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. NULLI'S
TR:EI. HET OOP 0,

:Landbouw,
1"

ZUD- EN OOSTAFRIKAANSCHE
IONINJLIJKE <.MAILDIENST.

GEVKN '·A.N

EZEl
I ' ,

EENg PUBLlh
Donderdag,

Pe S romboot muatschappij "UNION"
(GKLIMITBI!;RD).

De ~toombooten rullea vertrek I.en nh volgt:-,

NAAlt ENGELAND,'
ol OM DEN ANDEREN DINGSDAO.
NL'RPN, Kapt. ILUl'lnUIDOK, 14 October.
AIL~H. I("pt. CA IHS, 28 October,
GERMAN, Kap:. COXWELL, 11 November.
AMEI;IC:\N, Kapt. W.UT, 25 Novemb-r.

THOS, V, Fnr.LER,
I i,ekj5f.H (;elter",,1 "oor Zuil Af ika.

_--- _- 4--- ~---~--,- - ~-,-~~-
Naar Engeland, !'I',( Madeira.

DE Ko ln,'ilkt Mn.iii)oo'
:'\uBIA~, W. DAIN-

. I:RIDGIc: ("Z'L1!,older, lal

. " ,erlrp., kvn als b,lVC" e u I ,
," op niNGSD G, I·~ Octol r

ten 4 \lft' .rn.
Ann I'a''''gids "onlt verzocht H\ bonr.l le

tOllJen (JP .le Oost~a,ie, Alf,nl Dok, niet lat- r dan
3 ure de, !alJld,lll~s. G t'II" la.li- g zal WOf-

den o"tl'.1' ~'.!J 1':1 U ure ',ks mid.l g., op den
da~ '~Il v rink. V,tI,r 'vr neh! of )'I\SSI\;:e
,e'fQ' éP rn- zich I,'''' ""ntore "all 'oe },[aa,I-
!(harpil' union," Nu. G2, Add ..r l y,t,a ,I.

'E KLAPMUTS KAA.PS~AD, :, I

!23 Oe ober,, .,. Op
dezer, ~OTASOp ~ I.,.~

VOOR VOORGENOMENUZENDERS' 'IN HET
T*MEN'r:

r:/:\,lering· zlll ~ehoud~n
lIla]

200

lOden dezer,

PUBLIElur Mosselbaai. Algoabaai, Kowie en
Oost Londen.. I)E .Ko"il{~lijke ~il\lIll:oOl

-. AMEHIC~:--i, A. ~lcLuN
.". \\'AJT, Gp7agvn, r der, verwacht

'aQ E' geland omt r -n t 19 October, 'al nanr
bonl'ge' oemd- haven« v rtr kkcn 1('0 snoedig : ' "
mog,I,j~ n . I')!'i,,:,t "If 1 !,:,r" Kaau-va.t-ch 1., i, >I, . .:--

Voor "acht, of pl':;Jp~ ':l>" .1~t'1I n1\It_':".' t~, :UlrrQTE'flEN~jt\
Kaotrr,' der Sloom ,,,ot ma '~C:ll)P J "L'IIIO!l, _ ~) \_ 1.JJ
~o. eZ, A' :' ri, yn· t. -, :

Naar Port Natal; 'relagoabaai. Inham- Gelegen zijwa.rts
bane, Quillimane, Mozambiek en Zan-: belend aan '::de
zibar, aandoende Mosselbaai, Algoa-! ' '
baai en OostLonden, alk·" ,clU mal lt Cl' :

Ta:J,"d'~i s te .a . en CII in t- schep II.. DE K",·illkIIJi,e vl aa.l.oot
;:..... ;%' NY.1,NZ v , H, IlALI..HD,
~~_ Ge/a~vOerl,tir, ,al '1'·tlC"~ke·1

lis b ve: ~rm,lJ. zoo spoe: d-; mO~t·lijl, nn ,J,.
unk ..m-t dt'J K. n.. Uij,~ Xlaa lboot A uïcricá«
no EI,~c'and, Voor vrneht of [H!Sage doe m-«
','Dl"e, .cn Kltnlo er', r St comtoot m ,at-cba;,pij
"Union," :;0. 62, A lot', I y~' r aat .

CEELEN,

I)E HElm :-;.v. UPFM
_Y nabij do ~ynago~(', UA,."r'A~

, ""'-
ter Plaatse zelve, in

1.ton "Oiad _1__

~"VER

dezer,Op
'8

De boven bedoelde PE
gage, hebbende een 'ID<>rre,'I7<l

uit de Gouvernemants
Kaa.pstad, a Oc~· 1.,

G1':TR()U\\'V" L~U de Pa,rl, op, den Isïen
O.lohcr, JIl~tiSjl ciale Licent i-, coor den

Wd-I:etl\·. heet ti. kA.~ J)~ w,«, de he-r J.
s.' FICK, vau Je l'a~,J, ID,t jOl,géjuf\'. M. J. N .
BltOPDlUJK, \'~1. pf1! Albert.

,Pll'lTI, 0Ft,3, 18'19.-~------_+
BL\'ALLEN t,· i:-im u.s srad, op Zaturdag

n.or z c», L' II -1;1('11 Octobe-, M.jnf" FRED.'.
H. L. j-Iu;o, va: e Il ZOOP,,

ZUID-AF I:II\AA:'\ SCH E

KONINKLIJKE' MAILDIENST.

lle Kol, kolt. Jlail Linie.

DE :-I(o:nloo:' n d-z-r I~i ie ve r t rek k Il VIII

.K""p,'ad "aR I' L"wl"/I om d~11 .u.deren
Din~s,la", via :\[",J,_',,'a rn PI!Jl",,'dh, tt' Sin!
Hel, lI't 'Il .~~,·,:"",.,'rt nall'r:ge"dc "P !.J ])<Illd~
Itl!l8tLe!,tij'!e(I, ' Le:o, r ka.rr ije s "('1' 'elt uiti(l'll'ikl
"g"e· C·IH' v_-.rnlllldr 1':1l:! \nJ; lO PPll"Pll' tu-soli n
Eo'gc:,tI.d en ',:e Ka"l'knl()tti~ 1 Il Na«].
Oe.. :: ('(IN\VAY C.A.'~:l'JY. K"pl. JOH8,
~CI, n. F I 1:'\nr t: r.H C:\:-TL I':,Kapl, DL':\C1N. :
Nov,4, 1CJH.I:\ CASTLE, . lipt, JEHHU';. I

dJ ..'I1El~::;ON & \,ll'RISON, AJ!lnteo. !

VAN

ederen'10E
ENZ., PER,KT). B'j':\'ALLE'l· ,.j f~1I Z~1n,- d:-EchtgeDO~G

Villi d~11 lIcl';))) F. DE VILLIERS.

, I a;\ I, 3 Oct 18ï~,
, ' ,

I ,
" :\au \'riet ..11 til Pamilie

! i wonDT' b"kf d g['maakt, dat het God
! : b, haag,l h dl wc er 'pen kind vali' ónl
: wrl! lf! lit men, eli J wel onze tweede Dochter

J~H.A:-;"l :.\fARIA, i .'\1.1I:TTA CATHABIlU., op
\\ O~I sda!! nvou I, 111-Ien ouderdom ya .. 20 jar, Il.

.Hier ncdc d~"kfl1l \I ij h"r:,·lijk dP.fl E,rw. ',Da
and , Bj(I,R tn;d,: an ere :\'11 u dc: ,'BII <i.ooi.esrad dill

. I haar- J!e IUf"Il de hilrt 7,iekl" Z'jO vriendelijk heb-
i : ben bijges.laa~, Zij ln"t61~cp il: Jezus.
i I God alll~t, IOIJ 1.wIJ~cn. '
: I ' ~e b droefue Ouders,

,Iotel'riationn~ i 'J. ~ VAS BLERK,
; i : JOfI' .MARIA. YAN BLERK,

, I' i ~ eboreu W&6SEL8.
: S' l' 0 I 1~-(l

u Hno f'S (,' Cf. >5/.,

Bank Lorril ! ~S'Mffi* t
" I .hq ~amiliebetr~kldll~~11 en

of Lloyds). I III d~ 1\010'14', \ riJstaat1
I 'J k '1 fil :\abl. 1 '

rare iJa ren Iql i' .
j IJELJEN tr f III J de 1W:HHste slag VAn mijn

_l_ kv. n, d "r I':t afs!t'f"''' mijn," I!elid,je
, J-jc ,t!elloolr, :'Icjufjrollw A!>iNA D(JrlllA VISSER.
ge' ord. PI ~N \ ,I II, ~ d, I, "tld, rdOlll ,-al, 58 j'tTea

,e:. 4 lU:~u,.Jrn, ,a "1" ;.!.luUUi-0 ('thtvcrbilldténis
y:1H IUlIll \1 .l"rt'tl· li al .lIlde was nerle, co

, hunl' at',ttrfC", 7.00 i..""'.fp, eeu Olll"llI]J 'II in d-n
: Heer, Mtt eell ~·{,tm)~d,g- halt zeI ik (leo .

, ' I 0rl,cmlc!' na :- ! .

0, dood: ~ij kon' baar hiet Ul~er krt·nken
Gij hebIon' me i~ I' nd olltroofd ; ,

:">Iumott J:ij Zl::f fust hur ~chenkOIl
, De pelu'v "pHi' , \(Jor hur hoofd.'
Laogs dt'zt:l\ \ft' Im:tl-l: ik oo~ 1'lImeDS Dlljne

kinderen rr,ijm'n ken danK tOe aan deo
\VflIFe'w. "~I'r ,1. J, KOTZIt, "oor 7,ijnet on.
""r:mo' l'e b'l'H,i. ('II g·l"Lelijl.c hulPlliI~ dil

,~HII!.J.e IC' v d·e ; zoo ook aau JJr. GILL
, voor zijn tro :\Ye nfcsl<u"tli.:~ di·IJst;.e1f ook
: aan de .' le \"1' d," "" Yl'i~, dillllen, welke
:mijn 0" I:('~l'!l I is·r"uw 70) trou", h!bbell,
~i.Jz' staan ('jl, Il 1. !" tste 00;(' nblik.

Mo:!' ,I,· \'"c!-, "cr I-'ehlon dien arbeid der

I
., .Ii,·f~\,) I'j' li;k 1.'1 i l\ :01:"" "'1'..(.ld.n !

I I ' ' .1. If. \'l SS i<: Il, Senior.

I

.-. -~.;- --- - ---

:Nominaal Kapitaal
Ingeschreven .do.------ ----- -- -------

DI~ECT~UREN :deren, zal publiek doen ,
I\yolling te v'

Do Wpl.Edrle Horl' D. P. BLA1NE;, Voorzitter.
" " . JAMES A.~THUH(ARTllUR &. Co.,

T. IL BA.NKON' (Directeur van
" " Gaan é~mpany).

A. BA.RSDORF.
I'

E[)MUND :ESCOMBE.
HERMAN' GWWNER [Directeur van

l~ank of Hamburg and LonUOD).
W. S. STEEf; (STF;EI. Bnos, (~- Co.)

