstrall!cbe 1:.>0111'
mJ; vlln Z Eer~.. belangatelhng In onde!r"l.ls, Itn lUll aangeboden. Boe". die dUI nog hunne IImoeu.a-. vele Uil\ m~lde pogingeo, door bem en liJoe Iltft. boord~op den regte.;J41j8 weten te atelier, lullen
.. bte tj!& edaan en de welslaging daanlll1ll1 't hij- wbl dOC!l1l,1Q)1rI teo .gate te proberen.
etnbreDgen neen genosglllaQ'l fon4s 'foor een orgel I I AFRIKA Jr
voor de ~I uwe Kerk; Z.Rerwe, bela~j1eloolen P S.";"'Mijnbee-r. ~i~et gerucbt WMr WP:lPIl, dnt
l.lrer ID tClRllrstel1eu v~n een IU8~nlatlefou<h! voor Oom Phlip, van Eleen~, op vert-rek 8t88t nMr
et!n oPvolg~, niet un t Gl)uvertl~m"nt bfl()ldlgd, BttautolAod 1 pat lOU "let phchtbetfa.ebtlDg wezen,
eg I. enl et adres sloot mot den; wl'necll, dat het I ~

d,o Algoed bebagen moj('t hem:ell de 4jnel1 nOIl I STELi.~NBOSCH '
lllftg voor 0111 en de o~len te I!pllren. ~ Ee_aarde'jó ÁmI del). RMakteu,.. 1 .
I!1moed .&lj vol ffi] antwoQrdde Jn jl'6,oelvolle Mijn~eer,-Dur in ~et VolA:«JUul cn de lUId
~woordIDge~. Hl] dankte de gome,mte;voor dit AfriJw.'1ll yan deo lXI.n dezer door docter P L
b)j.Jk barer ~htillg eo hefde ]egenl b,em en ~ lijnen Roentjr'ID 1'8n Stellen~h een hlaam Ilelejld werd
~J had 11)0 lot onder 0118 Ilew!orpen &j'I WII4"I. op mlP1 lI'edrag in de lfijle "aarop Ik bl'm het odres
h~t "are verwantechllpt &8n de fZ'ellieeote Hl]...... lItI.D dei !leeren J ),f B8Yfll1l, J. P du TOil eD P J
blijde te kunneo legIl'en, dRt het tlem oolluge "88 BoamaQl ter teekeDlng: fbeh Unlleboden zoo beb Ik
le! oore gekomen dRt er plan btoltol «om bem den d.Jlllter om opbelden)!g gdvr.tAjtd ove; de OInJulSt-
ellPe beUrl! 'te IClbenken en ncbtté da Jelelumk te Ibeid u,n lIJn lZeacbrifl De oud., dokter jlaf er d•.
hooger, om reden dIIt ZUI~8 werd hi)Jeen~~ lartg I delijk Jijn t..edwezen I~erk over te kennen en t.. V'"
~ dal. ~J bet bero.oP lut Oalt'doQ; (11. W(ltln8dag) IliJkt'rLlJ~ Il'af hij mij ~eo.e echnftehjke spolfo!!'le 1ft

OIl}tVlI1@',en bet dill DIet all-"o g:dorceeri!e of ge- &ejrenw~tdJ,h ..id 'JIn Jetaip'en _ann bl) Allee
d'(ronjlen leefdb~ld koo worden u.itglikraamd. herroept wat hiJ geecbNYeo b~tt eo wa&rID bl) ..ok

T... ummOl'lI Iq1 drOktej dl'n WE'D8CbUit, dat betZIJ biJ pog Ilmg bekend stelt wie bet Jlchnf~ voor hem owuteld en
bé,'ee,!lJ~~ 01'- kort o~ eT 008 mOjlt bhJven, ""J altooli mogten IUUI w11ke plQte biJ' .nlh Ilete..kend heeft 7., ,)

'\~nemen I tljdehJken en geeateijlke.n vgorspoed "erd ~e oude zenuwa®lige dokter vool'ftf reeds ORn

H~J hoopte 4at de jlemeente Item en'de IlIjnl!n steeda andere plaataen door "'eell .angeJlla,d nu fZ'eJnBot'n.
10; l2'eb..de *ude bhjvell Iledenken, gelijk hl} harer eeerd jeen opaal te t~lIeoen wlar bij jTeen beboor.
lI ...dll lied.. t, eu verzocht de jleajeente tél~ llot te lijk ~np van bad (Jill 11100 eene oDwaarbeld de
o:~el1 P@ ?34 va 3, met v8f8nfering '}In U m wereld I in te senden, dre mJ_niet bewlllt'n en v:..ar

N ft op ik I nog verder verbaAl :roeken !mo. 'Word Ik Fr
'f a IlfoUIPl Uil ~~Ij dleDst werd d! verkOllpiOIl der toe gl!~o&i ... kt~ dan komt de apokll'le later I)Ofl LIl

er!'en 0 l'I'v"r uvuwperceelell fl'e~ouden Van rh f de couljalJ'ten ~
6d;. loerden Sf en later nog 6, dw 61' van rhJumd ge- I Ill: be
=4 L'OO:/' rh met germge - aan "66p,-~1 b«irag: HO'VIl~ v ou 1>11 ApOLOGIE::af rl!enen tor1lttjlJtftl L'OfiMt BOIitJ7friltul, JIN "TUI GSD JI.lD.lU101tR
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gewonDen in de volgende
(86), A. W. Loow

A. Vercuiel (81), D. J. du
(80), Regter Smith (78), B

(75), T 0 J In!!,I~8by
v Ni-kerk (74), J GrInt
J. Scarle, (613)

W8fen ditmaal heel
niet minder dail acht

U""UU'IJU"., de vijf eerste. Regter
Provincie l'en der

lJlDg.dllg jfeell plnatll
kon vero\'t!rOlD, WOII

ZR,'elltleD priJs

Kimberley, .5 October
Valldaag IS bef. begonnen' mooi til re6'ellell
Door bet aIsphajl'~n der oude Ol donnantie,

kraohtens weikei bet oude mijn best uur ophoudt
magt te beZlttt-JIl, eu Joor I tt lllt't VOOIkOm~lJ
vun 'l'oorloopl\(e maatregelen 10 de Uleuwe 0 -
donnautle, IS t'r eemge verwarrmg van Zl\k r
ontstaan, zundotj de chllmhondcrs een 800rt v~n
tiJdelijke scblkklog moeten maken Om het welik

" te ferngten lot dat aan het mnde dMel" Wllllrj'p
•i'eeo nieu" bestunr zal gekozen ZIJD volgens ~e

• ...t' -"enwe ordonnantie
"' .;; V 1>'.- Men gelooft dat blDllcn weinige dRgen nog
.~. ..,:4~ too Vl'IJwtlhgers zulle u opgeroc.~" wonlell
~:"... Maandag zIJn omtrent 200 vnlwllllge-IS en 2<JP

• inlandel S vertrok ken Een du eer.stgeooe~l
den, Wepener gebeeten, ~S In het kalIlp over!1
dell MD de gevolgen \'on deu scbop van e~.
prull ti

Op d6 verkOf.'PI' g van heden 18 £82 000 g~-
wel2erd voor Frames blok vaD 36
Bnltfl)nlelD

Forreeter

£52 10
30 0
10 10
10 1<1
10 10
5 5
30 0
li 5
5 0
5 5
5 5
5 5
li li
10 10
5 5
5 0
3 3
3 3
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

hebben a1reed. een extra
betalf<D, en nu nofl' des-

ala genoegen te
had kunnen wor-

werlu*"llilfleeuMI in den .teek te moeten
te jlUn,-zoo4anljre

hee VoUt..hlad nUIt ver-

W~S1' 0 RIK W ALAN D.
,;'it
I
I

zollen met dank door nn.p""~D
H. P do Preez en aan de

ontvangeo worden.

De BI ..emfonte1Dscbe E.t'l"~.&8, die door bare
respond'Hlten nabij en op de ",renzen van
goed op de boogie der oor Ileb
wordt, heeft ID baar )ODIC8tont ~anl!en oommer
1'eISCUtlildell8 btorillten, dit maal ecbter. beel
dllt ons niet reed8 uit 8ndere bronnen II bek.md
worden

Efn brief Dit ROurxVlllo, p:edlteerd 27
houdt 0 a bet volgend~ In'-

Kommandlln~ S F"ucM nntvmg den hl
v01llendel1 bnef (Ill het EngelllCb) 'fAn
MoleWtDl De <I'ftR8g 18 nu, bevat d. bnef waar
of IS bet een het vun Molett!l\DI om zO<'lfuendc
nl'1lCbooDlDg ~oor .lijD voJk te zoeken? d~t laten
aaD de beo<>rde"hDIl' VS'i1uwe lezt'rs over' I

N~letellDrs plaats, ]8 Sept., 1880.1
..lan naplteln Fannj F08ye (8 Fouche)

Ik heb de eer UEa te doen weteo, dat
looper Uit bet kamp ~bf.t.fong bij miJ 18
ariJ verleIde dat de EngeIscbeD "eo groot
hebben.

