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D&,NUBH, Kapt. B5¥WOM'U, 1 No~."

'1

al80llAP .

,

DE

ocf~ ..

pPe8eJli SlJll.
:
'C
,,'
t
Paarl, 3 Oof,é)ber188t. t

D

i.

]

. "

, ~

Vertrekken zij WEKl!iLIJKS, na aankomst
iedere S~mboot un ~np~nd.
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.i~!:=~~j~=.
1(orden uitgereikt,

kgen 'er·

Voor Vracht of Passage doe men aanzoek bij
c!'e "UJlion" Maatschappij.
:
-THOS. lil, FULLER, .
Dil'ekteu~.Generaal voor Zuid.Afrika.
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ON I>B KWU.
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!faar Engeland via Madeirá.

,,'deb Ond ..
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·Ista

Kon. Maal stoomboot
. PRETORIA, Will. BAIl'.
llRIl'GE, Geeagvoerder, zal all
.
n op Diugsdag, dert' lOden Octolier aanat., om 4 uur '8 namiddags. Goon lading
Dl na 12 uur, 'smiddags, op den dag van
Tertrek, aangenomen worden.' Passagiers ge_en aan boord te gaan aan de Oostkaai (Alfred
Dok). niet later daq 3 UDr '8 namiddage.
Veer Vracbt of L'ossal(e doe men aanzoek bij
it Btoqmboot.maatschappij "Uoion/',
.
.
i

den:

oeriifi.oata

5ll

:late bebaaa·
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E Stocmbooten

MAILDIENST.

dezer Linie vertrekken

van

Londen om de,!, anderen
Madeira en Plymouth, te
'int Belen& en Ascencion aanleggende op

WIJK.

naar

Retonrkaartjea worden
ait.gereat tegen eeue vermindering v:aJi 10 per •
~t,
tUSlChon Engeland en de Kaapk"'olonieen
)fatal.
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1l00d~ ~j
. de
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Zij Eijn ia uitmuntende
en d•. be26 tol 30 seker present zijn.
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VB.RLEDKN, .... Aan de Paarl, op den a~lld
.\'an den
September Jaatstl~o,
(lM8 t.eederge1iefde, Moeder, ANNA MAGDA.
LENA: MOt;TERT, weduwe wijlen den Heer
W. P. BmJF, in den ouderdom van 65 jaren, 9
_nden
en 13 dlligon, na aen z.iekbed non 8
wekeo. Diep betreurd.
.
Ui' naam der gezamenlijke kinderen.
W. P. RETIEF, W.P.IJI.
Paarl, ~ October 1882.
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Gi'w. STEIJTLER,.

~er Kámer",No. 8 Kerkplein,
Kaape~,
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boTttlltaande Kenniapviog,
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ik dcm mij niet
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Verloren of gestolen zijn
Men wordt yriendelijk
rie. "ordeD of mogen
lijk daarvan k.nnis te
IC4'teekende die gereed is
bet~.n.J
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E volgende Seui~
aanTani'n
op
MAANDAG. 16 OonOBER AANST.
De Set:a.at cal dien morfpn !bijeenkomen ten
htJf 10 ure, om Studenten in te IIOhrijven.
,
P. D.ANlEL !lAHN,
SUf'etarV tima
, ' dM Benacst.
,

KENNISQEVING.

yf egbelaatlng,

JA001l8,

diat. Worc~r,
UOllOftr1n1.IIl'. 28 Sept.;

Twee Zwartbruine
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DIRECTEUREN :

CO.

80 Adderle}"straat.
~

OROLOGlES in bet g,oot en in het Idein.
Sllofcialiteit, boegwi~ers.
Het berstellen van H~ologies en klokken
met zorg en spoed uitgev<1d•
100, 5:0 en 25
Marine Chronometers peld
na&" eeJl'
ast.rouoIQiecben regulat-e1lt.j'

E,
N.

H

•

KANTOOR

" ZUID AFRIKAAN

De. Wel. Edel. Heeren
IJ. of. HOPQUI.
,W. A. CURREY,
Gebouwen der Kamer,
Adderléystraat Kaapstad.
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PrOkUf&Ur,Notaris en ~ransportbe1fore'8r~
.

De Wel.Ed~le Heer P . .J. KOTZE.
Voon.itter.
De Wel-Edele Heeren
'H. A. EnDu, '
J. R. RltllJ,
i
, F. F. RUT1lBRFOORD,
J. F, WlcaT,
F. J, B. LuGB.Ul...x.
T. W"'T80N~

WHEAT, MEAL & FLOUlt,3,.:

_....:.~-+-;
_H. J . .lOER,

Ka.tHlltraat, No.
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f~,f'lj

Akte nn <!ve~ko~t,
gedateerd ! 1Iaarl
1856 j tngeltJfd bIJ Ac\e Tan Parld:n8D~
No. 31 vaD 1861.
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TRIES

~OHTB HOLLANDSOHB HARING ln
vaaqu,
WORST,
B~~8WIllrflOHE
~8PEBGES,
AARDBEtIElV·.n
·~n,.41t1,DIJIJ,~.I1Ill.8TROOP,
JC~ijkicA4J
1 Voo!""aad van Y~8ohl! ZOETE ¥j}~K,
(in. Blaun), tm
G~ahlrE

;" i

'"

Boedel, en Weeaka~r

!

.al1Den •• ,clualtea, Il'qpt...1I01't .... at
k•• ; ~ok Clell&C•• 1'4. AlluuUl.~.~ n~DA1'
•• ·~;.eJl'ell.

!

;

"

Bloemen in groote verscb'idenheid. Vaderen
Yan Eigeo~
en i
nrvaardigd,
opgemaakt enj geverwd naar den Voor hat Ad~treeren
Boed~
a~ Eucuteuren,
AdDUDiatatell.
; : ;
Parijsche atij I.
i
ren, Voog~en, Curatoren en AgeoWmi'

tl.,..~

Il

i

: i

DE VILLIERS, FAURE "Co" Mslafrs •. ~)

-I~,
. .
Ge~ ..lq.a~erde V
Bottel. Vr)l~J1teD
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ALGEWEENE

:r.~poot Gel~l

CIhrrNEY~1
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N. PIEKAap.

Paul, 21 Sept, 1882.

!'Saizoen Ja~.

'I.

.H.

, ,! I

VerverschiDge~ en gratis veroer
va.n Klipheuvel Statie.:

. BEST .lANDE

,

WOBDKN:',

25 Koeijen, in voUe Melk
'15 Koeijen, die op kalven gaan ,
15 Fraaije Vaarzen, uit de ingevoerde'Hol.
laudscbe .Bullen Sult.u, Thom, Jaa e.
Apolloe.
.
85 Extra Vatte 81agt- en TrekOiaen :
10 Opregt geteelde Jonge Bullen
'
1 Hengst~rd,
16 banden boog, gedresseerd ouder Zadel en in Buggy. ,
1 Span &lrs'e Klas Ezels, goed J6dreuieerd.
De Stoeterij 'Van den Ondergetoeli:ende,ia te
~.el beken~, .beide in de Westelijke en O,oeteliJ ke . ~VUlC1e,
dan dat verdere omsehrijring
noodlg 18.
,

Hartbeellt'rivier, Wn"", .. t""jo.
4 Ootober 1882.

E VOORRA!D vall

'.'

1812.

,

, "

Zuid !frikaaDst~ !thenreom.

'"_ , ()ot,obtr

..

"

VAN

lijn .... k il de A' dd4!ll'le]r.ltll'lat
DOSB ;nil de la&nd riet !lebben", lleeJDj .
Wmg.Jl "oor de mendelij.,. en rUiIl. ondiel'llli4ÏUIlLiaI
. hij 160 ~melde Zaak g.",ijd heef\.
Uitstaa6de RekeJlÏngen tegen hem tot bedell
wotd8ll., ;
.

t, .

H

.

A:'guatll8 1882.

PUBLIEKE VERKOOPING

"l

\

da"

Calvinia,25

ALS TE vEEL

W. STEENKAMP,
:
J. W. A. STElmK.Uf:!'.

.

Ondergeteekende,
,
door den heer D. K.
seerd, sal op de plaats
Bokkeveld, Verkoopen

W

Achieri~ge

"

. ONDERQETDKBNDE,

GEL 0 0 P:E N TaD de Plaat&,
" Faraébfontein,':' P~eber"
distric~
Paarl, TWEE ZWARTE 1 EZ)cLS, tuucheD 3
en "jareD ond, een iets ,"oo"r dan de aDdere.
EEN WIT PAARD met toad' stippéUj8l, tu...
scben de acht en. negen ja;r oud.
Scbntmeesters, of prin\e tenonen worden
mendelijk vers9Cht kenqis tAil ge'en &an den
Heer P. A. L! &pox, P~'tteJr.1iP, Paarl •
, Paarl, 2 October 1882.
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ICu'rata,ren.