, •• I

JOHN YOUNG: (1...djunct \~oorz ittcr,
p_Oratipn), .

WILLIA~r \"OUNG

\riende.
Trus1'lal '.

GO Slagtessrn ril KOfijl'n

ZrLl.E~ op WOI'::'I-[)'\(;, I,i octoBER
AA:\ST" '8 :\lór~e ~ ten bult Il ure,

pub.ivk worden vor kocht UiL JL' ~:al k vk ra: I te
Welill1gton, .

r B LO\lBAARD.
'\dlin;:to", JO Sep'. 16;\). r

J, FRED. PENTZ & Co" Afslagers.

AC J

" "

CSOP
_- __ ..._---~ - ---

"
j
I

M ij: T :'~,~'
I !~ J:1. Zijn wt'1\,t'krlrtl' 1·,In', I1irl i,'1 de,Noorder .Paarl , de I!ed.e£,!tc VUil de Plaats

.t [Jj<: YERGE"OEliDllElll1t' a "The House of Hos il.)'," zobols het op d e n
da" Jer V I'rk(lopiD~ z;d w()rrldi~l<i'H!.twt'zer, met het 't1!HAro 'nde groolo I'll w~Iillge-
ri~c \VOO~HUIS, van ,i11'1"~~L'nl i, ken voor zivn ; '1'(led<J le St.vllen, Srnids- eli
\Va~eflmakl'rs\Vitlkels ~n ~chren, :?Ilder Sll-,"O en r~/.er k eu ; be plan t met circa
2.000 Wijlli!'flurdstoKkdl III \(1~le d:~:.:t., t": a:lp SOO~te'1I . thoomer,; I~ebbt'nde een

DISTRIKT HOPEFIELD. ,I prachti~"11 l\tOl,~- ..n Ulot'11I1 UI!).. eell~¥~ wellllc:en.:':lc b..:ltIllh'. VOg'plstrulzen, eli eeue, .. I st;llIdhoudL'nden rut. lid .l-:iHltl:doili IS gelegeli III cell ail',g '. fil ge~lf'elle vali lid dorp,

DJ:: Ondorgrtcekcndo, danrtoo bcbo,orl'jk -1 is zeer ;.;t.schii.;t voor hf'jt d~IJV'1i ~all,ie('tllg~ll, Hallllel, hcubtlilde de Eigenaar da,~r st!del't
gelast door dell I,ccr ,J, [): .J. ~ lss.er, I jaren l"ene willstgevcnilt'n Silidfrll, a~lerl.l, 'eli afldcre Hand~l gedreven. Hel Elgenqom

uI. ,oor dlell~ rekening ('n ter zijner I lan~e. k z.'f'f t.:eschikl vopr e"'1 Ii'ML·!. i' ": I
"KLIPBANK," dist'rikt Hopctidd, pubhek IS 00", Z: k' FltF' l'e!l'f1énlilts 'CII :1'111dell Zuurbrailk;'lan"s de BI'ro"rivier, met
Yerb. ~. _.e ~ f • , t; <> ,t "" .. . ~ ...

I)IJ)lcn, (p hvre HuurhuizeIl da<Hqp~ta"lldtt Pt:' uL,de buur opbrcngcl,ufr beplanl 1lIt'l alle soorten

Maalulag, 20 Octobel' e.k., VruchlUOOlllCIl, grtJotei Den nel;,"; ell kelluosschen. ~':;l
41-'1) ExtraVettc :Merino Hamels, van ~ tot 11..098 GOEDEREN.:' . I

,t jaren oud ~ SChOt5cÏli> Karr~ll, 3 Dok 'do. 2 Open Jo., I Lot T7;t~]II. eenig(! Stukk'rn Huis- DE
:," Vette Sla"t- cn Trckos"cn 'I - .' .t" G d I" C;oedgeteclde Merries, !;elcerd iD Tuig rand, \\aaaolldl'r eL'1I pl'achti:.;e~l# otp \11", (." ~en melll;~le all~~~~ oe ~rell. le vee Olll le 1

) 2 "'clgedresseerde Ezels I' melden. . i c' .. '.iih. I
.1 Nieuwe ~('hot~che Kar op Veren J JF~~: HA V~ :.
] ~ieuwe lsto Klasse Kapkar I 6 Paar EH!tc-kL;s L, ..~. .Strllisl·o;('I~, ~O~) ais w~Ht.ig lp ?icll 7.tjn, paar Kar'
~ Zwccdscbc Ploegeu E«ls, ~() Varkel1~, ,~nij- ell. ,rJen.' 'li

en wat verder tcn dage der verkooping zl\l te ,::f ~
Tc-on;chijn gcbrng~ worden. DELI.1K :~il';i

Indien geen verhindcring in, don weil ~omt,.
zullen terzelfder gelcgenheid nog :.:!,) RIJ- en
Trekp~arden verkocht wordcn.

~RuimCrediet en Ververschingen.
I-.:MILE H. n:-l NOORDEN,

Afslager.

" "
1, "

.J8!t
KL I P I3 A NIC,

" JJ

" "
Bij dezo wordt kennis gegeven dat lJov:cngemeldD

.zuid.,Afrika begin nen zal. '
, . , Op last, "

Temporair ]\.a"(I)I)I', Londen,
,~J, l'almol'ston Buiidillg,,,,

Bishopsga~e-s t1'CCt.

W. S. KILDAuL,

LAATSTE
.----+--4-....1 ....--

GEMAAKT VANL.\ARZEN',

'" endu-Kat-toor\ Piqnetbtrg,
2 October 187~.

'£(jOO, liwaarop reeds i

Gel.oid dvor de "W tstelijke' IJ90ijerijmaatsehappiJ" te
EN VERt AAIWIGD IN H.\RE

LAARZ£NFABRIE
I "

Koop in het Gro.ot en Klein, ~: de ~ngemarktstra.at, No.
Georgestra1.t, K~p&ta~, tegen red.elij~ePrijzen.

Bewerking en Duurzaamheid wordti ge)Vaar
. R. ~ROADWA

ADOLF1 Leven~ .r'"lis ~o. I,
circa £4-00 bijgevoe,~dl is. .~P. 1. vn BLERK.

,
i Te
I
l& CO.,

Paarl, 2 'qcto

!
1 ;
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Ingeschreven Kapitáal
Totaal Belegde Fondsen, ruim
Totaal Jaarlijk~h Inkomen ...
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~,CUARDI
BRANDWAARBOR&- EN

M~_..~TSCHAP

·1 li_'. -IJ" r:tlml,(l,/. TUlle. f~.

br.,nk, '1"110 OJ~.l C""nvr. ["~n.
verloren rJ, ,nr d· "oA,.hlz'Rm-

"olk. D~~~dl"""n, ti .. n~é.n
. zich rn een Rf!feloten

el!renllllr afW~ZIf! 'ne. h,,! de
Inng zonder Pten. wp!ke Gill-

. ij!:er WR~. omdat ,Jen '''Z,l.t
Ingegeven. Het ~pljplllk "et!t~

1'PTZDeke van den n~ad der
ie in de Gn.z~tt vn" ~"·1!'.n de
1IIIDl'erd tot ('pn Hnofd",.'Z. lll\.

Moorree..hooirt". d.. 5!"Tf'lll\Schpl.

Robertson en W nrr"~lpr. r>ulnde
"",,,nIlUl)m ran den heer ~terhnn!l' l\~ndé

latende, nMr d· nl'Sp""pl&~t~ op
d,uH over dp. p:zpndnmmen n~ d.

t, NIIUd~,Kloppars ..n A~!j.ren. llMr

W"'t'"..t",Ir-. cn:nls onlangs door den .\fd""llOz!-

OPGERIGT 1821.

DIRECTEUREN:
I

Wel-Ed. heer BENRY HULSE BERENS, Edel Achtbare JOH1f G.
(Directeur van de Bank van Engeland.) (Parlementslid,-\ en de

Wel-Ed. hr HE~RY BONHAM.CAR'I'ER, bard & Co., Di ur
li' (Advokaat eri Dienstdoend Direkteur). I Engeland).
Wel-Ed. hr.·CHAR. WILLIAM CURTIS Wd-Ed. hr. FRE

(Van de fierr a Curtis &; lTarvey.) I (va~ de firma Jan
Wel-Ed. hr. CH.\S. F. Di: IWel-Ed. hr. G..j' S

(van de firma NeviJl, D ~ Co.) ,(Parlomentsh ,-A Hv()IIc.\jlLtj)

Sir WALTER H. FARQ , Bart., Wel·Ed. hr. BEAU
(van de firma Horries, Farquhar &; Co.) (van de firma n.l.n'"m ...

Wel-Ed. heer ALBAN G. H. GIBBS, Wel-EJ. hr. JOHN ~. MA
(vsn de firma Anthonv Gibbs en Zonen.) (van de firma Mart.r & C

Wel·Ed. hr. JAMES GbODSO~, i Wel-Ed. hl'. HF.NRY,JOHN
Wel-Ed. hr. ARCHIBALD HA~fILTON, (Dircotr-nr yan de ILonde

(van de firma Sirielair. Harnilton & Co.) ster Bank). ,..I,

Wel-Ed. hr, THO~IS0.\' IIANKEY, Wel-Ed. hr. AUGUS~US
(Parlementslid -Dm:ctcur V,LIl Jo Bank (van de firma Morl'l~, Pro
van Engeland.) \Vel-Ed. hr. JOHN G. TA

Wel.Ed. hr. H. MUSGRAVE RARVEY, I mentslid.) I
(van de firma Thomson, Hankey & Co.) : Wel-Ed. hr, HENRY I VI~

Bestuurder van het Uranc1 Depar~em
\\'el Ed. heer F. J. MARSDEN.

0, den Uden Octo~rr nan,t.,
UI1'!"1_"U' gdnl VEE publiek wOftien

u' 8 St.' ion. Zij lij II in nit-
en ,wil, n zeker present zij .•

A. D. nIENilACH.
& 00., Afslagers.

Crewes's Gebouwen, Kaapstad,
I.) October IHï9.
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N V lil Simo tavl i, Op ZOIl-
pternber, ce « GI·Oc.te Bruine
bOil ',.:PI'. I. mand il,forllll\j

Ou,Iec5dcek, n-Ie zal beloond

M. J. BASSON.

7 Oct~, 1879.

-& 8. d. e a. d.
0-1 5 9
0-3 0 0
7-010

:,?O-(J2U
86-000
4 6-0 (j 0
19-029

O~O 711
o - 2 ]0' 0
0-·011 6
0-0 15 10

~\._ctuarins en 8e('re~aris,
Wel·EJ. heer,T. G. C. BROWKE. !~f

·if
De Ondergeteekenden benoemd zijndo tot Agenten van boveugpnoom' Maa~<;chap-

pij te, Keapstad, zIJn bereid Polissen van Assurantie tegen Brand uit Ce reiken op de
gebruikelijke mamer, JONE$ & CtJsNETT,

I·•

•

:!'t
~ - ~ - ,---.__"..: "'~--~--

n
W A A L & ID E ~ OjO K,

ST. GEORGE'SSTRAA'rl, 11. ,~
I ).