Zij hebben Ul~e ondpn dst dil Boeren
~ IDl!INIêbengeweljZ'erd bebbt-n om de .r;n,ge,I8cI~Cill
.. belpep in h"t b.,vecbten dH Baeut.'
PI votg~. de Enl!"l!icben :lUlleD eeDlllell
eDe bunne gewel'ft1l Ran bl't
afReIreYlln .enden 0-, fee "'n ... ken, uo deau Vrijst .. t web6hQ<'rende, naar mijn land
dal van Lerotbodl ~, brenjZ'en, opdat gt) mog'
~IJ ef ecbDld IIIDi hebben, dat uw fee 11
maar das Jl lDlJO ecbuld met, ..... arde mend.

lk aal mei ow goed lteI~ m8M iJk wejlt dat
Engelechen uwe paalden lUlleD etelen 811 ze
IlU}D land brengen en; gij lult wgelJ mij en ....."rULlJUU

nébten.
Bet 1111mi) aangenaam lI1]n, ala gil

VriJlIAAL met dit IJIIlvaarliJke pllUl_eo,

I '!Je twellde competItIe aDder bet bestnur. vno bet
Z A Wlmbl ..don begon Il ThngsdHg nAbIJ Wel·
11, gto J let lt ..rrem WIl8 omtrent een mijl vsn bét
8puO"'~tlltlo,ll JCelesren en etlllllCe kll.rdnp'tlT8 maak·
t~n VBn de )!'tl!ejlenbel(J >rebruIk, om DI"t mmdtlr dan
twee sbllhDJCs}l' f (lftllSllgJer vo,)r lIet transport over

NAT A Jj dien afstand te elscueD -een bedrl\g dst hnll echter
(Websters AglJ'l'ltUlIT) I Diet door allellj fZ'egund werd De IIChikklngen, wat

het terrein betreft, waren ongeveer gelijk 8an die bij
Pletermanlz.Lnrg, 5 Oct de eerste Will!bledoo meetmJl', In Febr II te Durban

Twee hondcru mun VHn de bier ge8tllhoneer~e ~bouden, 811e.en met dli ondel1lCbeld, dllt terwi)1 er
2de kompagme, 36ste regement scberpscbut- tk DurbRn stechl8 drie scbletbanen waren, er Zich bIer
ters. hebben beden ochtolld last onbauKen dm niet wlDder dan les bevondeo, loodat bet m~t bet
mOl gen te velde Ic trekken Hunoé JUl8te ~_ e4bleten tbaos tweemaal 100 80el g~n~ ala toen Het

iT t+rrelll pn)kt6 met e..n t-AIvan lenteo, de meeete
atemmlDg 18 nog DIet bekend daRlVfln bepoo.rende aan dlft'''I'l'DtAI mededinjler~, die

De Natal ltténess p"bhceert een telegram vw bio" zeilen butten verkOlen boven l<lgl08 In bet een
hllAr correspondent tij KOkatAil, gedateerd 4. pjuu- mijlen ver verWijderde Wellington, b"ewel het,
October en InhOQ~e!lde dat de hoeren Brownlee, lIaar de aRnpl,~bll)etun te oordeeltn, in dat dorp DIet
St".cl.lell eli Hawthor.., die IJ Int Motcr,e8kb~ .. n' ~ermsheh~kheden ontbrak De !!,&I\nde eD ko-
'Yooybl» }latnlJelC1 wal ell ge!{Rlln om eeOlge clEjr ~.,rt9'e man kan aan vervel1lChlOgell jZ'ebolpen wor·
Basutohoofden over oorlogs7akeu te onderhou- den 10 fOene ICroote tenl, WlUlr een Pa.ulech~ waard

dfn pcepter zv:r_"lde, die ecbter niet kOIl ..."rhinderen,den, door de"ell bedrel!lo ... 1101 ell d FG st (hellenen lllMr ynsten, .dIe 10 ebrllRrtJ te Dur-
!Je 'oyale Hasutos hebben DU aan hr toni- ban wIlren ;!tlweeet, 8IDachtend terugdacbten &8n

vernemeut laten weteo, <.laLZIJ het t!let III Ilql de tenten rnn "WI!'~T'l! en Ht&"tlll, en de nn8tekeDde
oorlog \\ illen hdpen, maar ZICh biJ de rebellep IAf"le uier nurbRnllCbe levera ra.
'Ioegen 2.ullen De 'f-mgtllljr611 werden t é li"eopend en wel

Op eene te KokstaJ gehonden publieke \1(:1T- met een scbot'jZ'elost door den prelident der vereenl-
gacerJDg IS besloten, 25 blal!ke vlIJwllIJgel18 ginIl, den EU R. South.y .
met eeDlge loyale 11I180del3 uit te zenden om I [Je volJol'ende mededmgers waren lngeacbreven:-
den lieer Brownlee en de anderen den vrlJl\1l DK G~BDR uUOP RIFLJI AS80ClATlB.
weg te openen op Moter1Cskop P J Stl!la~t, T J. C 111flieslly, C. H. I30senberg,
.. Op Matatiele wordt WoeDsdag een aanval J11Commlni J. Art, C J I4wbone, J. W Olynn,
T8rwaobt T 0 Morum, 0 hlorom, E MOTom, W McLncblRn,

O. Robertson, lW Fnteer, A Wu::bulA, L. Macleao,
F B Melhll8: J' SelJrle, C J Robertll, Sr, O. J
R{lbertll, Jr, 1::. Robtirt8, PRobertIl, A Ponton, B.
Duff, E B J.jKnox, 0 N Tbom88. R. S Solomon,
J. Torode, R¥tl!r Smitb, T J. J Ingl('sby, LUIt J
Sc OlalT, 9, Ite l'6IC HoogI8Dder., Sersrel\nt·lnstrut:-
tt-ur M D Mpore, 91lte rejr ,;J., GrIlnt, Vlag-Sergt.
D. Cameron, 91ste reg, R Bull, H Short, Korporaal
McKRY, 911te reil, G D St"n", G. Andel1lOn.

PIDtADI!:LPUIA Jl ASSOOU.TlJ\
H 0 M"ltel't, J D Vlln der Splly A. T Speng-

ler. D G Mostelt, J N. Mostert, W A VIlo Schoor,
C hl vnn Scboqr, C hl van Scboo(( Cln

lIlAl.¥KSBUllY R. AS80CIATlK.,
W J Crlllldr, Jobn Combnok, II VerceOJI, J

}\41nnedy, JR8 f{ennedy, J Peacock
De eel1lte IItnjd jZ'old

DSN paR8IDIINTIl PRIJS'WJlDST1lIJD,
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De Oorlog in Basutoland. J Retief
J. Torode
H. Vercuell •
J. W de Villiers •
O. T. de V!lliel'8, 11&0. -
J H OommlO
H. C Tberon·
A. 0 de IVllher& -
J Briel'8 I
E. Rober,
J'aé Kennedy
W A van Schoor
P. le Rou~
o P VAO !NIekerk
W.Fl'I\8el\
W. B du Pielll18
J. de vmi.'el'll BI
J. Edwflrda •
&pr Smith
D. J . .Malan -
J Tberon
J. Oom brink •
Joho Art,
D M le Roux
T. Morom
Luit St. Clllr
J. de Bot I
A. B. ~tOD-
A. Vlotman •
Set'!rt. Moore·
C. Bnnk- I ~

P nn der
"""rnAAr twee 1 malen meeat .....orden Iledonjlen, de C. /1. de !Villiers
e..OIte mul met Slllder Rif!ps (gouvernl'lDlelltll pR. T . .:1. O.Ir"leebj-
troon), leven scboten op I"dere po81tie; 8fstanden I B. Duft'., _
~, 400, liOO yardl, dertlsr pnJlt'lI, te umen £78 ' 0 J de Villliers,
""Iud, tw: hts prilS, de 111.... ~n medaille "an het I Luif McIJacQlan .=_1
Z A. Wimbledon en £10, 2de tot Bde pTlj8, £5 elk, I H B. .M,,'tert _
6de I1>t 13de PI'lJS, £3 ('Ik, 14 tot 20eten PfIJS, £2 J. Searle I
elkr, 2lste:tot 30tRen priJS, £1 elk Entree, liiI proef- A. W LOuw-
lCb.oten le elk. P. J Sug~ot-

I.

PAA1ILSCHI!:RIFLIl AS80CLATIB.

C T de VI!liel1l, Sr, C T d" VIIItl'I'!!, Jr. C T.
Yan Niekerk. C. A de Vllhers, Ozn, J d~ VI11l8111,
Jl, JAC8 de Vilhel1l

PAABL8CIIE •• CONCORDIA" 11>. ASSOCIATIB

A C d.. Vlm ..rs, J G de V1I1Iel'll. D J dil Plee-
al~, R J MolI,;Jr, J d. BlI, S. de Vllbl'f8, J. Retief.

"KLLINGTOli Jl ASSOClATlK
G. Ed"a.rds.lA. B. Ooaton, A W LoIlW, H. C.