KENNIS(jJEVING.
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geheel nieuw.
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I

KENN lSG
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KOST EN

AJaLAOI.a.

AN
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De Bxecuteuren verwachten al hun
ne Vri.n~en en B~enden. "

NG

1p~ J.' BOSlIAN, .

V

r

. .,','
~.,
.s

EINDELIJK:
Valdkombaarsen,

,

t

, j

2 Rustbankep
12 Stoelen
'
6 Tafels
'
5 Kisten
,
Glaa- en' Aardewerk, Keukengereed·
aebep, Trommels, Karns
.
...'
60 Knapv.akk"n
c
.'
8 Tuigen, ens., te voolom te melden,
30 Fruije

~ttll.n bosch.

zal

,

i

deIi Wol

Jl FRY1m.

IERBIJ g"achledt ~noi'agerinl
aan allen
. die achterstallig "'jll
t.ensij zij hun.
AN familie en nienden
wordt bebnd
áchteratal:lige "egbelutiDgeil
",óór ol op den
gemaakt, dat b.t deD Beer be~
hee1\,' lakn Novembe, aans'- betal~, deselTe oogeuin Hea te doen ontslapen op Ooacl~
IDOl'blikkelijk aao een agent ~r ~Tordermlstillell
,_. den bden OotQber, ODW geliefde Moeder, oTerluwdigd "orden.
0,
'
ALJTI'.l CAT.uur" CBRIaTDI.l 'Vu SCIlOOB,
wed.
•
Op~i
'.
wij1~ d~ heer SUUTLU V_.u.aJlI~ ul' Bu·
JOB' P.iFOULXES,
,.
seontaria.
'U JDden oud.rd<>m van'~
tI JaND.
,
'!.
D. DW BOUBAlX. '
Kantoor un den Afd~DgU.ad
M-. DI ROUBAIX.
,
)(aImesbury ,

I~I.

' lTerkooplng'
ber.al

lCzels ' "erlprelL

.

700 Eersu"-'-..u....aése ~erino
B amels,
! 12 maan-

Wijnp!l.khuie en alle noOtiBe HellYnn'wen ~(\rnnl,....r:.
in 12 uren tijde, er,12 LEBgere
",n~"';" .. ""
enz., 17 Stnkvaten, 83 \:il·.I&kllI1peO'
60 Pijpen, 350 OkehooMe'o,
UlI:lsh()otdl~n
Wijntrog, 9 Emmers, Laqdérs, .
, Emmers, entl., enz. ,

i, '

£5 BELOONING!

~

'''N,

I"

ao.ten

Koop,. .,

OP

",
6 Slagt_n
13 Stnks AanteelbeeateO
6 Mefries
3 Rijpaarden
290 Sobapen en Bo~keD, aUe in
konditie.
Ic
•
~
ft A li ft
4"&S~
~;
Houten Katel~ Ve~e'b¥de~,
Eet- en Tbee·
Wels, Waachtafell, kompl~t. Sterke, Stoelen,
Emmers, Balies. '
. ': ,
De gewone b~veelbeld ('Iaat 811 Aardewerk
en Keukengereedschap.
.~ ;
Ook een lot !l'immermf.nt-f: en ~d.erijge.
nsedlJchap, en au,dere ArtlJtel.p te Teel om te
melden.
)
l
i

OPLEIDI!GSSCHOOL TE WELLINGTO:N.

ESLOTEN TelldeT8 zullen door de Onder.
..
geteekenden ",orden onhangeD tot den
. hTU Nov e.k. voor al het met8el-en plNttfl'VJerk
(bIk-plafOnd ingesloten) aan een gebouw
TOGI'bo"engeooemd ln!htunt, maten de in h.t
front ~ voei leagte met 2 Tleuiels, onder
dubbele Verdieping, en !Juren
Dak.
HdjJMafMfIt
is f'el!d. twltoma.
B~
MeUelkl~ til H outWt!l'k mlledoor ek Bou"CODllDi.ie op den ~"grODd
~ ~leveJtd ",orden,
..• P_ en Speci1i.tiee zijn te lieD bij de on·
1l1.d·rrteekenden.
.
De laags~, of e&l!Iige tender niet noodsak ..
.• ijk te wordell aang.nomeo.-VoldoeDdo Secu·
ri.t wordt gnraagd.
la Bum :der Bo~wcommiaaie.
.
_.' E. G. MALHERBE,
G J. ROUX.
Wellington, of, October, 18~2,

~

iArtikeleb : )

14 TrekOfiBen

"

2 Kleederk&llten
S Katels en ~ekanten

BAVa en andere

De volgende LIvuDi

AAN BOUWMEESTERS.

Jij d. eeair

'.un.
d.;

"'U

l. a. MARAIS &:

2~ OCTOBER ~ST.,

op

!reJj'k
, J Zadel

2 W~ns OP VOOren,beter dan nin"
1 Kleine Wagen, niet op V ~ren en 'ook
niet beter
nienw
1 StoelwBge~tje.

!I!.t
'Ult de hand

aal per

DEN PAAltLSOHBN BERG VER.
LOREN, i in de ~aánd Julij [J. 5
1~. '
}I UI L E Z ELS,
ala ToJgHU.-KINFAUNS
CASTLE, Kapt. A.
1 VALE RUIN, omtrebt 9 jaren oud, ge.
WINCBBsn:n.
1i1
merkt X op den nek.
;:
' ,
Oct. 31.-GARTH
CASTLE, Kapt. M. P.
1 VALE RUIN,omtl'e$t 9. jaren oud, geWEI!I!TEB.
merkt O.S. op den nei.
i,
,
Erlra St'-DUART
CASTLE, Kapt. H. Ba·
1 LICHT VALE MERIUE, 'omtrent li jaren
NEil.
oud, gemerkt P,O.
den }$Out;
NOT. H.-WARWICK
CASTLE, Kapt. J. C.
1 LICHTBRUINE
:MlIlB~IE, omtrent I)
RoBINSON.
jaren ond, en,
,~
.
1 BLAAU,!SCI!,IHllE;L
~UlN,.000trent ,
ANDUSON & l!ttlJlU8ON.
Agenten.
jaren oud.
','
.~.~
,
Die dezel"e tAli'Di beaorrt aan den OQdergeteek.nde zal bovengemelde ~I~ning ontvangen.
]i:,
GABBtrrl'.
Paarl.

; .1'

. :&IJTUIGEN :

ql]UllUle

~MEUBELS:

KNO L V Ai: L L I IJ '

'.

.

,

Paarl! 4 Oetobe" 1882,

,'-,

mentair vaD bo,Yengemel~en ~el,
P.blieke Veiling;Verk~
te;
"',,

"pu1a. tusscbentijdeu.

i

LAJ',U U:1.0

VerverschingenluUen*OOpeTs'aan.
geboden wQ.rdpn.

Castle Mnil Packets" Mtl.atsch.ppij.

D
Kupelad
Dinge«!!gj via

WUI.

~

200 Schapen: '
AÁ&nteelbee&ten,meestal uitmuntende
Me~kkoeijen
•
10 Trek088en'
30 Jouge Ruins, waaronder • vele Egale
.
PareD i ,
"
10 Opregte EJels
.
10 Opre~ Geteelde Struisvogels
1 Gemeen Gflteelde Muilesel
2 Bulleu, vAf extra goed ru.

,o!'..!::!t!'3r~:~~

Xejufvrouw

UA"

CHAS.

,. ~V.D.)f.,
I~_iaie.

. ,"

geb. llOm,roN,
uq.teJi, Iohtgenoot, WlLLE. ~JA~OBU8 .VJ.B
DA.UU't.Ail

i ZUID-AFlUKAAl'\SCHE

:&.OIHNKLJjU

.'.

,

4,()

~ltborlijk daanoe ge.
DE OndergeteekeDde,
auibol'izeeJod door den lb:ecllteur'Teeta~

V

~

n.. ,

wib~

In den Boedel; van i
JO'lrAVV.
K,'ft9A

~.

OORTAAN zullen geen pderen
worden
afgeleverd door de Ontschepinga Agente.
jer Ma&1achappij" zonder inlevering \'all de
.. Billa of lading; "die vroegtijdig moeten wor·
den injt6diend.
:
of Bills
oC Lading" voor goederen .op order
plOnllgneerd
moeten
ingediend werden ten
kantere der Maatschappij als tot biertoe.
T, E. FULLER,
Algemeen bestierder 'VoorZuid Afrika.
Kupetad, 21 JuiJij 1882.
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PUBLIEK, EVER' TlhOPIN G. .