ONTVANGEN THANS EX STOOMBOOTEN "iARAlJ." ENZ.,

SCHAPESmfAREN. i I!
It.. I }

I Emj:nelS 'J
B~, kuip 11'1
BJI~ wnrev •. 'f. .~

K.tl\- EN 'VAGEN\'EItE~ E\ AS~E\. i,
~

Krall.n Ronten en Moeren I ticllurnicroli:" •
Nntal.che Rcnueh reuen Spijkers en :"ch'oe"cn ~tallgen m.rrel.sen
Kartr(1PP"1J B, ngels en Krammen Za~ell rn' St~aven.

LEDEK.t"r.~x, i\ l~pIU'8EDJ.JSf LE"~K.li~r'j~I'.
Ny,,'s ~Io:ens ell Worstmach inas I Pa"rocn en MUll,,(~ Iloefij4#s
ROI,ddraaljeilde .M, s-cuooum .kers 110 filler~l'iJl, rs I 'li
Broodsnijder_; Zak ken en l'ortmanteaus. ~;

lVIESS I~NEN PLEET'V~jRI~
AU5:\fEDE EEN GROOT ASSbRTI\fENT :~

A. L G ElWE E ~ E IJ Z E'R W:A. ï- E N.
-----~---- --- ---- -- -~ ---- i ::

'" I ~ xPakhuizen voor den Groot- en Kleinhandel, St. George'sstI'fLt, ntst de
UNION BANK. I;'

KO®l(.

.. 0]5 6 - 1 3 6
... 0 0 3 - 0 0 :li
.• 0 15 0 - O]ó 0

100 .•• 0 0 1 4 - 0 ] ft
o 0 3" e 0 ój
1 10 0 -- 2]2 G
o. 1 7 -- 0 1 V!
o 3 0 -- 0 a 10
086-090
010 6 - 0 11 0
o 0 4t- 0 0 4t
014-053
o 2 :1 - 0 2 7
o 2 0 - 0 2 ]O~
o 8 10 - 0 10 9
o 0 O!-- 0 0 2!
07D-079
026-043
o 0 10 - 0 1 .'1
o 2 0 - 0·4 0
o 10 0 -- 0 10 6
o 12 0 -- 0 13 0
069-070
0]1-016

R \Yngostl
li do.
o do.

]2 Karren.
o do.
11 do.

DE

~HASI . U~IO.x f)ANK,

SIKKELS, ZEISSEN,
ISan-pannen

Stoofpannen
Ovate Kookkatels

Ketels
Hrn:vlpaDocn
Roosters

.'

..

DE DEEN
e
t' Evangelische Alliantie. Orgelist Oct. 3.-Slan

Losse Goederen
<pct ll-W

van J C, Rabie.GflBF.D \OUn zn, D,tGSmIOI.l~N. •

,••• DE Erang. Alliantie III Engeland maakt
bekend, dat Zondag en Maandag, Oct.

19 en 20, alom als Dagen van Glilbed voor
Zondagscholen afgezonderd zullen worden.

Het Bestuur van den Z. A. 'rak noodigt
allen nit, tot wio deze kcnuisgeving bij
tijds mag komen, om hieraan deel te nemen.

G. W. STEG~lAN~, -Ir.,
Hon. Sec, Ev. Alliantie.

Kaapstad, 7 Oct. 187\1. IjUBLIEl\E VE~KI. "'I" \ ~ lIoof8T

IKostbare Boutvp
r> .. I N _.:\_T~I.r HE'r
K0:\IEN AANLOOPEN, or Q' p'nals VRn ~

den Ondl'rgetf eke d-, te KIeill Draken, Op Donderdag, II 9
Itt'i" reil lichtbruine Ezel. :.:rn erkt re z te roor
.i"k~lhnak van ~cbtere". lin o roor "j. ..kelhaak
'hD 1'uf'('n I)~ El~,,,.ar kan d- n lltl ve , rug
bei:omeu, mtts betalende de sost eu.

W. P. RETII'F, Sr.

KENNISGEVING.

(STELLlfi),
I

Bes loor.iddags 1011

f)E Onuj)rg,té' k'Dd~", beeu
Klein Drakenste iu, 7 Oct. 18'9. structi n 'nil lI<n Kf r~:':la

--- .- -- - - - - - -- - cluitsch Gerefor me· rde Ge~, el t~ ,

A B t IIdle'l t, r plaatse zelve, op dell llo'rl'/l,llll"IOllm,jen. an ouwmees ers. /dag, '1'I'koOpltJ~ honden vap

TEN DEUS rullrrl "0'1 I ïirec elm n ,'C' 13j 1~I'venof Bo
P"Brhch. SPill' us Mllat~ch~pplj .. ord-« g legrtl tus eh Pil den Somers t

OD\nn~el. tot ." belend aa ,cl" P.~ huizen ld r., 0 t b t 8ch4

• \\'IJIlbonwel's-vrr(!'nigi~g;Vri-dag, 17 C 0 er aans " Plan waarvan te zien Jj op] het k
'J .Afslagers,

'fOOr het maken van c ..n Gebouw bij Lad, Grey Dr sne lle nlt.brei. ID" derl Stad
Brug. onder GIIlv. If zere» D.rk, 90 'Fo-lc" lanl(', n'r het !lok, en de ontwil.
bij 21 roeten breed. .. del, h-Lbeu een vr.la.: naar •• ,nd:ph~li~e~

Plan van het Gebou .... en vHd("e biJ !Ol der. nabuurschap doen
heden te \'"erlltmen bij dell ondrrj!et~l'kende. dllllC '·all de~e 'OOrtr. ffrllJk

Op last no DlreCI, ur~o, oaallw('rno d wl bevrldigQIl

T. ROOS, Tz ., Secret:ui,. 1 J. J. HOFM
Paarl, 6 Oct. 1879

] ,800 tons, E Jonee,
Y''t'j:t''';UUI.llI'JU & ~furison, lIjl 'uta.

H Hamaon,RNR,
, ageuta,

Transpt, 3,206 tons, C

\
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Europeeeche koopman lie-
lOg 1-NI.t de koop Do volgende gtltu!le WII8

l\1"ar natuur SnYTLKR.

even goed al. kleine I Onderrraagd door deo VOOI"lltter -
GOlt gehootrd vatu

d
kkooP;; alJ ZIJt "eDIloot In de firru" Steytler & 00

e on nl en r vlO bbl ~
J"II giJ e t ve e lrlll'laacLien In brandewijn

-Jil
Zoowel v60r als DI\ het passeren del nccij lsacte

Ja gedurende dol hl\~te l6 JIlreu
GII zlJt dus 1J>lmnakt bekend met 4e; bepali

der ACC jneacte ~-J!\
scberpalnniger Illn 1\111te Is het u bekend da~ er groot bezwaar tegen

" acte bestnat l'-Ja.
beter 18 soude I ZIJ niet K

I~er zIJn Rls te weten hoe u t IlIJ zeglfon OR welke gronden die
k ? J d .rusten -De boeren objecteren er tegen Vl>nMllltlM>_
omen - a ZIJ zou en lijk omdat III geloofen dRt deaelve den
I-Ja sterk Ik heh brandew jn affi cteert. ZIJ bebben ook een I\11I'emleel~e
eboorteland Iobjectie tege. de moeite en den lut VRn

II' I te bel t te bekomen en van naar den Civielea vumDW.lI&rta)",
Il: accl)na as IDg gaa 1

behoeven om .mokke- G d
erhinderen r-vJa Ik weel IJ zegt Rt ZI] erL tegen objecteren omdut
1 hte d and meenen dat de prilS villi brandewijn er door
I ac r zIJn aD lU' ere tee d d h f b ft ddaar meer InspekteDrs aan r wor t ee t II] uien gll& eeteer '1-"~I_._~".

Diet
acbt of tien maal greeter Welke reden hebt jl'IJ om dat te les-go

ke mill er het Ilech18t ken do OXime der boeren zoed en Ik heb mij
andere adeelen ...at be- toege leg met hen over de nete te apreken

De stoker kan eens 10 too nIl a de promulgatie eb In den
heb Ik over hen gekTIIIUd '\VegeDI de ho.)!'o

maken manr dil koop- Toen de nete werd l'qorgesteld maakte Ik m
moet belseting betalen vijanden door te zel!'g~n dat Ik dacht dat de
uitneemt De wIJn billijk was eu eene zQolIls ID elk beschaafd
heeft een (!'root voor hoorde te worden gepa$seerd en h\R18t heb 1

eu Wil h loueer- d
'.'!Q1opman-SILOller nangetoou dat de belasting geen het minste
.• de Ro"ertng hn I op den pr js

Z lt (!' J er \n lI'e81AAgdhen te evertuigen
het nlgemee 1 mee Ik 'fill Mnnl velen a c
dAt punt heb overt l!!Id objecteren meen Ik
tegeo de nete omdat die bon moeite en Inst R&q
doet

Z jn 0 tdu kingen der belasting mogelijk onder de
Rete ~-Jn z ) Z JO mogelijk

Sornm ge !CeLUI(!'U hebben gezegd dat de bepl\
lingeu dezer Rete bijzonder gunsti,. liJn '1'0( r ontdui-
kl ~en -Ik deuk dat er twee puoten zIJn die d.-
lel ve Ve 19 rnaken da msta digheden des lands etJ
h t karakt r des 'folks waarmede '\VIJ te doen heb~
ID overwegmg u-mende I da eerste plants bebbsh
de boeren een bijna bl) eloorige rreea voor bet 011
derteel enen vnn declnrar a tens J ze volkomen zeker
IIJO dat dezelve WRl\!' I JO vooral wanneer II) milt
Gouvememente-bearnbten te doen hebben In de
U,eede plAAts 18 de veraoekinc voor de oneerhjken
Diet groot ge Doeg daar de belasting zoo gering 18 eli
de boeten zoo zwaar ZIJn Hebt #PJ een zoo geslrenge
aete dab lI:ult giJ zoo vele beambten moeten houden dat
de inrcrdering een groot deel der belast ng zou ver-
.. linden omdat er zoo vele kleine atokerijeri ve, ..
atroold hggon over I et land en het onmogelijk 1.111
IIJU do doppen waarsau de brandewijn getnAAlft
wordt te vervoeren naar centrale plaateen voor dIJ
tilllltie