Themn, A VereeulI, l' van der NIerwe, T Tberon,
S VereeuII, J ;BreVle, D J Malao, A. Vlotman, G
Brink, P le Roux, Dr du TOit, D M le Roux, J M
Woudberg, li C. du PI_III



l!"iI~
Eeu

V~l!!1J
ll6U el) '\
ll'll)ieU.
I\~ "'d
ht' d.
D"!l:il
t~ ~
k geeft~11I1l:l
ilt 00
'lift d.
Iqm enInJm__
n f:fo~(9 be\.
,Hloe]e!l

tegeD
dell fê
d hIM:
118 "lil
boe-reri,
er ~

I) exta
19 dei'
-gen fI ..en WOl!- 9
moeten
u4an~
&t n....

vat gr
van het

lGU

1880

hQl)l'eD,
rtlkkilig
~ Pu.
ode Ob-
iZ'eiIJgte-
'le het

~6D oor-
~ té seg-
o dage-
le; kreet
Dg oYer
t. ht16ft
de VeT-
~bIJDeO
Dllltep-
té luid

.leSt, dat
"vreemd,

uit hilt
leo )ftjl.r

e~bon-
!lDderen

I' t6 rlan-
.r"ball'e-
gevallr

te doen,
ebboseh
"",,,I het
, kalmte
ovenge

we Vil
deel Uit
-1l60 el-
UIerJet
ZlIhn

nd ZlJD,
te bren-

Kiezer,"
n aan de
Het IOU
eerbaan
\reelll-

<lerklJlll~
1\ lezer
n m(flt
>elle ge-
ter toeb

CIiIUfaD-
maaode-
jf! een

at IS,

loeh bet
_e~ 9ait
~at de

ITOpaen
nellS ~b-
1.,;u S ?
l.l~ dIe-
h~r S

"1'1 he&ft,
gar ge-
be,tedlln
hlen on-
t RIl!. 1

verkJ;l}
(' r~..
ell' Of
t q)II~Q
gedltn f

lP~fl (Je

(l\oilt'lI"r
h~t Ill!-
Iller SH
,vII Ik

n ",Rllme
8808, be-
waarlijk
,olomsle
Hli Car-
r Renie
h~n WIJ
t t,Il dlln-

1r ®IIf\l'r
~lOglln
I, "eera

d iln te-
le h>OlJl-
Itmoen-

1 ,zuUen

KA; Jr
T.~, dat
.at nMr
wezen'

dt! Zt.Ul
t..rP L
~4werd
ne~ Bdtes
et P. J
>opehik
DPJuJIt.-

af er da-
'Il te ge-
olOjpIJ ID
bJj lines
o bl) ook
el*eld eD
ft Zoo
eeds R&Il
ElI!1ftDén-
}jeboor-

nrfieul4le
ell 1Vjcat

)zd Ik er
r n<tgID

nIDg)ldall,
Woans1R)!',

tIM 5 eft 6

'"ArdRpJMIlen,per Il be
Abnkasen, per If
Koter, per Ib
Beet, per boa
IIJ ..mn, per 100 ••
I<_ oden, per stuk
Erwten, Drooze
Groenvoer, per Iqo Ih
Groene Erwten, I
Gansen, per stuk
Hoenders, per stuik
Kool, per stuk
Kropela,
KRIkoenen, per stuk
Limoeneo, pit!' 100
Loquats,
Lem?J'tJ88,
Nart~ per 100
Selderij, per boe
Wortelen, per boa
\V Itl.<!Wortels,
Zuurlimoenen, per 100

018 0 - 1
o 0 ili- 0
o 1 Q - 0

•• ij Q ll- 0
o 10 10 - 0
o S 81-0
1 6 S - I
o 2 1 - 0
o 12 0 - 0 1
o 4 8 - 0
o 2 6-U
o 0 11- 0
o 0 01- 0
o 6 7 - 0
ij 3 10 - 0
o 1 6 - 0
o 4 1 - 0
o .( 0 - 0
o 0 1.- 0
o li 1 - 0
o 0 1j- b
o 2 9 - 0

(kracht)
dea man
dsagde,
vloeijen,
ID het

I)aar lan

Inaam~- ....."""!,,,--------..--.,..~ plegtige
i VII]staat
1 eohter
t gea&UJ~~r-"Ol1'· 'Vlgo
natui eli el) geen géwer~n hDlni'u>t'rI.on

hen met behulp van de
'T Is koddig te zren, hoe welllig O€l>e "Vnde-tlewarIDgs-acte"
sectle--W'l) bedoelen de Jmgoe-sect of eeDlg Iemand zIJn
EnO'elsche bewoners van ZOId el~ndouf? alsof vooral n
begrijpt van de gevoelens harer den gezweet en gez
laudsche mede-kolonisten Een doel dan: eeu geweer
Jmgoe sabets te lezen van de e vreedzaam, op bevel
nelgmgeu der Hollandsche Afrl zouden afgeven t Het moorste
staat gelijk met het aau'iooren van de wet "Ilert·erst werd
bucks meest potsierlijk kluchtspel, die Vijftig )lUlr lang
een van Prokureur p;eneraal Upingtons van den blanko waren
voeringen over staatk Inolg' bf'~rlnSe te voren aan de Zijde
zIJn ongeveel evenzeer op de 1100" W st: ede I, de Pingoea
het doen en denken del cc ou I kolmil rvu Ju 1:1\ kuoreeude, nlflar
als" OOUSlO Joe" In " A Rough Dia stand biedende,
van de O'chlUlken en gewoonten geweien jUlt oen k
vlsltekam;'1 van een Bngel~ch g!'n t a In Je 1}eUl t, liedén
Dat bleek ons alweder bl] het maren v eeu boven ver1lenklug en uie aan
art ikel, dat de temporaire !tader-sch ver onze zlJd~ badden teil! Dezen waten
Vl.n het hoofdorgasn del Jln~oes-d 111I,nUCI gld\vee Il glDg "Vigour"
Tunes -glstelcn aan ons Wijdde et beurtehngspaalboehe-sPrlen:en zioh vernede-
geen woord Hollaudsch vo~staat het ren AlleS baatte echter met, en nu IS er krijg
natuur lijk geen wonder, dat wnn het II Wanl zal die gekke staatkunde eindigen]
Zich neerz ..t een artikel van de Z/£Id De hl Spllgg weet go~d, dat het outwspe-
te weerleggen, het evenveel succes als nen der Baantos het dUlzehdJarlg rijk des
de duellist die wel U\nlegt op ZIJII vredes niet In ZUid ~frllJa zal vestigen.
pal tiJ, maar zIJn secondant neersch En Ontwapen de Basutos en zb krijgen gawe-
alzoo IS het met bevreemdend het, t en van ander e starnmeo' giJl moet uwe poli-
keu DIS nemende van ons al tikel de hek daal om toepassen op alle stammen 'rot
Transkeische naturellen, tot de waar ? Tot nUM Kaap Ga.rdaful, of het
gelaakt, dat. Wil het opdragen VII noordelijk uiteinde van Afllka? Indien met
'I'runskcische gebwd aan de zorg der tot daar, de hl Spflgg zegge dan tot waar,
regering voor-st aan , "opdat de L'U hl] ncme te gelijk 10 rekaniug het gevaar
zwarten van Zuid Afllka. Outl u wnnraan hij de vrije lllstdllllg<>n v!ln ZUId
den aan de booze overheerschln Afrika blootstelt Lijdt de Kolonie een
ZUlt! Afllkaansche kolonisten en nedellaag, clm komt de Rljkslegellng hol-
worden onder tie humane philun IOpl- pen, en moeten ~'IJ die hulp met onze zelf-
sche en fdelmoedlgo Regering, die onder regeling betalen Vl1ee{uaer dingen ZIJl)
de onmiddelijke kennisgeving van Exe- geschied m ZUId iAfrlfa Maar het
tel Hall IS" Dat IS al amusant ganoeg. ongelukkIgste IS npg dit, dllt
maar ollelDcllg amusanter wordt de tjempo. ellendige affaIre eiken blanke ID
ralre redakteuI, w!lnneer hl] de ~Ianen eene mlsélabele pOSitIe plaatst Geen regt-
schetst ~velke die vertegenwoo:rdlgells vnn schapene; kan dt'ze onreg~vaardlgo en ge
bet Transvaalsche patrlOttendolll, de ~eeren meene staatkunde VI'Di de ;zw II ten eerst te
Paul I\rugel en Plet Joubert, znll('n stOl" wapenen en hun dan hun wapollen te on~-
ten, Wanlll'tli ZIJ vel nemen, dat ZI lfs d» ZUid !Iemen goedkeulen Maal aan den andereh
Af, draalt eeu goed woord teil behoe!Ve del kaut kali hl) ZIJD stamverwanten Diet door
I;aturellen heeft te zeggen De schnJver z\~ uten laten doodslann Het gevolg IS,
b! hOOIt bhJkbaar tot dIe klasse van ~Bngel-l dat IIIdIen hl) al !\IIn den kll)g deelneemt,
schen, die In het diepste van h Il Ziel hiJ zulks hf\lfhartlg doet en dat slechts
VIst overtUIgd ZIJD, dllt geen ech Hol- 10o£Zleka avontulll rs Ilnd lust er III treden
landscbe boer kalm ter 1nste kan g D al "Gode ~IJ dank I" roept het blad, "d~t
'Ol ens hiJ eeo p IIlf " schepsels" levepd gf'. zoo onrpgtvannhg l'en oorlog nooit IS
vIH, op < eo takkehos geuraden, of ~n een veroolzMkt door" Tr~nvaál of Vn)staa~,
IlJIershoop gestopt beeft En alt.oo on hIJ mMI d001 den door en door Engelseli-
bet noode kunnt'n geloovpo, dut de eel eu I gezlI1den heer Sprlgg, den ll}tlemen vrwod-'-
Krugel en Joubert herhaaldelijk j,0owel SOlllmlgén zeggen den creatuur en het lDstru-
pubhek als prIvaat de Upnlgt<>n- prlgg ment--van dIen" groqten en goeden ouden
staatkunde van ontwapening bebb n ver- man", SIr B \I tie FlerQ
oordeeld als onstaatkundIg, onregtV1\lIrdlg Zoo schrijft de nieuwe eigenaar van het
en onchrISteliJk, en dat ZIJ ID deze ~lecht8 Volksbldrl Hl] IS bliJkbaar, dezelfde" kort-
de tolken waren van het boetenVOlklwelk1\71gtlge,'1 poltttek toeHedaab als wIJzelven.
volste vertrouwen ZIJ bezlt.ten en w ks be Met blijdschap merker Wil dat op De dag
langen ZIJ tl]dens de sessie aan on Parle IS DIet ver meer dat balde qladeo~ Volksblad

lent met wo noodlottlgen Uitsla voo en Zmd Afnkaan, evenab~ voorheen, aan
I)ne Excellentie SII' Bal tIe Frere e dien één kant strl]den