STOOMBOOrr'MAATSCHAPPIJ

Bitmea,

!lB eG
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" M A T ,J E S KLO O·F,

wrIl:Ddodl

"

;.:

zullen doen Verkoo·
"
<, :
s

i',
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meet

_

e .... 1 , ft no' het <n>l:letei8i1de kJt1)'_l
0_0160
U 1 7 - 0 1 10 reeervéfonds,
o 0 H- 0 0 li wOMt, welk
o 0 2!- 0 0 et ping vaa 16,.
t 2 3 - , , ~ den gedekt.
oo 2S lij0 s' 9 k:08t-en van 1I(]lllUIIUtl
El- 0
o 10 0 - 0 12 6 verliezen
o U 0 - 0)6 0 meer dan
o 9 0 - 0 12 0 dat geval ZOIl
o 0 06- 0 0 010 kapitaal en re84~"I!fO[ldS, ~ ....}.~'V
082-06
o 1 0 - 0 1 8 en nie' meer dan ~ 16a.
o 2 EI - 0 8 9 opgebragt wordeQ.
~ -~ 1 - 0 0 ~
En alzoo is tV
...
~t» Bank bezwt1ken; dltm.~
..
o 7 li- 0 0 Il allerbelangriikst~
en dat
zonder te zIJn
EI - 0 19 a verzwolgen, doo!"hetaij d~ 8~'dard of ~~e
... 0 0 6 - 0 0 10 audere uitlaDd80~
Bank. ; Ztll(ecweek
JIlIst
o 0 li- 0 0 li tenrijl men
over de uitmergelende
o s :::
strekking
der uiLheem.clte ban'cinrigttngen
~ ~ Oi- 0 0 ot en allerhAnde prannen maakt, óm het getal
o 2 8t- 0 2 gt der suiTer Kolon\ale Baaien te, \'8r1l1~rdeo 0 8 - 0 0 si ~n. Wij twijfelen Diet ell PU, pf de bitsere
... 0 16 0 ondervinding,
door de deel"ebbera
~er
0 0
Kaapsche Handelsbank
opgede.áD,sal Dlentgo O· 9 - ,0 1 2. een zich '"eemaIU doen beden~eD, alvo"'!ns
.ij Mndeelen nerien in nienwe c>~dernem,n~u
van delen aard.
En toch 1& zelfs het
JURnPRIJZD.
noodlot, dat de genoemd'; inrigting trof, een
argument
te meer tenf g~n~te van een
Vn 5 eft 6 o.tohtlr, laU.
groote en krachtige
Ktlomale,
of zegge
e lo 4. e ,a. cl.
Nationale
Bank.
Na
'Wljlen
de
heer
John
Auda1'fl101l,pr. S...
1 II 8 - 1 #. Il
Paterson
traDbtt; eenige jaren geleden ODH
.&sIlo, pet i 111111..
0 a 6 - 0 l40 8
BljlNd per 100 •• 0 1!,l lj) - I) 12 10
differente zwakk, Koloni41e Ball\en tot één
cm.e'EJwtea ... 0 li 0 - 0 11 0
groote te vereenigen.
Zblk eene bank ~lIW
H.,
per bottel 0 1 8 - 0 1 :
takken
kunnen 'planten :in elk Kolonisel
BOIIIIdm, per atuk... 0 3 1 - 0 ~ 0
dorp nn eenigi belang,' had ala wakkere
H&~eqr;,pl. 100 ib.... 0 6 0 - 0 0 2
mededingatervan
de Staal.rd
Bank kaDnen
Kool, per ,'nlr ... 0 0 lJ - 0 0 71
o treden
had qlede kOQnen staan n~r de
LocJi1Janl,}'Or 100" 0 0 7 -:- 0 0 1t
Bapea per boe.
." 0 0 li- 0
)1.
(fodve~n;meDtS-l!ekening;
bad een heln~e
W~.n,
per boe... 0 0 1 - 0 0 ~
competitie
tnuchen de~;~n gene K~lonlale
Wi. Wo$len,
... 0 0 JJ - OOS
~'*I,
6 october,
I} WapIII en
e Karren. inrigting kunne~ vermllBen, -had dle~tenmenig !Verliet ~~ne~
ontd~ken,
Vrik. 8
do.
3
dp.
4 do::- gevolge
en zon te'gen do onvernpJdehl~e
verhe~n
beter bestand ge"eest zij,~,' dan e~ke kleine
IHIPPnt INTILLlar:NCJ.
Koloniale bank afzonderliJk
znlka 18. .:Maar
, TABl.E BAY.-AJWTALA.
oc\ 6oi-Natal, SS, frpJJI Eu& London.
Belenl de pogingen van den heee Patel?on mlslnkGt-AcieJe, 1Cb, B Pleuas, ~rom St
ten, en daarop ~gen
heea : eerst de KoloBet,. 20d ÏDI~ 5111taDd WOl.
ni&le Bank, toen de Stellenbo~he
Back,
6l-Namaqua, _, put beclr.
vervolgena de :M~lmesbnrl'ache
Bank, nu de
8i-Garth Cud., II, from nartllloutb.
Kaspache
Handelsbank"
-an inllien het geTABL.~ BAY.-DIP,\RTOI\IS.
rocht waarheid spreekt, h~eft nqg een bank
oc& 6-Nllmllqua, SS, to Port Nolloth.
eene tamelijk goede kans om te ,olgelt En
6-Heuie. IICh, ~ MOIIeI Ba, t.IId KIl~n •.
6-Quropal to Melbourne. >
,
81zoo verkrijgen
de uitheemschelbanken
den
alleenbandel
steens meer ~n m~~ in handen.
Zoodanig zij:n de, vrncbte~ der v~rdeeldheid.
o
oU

KOOI'BANDIlL
J._ ..<i.. rna over <hl

d~·~oorsi'iter.de hl!8f Jan ....
w&ll om den
Yoor he, pok-

g 19

het

Lld.de

g~

roept

g 1: g

~~fi: g 19 gt1.

.110

--

'T EEN EN ANDER.