Dan lOU DIIAI'uw geroe I neen ge8trenJe acte .e
kleine stokerijen verreorselen ~-Ze zou haar 'f~1
kWAAd doen Het ZOII leer koetbaar uitkomen 40
doppen te vervoeren E:l1I... orden ZIJ nr.vervoerd da"
louden ZIJ zuur worden

le de losbeid der aete niet nadeelig' voor eerltJk~
stokers omdat oneerlijken deselve kunnen entdu]
ken I-Ik denk dat de ilcLe eooala dill dear nu staat
milt de tl'genwoordl~e lage b$llUlttng goed 1nl '\Vet
ken De fout hgt bij de beambten WIen de toepa&-
amg der acte II opgedtnjrtln Dllt II mijne onder
finding De Civiele Oommissariase 1 ursto deb
dezeho n et de e'en lt~du de bepalingen zue en d,
aader zoo UIt Bt]~oorbe6Id Ik verkreeg eejl
bond ng-store liceniie om de 0 of 7 percent ren-

tëu op de belesting UI~ te IP":ren en dadelijk werd ik
gedwl\Tsbaomd Een CIVIele Commltl8llns vertelde
den boeren dat, J hun brandewijn Diet mogten ~e1)-

het PIl_ron der accijns voere 1 voordat de beInilItIng was betaald Ik I'IUIdd.
""'lId~lnl:iA als 810ke1'8 hebben u I de I boeren ann om denzeiven desniet em n to ve~I voeren ID bond" en lndien z J gl'hlOderd werd en

et de acclJnsbelastmgen eene act e te brengen.n den 0 C en Ik beloofde
dat eene bela8tlUr: van de kosten tjl betals_d eo ZIJ de zaak verloren,
&al opbrengen llle eene Een andere groote fout WII8 de. aceijnsbeambtea toeh

de beleeting III boe de boeren nog ann het stoken Wftren te sturen om de
evenredigheid '1\1 z JO I gestookte hoeveelheid p te nemen -10 pll\tts vaD
dill ~8 meer zou ,pbren te- wachten t t den 3~ste Mei ~ j konden geene

U!lln.oHUl~~U lelden tot meer behoor! [ke of billijke opgave bekomen terwijl de
boeren nog MB het stollen ware de boeren werden

eerlijke man meer en de onnoodig lastig gevallen en bovendien had de Reg~
neer IJh zou trach I rlDll volilens de acte gllen regt dat te doen

Gelooft g1J dat w~nDeer de stokers buiten te
... eten komen dat het mogelijk IS de belAstIDg &e
ontduiken ZIJ z eh sullen bedienen van die kon 18 ~

-Ik geloof bet Diet DO' waarborg b'3stMt In de
Rls. koopman u tot de deklare tien d e door de stokers moeten ... orden ge
brandeWijn voeren tot maakt op den 3laten OCtober lk ken die me sehen
natuutlijk I goed en zonder JUta' te zeggen dat ZIJ beter liJn
neeDIen 10 welke de dan andere mensci en !Weet k dat z J Froot bezwaár

koopere In I et b Duen bebbeD tegen bet plAA!$en VIII hun ~anm onder eelte
IIfschnJveD van hunne deklaratte die DIet wlIl\'r s :"iaar m Jn e gen oDdet
genUen genoemd Uit Vind ng geloof k 1111lt dat er Mne enl eie valsclie
op het oogenbhk t ...ee deklaratie III geu nakt Ik geloof met dat de Re~

IWllllD<"<n dnt do brandewlJP n g £ 10 op die ruaDlet heeft Tl'rloren
Meent gij dat d e g~lukklge toesl.nnd VRn zedehJk

beid va d lUr znl li: JD I-Jn
GIJ Weet d lt de Regenng te loppen met RCCIJlis

In andere landIID DI"t bescbouwd wordt Rls een zeêr
.r08tl~e miadand ?-l:llet werk wordt welhgt gedaJIn
dnor eene lagere klR88<jvan heden 10 landen wanr ae
bellISting hoog en de v~rzol!ktng grooter I!

Weet giJ dllt hand~lttars van stand m Engeland
en aodere landen zlcb ,oms schuld Il' hebben gemaallt
aan sUlokkelar J '-Zljilke gevallen zIJn thl\ne III&r
zeldzaam :Maar zo~ als Ik zei de meen Ik dllt (!te
IIcte met eene klem, bellUlung als de onze stretig
genoeg UI I!

Zoo rUllt dRn mdlen de hUJVenng der boeren dm
eene nlsohe opga 'l'e te doen de wnarbor-~ 18 tie
veil gheld der RegerIlIg geheel op de eer dl's volks'
-Nl'i!n Er Z JO zeer ~ware boeten Dan (){k m~n
de 0,Pl!"'ven de :r;8metJwerkmg vnn den bond rtg'
.tore houder noodzakelijk om de ontduIkIDg door ite
zetten

Z Jn er vele bonihng-store8~ ?-Neen En ik
nees dat ZIJ nOil ~ uder I get.'I1 lullen wtlrdliP
teoz J er ... at dezelve IJAngMt eene verbetermg pIntte
inndt III de welking der acte Ik ken een ~eVilI
'Waann de Ht'genQjl l'en CIV Comm _rt8 wst gaf
~en(' hoeveel beid b~ndewlJo naaf deu 17 00 dulJ:(
'tore te p68Seren I1lRllr nog drlPgt hiJ aao np !le
betaling der belaetlD~ voor de overb~ngst of ~et
uitnemen v'_n een togtglUJgera-verl.rbTlef oD4er
borgstelhD$

Ondenraagdodoor den heer Pa/erwll -
GIJ 18II't veel klem op de omstandigheid daL de

ACCIJns ligt IS!. en d4t het Olet der moeite waard la
cleDnlTe te ontiá1lÏken, moet het Oomlt' daaruit allel

~ru>I.UKlen JUiSt n1et reiner vad
1)o1~.. tt,11:eZIJD?-Nildn ruR11eTbunne

tot meer reinheid kunnen
~Q •• ,j"',i.t.,_ dat bet beter ta eerlijk te

II
wanneer ""J I goedkoop II,

WIJn veratoken '-Ja, dU
w JD goed koop la
hoeveel brandewijn liJD

zemaakt P Het zou Q1?eIJ8-
zou het weten eD kon him

dat meiueed zelf. onder
onbekend 18 en dat

wezen van d& regtbank 1-
some nrr IOt.to dingenhoofdceld be8taat'

h"jo~,,~i,,>O'~~ bier Ik geloof dat
somnuge der Duitscha ,,~beo ons verteld dat h~ gevoel

I d t lal d zoo seherp IS dat

.... rd& bIJ de licenties
£50 of £00 maken
konden £60 of £100

pr JS vaD aCCIJnsvrlJeD
per legger
ware er geen ACCljDtl 1-

bellUlung
Wnght -
dat de
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In "ZUID !FRIK.il!N" BN
. "fOLKS\fnIGND."

DE ln!eekeniDIt op dit bla I is in eie Stad
£1 ) )8. en i,~de Blli"-IId'i.strikten .lll pn

jaar. '!:OOl'1tUbetO.albaar. Alln elken iuteell:enloar.
• orde« twee .0118 bladen pa week tO'::lIezoDdeD.

liiF zij die t'oothet Blad weuschen h
l)e(fanken moeten drie m&&llden yoonit

, kefinis'geven van hu voornemen.

Agenten voor de "Zuid-Afrikaan
. en Volksvriend."

Geo. lIlU'I'ay.Alice.
Aliwal Noord
Avontuur -'
.Beaufort Weet -
Belh ulie
Brit. Town-
Burgersdorp-
Colesberg -
Ceres -
Caledon

- W. A. Joubert.
P. Teske .
J. C. de WMl.
D.II. Viljoen.

DE:R ,&,
UID AF..&óillf.......&.,A..oL. ....

•

J. L. Knobel.
C. J. v. d. Merwe,J.R.&n.

- R C. de Villiers.
L. H. Goldschmidt,
W. J. Terry.

Cradock - , J. J. J. van ReB8b11l'8'.
Olanwilliam J. H. Norgarb.
Durban . P. F. Lindenberg.
Diamantvelden - B. Keet.
Franschhoek J. J. le Rou, P. du P.l.
Fruerburg - Geo. Hodgson.
Oeorgg J. Kretzee.
Graaff-Reinet P. A. Luckhoff.
Heidelberg - - II. P. Marais, A.ID.
Humansdorp - A. L. Chiappini.
Hope Town - M. C. Louw.
Hanover De Villiers &- CentliYJ'98.
Hopefield - - A. F. Sti~lingh.
K·roonstad • H. J. Morkel.
KraI.eelrivier - Ign, L. Ferreira.
Ladysmith (Riversdale) A. O. H, "an VeldeD.
Lady Grey (Aliwal N.) C. C. Cloete.
'U.I b j FI. Wetbmnr.
BllUmee ury- ~ C. de Gre~I1',D.zn.
Middell:urg - - Jas. Bennie.
Mnrraysburg - ' J. J. J. Maritz.:
MOMeibaai -' E. Meyt'r, N.zn.1
Maelel\ll
Montagu
Natal~- -
Namaqllaland
Na:&llleth
Oud tshoorn -
Philndelpbia \

Calvinia

Paarl -

W. A. Joubert.ll
- A.vllnVeld.n.

J. S. Hauman.
P. J. Naudé.
H. van der Spuij.;'

- A. Spengler.
.. , T .. Roos, 'Lzn.
) n J: A. van der Spuij.

C. M. Douthwaite.]
- FAure. ~

- A. J. Myburgh.J
- K. de Lint.

W. F. Zepp,
J. S. Raubonheimer.
J. L. Conradie.
L. H. I\eet.

- F. Russouw.
Johan Theunissen.]
J. Mader.
G. Reinecke. I

- J. C. Stephun.
- Sterrenberg.
H. W. Y. d. Merwe.
.H. Hofmeyr.

H. Fazan, :
Geo, Barker.:
a. de Korte.:
II. L. Neethling.

- P. Lion Cachet.
n. J. Wernicb.
G. de Kock,
C. Rredell.

" { E. G. Malberbe.
J. F. Pentz & Co.

- G. de Wet.
A. \V. Dill.

..

ENTEN VOOR
, ,

DEBAIN'S

MAAKTE PI
i.' .

, . 1 ! ~

;" I I ~

NOS ~fMARMONluM
, I I ~

! '3

Potciu!fttrootD ...
Pretoria
PlIIIJ'Ston
Piquetberg -
Portervi lie -
Riversdale -
Richmond -
Robertson •
Riebeek \Vest
Someaet Wel!t
Stellenbosch
Swellendam
Salcianhaba
Scbietfont"in
Sutherland -
Somerset Oost
Tulbajrh
Tarkastad -
Uitenhage -
Utrecht (Transvaal)
Villiersdorp - •
Victoria Weet •
Wijnberg -
.Winburg
WellingtoD -
Worceeter -
Willowmore

Weggeloopen,
UIT dil dier st "an den Onderg-reekeude, op
, 7d~n Isten Octob- r 1879, .. en kleine Bal-
taard. Hottentot, 1'~lIl1ul'lld TOM JOHN,
omlre"t 16 jaar oud, plat :rap neus, lang kr.>es
hanr, was .gekleell in een ~rij~ pak, en had a.n
een paar nieuwe rlikke st.y·l~

Dieg-ne die kennis gtv,'n kan aan mij. ,al
beloond worden, en I, ic' hem ua datum de ..!I
ophoudt, zal in rt'gt'n wor,len ;ervolgil.

C. DE WIT.
Durbln, 7 Oct. 1870. '

r
Notenhout en Gepor

-'in het Klein '.ID , , i ."het Groot.. . J
i

Du'RBANS'CHE
SfRERPStR UTTlmS-VIi,.1C BINIGING.