éreatuur-rDlUlstene vel tegenWOOilgdeO
:Met zulke denkbeelden omtrent "do utlek
fosslhen JJ-zoo noemt de Oap~ Tt "d
oude kolom~ten JJ-kan hl] wel op gran ge·
lukklgel uelJkbeeld komen, dan dat et:voor
de reg,'1 IlIgspartl) een rare pret zou a geven,
den redakteIll van dit blad ttJ zend n naar
Stellenbosch om zijne klezel~ 1e ont oeten
Ook WIJ stellen ons heel wat prkt v or van
zulk eeue orJtmoetlDg De mlhlsterl le p~r-
tiJ zou lagchen, maar het zou zIJn n den
verkeerden kant vlln haar ml<>nd. Zu zon
bevinden, dat de Stellen bosscbe "on ekolo,.
nlsten "dlO''1 heelen Hofllleytshou Ing be'-
tleffonde de Basutoquest16 10 het blpzonder
en de naturellenquestle 10 het algemeen af-
keuren, kuunen worden afget~ld op pe helft
dor vmgers van hal eu kampvechtEir En MEN lEGT dat de beer ~Ampbell, de resIdent magt- \ spoed IJ{

b f P dId sU'Ut alhIer, lUfD bet el~de v~n dit JAarop peDslOen worden
w \t ouze a&nbevdlug etre t om o~ 0 an , aal aftreden en dat Da dIen liJd Itapltelll Panfolt! de J F
fembuland enz met. al der~elvel verwlk- knmlnele zaken eo de b~r Ru6s.JUWde cmeltl ~kel1 I vel~oorUt'~l<l~
kehogen ~n de Bntsche Reg~'mg te ,uI behllilii"len J Vier, een
gt1nnel1, het zon hl\!\r bIljIten, d4t zelfs.. THlllATm:ROYAl -Hede~ atend treedt mlM '~ard \ dokter nl I
IIld de neO'cntlg mannen dlO ter kw~er are oy "Is I.uak" een bllr!!r ull8t~kendste rollel! ~Ior-

t:> h PiJ I n+. K"n zal de vooretelhnJZ'Ier blll'6 b,meucJtl 11111, 'TRU-
etne olJtwapeDlDgspetItw aaD et "r eme'lv Deer ef oogetwlJfeld een K"r.0otetoeloop oanrldell I die
ouderteekelilden bereid ZIJn, daart'len pr\)- acb()uw~urg &Ill liJn Eell u}t1okkende progralXlWII tell'Kr...... 'J ..1
test aan te wekenen De geull~le ' leader- ",I biJ die geldjlénbeld ,voi'd,n v~orgelet e,!llal be- I towo

,. schrlJver" onderneme eens een rhs llaar slaan lut .. TM Nni) MtlfldfJtIft wanneer oo~ do droog
.l " dJ. k Id t " be~r HlIgb :Sk.. bllf (~) lal dtlel nemen eo • The was, II".gt,

de brandilunten uel OU,," 0 ,ms 00, I I&aPl'" Pmr,~ wlU\l'In Kllpt 1'tuebllck te ",men met Wilt de A
VIage" de antleke fosslhcn wat zu al zoo IWIMW4.rd zal optreden AafiltlUUldeDMaandAg zal alann De
dl'ukell OVEH dL'll &sutooolJog dl andere 'Pirlaflll'e~ weer wOfdll~ gc!apeeld met mltll Hllyes tU1stIll" dt!
"neh ten... d. 'pugg -...... nnd.,rh'p,l '" Lltl. __ .t "Id
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Graaff al1.net 14
Arend HecLor ge-
ul dil milldaad aan •

de nllglldathten18 van den
uiabrekers Eeolge mll&ndell.

dag ten hlllle "&n
hqrologe gestolen,

II JU geregte straf toe-
gepleegde bcosb edeo,
g"~ makllo, beWIJ-

,an de werken der dUI&-
gewe"est bIJ, den heer
)uwehe~, .en tef'll'lll deze

1Ul0 huu op den helderen
die lIan JufnpQ", Danes
Murray, IllAndue een be-

de mtgcnoodigde eem,eo bjd
de bovengeoollmde deugniet
met meer aandrllDg te berha-
sloot dlUll'Op den WInkel,
'fnendin, en brftgL aldssr,

dat dese jreen bood-
namiddag door MAAr weer
Alles overhoop gtlbaald en
kleederen doora:su eld, ter-

gl!llIlLlrvu~rqe!~,Jeeen pond sterlin verml4t
eheque vMl Dien-

vPI'wr,nu,p. sich een kleiee )Ongel1ln
J Ingram, die 'laqlent )uf-
vro;og v )O~ de lbewuste
stond Arend Hector, die

winkel bejlaf eJ. ~ voor de
onmiddelijk liJn bediende
de bediende keerde spoe
de knaap ontY~ugt Will

U,llliU"'U""" werd bl}lllfvr~w Bigg
lederen lase~ o~nge-
met ketting, een 'kolt-

n Zoo ver h~t beri,qt
niet Ilelo.kt, den kleinen
bllnden te kn~n

_"

DE lIOLLANDSCHE AFRIKAAN
EN DE NATURELLEN

""''''OI"m een wellag ernlal.illNf
van uJd tot

nabij
bl} den

het hoofd
Lindley geweest om

dear ann moedigen -Met de
hoek jlaot bet tllm6hJk wel,
wllzers gevon Ien lijn, eo J)5
v"rwftcht tegen het einde III
maar da, hl) den Zendeling met le bUI' IRI vinden,
daar deze thans op reia 18 llaar Zijll oude e- em..ente te
OlijvendTlft aan de OranjerIVier nm b+,ulvz!l3OI te
ZIIPhij dol beVetLIjl1ngvan <!1I11 ~rw oCchonke, die
III)nopvolger wordt, en om bet een en ander nog te
regllieo onder de Baataards aldaar Hiertoe beeft
de ZendIng Oommiseie verlof VtUl afwlZljCb8ld voor
twee w~udeq I!'~Jleven,en bh)ft MeH Schroder op
de Stlltl~ om met behulp van de OuderliugeD en den
Wel-Ed! 0ommllndan~ oplicht te houden over de
gemeentp en het werk -De ElIT" Scliloder ldaajlt
dat bil wemllf bezocht wordt dour de Illdeu der Zen-
ding Oommieeie, doch ollv"rmI14eh)ke omstandighe-
deo hebben tot IJlertoe hen verhihderd i&u,k. te doe",
De Co~ml8l!le hoopt den Zeu~hull' te Zien bij de.
RIO!(8Z1tltlDgte Ficksburg, eli een der leden &IllV)IJl

het einde des. }AAT8I eker nog llMf Lefj". gMn Men
verwaclrt ook dat 08 van der LlllgO!l, die slecbta
vllf uren ver van de statae wObnt, zIJoe11broeder van
tijd tot ~IJdLal bezoeken -De gehuuwep, welke op de
static staan, ZIJn Lot dusverre ~noeg(aam g"weest,
doch men beglnt behoefte te gëvoele" Mn een 4Ito.l
en wngenb U18, eo bet toemllken vao I\8n land voor
onsen &~lIdehlltr, die, altijd ZIcb.:&elfY4irloocbenende,
zoo mll~ kosten als mogelijk maakt, er{ de 061 urell-n
leert om ook zelven voor de IDs*"ndboodlll)!'van ds
openbare eersdieuat te helpen zorg/!' -0" Pen- I
mngmel18ter ontvangt IlU en dsn een UlelOsommetje
vun de «leneof andere gemeente, doch IUmml~ ker
kersden jdoeu hem weten dat ar eene aGmme vo lf de 1
Zendl!lg In de Kerkbus hgt, ell tech heeft bil tut bler-1
toe die acbtersilllhge gtlldeu met oolvl\nK"tln Als
lillen wát en gMegeld geven, 1~1er hoej;fenanmdgeeDe De \VlllUl'l vnn
moeit" *IJn om bel ZendlUgw~r¥ te W~Z1~8hoekmet IJ Inglesby, I ('t

kracbt ~o(rt til zetten -BIJn~ "I onq predikanten
doen he~ een en ander rOOI de plaal~l)ke sending; 0 E
de een verkrIjg een erf VIIO het GQuvérn"ment ~oor I
de natufellen, een ander collecteert tat het stichten I
TRil ee Z"ndlOgwerl{, wed~ron1 eeo IIllder boudt de I
dIenste 1 zelf, totdAt hiJ eentn bekWAmen katecheet vnpgeu dat zIJn
kllll ver rijgen To den l>lIltsten tIJd ItJIl de B~slltos gekomen IS en
dtln Bo r veel m';l!r dan du Engelsch(nall toejldiJe I baU het een
geD n gevuelen ODze hdldll dat bet voor ons
tiJd' wo dt om Wilt meer \oor he~ f!'ee8~h)k heil onzer h, l\velk onder de
bediend n w doeu -Een maaIId v06r pe lIttlDg der I cel' goede
SIJllode verwacbt de Zending OomlXlI&l!levolledig m<)"gen wordt de
,erslag ~n elktlll predlkant van Wilt v(for de Zendlnlf II