nit Basntoland
worden al raadselachtiger.
Voor weinige dagen werd gemeld dat de heer Sane. aan LetBie eens
gedu~bt
de les, had gelezen wrgena diens
DE KA,APSCHE HANDELSBA.NK..
flaallwheid in het belal;g nn de' goede .'?l'de
1)1 deelhebbers
van de Kaapsche Handelsen van de Kolohiale op}ll'rheerschappl',
en
hank he~ben
Donderdag
ter speciale alge- dat Genersal
Gordon, met voorkennis V8D
meene vergadering
bealoten
de bank te den heer Saner" maar ill zijn pri.vate hoeataken en het HOOR Geregtshof te verzoeken
danigheid,
moederziel
alleen naar Maaopha
..
inrigti~g
onder officiale }iqnidMie te WI\8 gegaan om vreedzaam met dat opperplaaiaen.
Dat besluit werd met eenparige
hoofd te onderhandelen;
maar' tevens, dat
.mmen
genomen, hoewel, te ocrdeels!J nsar Lerothodi
aan het hoofd van een aanzlenIOtnmi~
brieven in de nieuwabladen
ver- Iijke Basnto mágt, med), met foorkennis,
IChenen,
er ondersoheidene
deelhebbers
doch zonder eigenlijk con$ent, V$n den heer
WfJ'en, voora~ ondet: de in de bni,tendistrik-Sauer, aan het pptrekken
W8S ~aar Thaba
'
t4 w()()nachtige, die verkozen of de Bank Bosigo om Maaupha ge ...apender hand tot
9Óort ie zetten, of dezelve onofficieel te laten inkeer te-brengen.
Eenig1laagel1
verliepen,
liquideren
door eene nieuwe bank, welke en, zooals wel te verwaoh~n
was, werd lDet
op de ruïnen van de oude zonde worden geen woord ver~er melding gémaakt van
~cbt.
.
Lerothodis
e~tie,
Máar daat ko~t h~t
Maar hoe kon men' tot een~oudlg voort. bengt dat Gene~l
Gordon .pl«,tsehn.~ IS
IlItten besJlliten, nu de Bank m het laatste teruggekeerd
Van Thaba,Bo81goJ
gloel]end
selfa IOnder de verliezen in de rekening verontwaardigd,
omdat, terwijl hij vriendte neUl''', baast gaane voordeeIen had afge- I!ohap~li)k sat té "gezels'! met Masnpha en
worpen,
en DU de direktellren zalven ver- deze lf biJna" tot reden haa gebt'llgt, de beer
klaarden, dat daar zoo groot een, ~d~
~~r Sauer stilletjes
Lerothod'i
tegen he~ onde
bateD ",at sat in de TMlnsvaal, ZIJ moelJehJk opperhoofd "'in het harnas had gelaagd,
in de Kolonie aken konden doen r
waardoor niet alleen al de: arh~d des Gene" En aan een onofticiele liquidatie met be- rW\ls was verijdeld,
maar de Generaal zelf
hulp eeuer nienwe Bank zouden al te vele het voorkomen van een verrader in Masuphas
eD al te groote moeijelijkheden
verbonden
oogen had erlangd.
En pas was men va.n
1Iijn. In de eente plaata tou het een hope- deze nieuwtjes
bijgekomen
of GlIo&r meldde
loose taak tijn in onze tegenwoordige
de telegraaf
alweder,
dat than1! de beer
t.enarde
flnantiele
omstandigheden
een ge- Sauer de man was die de rol van veront~.
kapitaal bijeen te ..kl'ijgen. v~or waardigde
I!~eelde, en wel omdat GenelaaI
een Die."e Bank -'faO ordentehJke
afmebnGordon het 110 h~t hoofd bad gekregen
aan
ED in de tweede plaats geeft een onoffi· Masupha zoowel mondeling als in' geschrifte
eiale liqllidatie den liquidatoren geen magt mede te deelen dat hij nimmer tegen de
hoegenaamd
om te handelen met weerstreBasutos zon vechten;
en verder dat de ver~ge deelhebbers,
of met oreditenren
die ontwaardig1ng
Va!! den Seeretaris voor Natu)aaDDe lGho1den
dadelijk
willen afgedaan
rellen zaken den Generaa.l zoo weinig aanhebben.
Het is een dwaling, te veronderstond, dat hij dadelijk
zijn resignatie als
_.tellen dat onder eene onofficiele liquidatie
Kommandant
Generaal hád ing$onden
en
de Bank'geatadiger
flOU kllnnen worden ge- hals over kop naar pe Kolome WBS~ertrokken
tiquideerd dan onder eene offioiele. Immers
waar hij echter spoedig
berouw liad gekreMD ofticiele, liquidatoren
'Wordt veel grooter gen van zijn I!tap 'en zijn QntslBg had ingediJoretie ~raten
dan aan de onofficiele.
Zij trokken imaar dat de Regering hem toch voor
mogen
w18881s "amienwen,
scbikkingen
goed uit de dienst'ging
ze6ten. Voeg hierbij
.uen
me~ zwakke debiteuren en inderdaad
nog dat de .Ar.gus,.die in het vertrouwen
des
Il het noodige doen om de Bank af te slni- Mlllieteries Bchijnt te zijn,_ rept van het moteD met het minst mogelijke
ongerief gelijke eener speciale Patlementssessie,
en
toor he_j deelhebbers,
sohnldenaars
of men heeft zoo interessant
e'en hoofdstuk
van
eohnJdeidel'8.
Het lpreekt, dat indien de onze kolonial~ geschiedenis
als er nog ooit is
deelhebbers
der bank zoo liberaal WarElD uit- geschreven.
Het was natuurlijk
even dwaas
treft}len al. die der Stellenboascbe
Bank in van den heer Sauer om het expeditiespeltijd, een onofticiele liquidatie te verkie- let je 8.lwed~r-wii
vergeten
voor de hoeteD IOn ai;jn geweest. Maar, helaas! er ,,&8 veelste maal-te
doen overspelen,als
vsn den
~~
de minste reden om te hopen, dat ~et Generaa{ om zich ,te verbe~lden
da.t hij een
Dobele voórbeeld
der Stelleubo8Schers
hier halstarrigen
ouden rebel als Ma~upho. met
MvolgiulJ lOU vinden--<iat deelhebbers die mooi praten tot onderwelping
zou kunnen
•• Igesteld zijn w:quden betalen voor hen die bl'engen.
Maar wie van beiden de meeste
minae!' rijk bedeeld ~iju met asrdsche goe- schuld hee~ willen wij voqr bet tegenwoorcleren, en ~t de gêwill.i~6n bij hunne eigene di~e in 't midden la.ten. Sleohts dit willen
... ~ ook: die der onwilhgen zouden dragen.
wiJ beden opmerken:
lstens, dat het voor
De officiele liquidatie was inderdaad een on- Msanpha. geen nieuws kon zijn geweest, te
nrmijdelijklieid
geworden.
vernemen
dat Generaal
Gordon niet tegen
Dat sij d6llDiettemin TOO~ velen eeue treu- hem zou vechten, daar het <bem toch al heel
uak is valt niet te betwisten. Dat blijkt goed moet bekend aijn,dat Doch de Regering,
al ~ds,
selfs bij de mee'tt vlugtige be- noch het Parlement
van een nienwen BasulIChaawing
der lijst van deelhebbers.
Men to-oorlog wil hooren,
en h.,t als van zelven
.mdt ~p.
de namen van ollden van d~- spreekt, dat de G~neraal niet op zijn eigen
gen, S1~~¥lken,
wedu~en
en weezen, die houtje kan gaau óorlog voeren i 2dens, dat
lUID "elnJgJe spaarpeuDJngen
of hun schrale wij onll-van den aaovang af voorstelden,
dat
erfenisaen . belegden
in bankaandeelen,
in Generaal Gordon niet lang io koloniale dienst
c1ê verwae~ting dat &ij daardoor wat hooger sou blijven, daar hij bij uit,4tek eeo man van
nnten
10upen erlangen dan indien aij hun handelen
en wel van dool"tastecd,handelen
bpita&ltjea.
~gen 5 of 6 per cent belegden
is, terwijl onze té_genwoordige ste.atkutlde
onaar SecUJ'ltelt op vutgoed of onder de ad-I dlO is van geduldIg afwa~hten van wat de
JDinistra.~e
van. de eene of andere kamer, dag van morgen
Dal en zal; en 3dens, dat
Deaen .mJIl no n!et allee~ beroofd Van hunne wij het desniettemin ten diéps+;e zouden bebelegg'lDg-rverhezen
Dlet alleen van .£6 tot treuren
indien GeneMlal (}Prdon voor goed
1.9 ~r
elk 88tldeel dat in hun naam staat; aftrad, daar de Kolqnie niet ligt zijns betere
DUr suIlen op den koop toe nog geld moe- ala Kommandant-Generaal
zal
krijgen,
tea bij~
om het tekort der Bank te wat betreft onkreukbare
eel'lijkheid, on baatdekken. Dóch gelukkig blijkt het tekort zuchtigheid,
hooge! opvatting
VBn pligt, en
.iet .00
te sijn als de faam h~t heeft een wonderbaar
talent om met ongeregelde
fOOrgeateld. Immers het ge~cht ~l~de een troepen, zooa!s die der Kolenie toch maar
pur ,reken geleden, dat er nIet mInder dan sijn, om te gaan,
_ J*u' honderd daiEnd pond lIOn te kort
__
lOhieten en dat de oproeping op elk aandeel
De Cape Time! schrijft het banKroet van
rolplij~ ongeveer I £12 zoo bedragen elll de Kac.psche Handelsban~
toe aan de verkUllDen oploopen tot .£20, Da afR'ek nietiging
der 'rransvaalsqhe'
annexatie.
Zou
tu ctie .. deel. "elker houden wei.Dig het blad niet dig~r
bij de waarheid aiin,
ZATURDAG, 7 OOl'OBER 1882.
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.lu lij, poldijdel'l
een 'Yauden heer Geard, M. L.O
mutKhappijen op de
denl ele pilkaiekte aparte booteD
EIlI.both ep
nlUlr de Kaaplltad te selldeo, werd
aangenoml e~.
GNDERZEESCHE TELEGRAAFDIENST
lifter
d. Ja., SQlollloo ~~ 1II!J1 'f(H)lIt.e O~
DER VEitEENIGDE DRUKPERS.
\,
de lJue1loo1Dmiabr to nrsQekell
~dtn
nn
~giera
toe te
,66r meD IlIker Wilt dd er
gein _po\k'en un boord: ",aren, .u, 4e heer Tadhow (PM Kabel vaft dtI ti ElUte,..,.," M~ue~
met een ht gIoedkeuriog vaD ~e' rd~
der Boot- .
11la Adoo.)
.....
bappij.D clie reeD ,oed'ere;, wt de Kaapstad
I
komer.de, !laD' WIll wilden brengelJ. MeD bad milt
l
IER
LAN
D.
dell ~
Fuller over ds kw".tie nn ~8 ~t.oombo')t·
•
IIIl1at.ecbappi
jen geIProke., maar hti~",11& lIlet jl;amaklu~llj" to~ een TIl8Wtaat te komen, ep ten slotte werd
Ontvang"" '" gtpublicterd op 5 Od .. 6 """ r
.. tMllotea d. g.molDtD ~Iui(.en niet .Iechte lUW de
KupstAd mlUllook DMr EpIC_IAnd:te laten tel~r.L()NDEN, 3 OCTo-;;;:'Er
beef\ in Ierla~
teren; dan konden de MMt.ecbappije.l! d~r be31Ilh~11 weder een ag'ral'ische moord plJjAt.8 goba.d. Gij.
h~ te hlUldeieD. Dit zal l).tuuthJk niet OUMrdljo:
teren avond werd ~o pachter, B01le geD~1
geld --.n} , .
l
fermoord.
I~mQ
VAN BRT OaGEL tril Q'llU.-I?_I!D
28 Septemll!er' "amen
da. de
~o de wl~dFRANKRIJK
EN EGPYTB.
beroelllde mUlÏ!IQI, ele heer Rocco lie V tlll@n, Alhier
MIl, om op 1'61soek vaU' den K~rk~&d, gest~uDd
doo' deo Puror1oc1i, dl. fhegman.jh't ~~eu",e Pf'IPoebOfltvnngtn en 9,puhlic~rd op li Oct., 6 11.111. I
tige órgel in te wildeo, eD onr t4 blll'f8Il, eeTttgónOlllllde om de na.ehtmlUll.dieDllt~Q
op den 30etell
LONDEN,4o OC'L-Engeland
en Dllitachl..-d
8~ptember en den l.Ili Ocwber ..... r te oemen, ·W z iju tot een ve1'8tandhouding gekomen: Frankwlge 'de oogeetoldbeia van deo p~~tor loei, ~n laaIst·
om dese dienateo m~t '~JIIdlen.tlg behan- rijk blijft op.den .wtw gLlO ante aaudnngen, ,..
'
'rAD bet,Of,",1 te 'IIrllaDgert~apaeo.
,ID deo a,on~ maakt het onderha.ndelen moeijelijk.
n.
"':'T-~--,hUllne aankomtt hAdden WIJ een 'foorloopill'e
'
CON"ERVATIE\'EN
OVER·
dienst, onder leiding nn dil. de Koek, -onr Open\J. E
8: 20. Den Waten, op den middAg, kwam de-cgnEGYPTISCHEN
OORLOG.
sulent, dl. Robertsen, flAn. Te 3 0.01. vond ~8 pltl!ftige iDwijding 'f1Ul het orsel pIMIS. Het pro- Ontvangen eIJ' gtpUbli~d
op li Oct., 9.17 !I.in.
grllmma hield in I-Votum. da. de Koek j-door de
lI'emeente, SOlider het orgel. G,. 1 : 4 ;---BiJbelleaing.
LONDEN. [) OCT.-Sir
Stdord Northde
P •. U9 en lM, da. de Koel! j_wijdingllgebed, de. zeide beden avond, in een toellpraak dool' heal
Robert80p ;"...orgel 8OIoj-p:em.eeDI.e, met h~t or,,,I,
te GlaBgow gehouden, dat de ~gyptieobe ~1- .
Pil, 146: 1 en 18 ;-in":idinl{.;ede,
d•. d.e Kock, n!\llr
w ••
.-nleidiog 'Ill! Pa. 160 : lo: "J,ooft God met snaren- log onnoodig en aas ni~t te regtvurdigen
De ConservalLve partij zal de oorsaak ....n
epell-elJ'ol'glll r "-orgel.solo,deheer
Kuhn j-toesprakelt, di. Robert80D
en Btdgmano ;-gemeellte, Pa, oorlog besprekeu wanneer het P&rlemen'
118: 1 ;-Olgel.010 j-nllgebed, da. de KO,ekj--eo1- eenkomt.
lecte j-IJotsaog, GE, OOj"':Zep:en, d$. de Kock. Nil
Ilfloop nn deu dienil nl1rok de c1IJsulolnt,BET HEILIGE
TAPIJT.
In den &'fond dleost, door de. de Koek, tekst
Je. 30: 19, "Qewill8eliJk lal de tieere U JleTWEE ARRESTATIEN.
nlldill lijn op de stem uws .~er06pe i lOO l_~
Hij dil! hocren lal, lal Hl] u ant,:,~rden.
Den aOsten WIIII,oorbereiding.
l,~. de I\<,el\ bandelde over 1 Oor. 11: 27-.29, Oe.StllilWaun steidI!
een aanzienlijke jl;etaI nieuwe leden der !rem.entt·
LONIJEN,5
OCT.-Heden
vond te Oairo de
voor. In den llVondsprak de. de Kook ov...r Job 9: 2. optogt van het I¥ilige Tapijt plaats.
De Kb.,.
.. Hoe lOU de menscb rell'tvllArdi~ .ijn bij G"d ~:' dive, Sir Garnet Wolsel!'yen de Hertog 'fan
Deo lat Oewber werd het H. A'ouliml\l\lll;tlvierd. Counaugbt.volgden
den optogt,
l)a. de Kock kOOI tot gronde\all \zijner rede Jo~,
Twee al'restatiell
hebben plaats ge.~
: 16. IJe tatsll werden door bt-id" leeraare. _bl]
.twi.eli~,
bediend. In den namiddllll', dankzegpng met ~trekkil1g tot den moord op Lord )foa~Ldoor de. de Kock, tebt: Hand. 4: ~3: "En ke_"den morrIs.
,
heo, dllt .ij met J elUBgeweest Willen." Twee kind ...
reD werden gedoopt. ID deo avond hlld da .. de !\I)ck , Uit ele lalltstp. toiegrammen
te Madeira ~
avoDdmaal io het Geeticbt voor d, klt!llfhngen, en ons per Garth OCtStie gebragt tien wij da' Or.
doop~ 12 'folwtWenen.-('ort·ll~dttlt,
. Pusey dood is, (bt bet BI·it.6cbe verlm
\e
D. A1!'aU:ANltn BOND TI GaAAl'P'-RRfNJlT
hee(t
vier en "ijftig doodeo en <uie
aDder 'fooniuerschl\p van d ..n bflllr\ H. Naowe ei I" FI-lell.cl·Kebir
ilUlrlijksche 911rg'a.darinll'
gebouden. ',Het verslllll pe- bouderd twee ell veertig gewonden Wall en
rigtte onder lIDderen dat de tak 100 lieden telde, dat tien doizend troepen' 7.lch met Arabi beb*
bij de 'lantele 'ft\fkiea.illjl' voor d~D W \'tI"6V8oden overgegeven:
te DlI:mietta.' gt\ven "ea duiuad
Rl\l\d het gebleken
hoe goed de Bond voor de zich over.
AfriklUloscbe saak werkte, dst het CpDjI;re8go"d wY
lIfgeloopeD, dllt ef meer fond8en noo~il!'WIlreDen meD
den secretaris een Mucmr behoorde t~ geven, eo d~t OVERLANDSf:HE TELEGRAAFDIENST~
men iD bet reglement eeD 'feraDderihlf weneohte, \en
etf"kte: dllt de be~tuuraleden wo~d"l1gtkllzeo v~,~r
K A. APK 0 L 0 NIE.
eeD jUf, 'fijf wunll.n slechte berkteepMr .ulllln StJI\,
~
lIllIeolIe de comi~-leden ooder hehelren beslult,en
[ZOID.AFRIUAlISCflE
liIEUW3VERltIIflGUG.]
w.lke vijt leden herkiesbaar ,ullen ~JD, door loting.
en dat bij elke jaarlijbchs vottkie.ip~ loonel mage'
SUIllET STERFGEVAL.
lijk nieuwe ledeD geko&6n wo~de,,= H~ rApport
werd ""ngenomen, eo ill afwIlZI!lh~d van 4ell b"eT
SWELLENDAM,5
OCT.- Dondé!'dag ... d
Botb8; M.L.O~ deed de heer G, F.fJodbert verslag
nn bet nrb&ndelde 0J! het Oon;m'J!!, WlUIrvoorbem is jODj!ej. Fairbairn, de hoofdonder",ij&enll 't"&Il
de dank der aH.nW~ZI!l'enwerd tbell'.brllgt. Eeg de Holllllldsche ZendingscbooJtoll'ferwachU.o
comitá dllt met de Commi~si~ vaat de Ned. G~ref. éeu hartkwaal gestorven. Zij WRI 'foor meerdaa
Kerkachool blld moeten corrlj6pood<lr~n o,er het "er- vijftien jaren In dievst gewecst vaD het Deper ..
plijrtend mllken nn Hollllodecb o~derwiJs a1dallf, tement van Onderwijs hetwelk iD haar ....
had eeD antwo()rd bekomen wl\I\ruit Il"blek.ln '11'1\8
beef\; verlertla.
Hea
d8.t m.tot 8 t"gen Ó 8t~mmeo het Ivolgende VOOl'llte\lbokwame onderwijzerelI
door de Commiesie was !\8.l1genomen: "dRt bet on· gevoelt veel sympathie met de beroofde familie:
derwij. in de 8Cfool ZijD 1111z<)ow~1in Hullllnd.cb
Vr:REEN1GING
DER GEMEENTEN.
1118in Engelech, ..eDdllt oudere die 'erkiezen hunue
kinderen .lechte in een 'liD die talen te laten leerren,
hup wenaeb kUDDen'ferkfijgen door er un kaDDls te
VINIA • .) Om ,-De
twee Hervormde
!leven, Anderen leer~n beide talen. n Dit vond Kerken albier heb})..n sich weder vereeuird,
groote afkeurilJlI' bij een &Rntal spl'6keI'll, een WRaT'
'"n te kennen IC"" dat de flChooI,waarvaD het pla" dragende de nieuwe £3000 bij tot bet predjnkeltJk door pl!rtikulleren ootworpen WRl, k8.otenfoDd8 terwijl de oude eVen'feel waardoor invloed 'Wan den Kerktlrllad steeds zoo W81be· borgt.
•tulud dat er lUID Hollandsch bitter weinig gedun
ProfeUor Hofmeyr iJ hier •
werd, en dat dlll\fom ,eie kinderen er Dlete leerden.
Het land is verschrikkelijk
droog.
Onder anderen had meD eenmaal" een v",n d~8 leer·
geheflwosde Amerikaanecbe ond~rwijzere8Sen"
STELLENBOSCH,6
VOT.-Petitiën
dal d.
~ehad, "eeD jufvrouw die geen woo.td Hollan~eh
~
vel'lltond." Het beeluit io de !lak, lI'enomeo WII8, Kaap de Goede Hoop Bank de plntHlijk.
dRt IIRnlfezienbet antwoord 'Il.O de Scboolcommis- zigheid van de Kaapsche Handelsbank III o..el'~
ad
sie ollbevredill'end il, del& nl'l!'AdetiDIl aodermllllJ Demen, worden hier talrijk geteekeDd.
b~e1uite eeD OomlJlÏ.. ie
te etell;n Om de Kerk- jCevoolen ill hier zeer sterk teil gunak vali ~
scbool-eommi8lle te ,enoekeo b.t Hollanmh leeren Kolonia.le Bank.
(lflAr io de Kerkl!Chool ,erpligtel)d te makeo. en dat die
daar de Commi8818 Als eeD~ deputatie honne persoonlijke PASSAGIERSLIJST
EN SCHEEPSBERIG.
beamb. 0pwllchting bij de schooleommilllie maken 1:11) j" eo
TEN.
bad 11180 tot ledeD 'fl\n het nieuwe cOIIUtá werd eo gekozen
de hwen J. H. Rotbman, F, Liebenberg eD H.
Dog lagpf
PORT ELIZABBTH,
ti OcroIiR.-Giaterell
intulIIIChsll Noome. &0 ,oof@tel om ele inteekeninll'8!rt!lden un
iD .lIke ~. op 138. 's jaars te verhoogeD werd verworp<ln. ID vertrok dil Pretoria met de volgende paaaagierf
die wer- orereenetemmillg met het vool'lltel io het rapporl voor Kaapstad :--dc beeren B. Phillipe, Tatlow,
werden Rls b.?tuureleJen herkalen de heeren G, Elgenmann, Bicoard, Werdel en Fuller eD jon.
Waldtlck, J. N. RuthmAn, 'V. Liebenberg, O. F. geJufllronw DanielI.
,J
Joubert
fn A. r. VAn den Bergh, en IJjeuw )rek"z""
De
Danube vertrekt
heden
en
zal
JI88IIIOP
de heerpn [{. Nuom~, Jlln Gt-uDdetiDgh, O. P. Liebenberjojeli F A. J"nfl6D. Eindelijk werd heBIotdIl en malen voor de Pretoria mede nemen.
De VeniCl! &rrtveerde gillteren van Ooet LOn.
d~n heer Villi don B~r!!"8~eretl\rii, een doUCI'I'" VRIJ
£20 tot! te ~~n"ell, Lij welke gelegenheid er uiterat den. De derdu ingenieur lal{ ..iek aan de pok- '7""\,
vleiJ6nde tos>prnl,en orer hem lZ'eboudeuwerdt!o.
ken.
Do stoomboot
ging voort IllI&r dG
Kaapstad.
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ABERDEBN·