80,

de Ondergeteekenden,

T nders VOO.'
kamer)

~eze zaal ~ti~~ereed is oin te'
bereid om, dle~ t~l.verhU1~, . en .

beneoren te worden mg~zondeli onder cou
en wel gemerk~ " Tender voor de

.h<",,, ........ aan den })ir~kteur van Dienst,
kuri(len. worden vernomen

P&u1Da~iel Mijburgh
Jaeoboe George Fisouer.

Voor.Distrikt No. 4.

an toor van den
23 September

DE

88, 90 :en·

VAN

E B E EN

'A'A C S
!

va:n de Kaapstad en, de il
il aanll\erkdij li vergreet In·

'lken zij gerust kunnen 1l<IOVe •

;geschikt voor dit kl imaat.
de, 'en koutaute koopers op de:

D·,

Arend l'e Woal.

i Voor Distrikt No. 6.
Pielt r Oerhard Morkel.

Il grout assortil1ilCI\t
halldt!lI. '

t Publiek wordt uit
van de prij'zllll.

en' merkwaardig LAG E P
ANI' G EL!} te verk

voordeel vali kleine winste
SCHULDEN.
in de kO,lonie gemaa k te Me

DE Algemeene J.~r!ijlsche Ver!(ode,ing lal De
itl eie l_loCaal worden geh'lUden vp Zuid

ss; 90, rn,Dingsd~g, 14 October, 1879,
. TEN 10 VaE.

c
O. J. HORAK, S.cretari •.

--------- ..__ .-

WESTELIJKE

PROVINCIE BANK,
PAARL.

HIERMEDE geschiedt kennisgeving, dAt
...een Tak van opgemelde Bank is geopend

te Montaga.
Op last van'de Directearen,
B. P. DU PLESSIS, Jr., Kassier.

B., RUPERTI,
. KOOPMAN,

StUREPS. ~N COlnIlSSIE ~G~NT,
No. 55, ST. G&ORGEl:iTR..UT,

Tesrenover de.· Zuid.A.frikaansche Buk.

CERES
Niet-Sektarische School

V.AN DE EERSTE; KLASSE.

,OtMMERCI.L~ . I
.d~s~urantie~..,_tschappij.

i OPGERIG'l' 1805. I
:!ADDBRLEYST __..._.~<!'t, .•KAAPStAD.
:L, £,SO,ÓOO STE . G.. \ .
OIl'DS,£3S, 780'_.~
DIRECTEUREN:

lV": DERG. Vo",.,ittrr.
~OHN E. ~JAXWELL, VjCA V

"

! I ~. ~ijac"" ,.'=>; . ' p..JIIa ij. _._. ~

I • .;I,)I~0 I er~ r-t.f·"',,i,. h,:b'l n pa, p ,
j. O .. t\l\ ,:._:t n,j_ 4:n \'r~\' .clrt. ol v . rOt'le ',', lf ..

, i'!f(,1t P l Durbas " ..n .
li :

. lIa.m ? Uitstekend in kwaliteit eJ
Spek 5 goedkoop.
Zoetemelbche Kaaa..ei Sulkerbêreide, Gekookte Ham, il

blikken van 2 lb.
Jlalfgezouten· Rundvleesch in blikkeb

van 21b.
Bu,aeks en Estenseli's Deensche Boter .
cacao en Chodade
Suikergoed in groote verscheidenheid
Huntley II Pa.1mer's Beschuitjes, alle

8OOryen,
BLOE1It. en GROENTEZADEN Val1

Carter II Co., ~evera.nciers vail
·de Koningin.

E. S. SMITH & CQ.
Tegenover het Spoorwegstation. '

AARDAPPELEN.
Ontfil!lgell (le.' "~Japlab4~"

Een Versche Bezend.iny

AAI{DAPPELEN,
TE KOOP nu

BARRY, ARliÓLD & Co.. Burgstru.t.
.- -------_----------- -----_

Parijsche Tentoonstellin;, 1878.

Id Medaille' leb.oilde riaiIS.

. i

PAS ontre,kt ('..n p.r.ehtijC D~8orlimpnl BP~~ Jl

KROON llE PIA:\OS VIlli OUAl.LEN &

in ~fetaal ~t"'at, gepan-elde m-I
Ooad Illgelejlde F,onl ..n, hetzeif.le Mo 1.1 all ,~i.
welke op de Parijselse Tentoonstelling van 1878h
.. Medaille d'Honneur " bchaeld hebben.

DARrrER & SONS,
, ,IU~NIGt: .tGMNT~N,

Adderley- en Kerkstraat.

BIJ dtn Oadeli{ekC'kle ..de zollen tot WOENS-
DAG,. den 15den October, 1879,

Aatozoeken worden i''Ii\llwueht OlD, de "olgt:nde
Betrekkinllln, I am ..lijk, die va' ;-

lstfo.- Hulpondenri~zer of Hulpond~.
aeres wa"r~o" eell grondige 1I~lIhl~ wordt "e,-
ei,cht' 'all de Engelsehe' fn de Hollandeche
Taal le<7ell rel. aalaris van .t150 in hel jaar ..
. zd•._:_"'Onderwijzeres in bet ~epa"'leme"t

van EerslbeginllllDden, legen erllsalarlS Tan £100
ia het jaar. .

: De Aantoekelt moeten .tr:,tHeJa I[aan "ta" 1
Be 1!ijs8 t likken j en do ap.pli~ ,.,ten. ~el_i.eTeod~n .. '....
datum op'te KtVOJ, ~~,op' riJ bereld !LJn hanne
taak te aannarden. ~

R. D.' ALLMArN, • 'j
Sec. Niet-8ektari..'Che School,

. Eer.te KIU8e, Gere •.

den 15den
en te worden

pstad, van .. ------~--_r--------------~.~.--r-~~------------~--~------~~--~
BURYSCHE . 'Afdeelingsra.ad van

EXECUi1EURSKAMu.~
i ~ ! ~

I\Clllilge"i.~ aaa .tancleelh •• derlrl : .MET rd,:rt~ navr mijn b,~~t,
, ~,Auxu! Lis, 1879, waarbu

I)E Jl\arlijksch~ Algemeene Vergadering t~n;wordt. b-paal.l ~lll.dd L,~e ~Hg
Aandeelbohders zal plaats vinden kn vangen valt "omlllatl~"'-:- ~k ~k b

Kantore van de! .Maatschappij te Malrrleis'i dat de rolgeIlde 1l0'lln.lall~1l zij" lnge
bury, op! . Voor, DlStnkt No. 1.

W ensda do 150 t b .ii.' Jan Pieter Gustnaf de Vil!ipis,0 Qll)" C 0 ef a.,,;, Philippus Alueftus Mljbar~h, R.ZIl.,
. 's VOOrnPadags ten 10 ure,' ' ~: Johann-s. Gijsbertus Faure Rolm
om Rapport van ~. Direkteuren te o~tvan~n Willtm Adolph Krige, J,D.zn.

, en drie Direkte~n te kiezen jn plaats vanLde' '.Toh.1l Oodlich Milder
heeren C. A. BAss!)N, J. S F. Gous en THOM. George Lodeltijk Mei,ing.
A. J. Lorw.: die i bij beurtwisselieg aftred~i:t.,: Voor Distrikt No. 2.
en waarv.an~ twe~. herkiesbaar zij,:!; . en ~n Maribilllls I Laure. tius Neetblinz .£H.lI'.
twee Andlte,ar~n, im plf3ts van .de b,ee.ren~, L.W.l~. e' i;. 'I
~: B. GREEFF en .' SMt/TB, Jr., die herkiesbaar: Gideon Johannes Krige.
zlJn. ;. . . : Voor Distrikt No" 3.JJ. WETBMAR, 8ecretari.,;

Malmesbury, 18 iSeptember 18i9. '

Lijst va~ Aandeelhouders.
Aarde, Jac) van Loedollf, Wed. H IH
Ackermann, DW. Lombaard, S S
Ackermann, jr., D J Louw, T' A J
Ackermann, Eliz C W Louw, J M A
Ackermann, PB, Louw, A W
Ackermann, sr., D J Mftlherbe, W D Voor Distrikt No. 6·
Albertijn, J J Meijer, NW Dahiel de Waal.
Baard, W P Moorrees. H MB'
Bam; jr., J A Mostert, JJ. :. ;' . Daar er roor distrikt, n 4, 5 I'll 6 lteeJc 8

, ' . Ba8ïóIl, A J Neetbling, EerW. JH', kandidaten zijn, zal voor ,Ilie dis'rikt~n
ltD Sto~~en Baseon, M M Piton, mej. H CM,!' stemopneming gehou'len worden en v~rk
• I :&eson, M J, Plessis. B P du. . hierbij. de beeren Arfnd tie Waal,' Pieter:'iG

en iet =~:-gi~J ~~~:~: ::na:Etolhn MOT~d eli Daniel de Waal behoorlijk jletosen
Bestbier, P J Regter, H ~ed,~u vali de~ ~.rJeeling!raa.d om ( Il;ett
Biecard, M.D., F LO Retief, Wed. F J dlst"lkten respecttvehJk le \'erttgenwoor~lgen.
Bindemsn, 'Ved. L}<' RYlln, P Venier wordt lClIllis gege.en, dat ;Joor

, ' Drand, J G Scboor, M J van 'erkiezeIl va.n ~edell 1'oor de vol~ellcle 4is'rik(aar Clement, HJ" Smidt, mej. I de StemOpntIDII'g zal worden gthondeo op:'
, Cosnett, J H Smidt, W H de

I Dekenab, D Smidt, Wed. ADd de " Woensdag, den Ssten October IS79,
Duckitt, W F Smidt, jr., W de 'tusschen des n.Hlr~cns 8 en des I!amiddags 5 u
Eaton, ThOllJ Sm1dt, M M J de op,de t'eap!kllVe pl-Rt8en en door de ll'srkti
Eaton, mej. II A Smit, HJ. personen ol\'gergemeltl, n»lIlelljk:__:_ ~."aow, F L BB Smuts, ST., MaTtb
Gous, J S F I Smnts, ir., Marth Distrikt No. 1.
GoU8, l' Cf" ;,Smuts, Thos A J L 'I el Rid 'Greeff, Il C i.5muie, J G J . ' , 11 e egtsza.a oor den Ci~ielen Commias
Greeff, H RB Smuts, 1\1 0 \'Oor hot verkiere'l Van drie Lede~. 2
Greeff, .r 111 Smuts, Jac A,ran A Distrikt No. 2. .
HammaD, J N Stigling, AF', T h - i
Hodge!, JIlmes Taylor, AC';, I·n uile 'un d.en V,I.Jkornct 1. C. Ftiurl', Sr
Hoeven, A van der Taylor, mej. AC, Stel enbosch. . . t ~ I
Hofmeyr, Rev. Nic J TOlt, a J du ! I DlStrlkt No. 3. . , i
Hofmeyr, J) Toit, H·P du ,~Ten bui,e van den V.ldk 't D' i. Cl
JordAAn, P J Turner, M G Cl' 1"1 •. 1 I' II .. orol' ,r~ 0:
K k' J A d ,~'ll' L J d J h d' ,•• or ..el, ,e evu(', Bottl'laliJ en me,le tenoe ,e I 1ers, e aug II ' , ' V Idk D'" .
Laubscher, J N VillierS, J H de \ ' lvan (eli < ornet· Irk Cloete, Klapmqh.
Laubecher, Jacob "';ells, W ., I' ' J. 0: ~~ISLI'()B,
Lochner, TC" ethmar B., Waarn Cl C·'· .- __ ......; -- -....J' , . v,, ommlf'ana.