III IIJne gemeente gedMo wur4t, en daardoor zal B&$U IOLAND
wr ken~188eder Synode en de~ kerk Jrpmen eeu veel J.
beler Lollslilndvan zakeo ID dIt q(lZlcht dail men tot ONTZET VA~ MI)HALIESBOofiK
luartoe ~ewoon le te geloovcn ~oge de 11eer die de VEILIGH~i[l> V AN DEN HEEla
de Oal11~eeecheen Samantaaneche vrouwen, QiJewel 11
HIJ sleqhl.8 tot de verloreLleseWjpen lirael. gezonden ~ OWNLEE
wae, l.Ilet verlegeo gelat"n hetifL, on; allen bekwa- i[OFYIClKI!L] 11
men om te doen wat onze bllnd .lDdt te doen wr ver !.kt d D Fakkel V&lI dell Mad~t.rant w Kokstadt l,8 bengt
betenn$' eo behoudem. dljr jl'e eur en - • Ol,t~n~n dat tI",1 hecl'en Brownlee, Strachan

KAlIltR VAN KooPHANDI!:L-MModag hl"ld de eli Hawth01 n Dlét bUI gel.clschap glstel'Cn
Kamtlrtvan Koophandel bllre geWone !lDnaudelJjk8ehe cl f k
vergad ring Het comité, dnt beno~md WR!, om 8'1'00\1 bIJ de Umrlf {obo II t ZIID aauge omen
met deu Oomml881\J'18van Kroonllln~lllen eell on- ZIJ waren met ~apcnde Basntos slaags ge
derhoull te hebben over bet het '!poorwejlLlmef, w~e8t en hadden J;e vel dreven El' wal cu boe
brngt bAAr versll\j! Uit VooJrlat ~t .allgenomen renwooDstoden vtll:'braud cu er was vee vao de
werd celdtl de heer WleOtlr, dai hl} e~n paar AAnmer Europeanen weg~vl)erd hen partij welgewa
kln~" Wilde m&ken IItJ b.a.d onll\8ge 111 de Argm peu \6 Europeanen; te paard, vergezdd VIlU een
J{eleze~, dllt er op de Oost Londel1sché bJn Weer Pen stcr~ contingent rIjdende Inlandel S, was mt
reducqe ID btlt tarief had pllllltegevodden De Oom- Kok,tad vertrokliell om deu heer brownies en
mll!llllrlsbad hIervan Illln het co~ltá reid. kenms ge)!'e- £ti d 2
veo, dbch er Wil ren een po.arfel~en, die hIJ, spreker, gevolg aldaar tefgtJlelden, zlJnde de a tan i>

onder lie Illlndacbt vlln de vergalienngblenK"80 Wilde mIJleo ID een Ulf't bevrIend dlstnkt Ma~oor
~heh" w"rden nu voor een lagen pri}l van Queens- Baker brellgt tbl\ns III Natal 200 Enropesche
towo ~arOoatLoDden v~rvaerdjter"'lj) er een hOOjlCre rUIters op de ~, dIe last heboon Daar Kole
vrncht rlJ8 llechaJ'll,'6erdwerd "oor bet vervaer van sIad .tE,t marchen;rl
dlwl e prodllct "an Ooet Lhnden n$AfQueenstown
De ~ml_rl4 had gezegd, ~t bit dá.ár, :WMrde
p,,>du~loc!ndeelllDde leden door liet lOgevoerde art"kel,
~reldl zou liJn om de koeten v~ lUIt ver"oer te ver-
mInderen, maar Uie kweme WIUl r let f{emRkkehjk ot!
te mallen en swnd In naauwe betrekkll1jl tot den ban~el
dezer kolom6, en Vlornamehjli: tot da j!'rondbej!ln-
seleu, waarop d~ HilI! bl\11delberusUe \ IJftlg boe-
ren 41e blJv aaret verbclUwaen, londeo hierdoor
een' voordeel ge~leten, ten kOlte VillI1'1Jf dUliend per-
.oneo~ die dit artikel 'ferbrujkten $11 de Tb_une
Q1lne'r.':l koo op deze kw!'euo wel tet8 aan te mer-
ken bpb,ben El' \Vae 1l0jl eene Wlll6 'WBaroplilt stel-
sel mlnder j!'oed zou w..rken In hll d18tnkt Berg
rlVlert werden bl}voorbeeld JlToot' hoeveelhed~n
grIllIIIverbouwd, en deze werd"n lO"uJds door kleine
acheP!'n unllr Ooit lAnden "t!rvoer~ mAllr wanneer
bet ~oren dMr aanliwt\m, IODden lie 1!1êenMT8bfr-
merk~n, dllt II] duor de hllodelwlJze van den Oom-
ml~ne 10 moelJeh;kheden ."'Illllen, want het. COil
m~r geld koaten om graan naar bet binnenland 'te
veri nden, dlln wanneer de 'ijoer h&'t DIllIT de huen
zelf eoden kon Uan weet badden de boeren van
Alballle bIJ den IlU!teten pog.t 8I!n uitstekend
j:!'oedb opbrPDIl'8t gehad, IIn zelfs ~cbetlpeladjn
Iten grann n>lllr hn"p~tad kubnen jenden, ltte, wat
In gJen JareR hnd plaate gevdnde.n lndleb die ~
reD ~veowel, eeD DlIIl'kt voor bun waren zoekende,
lRgeo, dat d" ComlllJaaJu ~t hen; competeerde op
de WoreesteTêche liJD, dan aauden &lj Sulks z&!r 00-
8Angrnaam Vlndtn Het "'lUI .el bellend, dnt de pel!&-
.... ,,".,"'p"en o...er hl"t ~1 pwe"n nlet betllalden, wodat

ba" ren t'IgeullJklblJdroegen om eeu tekort.
t.:u elUde delcom}>ttJlle teb'6n heo~heD Le

Agelltuul )
Woensdag, ti October

gOll'don medaille IST John

OP

per telegram beflgt ont
mge!1t tc Jamestown aan

wel ZIJn In zes dagen
vali 60 mIjlen afgelegd,
de omstandigheden als
t bel chouwd Heden

naar Ahwal hervat

hee(~ er een gevecbt plu(s
oor'··;••,"o'O" NI~k rk vlln dt! Humall'-

~en trompetter Aull'ua\
troep Hetne Viel en lnt-
uk, luik "en !!Chopop den

OHrlOellll<luuddinsrtlr het gev lil!' van
IS er .1t!Cht aan t )e en mtlll

HIJ 18 een OUltICber van
dell oorlog IUde KrIm

18 met IlJ" r6g~ment ver-

ItL,(}CliPErla"cl.bB-Dol sente wedetnJd met de
weeWlelllve''fCI'I'''''1''''zal waarachlJnh)k Zaturdllg over

grond 'Ril de Loge de Goede
eu wen verwRcht, dat ef een

ttoe!8CII(,lIl,wel'8lal zIJn Alle liefhebbers
WIJ lawn hl6r een hjet volgen
wedrenDen, dIe er dien dag zDl-
Wedren 1-1 lDIJI 2-1 Will
de Ilcbtuen jRI\r 3..-i WIJlop

4-2 mijleD 5-t mtJI, "Slde-
[JJIll, I'og",me wedren 7-1 ml)l

VOLLEDIG;$. BIJZONDERhEDEN,
l'e Argus publIceert het volgende van haar

apeCLalen corresp<l~Jent -
OLIFANTlSnJ!l~, MAANDAGAVOND-Heden

morgen vroeg deed Kulonel Soutbey eeue
gelukkig siagell'dc pogwg tot ontzeb vau
purmoo, den BIlSliient MRglstraat van Mobs-
hesboek eli bet bel~gerde garnizoen, dat de
~\lagIBLr&(,nu.r v6r6ethgde.. '. MOT~ens om S
inur tro, hIJ op wH omtrent 150 Kaapsche RIJ
:deode 8cberpscb'qU.ers ondor bevel vIW IDl\Joor
GrIlnt, eeUlge afd-ee11l1gen van de Boer~nrUltenJ,
nclit man sterle( eo een korps V rlJw~Jger8 V&l1 ,
Alnval, ao.ngevOé~d door Kapt HUIlt I

Toen.de dag a,nbmk, oorclkte-de ltolonne>de
K'ornetaprnlt ed stalt zonder wg~t.aDd de I
!.fronzen ove~ Vg weg van die spruit Illl&I!

Mobaheaboek loopt gedetlltcl~Jk door.eene vlakte,
maar wordt. aau belde zIJdeu beliêeTsCbt door
rotsIge heuveren~ (lie vrlJ ~ bedekkmg ver-
cbaffen

• Onmldde\uk ft bet overscbnJdeu der grenzen
zag meu op de faburlge heuvelen dlgte drom-
men BHUtoS, eli ~n frout oaan:au was een groote
troep vt!rzamelq pm den w..g Le ootWISten Ue
.wol hoede (he ~toltd UIt Kaapschc Scherp
sehut,l;e1'6 ondetj Kapt dArcy, de I roop E.
l:loereDl'tllterlJ duJer K'apt Parker, cu de VUJ-



clt,.·
r ' a.m

Jaarlijk~clre
IJeIlIMIII£' , ieo 6flen

,ziin, .....tikd .Jdis~-IJ'" j. ,. t

eenige OO@ItJl~en
van het be4ldJt, (lat
heer Olad,tbne.;
in ier li jd )Iet
reden lI:eYoDilen o~

..ell~g"rieI· np~ te wij&Ïg6n. i
DIet np clP_D qriei!