DE WAARDE V AN DE llIJN TE
K.IMBE~Lt.T.
KIMBERLEY.
6 OCT. -[le appliolM na\.
de "Central"
Maatschappij,
om bet'H~ .ya.
Sohatting van de Kimberley Mijnoomrru~l. ~"
verhinderen
voort te gaan met de bedenkiDgen
tegen de nieu wc schatting der mijn, waa hodeD
voor het Hooge Hof. Op den dag dat dE:rul,
nf~i ingeleverd
moeat worden werd gesarde met de kallten vernietigd, belllÏ88ende~"
Hof dat de Mijncommissie bevoegd 11 scbatl:lDte maken en later ala eeD liof van Scba~ttn,
voogd is bedenkingen
te~en zoodaDige JCba~
ting aao te hooren en te beslissen,
De Advert~er meldt beden in een artikel over
bet onderwerp
van Mijnoommiaaie-U1t~"n,
dat de maatseha.ppijen
en claimbouden Vlul d.
Kimbel'ley.mijn
sedert deu laten Oot. liBl t
betaling olltnngen
hebben 'foor rif loOt eeD bedMlg nn £500.000.
Voor het Hof nn Schatting
van .deD Ar.
aeelingsraa.d
werden getallen. ten opzt.gt8 'f:;:
de waarde van~ claim-eigendom, opgetpvell
volgt :-KimberleJ
£2,686.125;
v. Sterf
£2 650 544·
Du Toitl Pao en Boltfonteus
£3:510:000.'
De gebeele waa.r<1evao ci~ndolll
iD d. afdQQling wu oy,er do £10,OOO,OW Iter-
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"