W dt iGd: :I' Gedat.erJ le Stellenbo,eb, ~or ,evraag ;; heden, dell Uden Sep'embtJ' 1879. :: .

EEN HULPONDERWJJZER'roor'de ondeiJ.L'2' OB--~-L' '0"--0- N:_..,--+--II
Murrayss~:~;~tJ Schóo! d,r Emte Klasse ,t~:H,.I:I .'IlfG.
'. SALARIS £150. . i ;; I

D' ' . .. 1 AANGEZIEN pelli"e kwaa )...·11· r,' Ien po~t le ..ao\~a"rden, biJ d n aanvllng va)) z' h 't . "'b I 'rl Ige perSODen
het Janu'Iij-kwllrtAol. ,;':Z t d IC ne1zont!len ebb!'n, i.q rlelllláiiht •• DI

B ,"oef1'db id om 'ondorwiis in hrt Hollandse!;:! d~ ur agd op O"tfB
h
g lJ. de Pas~rie te ViUiers- '

., J "'1 orp we erom OP!C III dl.....·· ()te gelen is o~n verei,Cbte. '., ' . . I .e IJ"'" \Vl~le met . rek tel
T d ,: . ,I rnontrtlOlgtn en aange1.1f'1ldp 'li lG'
ot e,l 20~tell October lIansta~nde zullen aanf!.· h bid' d' I' ge et' e. eJJleente
k G· "'r I: :,..IC e ee 19 ge\'QC t 111 het IIch d' I J

IOC en, van etulgJjchn ten nrgeEt' d, • orden:, Leeraar d . aD 1!8. (en
ingewlcht.' ';1 &aUl(e aa~, toO loof~ fl~ Kerke~ad bij

J. S.·llE VILLIERS. ~' de7.en een !Om. Va.D TWINTI,G POBDD KOLO~ PI."DU-K-T"".~•
Secretari•. :, BT~G nIt En degenen, die luIk. infor- l~I!LE .\.'" Dll

matte kan igerell" als .aartloor de clad _; d
Murraysburg, 21 Sfp!ember 1879. het geregt kunnth gestraft wordeil. ars oor

:'BAZ: A·A----R. . Namena den K.rkeraad, :., M. G. LOTTER':'
~.. , \,,' Oud·oud _':'.,',',',:·ng.

• "j .i!lier8dorp, 10ct. 18W. -em

HETZnster .• erkg~,~.eISCJlIlr,"UW KONf~~I, .:
RIJK KOMS. r.nl ten behofvedert;n"I' KLiÉDING VOOR KN ,.

dll,g~ak, in v.roond der NJ'derd. Gertf?;lIJeerd~' Van Good Mari::!e-'Ser e"P;~~ JOlfGILJUn._
Kerk, epn Buaat hOlld~ll op de~' 30sten Matige I'rii ..dn· I gk' Ste k enW' tegen
OCTOBER li I ,J""'" , a 800 r e Inr.er'Já:a,l'tl,n. ,e. .' . "ocr KQapeu J red Ma

Allc bij Jragen in G~ld of Rllclerz!ns lullen met O,.erj&ssen e~ u~sfe:S :~r n8 ell I
dank onh'angen worden d01r Mej. de Weduwe tende kwalite't P'I t W· N' J D GOI{' DON'
B LEB La t • h k d'~ k Jl. J ° eD, Itney " ••• 1 ,-!lS , nges r811.~ oe Tall e I\er 8tnrat;. nYerne88 .Mantels voor Jot!' ,
Mej, A. FAURE, .Leeu"erust ; MeJ'. Dr:, KiBten Fran--L Sch gena en I TAN 0 HE ELK UNO lG E.
R' S.la : M . '; , lOCUe oenen en

OBIi:lTSOl!l, fran""]"raat; eJ' LIcaTWuli': Dames' 500 P A b
D· kb' 'PJ ' • d W'" -. '; , aar ",verse oeRennesn er aal, en "'-lot). eeduwe D. G. DE, duig, een ni~"'eb '.i , '
JONGH, Clllremont. ; •.L. L. ."f; rel~ assortiment, van nll ..

15. "u .1879. ; ~, en Zeemanspakken.-,;PACLIlAX
• op. " I ; \~tandard ~eede~D ' .

t. GErUIGSCHltIF~'EN.
, het " Ilt! Pi,III"', bij elo ho-reu CnAI.L:-:N & SoN ge-
bek I fubriccerd tiju z.l.er "01 ;oo',f': I~l~trllll.tllt~n."'-1 ! A;:'\ ION IlUBIN:STEIN.

,I .I I " Ik del,k. (Lit d- h~e'1'11 CUALLl.N & SOli' er
,1· geelaag-., I_!Jn, I··~t--n lu,tti!:e kost,," j'aino§ lt' :e,..

W V I \ I, reil Y·to uitmu nicud« 1)C1l'O'kilCg -en :UiVMtll 100'II.
.. 'r',' HUI.nc }>i"'·"',a 'o'jnol "r,1i ..nen- opmerk ins, .1.

• lite: kwanr,:i;: '''(Jlnl w~1 It0e .koopte us 11;1'+ kJ'Jl
I d~ hll('on.,il(béJel) hi l rr Ït, nc ill P,,,ij_ ,uur ne

I
'benell ~UALLt:~ & 1'0:'1geëxpo!!t'enlt 1".l,';"n""ftD
dedell met ,,11,\!II hun, maar de! g~b"('tl L '~dtcla.
IIftit'di"l! Il' oute CI'r aKO. > ~

, ) M.A.,:\lqc. Doo .. ns-. ItA-M.
JOIIN STAINER F.O C,.' ~lIhrt'!sch Jo·nr ~P

" d.. 1'.rlJscb,e 'IrIll~",~'e'hn"
1878.

GeQrge, -,Findlay
I

Bijvoegingen tot den Voorraad
Zeisen en Zei.slij: steen eu
Sikkt), B.Y. In Lb., Houte en kleine
Héuic« K' cruschoppen
Amerikaansche Voermsehiues
Prijs Voermaehinea, voor Hand- of r. n 'es.

kracLt
TO:81.<I 1'oor één Paa: ti, "oor het t!, i,i re, "lUI

M.chio rie
McDou,l!all ~chllp('"dip .' ill V IIM.tjes ,n Li ~rD
C~rb()lisch POI:de.. te.en brfIDdlitlg
Milner'. Vuurrrotf Brandkasten
Kal e!~ar n, "an de be ..te qualiteit
B, ste Z~i!~n,ei'j!aren ('Il' Bl"dkurk
BOlt I I,all, 5.diffcrrnte Id uren
IJd'rell A",". voor Wagens ru :3cbol,c~e

, Karr"ll
Aa,;r,~"l'!e I voor StJlolleu, Bl.a' bn 'gen eD

:Sclrroeun.

IJ~ERP AKHl1IZEN, Gra Vl.'f.'.ll t .

<»áiuiiNGE- JlAAT8(;JlWPlJ ,.
LEV ENS V fnZ EKE ft I Nd

VAN ,DE h AAP DE GOEDE !IL'OP
• (MUTUAL.)

DE F.~:H:S1VOLGENDE ORIEJAARLIJtr.
SCHE VEKlJEELIN'G VAN \VIN~n:K

zal plaat~ hebben op de JAAHLIJ [{SCHE Vi~R.
OAiIJ~[{ING YAN LEIJEN, t~ worden ';' IJooJ ..ó
ndelr 1n .Augustus 1880.

~lIe ~óór dec lsten November aaD.tran~
uiti,ereikte PoliMen wIlen' aal1spraak bebbeD ap
Een 'Jaar -ran den alsdan toe te kennen BooUL

Men !telieTe dtrholve tie Voontellen ~
Á!saranti\.: oIltM'loijld, iD te zenden tea H~
kal,tore te I\OapSlad, of door middtl YaD eie
Ageottn der M,atachappij.

J. C. OIE, Secretarfl.
Kaapstad, 4 Stpte~b~r 1879. '

SNOEK PEKEWR,
Te Koop in de PakhuiJen n.n

Jalij 23.

LONG, CORBITT • eo.,
SO, UngMtnat.

IHejdelbergsche Roltabak
;He.ide1be}"gsche Bladtabak
Boschjes· Thee.

~,!e Koop tegen de Laagste :Markt~
pnJzcn.

Sf.R\'US 'AN DEI BUL' ff.,
Struclstnaf.

PAAH.L.

. Gedrukt bij SKUTS &;_HOYlln B, iNo. 11,
. Kaateelstraat, Kaapstad.

, !

,,

Co.

• I



• Co.C.
Taad

n
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," an r ly
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liteit en

Hau), lU

blikken
11
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tjes, alle

IEN van
eiers van
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ll'gstra&t.

1878

laDes.
u-nt BE:

LKN 8,: SOlI

e ~nlr~le
n ~ dl' mt
) <I al. tie
au 18i8 de

)NS,
a.at

Il: SON ge-
t n
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.
\:!J( cbe

I II en en
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OP

t
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I&nl' lUlde
be8beD op
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lel nu CJ.

.Markt-

" C• .,
traat-
,
IGE.