!He:D,Ilot"" met ii in .. \ "0",".,1'"
uit te spreken, .ndelJDllal' bet
levert nm hl!t. scbijn", bet te zij
a 'ledwillil!'- da4ll iu l':us·l.tnd
1teatft1ln over den wfU'en toest.9 VAn dit land.
t _ben blidllnkt bet .u~mitá
HOOllEd. heer voon zi}nen bnl!f, de ierst~
de IIllnl'xfttia door' een Britacb MiDi.ter re'tUl~,,1iI
gerigt weJd RAn dei 'l'ehej!'enw ••ordig~r. van
drukte volk. He brief, zelf ml vool'j(elt!ll'd
aan bet voltallige' Comité en' het .. "Ik
Januarij aanstaande op PRardelllil'llal
gaderen. 't la naar aenleidiug Vl\rt dUI) v<illall>iiedl-
iomet da~ we ons eeDil(e opmerkingen
veTOOftoven. De pnelt ran den heer Ullld!ton,(\!~~eflrt
WIl goelf 1U'DknonpiDgspunt om noli'
aoen tot eene toenatlaring t~ben het
volk en de Enl1:elecha Rlell'ering.. Het ,

, ,haua iDJ:j:og"lnnd aAn l)eL r·,er is,,·is eo door
lev8ri~ ên door het politieke karakter
waaruit bet gekollEln ie, L.swtiger dan bet
ltemd vQÓr het Wllj:rllÏDJWn un enderd
gaweid, e~. hoewel.de ¥ér 0 tadatone
beeft, dat,de Ilonellltie; niet ongedaan j(elllla:l~
worden, meenen We toch dat bet veel
kan om li:Ch met b~m in !r';meeDICb,ap te
,l)"eembell' verlede" jn!,r zijn door
,gadll~a!' ivolk op, Wonderfontein, de
gelegd var bet bestuur dat het verlangt.
atellijnell oDllfbl\qkdijkbeid. .Die "rD'odlsIA~rtj1ll
lOO billij~ en vrijiinDi" dat we lii.t i
liberaal MiDi8teri~1 !?elijk dat van den beer
d~nelve v~rwerpe1 kan. Hier zijn zij:-

"Het ~ou. ve~wncht vali lij .. Volksraad
eerste p~~' ~ne ;proklamatie of wet over
rende p~te.D:-' ,

(a) ~t allen r~ten van th&Ilé
lands onde~ de 'beI!ebermiDg van 'a
ten sullen I,tup; ,

(b) Dat IUIn de En~lscbe Regering bet
blijven er~nd, in ons land een
Diplomatie~ f\1UOOD te benoemen,
!AiJJren delBntilche subjecten te behandelen

(c) Dilt de' we tijle 'ui~ ven, wilttill"
del noodsak lijl(il uilIlaven i1ee la'lds
tu8scbenr ering, erkend lullen w@rden ;

(il) DAt alle ~cbi1len over grénelijnen van
tu~ellen-fl~mmen aAn eeDe' arbitrage
onde .....orpén wurden ;

(e) DI)L,voor d~ in~rlin~eo-polil.illk, de .l~ll8rIDIl
~~id is, aljlemeene rell'elen aan te
otierleg m~"t de Kolenieu en SIlIten 't' .. rll~'111U

Afrikll;. *
(f) ~t de Republiek bereid is in oyerlegl

0'lerpl'n8temmm!r met de Knlonién en '
ván Zuid ,<\fr~kll op eene C"n( detlltie
gaan." ,

Onll dunkt, d~. deze .00TStellen formeél
beer Olaklatone bshooren voorgelegd te
la waar" zij ziin ~erl~den jaar aIIll de -"'ogeJl!CIlll!
jreri~ t0ell'e.Jonden; maar toen IJlt
'tie,e Mi!lis,;erie noj.( Cilphet kU888n, en nn
tarie badaen wij niet., te hopen. .Met bet leo, .. ilwo<lp-
dige Ministe'\'Ïe stllllt, de zaak eelligrial
thAna bet behoort tot eene pnrtij, wier lease het 8
geweest ia, dat Ijj het reji!'t en de 'lfjjheid i
hAAft. Wil dese partij getrouw blijyeD AAII
leuze, dan ZIll lij Ide !IIRndACbt moeten 1!C~len.e[lfll<'
deze vool'1ltelll'n'l Indien de beer
da&lVIlIl "fmaakt' met een kwinkslag, dlln
voor gl'zorgd wqrden" dllt de I(llnsche """~'''"'C1@-
kwestie ir. bet En)l~I8Cbe P"rltme"t behAndeld
hIt Engelscbe volk in al bare IIbigteliikbeid v,
gesteld wordt. W Drdt dit II'l"daan, 1l00Rla net'
hoort te ge$ehieden, dan twijft'len wij voor
OOjlenblik aan den goeden uilslRg. 'Ye geven
'betICboowing ter overwPjlinJ:r Dnler lazen,
8 Jllnuarij aaostllande' op Purdenha$1 bijeeD
komen.

Totaal t9519 4 6
tl,85~,900

12,900
op Bre.odB3sunt.ntie

£5806 16 7
lOOO~V 0

atl;rell<><J,pen j~r &an Premien,
mo'etel~t_n",iAn afget.rok~o de

;!t..,n""p.'O."A ul1ig8. ven tot
t7W8 6 3

, '"
ErgendomtPen van •..

1

(!le~llÏe(ie~,ie vaii
Er zijh 10

ia verdeeld 'in ó
. ,wf'raan
, lto.t
,gun.tij!', daar d, \'1Ii:~Anll...IlAg·en':,.0 bet ook de ~r,ste
~eki plaats vonii'l ~nige
in de rekenkundei en éenige
iboodigd de somIDen uit te'
,gemukt hadden WAAraan
~erd voldaan.: :Vlln de ken
lito ook proe,* gejlevtlo;
van de eeretbeginnende tot
ver lij bet In ~et lezeD en @e11!rlll~e,n)
pe jlod~dietlatige vorming
aooveel ligt, wordt
men; de de
ding VIIn
fleboord.
ken" hoe de beIloodill:(1hedE,n
leen Ivan luik een
ook in voldoende
merhaamheid trok, de'
doeltreft"end ingerigt, ala wij te
den gezien. '
, De inrigting bezit eene- , verdien8telijke
hoofdonderwijzeree, Jli • .llUlln,~rne. De kenmama-
,king W&ll n.taurlijk~ kort, indruk wordt
nrlll'egen, dAt rij de regte de regte plaats
is. En men beboeft haar oogenblik-
"'en,wul te nemen, in de echbol,
om te zien, dat: zij -ten is v~ de
taak" die lij op licb ve weo8Ch
,wordt uitgesproken, .dat ren met lnet eD
i iver hare talt)ll'ten 'moge tot heil v.Ij de
,TnlDs ..áaleebe jeugd. ,
. Het bezoek op de ' plaata op deli
'2OtItéo Julij laatst!. kinderen waren
aanweztll', hoewel die: Diet het' is yan de op. de
lijst fleplaatsten. Dit getal' liet ~8Veo ivan -Zon-merk Gegalvaniseerd
onderwijs i. toé'vertronwd heer Collinli en " '
de gewone' vákken ;vorden Een rui- ' Band- óf Hoepelijzer, 1i én 1i
mer lokaal,ie hoodig; dat tijd wel lAl .ko- ' . ..
men. De algem"enll'iodruk boe deze inrigtillg ,~raDdram.s Zwavel, in Vaten ván,
aan een driajlll2lde bt.I'ho..tte Het wn jkm-
!""rlijk IIOmtijd~ om' de op te merken Ivan 'EN J¥f, EBB, EN,'IN
Jo~g,.na en me!sJes tAn 13, en 15 jur, die biet .E.l
wIete:' te aDt"iOOrden op v!'tjleD, ue gemakkelijk -toor' :, [ i" ,
sen kind van ][O,illllr. Eli de onderwijsar heeft'een' , "', EiN GROOT ·.ft_i;2ICIUJBo

moeijelijke tlU(k til ,0Ibrenll'eD. ~aartoe hij, zoo wij' I , : .,

vertrouwen, ~ebt ."0 Doven ~zal pntvangeD, om die i

ml eieeh te ~hrti¥~_, , ,.ArLG ENE IJ "~1IiI
Vóór wij di~ rapP9rt eindigen; ,,"ordt de aandACht' I

~pr vergad~n, nOl{:op het volll'lmde gev8ltigd. I Er
le een beelult :de:r Algemeene Kerherg"dering, ge-
nomen op den: Bd!'n November' ~879, om één sbil-
Iin!!" 'p JUTe té helf';n .an elk lidmllAt der IIervorm-
de -Kerk voor ,den tijd Yan vijf, jaren en te. WMr-
borjlen door ~en Kel'kPraad der, verschillende ge-
meentfn, 0p 'vier stemmen nn, werd dit besluit al-
jlemeen RRn!!"enomell, met dien i ve~taodl', dat die
bestemd zDude~l .worden ten beh~ve van de meisje&- '
sChooi te Preton". Op grond VIIn dllt beslait beeft ---+..:.i--....;..-._---~r_---_:_ .....~~---+_--.....---.....;--....''i-l
meo een ten~er aangenomen y~ £2,200, om het ge- :
bouw "'D. die: k?"teebool te volt<fijen. Het b)ij~t
evenwel Uit ofli.mele doctlmenten"dát niet elke kerke-
ralld . bet. verbibdende .lfeyoelt 'Tan dat besluit, en
hnOls geeft, ~at van lIJ ne gemeente jleene bijdra-
Fen voor dat dOc\ te wl'cbten rijn. Hoe grie"end
de.z:e mededeeling il, -k.lln een ieder !!,emakkelijk be-
griJpen, maar: bet feit kan niet oDtkend wordeD.
Daaroit bli;~t TQo1ee~dAt er g~e onderwerping'lUIn
het kerkelijk I:M!etulir I~, dat een wettig besluit na
rijpe o,eJ'WI' 'dg, heeft geDomeq, en wl\&raa~ de
leden der~ker ' dos gehouden 'ï','D te gehoorsamen,
lOur, ten tw ae blijkt dll&rui dat die leden der
vergMllriDs:', ?ie met ingenomen eid 'hebbe!: zemen-'
,estemd, he~l,iiell vetgllten, waariné lij zich hebben
verbonden, en'i~b8 ap trouw zijn bn bun oeos g!'ge-
ven woord. pe eer'vlln de Hervio~mde KerK dwjn,gt
0~8, o.'!! de ft.~dacht der v?rgad~nDg te vestigen op
dit feit. W'J:zouden on8 ln de Dogen van anderen
b;,lftche)ijk m~l<én, indien wij ons eigeD beslui.t ver-
breken, ter wiJ} andere kerkgenoo{schftppen het met
vleul{de. loud~n Aanzien, Wllnllee~ wij met der dlUld
loonden, niet j'wllRrdig te zijn, om leden eener kerk
te wordeD geqoemd., ZoodT'" men tooot, betzij door
vooroordeel, ol door~ verkeerde .luinigbeid ol doot
onkur.de, nie~: over te bebben vdor een zR~k die in
100 een naAu"'i vertNjpd 8taat met: den bloei d:r Her-
vvrmdll Kerk,l~An moet men UI wl!Cbtfn wezen, ,dat
~et leven vft~i die .lrerk in. geMar wordt gebf!ll!'t.