oolded dat ee~. wol ••
predalteDUU',kt·alhier .. a llU&tiJ (leilolelD4e
-!'II.t.~r'~I'!1J~'teil yoor dit woJdistrik.t. ..
• Pieaaar eeeondêerde.
.
... MirlLlII

It Ke1iJder wa Jeer iqroomtn met
.. weid~ 1ti& OYe, de uoOdJakelljkheW

...,-;J r.~, Ot.,

~l;'!t
"D;"C

wilde ialiehciDJI' o".•r TrlUll'nalld.lu
IIiIDpallde ,oakoecen n de wijse ,~

p,. 'G. l{araia J~de, hij geloofde Diet dat
er .. u ~
Wil. die de 1'IIrgadering de noodige'
'hafonaatie
kelD. Hij Wil 'foor I11III wolmarkt
~
hij tMjf,lde .. of het de bo.ten
'~IeD
'OiL mj }oc~t nlf "e!f wol
,
___ tell, eu bjttaaJde de ~teJ'lte pnJHD.
PI ., .. lIjP.. da' _e Oommillie
~
OIQ. o-.e, d. nU met IlIldel'll'
-~~,
1l00dige illformatie in te ..... ,........,
'u .. a.·9OIIeude YIIrgad~IIJ1' rapport te doeu.
~. ~Jae!- P. Pienaar 'J&D. VaaJkuil leide, eell
i ~t
lOU! den beer Manila !lnoordeeleu,.
bet C"'U"'IlUU~
, .. Jrkptea nb &Ilden PJaat.eD lIur JijDe hetigheid
, 1Ii
lPj mOfjd Diet ",am. .
i
Il.
hubulde
hij wa lterk .,oor eel'
JIOClQteII~
op groote echaa.l. Hij kOD wol
• ft'ID lJOeCl op de' mukt alt aH de band kool.'!n. ffij
: .... PInle cWite boe: goed, prijl.o "oor IljDe )11'0~,tabd kneg .•
beer J. J. Fourie ltelde toen "oor :_
.
een OoiaiU beltaande
de heerea O. d6
add&, ". G. Haraia, D. J. Botman, J. F. Pienw en !{e_!~ra
Jl: I. 1. Pie.., worde b&tIOIImdom infol'1llatitf o.,er
4••
iD te
en o,er drie ~d.n
rapport

Je'~

..~10 0 0
5 0 0

:ar...

"·doib.

I.,

oon'r

Pa'nPt

I

r~.

1 ,Drie ~ger

0
0

0

(}

Va~

.. h-,

i,.

proe.C-

,

.

.

:

Jurr

ei

TAN

tOSGOED"
VAST- EN. -'t-I

'

T~

B ft Jl N,0•

• r{

I'. ~

.

.,

'I

11~~

i.

!

L.!

I~

..........

h!JI.~-~

""'-ea.

.

ala OaUlOlJtOl

~.