,No U,

•
boer behagen en !:p) uI mIDder denkeR
tlDg En veroorloof den handelaar I 1 d~
Prl)'lOue hunne ordinaire • bondine 8torea" ook
, boodIng stores voor brandewijn I .. ",~bru~ken
kan dlUU'tegen geeD beswaar Ilen
Ondervraagd door den Prokunnr Gt>I~raal -
Kunt IPJ zej!'gen of brandewijn IU den r~1
bondiog stores wordt gebol'llen liever dan dadeli

de'b.lasung te betalen I-Alle haodelaan zoudeu
pref-tlreren

\1 de brandewlJIl dien gl) koopt wordt In
dlog' stores" gephu1tst Koopt giJ Viel
qpWtlOg betaafd 15 '-Ik was verl?hgt
wegens het abuis door den Oivielen \JUWIDu_,rl8l
liegaan bij de verklanng van die clausule der
maRr sedert dat IS verhol{>6n h~ft de boer met!
1JIJIi;.!'nmet den brandewijn dien Ik koop

Gelooft JlIJ wegens hetgeen InJ weet VRn den ban
del dat er vele boeren &IJn die belastlng betalen v
de atlevering I-NaauwehJils één In somrmge
uilen betalen lj) de belastinz maar den wordt
b,lu door den koopers, veIsclu\ft

Fen getm ..e lelde dat hl] meende dat de
Dur brandewijn dit Jaar was toegenomen
de troepen hier WIITen Is dat zoo -Neen
Tol.lrekt ~eeil effect J list het te:zenov
W8' het geTa1 De troepen waren allen weg
:!'iataf

STELLENBOSCH.

met
b palen bij
008 land die
wie ligt de Behul
keraad of bij de l~m~~ntAI_~An
alle dne -Onkunde en
Wél de oorzaak till In
mankeert ook een vo;[)1'Ii...n,,,.,.~
maakt le er dan nu
o JIl, meer dan eene
raysbW'g gedaan 18 en
~en doet

Het ....P.".lI'wc>n....l
al te waar w ..t
rUit op de schouders

rrn ..<tMo'p om paar mannen hebben hu~e band~I De ZendIDgszaak noem het het ki
anno 1800, groeit begmt te loop~ en
spijze

De 'I'hesaurier der z.elnd.i,n~8CO'rillnis8id
gebrek IUUI fondsen

vee kan voortgang hebben
b bintsen I teruItgang, en het moet .."'lr.rnA'....
WIl dat I ontugll]k groot en er
1 d I de Heidenen zullen
an za gunsch Israël zalig

De Zendingazaak ven~iicbL even
en meer dan eeni'? Ked[~g04~bi4~b
en ambtenaren ne41(t
de geheele kolonie en 10

Synode of Conferentie
laAk bespreken en gevoelena was
ook wel vooreerst nog niet de Zen
dlDllllCOmml88U! het werk eeneerere Xl~n I

Toch kan men het paar ~r"
Broeders die er aan eenoeren voor geen I
kleine gemeente te ZOrgeD
wonen Uit elkander en alles heen en j
weer gaan waardoor veel tijd I

De Zendingsocmmissls worden,
met een man IIIIn het geheel aan ~K OORLOG IN ZlID AMUlKA

de ZMk wIJdt-evenzoo te Stellen
bosch Mn de K de Synode I lie c urn ten Uit ZUId Amerikn ¥en)r~rj bericbtea
aangesteld moet worden en VIUl Zlln salnll8 umtrent e n zeeslag' op li J uli en tet bombardemen'
en relskusten moet erlangen, en UIt Ilplden van Iq q le op Hi Juli

DE KOLONIALlJ; SECRET die hi] zelf Inzamelen moet mM, wei het Syoo- I De }{ua~ar kwam der: nden Juli te Iquique en ver-
A~NEXATIE dale fonds t t LIJd en wijle de Synode UaloromLr""t Mm daar ~at do Chileenscbe vloot weet1J1IAJ1;e wal

Van Kunberlev wordt "etele!7l"afuerd betere V00Tzlemo:z gemaakt beelt. gestert nd 0 k dien koers riemenee ontmoette .Ill

B
\.._ <I '" "" Deze man moest den naa den kleinen Ohileenschen stoomer Mahll4 COtUUIO,

edt ....Onkeht wer~ door zestig pemonen bijge dragen en ZIJD -verk moest ~tvan die Zich 8pf>cdl!; UV8rg-a{ Daarop kwameu twee
wooo e eel '-' pllgg betoogd Il dat West- te besoeken zendIDgsgelist te wekk Ohileenschc] k rvetten Abcao en tfagelJaliU aan di.
Grikwalaud heel veel met de kolonie te maken I waar het nocdig le met beraad der Com een uur lan~ 8I\n t vuur der ll ..oscar war~1\. blootge-

I had vermits de Koningin háro goedkenring aan Iingen te plaatsen zulke ~emeenten te steld docbl de Peruaan slaagde et DIet In, Fet haar

I
de annexatie wet gehecht had maal' dat op ml I te zien en behulpzaam te zIJn bi] t ram een harer aanvallers lil den grond te Wren Ien

zal wat den Zondag' nisterieel advies de Gouverneur de U1hoermg geestelijke en stoffelijke belan e- eu,aU! wen slotte I wa~en DOg twee schepen op het t40Deel het
jk ku neo worden ultge I daarvan had uitgesteld Het doel vlln ZIJDe I of schoolaanzelegeuheden te be~artJA'e~ Ook moet pantsersclnp .1/,!Ur mie (oe/mme en der'rhacabtloo

betrekkit g tqt Maandag handele komst nlhier was met de verteO'e{l woerdigere ChlJIn elke ~emeente waar zulks npg DIet IS, een Sub- La \tsl.j!!enodnd vaartuu; \'I erd terst lid op de vllicbt
t,. d h jl.... '" omité prizten en aanmoedigen waar zlJlk ne I !leIlIngd en tejl'en de Ven~H streed de IlIlAICtfr DOlt

ua:~t:iifeJlallg ran omB10 19 e en 1 der be VI' kIng te spreken over h~tgeel) voor pende 18 Meer dan één moet vq\j!'en ~\::;. kr:];t twee ureu wuarna II] er IU elaard, ncb een
G rW STEGM.l.NN Jr ZUid Afrika s toekomst bet best tou ll.IJIl Er men toch den rezten man voor zulrt een post ~ 'Tiend doortocht naar bet Noorden :Ve ~flltJ.a

A bestond geeo plan om Inconstitutioneel of tegen tWIJfeld Diet deHeere he~t er eent geloof bet slechts Oou.unu eZ(J iken te Zll"
I de wenscaen des volks te handelen IhJ had, Hl] heeft meer dan een die tot daswerk bekwaam I~ Hilt ~e Chileenscbe eskader hervatte toen de
znlks dienstig achtel de van ZIJII ministerieel 0 Wilt kon er DIet jl'edrum worden ale men mnar blokkade Iqu que Alleen de schepen 0 Ht9flMU
kantooi In Kaapstad volgeus de Aunexa.tIe-wet de voorbeelden van andere genootechappeil In 1 llrOpll waren I aar Valparuiso vertrokken om
kuuncn handelen Do statistiekert aal iraande en Amerika naging eli voluen Wilde I dcr~lll\n Dell 15d"11 begop IIdmlrW

h
d kk

h d
" " II men organ sane zien men "'.(I naar Jletbeladorp 8~ d tu bombardeeren volgeD8 bet een.

onze IIIJver el sta en zJJn e en aan den heer en Hemhut Il Il 1'- I iD_ "'''CL I t hl) vermoedde door terpedols te ,_lia_
S I 1 V

d n r ,..ze iUflrmeD (OCr 1]1) PIlZ Danr WI_
prlgg voorge eg au avo wordf op Du, wordt w at gedaan Dltl st an met bun e b nderden el , Il'eu' hilt andere, omdat de he-

I toitspan en Maandag te Kimberley eeue pn I van Subcomitë's In de vriendelijkste verbinding en que d werken aan de waurlelCliog

I
blieke vergadering gehouden tot bei kiezen Tan Toeren jl'roote zaken UI~ 001 D:let hunne P"Hnv IJ , IJrL1~ bommen on .. eveer en véel

Gez &fO'e\ aal digden om met den mmlstcr te con Ce- Collecte Ho~ken neer I I de slad en op de watereon-I re~enl ZO lde bet DIet goed ZIJD Rls de H.lDgen ZICh II eer chtten Weln~f( scbade I18n Sleeh"

I
U~ogtDn sprak In lel zelfde{) toon e I besloot met die zaRk bemoeIden en er )Iunne aandacht op !!t'dood TOt'n jl'ellerlU\ll'rado be-

met 'te zeggen _ Ik denk dat Iedereen die ve6tlgden ~ dit bombardement be,!al hl) de

Id d
R Tt/co, wyo en de t.nwn naar het

ge en, oor naar miJ hl1stert zal zeggen dat noqh mlJu Ed Dl I Cbllt weerwrllak te DemeD
de honger- vriend uoch Ikzelf naar deze ProvtnCle zIJn ge EERW ,\ ILLEMSE EN tm ONDER\\ IJi:j rden de vroeger vermelde feitén te

en Syrle komen om lOts JDconstttutlOueels tei vertl~ten QUAE~l lE" ulmbu verricht De dnme. 'fan LIlDa
Als WIJ lets van dien aard hn. Iden Willen docn A I Red k een mde 1 Ule<!t\llle lym te bie-

1111 4 en a Ieu, li d ....J I k be lh"
dan zouqen "IJ daal toe 11 et bwr ZIJt! gekDmen'j 1 rau en ve.uHln!te IJ el\ V8 ....

~r WIJ zonden het gedaan hebbe u bIDDen de Mijnheer -In het BIJvoei!'sd tut de 7, A.(nkaQn
van Zaturdlll!' _0 ::;ept komt ceo bnef voor puesteld oe onLe\

grenzen 'Van ODS eigen kantoor zonder een be door den Zen~ehng van lRlchllJoQd Wlll\flD Z Eerw wallrop
zoek te brengen aan de PrOVInCie Grlkwaland 0 a z,,)!'t dat de Boeren Zich belj(ltpl!n met den I Iemaud dl"
West Als dat zoo IS yi elke redelijke gevolg tMeltn op hunne plAAtsen I pen pe I
ttekktng moet men dan maken Dlti Dnze ver- Z Eerw beeft reeds herha:Jde Qlalen ID nieu" 8 WIjst p
IIchlJntng alhier hoden avond? Dat WIJ zIJn bladen op vernchteh]ke WIjze 1l'''8C~re1'e I aver nder tranjlue d
gekomen om het gevoelen te ver0t\men vau du Wilzers op bUltijnplaatsen (ol he¥tr boerellpllllltsen) m n ~te e
be\ olkID'" van Kimberley en ,dat wIJ de verte- Z Eerw 8c1.l1Jnt er veel genoegen ID te 11 len hlln dat ZIJ

... I.mee.te18 te doemen navo
genwDordlgers van het volk ohtmoot~m om tot Z Eerw sebl n' dl I J d

d b I t k
...J hl] • unl'l7l !!I ¥ee (In tlHID III p"'!'

een verstan 19 es Uit e owen voor et we dlUlD te hebben Il zake bet onderWl18 ma;r u{de
zIJn va.u ZUid Afnka In het algilmeen (ToelUl ondervJDdlDg VII I den herw heer \\ dl nw' ook ZIJO

15 0 0 chlng) Verder wenschen WIJ ulet; te gaan ver strekt, dat bIJ \\ eet dat OUZ~bUlu>chellln boe-
ló 0 0 Voor II ga zitten wd Ik mlln genDegen te ken genaamd nwt meer IlO bek o"l¥"n zlln, als om de den ;Ol;Len

ID uen geve I dat Ik met de bevolkIDg van Klm onderwlJzora hUI n r k1Dd~ren mdeeters te noemelI men dat be
5 0 0 berley bijeen gekomen ben en met haar over weet Ik met maar dit behbort II] lAlweten dnt onder I de kr~ t

lO 0 0 deze zaken heb gt'sproken OUB doel met Iller lVI} Ilt 8 °l lJu,ltenpl Jat81lt1 , ml de I "nen wp' dlgm 'IJd ..n d ,t p no 5 9 filet leer tu, If,JlInIl 18c/lt 0 etlo(Jper. '<1t! I(:rled~e Zelfs I"p-----1 heen te komen IB om iODveel IDfor~at.e te be- flJden IJn Zou de Eerw heer som)! d,enklln dat onze 'eucIl I
£77 12 8 komen alg WIJ knouen omtrent wat WIJ geiDoven I Boeren zlch hevel van HoliallcJ.lICbe Zendehnzen De

van sommige belangrijke Ol den\erpeo te ZIJIl zoodat wanneer Willen belhencD dan vllin hunn4l' (zooala hiJ hen ~enetem
giften naar Syrle de zaak moet worden bcsltst ZIJ hesltst zal wor Doemt) meeeters ~ boden Nnt
de h~rtehJk5te den op eene mamer del ti IelJen tot het wel Indie I Z Eerw misschien denkt d!lt ee 1 bUlten de partJ len

de redactie vaD dit Z Jn van ZUid Urika (LUide toeJulCblng) IICbool bestl\lrd door een: meestfr (zupals hl] on81 snovrw·o DI
nll\n'.""" der reclames noemt beneden eeD zendelllljl'bChool 18 ZJO \\ rot nIs t~l1e

F L C Z Eer v blerm4'de Hleudeh k d eh dnn~~rd venucht dien .''''Ar ......''
IPN ACHET Lo a.tste behgten per Telegra.af om IllfOren! Il J weder eentge tl<lnmerl~ ngen over I naaT d ..

den meester maakt vooraf teil anter bUlten over dezen
echolen te bezo€1en I hJk bedrelj.!