Waar bet ddOde bl!'c:haam 18, dur vergllderen riicb'
de NOh~ele.i; De H~rvormde Kerk, bare hoogate
verglldennll', h!U'6 predikAnten, ouderlingen, diakenen
hare leden mogen dit niet vergeten. Verl,elllell van

Ten slotte lv0rdt' door de ked>elijke scbool~m- .
missie de lIIak:",.n de opvoeding der itlugd met ernst "
ootler de nandM:ht der H<logEerlw:. VergAderiD!? '~e- ,De
bragt, met dl! bede, dat uwe pogiingen tot bevo~de-
riog van ond~"lvijs, ooder den zegeó det! AlItlrhooli'- '
.ten, dienen mPlr!ln tet yt'rheerlijWng vRn'0008 b~ih-
lien Dftam, tot liere van den ZRligmaker JflZU8 ,ebrie-
'tus, ...n tot geh~uklenr8 van onle o~sterfelijke zielen.
Pat zij 100. I I

. (G~t~
I: I

I

,
alles verkrijgbaar

J. G..STEyrrLER & do.
28.

I.. 600
1,400
528
2~0

o .0
o 0
8 io 0-

:,0 0 0
1000,-.0 0

percent aan
Dividend aan
Bonua aan de
Aan de
Aan de Audi
VerliezeD lOPNK, waaraan

harte Ileno-
~,lIii'uri8,t. met begelei-

genoegen "11D- .
om op te mer- :
scbool niet al-

ï 1 ' £3,828 8 7
Latende een b&lanJ V&D~ t ! 1,250 '0 0

worden gevoegd bij h~t; *"efonds.: ; ~
dese voorgeateUle y,tirdeeling zal bet l))ivi\b,.! op ell! jlaDdeel te samen met dA

bet.aH)a&l' op ded 15den deser.! ' , ~j.. . .
Overeenltotlllat1ilZ: de Ak~ VaG Overeenkomst !der Maatscha*~tJ moeten er drie Direk-

l~te,nl'Em w,um ••u 1l'8kO,sell·iq at plaits van de beere~ J. C_ HOPll,,~R, J. J. HOI'llEYR,en W.
",ftl'Ad,9D_ aoqb votr berkiezing zij~ geoomineer4·' ' .

.. ft.MdATU'lA Auditellrén aijn 'de Heereu S.I V. HonEYS ~qn G. W. ST&YTU!I-, die

sijn. ; ) : :ft 0

- ~ ~ • ! I. P. I ."VAlf DO POEL,

r I vi rnemcud Voorzitter.

Pro~teur, 6 October ~880~ ,~1
I . ~ : i \

; , I!. I

Alge~peDe Jaarlijksc~e Rekening Y~Qe .,Pro~teur" Braad Assu-
, ran~. Ma.a.tsehAppij vat 1 Septem~l' 1819, tot, ~ .AUlustus 188:1.

Seh;::'lbeboeften, Ad'f8rtenUe. .~ IPer ;a.- op 81 ; l
e~ ui ven _ _ • _ ; _ ~ £234 12 10 ;AUilnetua 1880 :-41,646]8 Q

" Direc D e8 ,~ I "iV.erbllDdeo en : I
Audi .uren ala ,; Promeeeen do. !-48,872 12 3

" l n_..... d '1~ reaolutie, JJ ~uwerf .. fOr ~ c ~

,van e laatlte !MaalSCbapJIlJ - . i12,!JOO 0 0
Jaarli bc:he Al ol 1K&IlI.oor 'Mea- ; i
gem Bij- ~Ieo - - f 1 (Jó 0 0
eeDko t £300 0 ~0 £52,4ó3 lOU

.. Á¥en en voor
Oom iuie

,,~D
[' .

" Verli~e" door Brand ~ ,-
" Terugbetaling V&II Premien ;-
" Ren~n lIAD '

Aand~lhoudell 599 8; 0
It DiYid~Dden~

Aan~elhoadell
"Bon IUIn Ge-

.. u, rdea , -
1- ,

" VerWnden en
Prom_n '- 60,484 8; 1

" GebouweD der ;
Maa~bappij - 2,óOO 0,0

JJ ,Kan*r Mea- ,
beien I - - 6ó O' 0

~

, ,M,ot{) 8 1
JJ K ... voorhanden op 31 Aug~ f
tUi 1 - - - -, - : 1,853 3 10

i '
I ~,100 5 1

'I Nagezien en eoM'eet:,~.' ,oaden. i '
S. V. ~H-OFMEYl!! 1~uditeuren.

I
o. W~ STEY;J'Lr;R, 1 ï

I -__:;.;--i-;------+'---'----- - - ~$
I NOTULEN; DER VERGADERING.
i . , \ •I ------+_"_...,._ ----i~---~

Ja.arlij~che Algemeene j V~gadering van ~Aa.ndéelhou~efs op WOENSDAG.
I i : 6 OCTOBER:1880· ; 1, "

De 'eer SOLOKON als Y'oo~itter ge~oze~ zi}nde, leest de ~cretaris het Rapp<>J-t eD
den A1gjlmeenen Staat der: MsiotschapplJ voor, waarop be8lo~ wel'<l :

1. Vjoorgesteld door de~ Heer J. C. HOFKEY;&, g:esecond~, uoor den Heer BUllS'
Kli8, dat: het Rapport wor~ aa~genornen en ge~ubhceerd ~ VOio,rgestelJ dOOl' de~ .Heer
ASKER lils amendement, d&t het Rapport worde 'aangenomen, ~h8lve dl\t het DlVIdetld

buiten 'd+ Renten £2,000 z~l zijP., t.w., .£1 per ~andee1J da~ :JfBecondeerd werd door
den Hee.. .A.RDIIRNE. '~ , i ~

Na ~nige disctl8sie b"gt ae Voorzltter het ~arnendement;vf<>r, toen. er

. voor en '5 stemmen tegen;warén.. , ' i
De Voorzitter gaf zijn1 stein tegen het am~ndement. ~ ;'
De Voorzitter legde t®n de originele resolo~ie voor, dat net Rappot't worde aan-

ICtlDOmf!D I en g.e,ubliceerd, "at "ngenomen werd.' : i
Er wlerd tOtln voorgeste)d, gesecondeerd ,eu attoogenomeu, ,d!lt de aftr.ooende DII'ek-

"' ....ur....., dik, behoorlijk genoénineerd wareu, worde~ herkozen''i'"J'oegestem<1-
Alsrn!ed-e dat de Aftredendé Auditeureu worden herkozeti~ waarin werd toegestemd,
Na. een beda.nkje aan d~D Voorzitter'ging ae. Vergaderió~ uiteen.

" SAUL SOUOMON, Voorzitter.

h~edll,nj~rbeden WIlren, maar ,
vooral de op-

en banken, luo ,
nog niet h!ad- '

-i~-ID'lVIe()r
l' '

ALSKXDE :-

9,519 4 (l

1 2,940 8 4

l{ 97 :! U

31
6') 0 U

t
1

i*!A:DE!
i 'W,:OiU.!

:1,"1 16
* 5,B06 16

.49 0

H. tE. 1,449 0 i6
. 61& 18 ~5

c 2,659

I
6 11!

I
',J
j

lj E Nl
.KA·! ,, jo

U-~,1Il.BL.KJ!~:rJ:!."i.K.~T~KA~PSTAD. j
;

~ Mapocbs ktlffer~ .chijnen ID&IIr niet tot
kunnen !lomen. Zij ~eveD wd 'foor, bereid te
om belAst.ingen te bHalen, maai eilCben ais
eigendom mn"r ,,~enljeg !?(JO plaAtsen, allen
blan!;en Ileoceupeerd. Het !leval wil, dat 8d~nmi.,. ..
dier blRnken werkelijk huur Ban bet opperhootd '
talen, Tevens ze!?l!el'l de };air"l!, dR,t er reeds te
blanken in hun Illod 'ijn; wallrom lij sommige
Illatst !lekomenen bebben gelnet om te vertrek
De beer O'Grydy: is een d~zf'r, en dallr bij
. om heen te Ilftan~ tetjlen dt! kaffer8 hem op
bAnde wijle, dour lijn I{rond te b..pikken,
vruchten in te zamelen en weg lf! \'oeren, zijn
Rf te brnnd,!lI, zijn wild te doodell, enz. Een
gelaslte laatet e"ue rrtij k8jf~r8, di" bij
plaats op de jAgt von ,om been te !lAIIn.
liepen zij op bem: 8tolrm met !I@I!ep;nnij..n en hij
vlullten, zoo bar~ al!! zijn paard kOD loopen. K
er vee van' tJ'lInsporLwagtmS in hunne luinei1,
gl\l\n zij nllAT de nRA!te botlr ..nkraai en hale)l
uit Rl8 schadeverf(oedillg ."ovel' I Yee als bun
Klagten op klRlllen zijn ingeleverd te Li
maar dus verre zijn !leen stappen genomen 0
hani te vprlet'nen. T~n laatste echter moet de
beid beloofd hebben iet.~ te zullen doen.