T,en einde de bes~de
Waterwerken
!l.lunicipaliteit uit te breiden, door de
Pijpen te\Yerlengen Daar de.Noorder
aan de Woning
vaD den H~r J. J. D,
;, en C<>mmiBBari88eo te &uthorlleeren de
fondsen daartoe op te nemen.
.

:Municipaal Kantoor,
~ October 1882.

I
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I

ENSLIN,

JrrJ-i

PWl,

STRUISVOGEL
WOL, ANGORAHAAR,

en allerlei Koloniale

2 Brandewijnketels.

op Commiss{e of ter: Ve

1 lfootzaág.

gei:naakt .naar Londen, het
of Amerika.
Bijzondere aandacht wordt
aan het sorteren en verkoopen
Struisvogel Veeren.
,r,
Spoedige afrekening ..

:.
Emmere en Trechters.
1 Persmaohioe.
. ;
1 Vooderma.chine (C~ ..oubter).
1 Schroef.
! '
Laddere, Manden.
Gra"en, Pikken.
Vloergereedschap.

0-

ALHIER,

Steret.Yi.

8 Ha14eggers.

VAk~1

IN DE STADSZAAL

I

1

2 Stnkvaten.
40 Legffers,

LAND

W· d
18 October
oens
ag,
s' VOOTmid,lag' ten 10 ur~

H. G. F.

pBBe.

Knip~ie8.

0

Op last "Rn CommiYariaMfn,

1 Eg1r8.
:
2 Paar Acbtertnigen;
1 ~pan Tuigen.
i
1 do. Trekgoed voor

4.

Enz.,

Enz ,

I

I

~.!Iz.

POPPE RUSSOUW &, Co"
NO.

VERDER:
,

H U I S R A A D ..,-6 ~leerellkQ,8tetl" Bedden,
Ledika\ten,
Taf~le, Stoelen, RustbankeD, Har.
monium, Glas. en· Aarde"erk,
enz.

i
i

V,IU

doen.

. VOOr

• .,ond een bijMD jDenigte heerën en damee Y&II rijn
i
.'
ID eie ~OJic
HIIJ!," Bt. J-.crut, gehad
hett, bit~_JeIegen.heid
.Ietlrtot lof nitp. wald 'ferreten
:.. -:
'fall deu
he~ in DwtecblaDd OYer het 8e&U de
-.dl eier 'er~
eD Ull&&Ddbela~ ,&1& het geW881t, die

laten ~Yerkoopen :.

Publuk

Schupen eD Bokk~n.
30 Aanteelbeeste.D eniJoDge Os.en.
ó .Muilezel..
.
6 Rij. en Trelcpaard~n..
.
4 Strnis'rOgels, 40ja~D oud.
2 Bokwagenl.
'
1 Kapkar.
,
I Open do.
,
2 Ploegen ~~t Stelle~.