D8lIrtoe bied Ik de opdcrgeteekende bem eene acbe tut ;;c1~a(j""B"l'o,,,li
gele"'enbhd IIIIn

Bet zou mil een j!roo£e eer en Heu:rlle ZIJD dell
Eerw en ZeerGtJleerden l).e4'T In hilt ZU1d)'VlDterveIJ
dlst Richmond (alwnar l!;ieen kOl!Ulcbool vlo rb leIen I
kIDderpn heb) te z el of Indien Z Eerw zulks Yer

held Dver de gedm:z~ll1n door bet KaaJlllChe mllllS kleet kUllnen 19' J onz~ ~ch IlI.ren te zllmen Illten
tene ten opzlgte van de provjJH!io West Gnl waland ex~mllleren om te zien It'oever 4e er"cAI~ Jneest I

gekozen, en over de konstifUtionele en eneloioedlge beneden dfll Ee, c Zeltde/m sttld behoort te
pohttek vau het mllllstene wat bet plMtsllhJk zelfbe wordeD rt ~
stuur dier prOVInCie betreft alles o¥ereeUkomstlg de I
eigen woorden van den heer Spngg biJ het banket j
gemt

De derde resolutie lUidt ala volgt ~ Deze
vergadenng vertrouwt dat de Annexatiewet met
zd worden deorgedreven venDlt8 zlIlks nadee- Áll?! de I Ji.edaktcur
bg zon zIJn voor de belllDf!'en dezer prOVinCIe
en tegen de w('nsehen van hare bevOlklnl!',~I]Dde deze
vergadenng van oplDle dat zulk eene da4d lOkollstl
tutloneel en willekeung ZJU ZIJn en een scbrnle ver~el
d ng voor het aandeel duor de lnlrezetenen genomen met
IIlIeen III hunne eIgene ve dedl~lni!' I)Jlla~ook 0 n de
nabun:ze kolomlJn tl]den! dell oorlog biJ te sta!ln fe dmclIt no" n e 8 \ ~t) de ftbre st der b" Ol e
maar 'deze vergaderIDg drill t het verlAngen u t nau tice voorstelII i! ¥oor cl n lodl Jddjde boertn aan den
.luik eene Confederatie als welke deze profmcle mede ThesaUrier hAeft ovcrband lid ell nu 1a:J Ik 11 Iwe
IDsluIten zal als een der Staten van ZU1d-lfqka I ult!!,lIve ¥an ZaturoRg denHde 1 de~er pen teer oove

BIJ de VIerde resolutie beslnlt de ver;:-adetiog eene etalldl)!' antw vrd vlln den fi'f"S d'llit dier VllreE'Il1i!ll~
deputatie te benoemen om den heer S:pr1ig met den en Haag Ik Z U b~t n~"t ijcter ZIJ lom het ~eld reed.
UitSlag bekend te maken en met hem ovet dezelve te ter band IUIn den Th~!!BulUêr vnn h~t CODlmlttee der
confereren BIJ de v Jfde resolutie emdll)l]k wordt nOldl ldeqde buer~n te oterbandlj.len? 11 plants mn
besloten tot de opnll't ng \'I\n eeoe I18socllltJe te wor te wachten u tdRt 64'n ~e (lIcbterstn!lilN) JD1er8teun rs
den genoomd de Konstltutlonele H"rvormLDgsoond, UIt de bUItendl8tnktljn kwamer De IIr.pe n odl11
en bestemd als middel om verbeterde eD ~e6r ultge d uden kunn4:n e4'rd~ o~ etll l!le shJlh I~S wachten
strekte mllte van z~lfbesuur voor de provlDcle te I (welke hun ..Itijd Dljl!' konn" g-61t6veHworoen) dan
erlangen naar 0 t t to P nd atg Ik moet bekenj e dat de

Reden kershmer ~..wettlb beeft dat ~peb wachten
mMr dadellJk handelen Iher n oqtakellJk WM \\ at
atUlga£lt (0mbnllk~ pbrllDll.t (be heef~ met' deze
UUlk met te makén lie noodlijdende bee~e!l ID eten
met w lc~tell I oe langer hoe ellendiger omkumenr" IJ STELI E.'1 0:'\8 :'\IR1 \'RnA:-;TwooRDtLIJK 'ODR Ik ben

GKVOELE:"IS ONZr.R c nnt:spo:'\D&:-iTE" -RED] I t:-i

niet bijeen waren
spreken Het doel
te beramen v09r de
van dit dorp en als

onze handen hgt
z eh zou kunnen

( Slot J oJyt )

f\TELLENBOSCH
HLI ~UUJA lUG BE;:, 1 \.Hi

( J all el'll C 'orrespondent )
ti October

E De publieke vergadenog werd heden morg J
10 ure gehoudeo III de ZMI der ~unJclpahtelt
deer ruim lO personen werd blJ0'6woond met
doel om stappen te nemen om het ~J mg
u. d t dorp luisterrijl te neren

De heer Jan 'lader nam den veorzlttllrstoel
,n caf eeu kort ovenl1j?t van wat het d01l1 e

• 'IVM dat ons bl] elkaar had ~ehrl\llt 1111seid
eene e ~,,8St1e aan de Municipaliteit was gedIIII
ten e personer die g'TootellJks belang 10 de
stelle oru daar 018 d rp ID November saust z Jn
!!OVlAro- bestaa I zou bereik n e..n .. publieke vertrade
rin te beroepen 1.4 n ends plannen te beramen m
dien dag p ibliek te vieren Ann die sUg'"estle'
gehoor zevende hadden de Commissarissen deze
verl!'sdennu beleed en het WH5 hun aangenaam zoo
veel lead n~ men te,,"u\\ oord 19 te zIen Er
echlJot zeide h J echter verschil van gevoelen te

DK VORIG"; met E au., maar wel
A BD.A1L\ll "

• Gemengde Belgten

WEST-GRIKW A
de onderwijzers I
den Genadetroon

78 1-8
16 28
21 15

Pan 18, 10 Af 18tua.
\If

b'T ote 'pnnnlDll dnt u~d..r <l.J1Pe ru..gen
v~n I et ,fseh Uweh Jk pr >CeS I1ftn de ben-
waar ...111 dil ou Iste PIU!I Wil ~Ig Jaar 180
Pnrl1s bebben doen Ijzen '"Art bun wan-

te belnn!!!ttllhng beeft ec~ter slecht.
redlglllj.! ge\ulldell

bakkersk nech t negentien lliar en die
malll vtln patroon feranqerd WM, eD

zev ..nllen llUlli oud, die
j!et Ilpen bad !lebbeD een
le \1 ntreu I ntldat ZIJ met

ten \VaRHan ee I \ t'eruen .fIlar oud 18

malen dlefsl.l<l en IDbl'll.llk Imdden ge:
fett"n Z J m r n(r.s<J maal men hoop-

nrd.dluHd II de bende ~t>durende
nieo \v heM zou ",erpel! (JP twee

"aan aD roeI d"ze It,..v" J6UlI'd "er-
u t)t I ~ d d ..d ..rs no..kend bleveD
n )lold een kruldeDl ..rsk1'leeht, dltt te
z Jn kllr Il ar hUIS reed el het tweed.
"eoe krallteD\erko pster Ire S llVODcJj

WH k"lln een d.,r drukste buurte.
brllcht £klue feiten ZIJD ech-

11Ul,(Jl!<el..CIlI.IQI!ebl~.~n .. Is te voreD

~ <cl r ,"en st t It.eO geSteld ID een
stl]1 d r de aauvo.rd"lt8 wllarvan

n seh uw~ WilBI!'ew_t LIJdeu.
d iUI> n7llotr \'an Z la Miseeblen
zich sl..cbts ..n wae ~In zoodanlf
wan het Hul; u...t LIJ z.)n rnl al te

ell \'an de tbll(Jrle lit de pm~th]k Jlleecl
bemerken dat hl I bet natUrália!!l1l al te

KL\lBEnLEY~ 7 October

Omtrent 700 mn de meest IDvloednJlfe bewoners
van de Diamantvelden bielden )!'Isteren avood 61hler
eene pubheke vergadenog D~ uIl.I!lag der verwe-
glooen bestond ID vIJf rp80lutlen III de eeT'te en
tweede betU1#rde dil veTi!adenng lare gruote tenedeD

Ik ben ~DZ

H t h.RI!T

CORHESPONDENTIC.

HET ZENDIl\G:::.\\ EhK

1ml de'l lledakteur
lIhJnheer'-als meu de geschiedeDls der ZendIDg5

zaak Vlln de G~ref her k lIag'lI8t moet men toch beken
n4'l1 dat de nevelen sed~rt de laat.·te "'0 ]atenopklaren
e ITRlen \!ln I ebt I"" neil door te sch ] len -Te
George ging eeDe lnd£endente liemeente over naar de
Gerei Kerk en mQe de Broeder Kretzen )reordend
worden De Gemee e te Zuurbl'llllk nalll Br 1 auw
o\'er, en nu IS of staat bl] bezJg zulks ta ilOtln met de
FransChe Zendelin!lll Gemeente te Welhógton of er
nog andere Zendehnge-Geme ..n~en o\'eril'e~n zllD
weet ik DIet maar dat wllet Ik dat er anderen v.DUren
zl1llen eD moeten, omdat de Europesclle Zendelinge-
Genootschappen besloten hebben zich met liJt te breldeD
ID dele Kolom, IDIUlI' wel verder oDder d~ Heidenen te
~ en het werk over te laten aan dil gevt'8t1gde
kerken 10 deze VolkplantIng

Jammer dat de synode <bet Zendi.Jijrewerk 100
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