M £65,]00 5 1

HEBBEN
,cIlIl zij

hUil uitgebrei
~ot'cI cl roo)! flO
rl~z.ell luwdel

I S A A C
n' het Pub'liek vali de Kaapstad en
nl~lle Gehouwt'n aanillerk.-lijk veror
I ,voorr'llId, ", .. Iken zij l!elust knlil~~11
t ~em~akt zijn, ge~chikt vnfH rlit klim

vell hebbende, ~n kOtllallte koopJr

I CO.i !
EI Buitep Di8~rikten te berigt~n

hebheIl tot betere pl8at~il1g v,~n
Ilbevel~tJ, daUir alleArti kelen v!in

Oe iel ~enaHrs, vele jaren laiijZ
de E~geJsche Markt zijnd~~ zij"

·1
, Dftar .. nho~en zijn

koopep, lid \~elk hen III stllh
; n~ell te;~eveIl1 daar er niets tof-

, '

, :Meubels en Stinkhouten Stof'I~1l
, : t
, i

LS tel{f'll :l!erk~~ililrrli;! LA
s VOOR KONTANT GELD Ue

klan~en h"!!L 'Volle voordh,' van ~leille
yoÓr KWADE SCHULDEN.
ass10rtiment van ill de kolonie l!emaak~ . ,

n.l .
'wordt ui~genoodigd tol hd komfIl

e prij ZPfl.

gegevel; word
I Een gro
'1Iltijd voorhal,

Het Publ

15 stemml.';
, ~~vali Ilunnen voorraad en

Scboolcommissie dnt aan de
vergadering der N~1. Herv, Kerle op 4
te Potcbefstroom za.l "worden voorgelogd
door oDs'uit de Yolk8stl!m wordt overgenomen

Aan de ll'den deler Ver!!"~derin!!, wordl
hoe verledeo jft&r ill 8"ne plechtige .ilti
IlIDgen Villi bet ondell'Wijs lijn ter
door den predikant VAn Preto~ia. NO!r
he\ een illdpr voor1dt!'U llell8t 8tllan, hoe met
nadruk de roepinllldet Hérvormde Kerk in de
vllal w ..rd vOQrl{e~ollden, om in dille ~wicbt 1
beerlijke zaak,allellrmcbten in te .paDDen, ten
ni"t door andere Kerk!freDoolscbllppen t-8 wortlell o,~
,'tleulI'eld, !'Il de. V0l1'liChtinll op bet bart J1ebondlln op!
door ~Ddrncbl.ljle %1I~.eqw-.lTklll)1.ook di)or !leldelijh
opolf",nnj{, de op~o~dln!? der 8Rllknmellde jeUlld te'
bevorderen. De Jl1Dlellst~ntmihJl d~r verllailei iqjl
Will! aicb~battr in den ~iepen ern~, wllnrrtJed" de t.oe-

, IJlraken, ~n verbnpd met deze .ltftk w~rdell aangr.
: boord, terwijl bijnA »Ile led.'n hunne ill}(l'nomeube,d
, t~.kenue"? Jlaven door 1"'1 aaJ1bit'den. v~n geldelij~e
bI}dlagen, _neaT Pilks werd vérellCht. ue AAr-
~ding}O~.he' beeprel,en. vnn,~. \~k, de bevP1d-t-

: IIljl" nablllijJIr .'I'aDnet bnde'r.n.JP, !ltg,.!n ,een v()()u,,1
· van den p'redllnlntlvan Pretoria .. ~,ln verband mrt
de ~ervlilrmd.e ,Kjerk, e~n melSJes- e.n een jOnjl8~-

· lroitahhool ut te riehten; ml't bePafinlr dllt uil el ..
hnndêtd ]ooen een~r I'lImeente de .1O_van £ti '. jil
Itltl wordtn ge."..rbotgd door dae ketk~ t&n bp.
hoe1'e, vlln de r~!l tlJ)lrericbte meiejMIIChool tt'
Pretoria;' ))j~voo~~1 we~, "p 4 'lemmen DII,I .ut
· meen aangeDomenJ enl om van wege dOl kerk nu k
: ei!nlg loezicht te 1 dUfJUden OVel' d~ ker~elij e
1Cb0len, werd er et: Commi88itl beDDemd "&II 5
, leden, Wier, plfebt ~o " IUlke'scliolen le bezoek,n
pue aaronl rappolil \llt ta brengea, Tot' led.a di,

I •

i LET OP HET:

!frika~s,

eli 192, lAngeloR
, ,

Prije Drie :-;LiIling~,

N. J. '\'AN WAnMno, V,D.~r.
Jl, S. Bo811ÁJ''1~V. D.M.
H. J. SCHOI'.MAN,Dil\kell.
- I \

J~E roAAP DE GOEDE HOOPt

{Permanente Bo~y.,-\Land- e~ Beleggi~~maatschappij:
; KantWr: No. 2, Hofmeyr Cha.mbers, Ke4ptad.,
lOP EN A;L'L E; DA 0 ~ N V A. N lOT 0 Ti ~ u UR.

i ~. OURATOBBN. ' ,:
De bear JOHN E. MAXWELL {MAXWItLL & tABP), St. OeOr~eJltraat.

" CHARL~ LE"WIS, L.W.V., Strandsrat. ; 1, ----_._ - -+ ....
; AAJl1)DLE:N.-A'l\nvrake~ om ~&nd'eelen moetl!ll geecbiedeo' bij eD t.t;,~Kantoie' van den t5ecretllTll
~Wll6I' verde~ bijlondi.>rbeden te Ivetnamén lijn.' : ~ . 'L De AANDE:F.LEN met ~e~ IIl~reet daArop kunnen le allen tijde;. BENE MAAND ople~!ltD'
JlJlgetrok.&en wordeD. I ~; , ' ,\ 1 .'i DEPOBITA.-De thanll be~d ";>rdende InteJ'Mt.koers (\Voor 6 ol 12 ",~~en uit) le 6 _pe~llt.
i Ook wQrden DErosITA Ole li, percent lnteretlt Vlln aC DEN DA~ ,;DER BELEOGINU...!I~pn,
jtangenomen, en d ze kunnén terugf,re~d word«n tegen ve.r~en dagen op~p-gen •.
; Dell! MAat!ehappij nrachtw(t oet BubHek de best mogelijkie ~uri&eit ,Y~r Oeldbt-leggiDJ!', .daar ba,e
}<'ondaen enkM,als EERSTE HYPOTHEEK op VASTOo.ED m~b Uittn'~\.IIJ"deD. -I. LEENINGEN - VOORSCFlOTrEN ter terugbec.liDt{ bij- maandelij"-$h.' termijnen; naar de middeleo

, ~II het verlangen de; LeentJ8, woraen aán de Leden die Btllle,n,Botlwen uf It<ilpéa willen, op vrijgevl;z-e en
[ ,'Prompte ,wi j'Ul tnejCt'l!taaD, ' : ' , ; J
: l -Alle HY)lOtheken kUilDen te ~nig. tijd afgelost 'Wo:,dell tej;!en betaling;v.n h.et ealdo der voo~botleD

: , \Ai. SLMKWS, Secretaris.
~ ,<:'.; • ~

lE.,D~ C~ Titlu., heter bek.mt!, "Is het orgnllll 'fan
S.ir B. Frere" olAfl doen wnt hij *eecbikl denkt voor
Oil verbe.,rlijldll~, "An S. B. F,,:Qlur om nRar d~n
Vrijetaat te kdmen om fllld"l'8teuniug yooreen Frare-
Il-deokteekpn-fto"ds i$ wnt al te sl~rJr. Wilt dlUlrpm'
oo~ de EDll.,lsc~" vrienden va~. dpr ,beer Murray, den
edlt~ur UU d03\T{mu; t'n nn Sir JRII:l1tleFrere mo~eo
fuen, !lila! ®8' nillt IIItU,wllar ~iiproteeteren, dat
I"t~ ~an d8r!l'el~k&i Mnl IOU wl)r~1I '!lt!da&n door het
H Vn}8loatsc 'Volk." Het gedenk~fJ~keD, dat iJl de
hnrteD. doer zich hAeft ~eyt>!tijlt.l, is uiIge-
drUiL ln [Hn hoewel onl dit
ulet. kuel, Sir Bartle Freré;geko,t het VOOl'-

n""Dlete W k~ll v('rlielen : zijn goeden
nAII~ -R e ie vllnl de BIJWUI. F..en
B1oe~fon ndent tan de ('''JH' Ar!7IU
IMt IIcb ain ni.t, 1'l'I:lteod8 : .. Uil beer
W, R. M Cn~ T",,~ Iieeft ODlen stede-
lijken ui4!'enoodill~ ~bt medewerking "

bet van eell ged~llk¥!l~en ter &ere VRn
Al de Adeietentje'die m~n V3l1 deo
Kall, IJl! Diet ~I ',bijdragen tot da
~tle Frere. DlI&r dtlrf ik u mijn

!
,I
I

~migratie-Agenté~.
, '

Voor A!mbacht&.ieden . W,
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