in deranooe,

~~~~.~~~~~~;
ldoN~J), die' Dinpdq

;

-KENN1SGEVING
geschiedt
bij de"
eeue Vergadering
van Reaid8llt H
ders gehouden I\a! worden,

s p
il ., .

TIIN 'OU,

~

500

'te

1;::::- ....
~OP

.

1

MORGENS TEN

,

Voorraad. van

""08

M U NIC I PAL I TEl T

'.

18'! 0 eoe:
tbr'

'.

.

heeten' 8p11lkep.,oor veundering, toe"
.I~::ergtdenDg.
~Ioot, de kWtl8t.ietot de .,oigendti
,~kOGllt
~ yel'dagen, en daarop uitMn ging
.i CIIU he& ned, "n aar wae.
.
,
: .lVij 1a.bb&~. .heérlijlce
hier gehad, juiat in
WIJ haiilden d, ,..,oJreu ,..
eeue ilQOCe
.1-......... neeleD.
IIIIlj~

Of

ur
,,·oeusd ag,

J)E' JOHN' TO

N;Oif

PAARLSCHE

,

_.j_..

D

~'HARVESTER" M~~A

j

.....,

Ondergeteekende"
voorn emona zijnde
sieh naat deo Vri,j~taat ter woon te bege"en e. hunne woonpluta) reeds uit de band ..erkocbt hebbende; zullen

iGra~~estraat,

alleen

1

Paarl,

KeukeDgerlledeohap,
e.z.
Wed. RENO. LOUW,
6 Oct . .1882.

J. S. MARAIS, "00.,

E

: lAAN

YtIdeeId wa.ren.

Aardewerk,

"

.Afdeeting 'Woteuter.

~,. BraDthra~'8 BI
i!'

\

"li V

.

QEORGI

am.

HUbRAAD:
1 extra Piano met Stoel
.Musio Stand,
1 stel Zitksmer
Kleed-, Wa.sch·en Aanzettafels,
1
Kleederkeaten,
Ledskauten,
Stoelen, 'GI&8.

Levende I:fave. enz..

(mE)tIJzerll£Q ......
"~~""_
Kleine Vaten

'
:;'
AV'
E
,~
~
L
I
zw .

q"

.

.£11
o.:.blie'TD
'.T I r'''noplng.
Jl",'W
Ilv

•

.~n

Secrrw·

j

nRm

AlIi.

M

Op ,rrijtlag, 20 October aaast
~.

EINDELIJK

op

".n.

IlÏf'

,

i
2 Buikplanken met !Jeeren
. 3 Zweed.obp Ploegen:
1 Howard Ploeg
i
1 Egge
. !

"U

v. ~.,

hare Plaata &an bin
hebbende, zal publiet

~Dderg6teeketlde,
.,erhu:ard
doen nrlcfoopeD,

. ZCJiOns

I

'

I~

DE

Kapkarren op V
OpeD Kar

BOEROERI.TGER·EEOSCHAP:
1 Bon..
gen 1 Ub-te Wagen, 1 Kapkar op Vereu,l
Op;n rlO.,ido., 2 paar Buikplanken me~ Leere=.
1 Kafbo~, 1 Span Beestenvel Tuigen. 1pw
3 Wijngaard Ploege~
Kar Tlli~en, Zadel" en Toomen, 1 Juf'I'OIII
I 0 0
2
Do.
Scb~e~
Zadel 3 Noward8 Ploegen, 1- Eg, Graven, pu.
1 0 0
1
Do ..
Egge
keu Schoffel!, Vorken, Manden,' 1 lot Wijt.
2 Span TUIg'f'n
I
'.
gaa~d Messeu, I lot Zeisen, 2 V
.
oenl()eIlteDj der Kolonie:
1 Span 'Jukken me~L Stroppen en Riemen, 3 Ladders, Keldertrap, ~I)O Zakkep, 1
2 0 0
Graven, Pikken, 1&nden, Varken, ens.
en 6 Rn<'luwe H,'t'IILenvellen, 2 ixtl'a B
1 0 ',0
"ijllketels,
compleet, .
:
lo
9 uur T.m.,
LEVENllE
HAVE:
] paar ged
50 Leggers Jonge W~in
Karpaarden
(16 handen), 1 paar ~do.;
te zijn~:
'.
20 Do.
Oude
dol
'Jollge
Uellgsten,
:! jaar
oud, l
. ~e
6 Do.
Brande"ij.
H~lI~t
2 extra Schietpaarden,
.J J
4 B,ratldewijnketels cPmpleot, bijkans nieuw, Paard, '2 .'xt.ra Ez-Is, (3' jaar}, 50
ed wat rerder zall wordeD aa~gebuden.
schapen, .25
Ooibok ken met IMmmen,
1. J. DE VrLLIERS,
A.P.ZN.,'
. Vette Kapater Bokken, l :extra ,Kerry
in melk" 3 Koeijen
op Kal,en
Vaan-eD, 4 Oseen geschib:t voor den
Paarl, 29 Sept. 1882. ;
I extra Ho landsche lhl, 2 JlI'Ilr
De Heererl
& Co.•Afslagers "ogels (1 paar extra Broei.,ogels), 8
. . J. S.
,
MaDuetjes .

ft
2

a.c.DcleeN
dOOl deu heel Donalclaon en aan- .
, '_"a
. op; ."rlOll)[ nn d. " __ doring nnoebt de .,oqr~,deD
~IIR;P.O . .Man!i. nu rapport te doen .,.n
, liJD' .ndiD~ nur het Oongree te Cradock.
·.,.. De. heer ~
DAm It,t woord en sprak miD
•of !lieu aI. YOIgt. Het ia thana mij eene Mnge, lt&1DII taak a rap~rt
te moeten doen.,an WAf ik ala
•UW l'eriegenwÓOidilrer op het
jredaaq heb.
~Hij liet bet in huden der l'ergaderin
lijne bandel,
goed te lrllUl'en of at te kearen'. Hij moeit
De
wotat
.. IUW'emge heel'81l eerlt hartelijk danken 1'oor nemen.
,
~
f
;c1e eer heID .. Dpdaan, .,oor bet "'rtrouW8D in hem (1?IIAl er niPts libelJeue iD d~ brief il en
!....
om hem, alt IIfge'urdigde te kieleD, hem Yel h~~ ondetteekent~letten wij bem er
'ill hOD woonhOlMef naar het '_rate Natiomale ()On- OD' lijkt he~ dat het ~Yerhaalop eeQ .,er,n.dilll
e.!-_Ienden..
Hij gl!Yoelde zich er trotech over, berusten; wapt ho, k,nnen Ita~6nten die
seleie lijae IwUheden en tekortkomingen Murray lI'etllddeerd lieeben on~1Indi~ sijD
iwven lae.. eu de YlrpdtriDg ~ed bekend, en ,hij bijlonderhede~ der ~Oerefor~erde'
lerk
'aneld ... ,. of hij wel gaan
en moeijelijke Zui4.dfriiaa,J.
'
' :...
twOord,JijihedéD op.hem Demen 1011, doch de
!4IriDaeade ea eenparige aitnoodiging die hij kreeg,
,
..
:
·,iaoodilaJrte b.m un het "enoek te "oldoen j bij ge- AAN DE L~DEN ,VAN' DE CHRIST~LIJKE
rtrooette sich de opotTerinA'en «in~ nur Oradock, "Ulr-nlll"l'lr:rnn
n '
.
'JUjlroil dn~eringYllrlekenD
dat hij er geen Ipijt
Dl~GS" EREENIOING
TE STElLLEN.
- ~ lWl,waDl hij bad er Teel ondenindinl opgedMII.
;
OOSCH'
:
'" Bet ~
WU, ,ooale men reedt uit de couran.
Dierbare Jopjr~ling~r-lk
he" op mijne ~i. naar
..
YenIOIDen had, eene uitstekend eueee8. Spre- de&~"Iaa&llYe~laan u:gedaeht. en den Heer ,edan.t
... .., bier eelie lrortel!Cbeta .,an de "erll/aderiDr, en dat gIj tot onse Ontbpudillge-VereenilJing IJjt &ott ...
_ ... ,....
~rd oTer de otdelijkbeid en eeD$gelindheid er
g~treden. H_ UI q- nimmer ~rouw'n.
qJij lijt
;Bet ..... .,oor h.~ 'enaaend en aangenaam 100 Yele uil "erechillenile deelen "an 0111 land nllAl $telleD".,. AfriIraa.,.1rijeen te lien, gereed han Item tt) boech p:ekometj om daar te worden opgnoed'; en ala
...
!tooreu "oor de weh'llllrt .,an land en 'folk. lrij eenmaal. ~r
bui. terngI'eilrt, ot elde~ Uwen
.....
uindheid,WI.
de grond.lag der Yel'pderiDji', werJrkrinr Intreedt, lUI ziet ",elke lehril4
Afribanderitme bad sich nol!'Dooit 100 lterk yerwoeeting ete dranl{ aanri,t,. dan lult gij
II'"PIIDhurd al. het sich te Cradock Yertoonde. Het dAnken dat Hij uwe ~gen heeft geopend alo in te
.tribaae
element beeft te Cradock getoond wat sien, boe nood~ bet iii om alsltawi1 en And~r81wil
...
lID al doen; wij moeten Mnllo.den op den een Onthouderite lijn.
weg"ell hand UIl band lOedewerkeo en
Ik leg om iu:eljmJl. Herinnert gij u wat onle
j
lID JegenereD.
Wij worden bespot. En Heofdrellter oqlang8 h~lt
IfI!z~gd aan de .ta~ellten
.....,.,.,
OaiiIat wij ala de Wire' iDJl'llletedell'fan Y&II liet Zuid A.trikaantche Oolle,e, namelijk, !lat bij
Zaid
"oor de irelnart 'YIn den lande werbn vele knappe jo~gelinger! beeft gékeod die lal~r door
·~
en on•. oogtn openen om te aol'gen dat wij den drank zjjn ita II'ronjie gegllaQ? Als ik lieidat in
~
Afl'U:anm~ fie regte mannen op de regte plaats, onllen tt jd JO<) velen \loor te beginnen met: mati~
....
OD" "~Dwoor1UgeJ'l
nrJirijg8!l, en onl te drinken al1enll'8 t~ Yeel drinken, il be* dan
· Iii.*
dOOJ fortainlOekm
wilJ~n laten re- niet urmetel tAn mij \te leggen; ik III bet ~en
~
.
om matig te dr!-nken' ;Regtera
maJrietrate~, ~
.8~r
leid • .,erder: Vrienden, bet ~ nil oDle dibnten en brke,aa~ed8D
ZIJ~ door den imp;
lijL ~t
auJrt mart. De een wil Daar den te gronde ge*,
~Wi\llij
eeD",l." matige d~nk,.";
.t:. DoDd, d. ead~re naar de B. B. Vereeniging. De de dronkeoechap heb&u verafechll~; ..
dan
.. lid d. conacitatie "an den Bond it goed,de ander niet lieTer YIIilJgbeid.h~ln ~j .'IIJ eD df?,.bk ont~
~e der lJoe!nyffeetJging.
Zelfs in ODle eigene houden P Hoor Wilt gljibell1'd.l' ID t ee ·on.r bin~.. ~
WIl er' twtetpalt.
Maar wat conltitlltie. nenlandeehe dotpen.
'
,
[ :
.
. .
l· ",
.
. LMt ~Dlmotto ,!,nagwndb!'id Willen, eD laten wij
Een jongélin'g uit e~?e goede, tam;~lie. di~ iD de
laad MD hand werken, en wij lllI1en met onlll zaak magt 'flin den, drank 'Jl g8Tall.n, gaat nllar de
........"
.. bar," lejlt dat hij m;t deu. "}.-."man" ,dor bet
'
i Sp",ker ging tÁn 'foolt de Cradnekeehe
beeehrij. lllAt.t eeD botte.l ch8mptql;Ded~n;.en, en dan -.ianhet
llnteD
'ristll"P
te lellln en "erkJaarde, en maakte dui- lenn dat. hem 'f.8"eelt, "fsche~r'.Jnemen wil. En hij
a.lijk: UIl ~ nrgaderinlr wiilke ópinie8 hij op bet brengt dit voornemen \en 'lltvoer. Hij etertt al.
' ~
gemt bad. -en aan wet~n kant hij gestemd een z~lfmoordeha&r. Eh ;~e ~ndere jongeli~,
de
I
..
: WO !fa d. Ylrgadering andel'1llw bedankt te hebben loon IIener achtbare taa(U~e, 'Wordt drenken dit het
Jatj dtteJt on • ., toejlliching.
hotelIredrAgen •Qm te ~ula op lijn bed te worden
~I
~
• - Ir ÓDtl&ondtoe. len kortedUeuaeie o"er hoofd. en leiegd, d~t milt ,!ele \Ur~n dAl\rna lijn .terlbed
' ."belu&iag; d'" eenige heereD met eien beer wordt. Hi) sterft dle~ ftr'lhgen dood, dien al menige
. 16tai• .,.nchildeb o.,er de &k, en lich "oor hoofd. dronkftftrd jreetofY6.
Bedenkt- bet dAt wij eeDS
Mluti~ "erkJaa#en bo'en )uii,belll8ting.
.
Tin de dronketl!Chap een;afk:eer ~ebben lebRd. En
MalAla prefereerd, buiabelll8tinf( bonn wie weet met welk eene !reugde hunne ouden hann.
toekomlt hebben te lZ'em<tetge-zien'.
.
I ltoofdbitlutiDg. mllar waa ni~t tegen boofdbelaeting.
DE B~STEEN ~-[EE-'''''~--G-EZO-C-irr-E----tr---:
De heer P . .1. PieDIIIl1,0.1lI., stelde eeDe dank.
Leeft
nog, vaders; moedflrl, broedeJ'l lu~ter.
~
aalf deli fleer Ma~ ,oor. me heer hAd deler jonge iogeil? 0 ~~.smart beeft a d~or1'ord,
00 LB. EN 100 LB.-TE KOOP
ft!II tPdUII 'fan tijd tot tijd, en de nl'gadering was en door,boort II Ilop.', Illll 'IJ II\n hM akelig uite nde
HUNNE PA}rnU~EN
.
.-J .. n hem "lIlIebl\ldlgd.
d.nkt?
God HU benre V. op, en ~oollte U.
, De h.. J. J. Foarie IIfCOndeerde•. HIj kan geen
En,pj ~~ngel~~ge~ftftlf wie ik dezen briel schrijf,
'iDden
den beer Marai., ait naam der verbhJdt l!'lj u lI'et In d~n Heer, dat jl'ij door ODt.
'.; i
V
" te bedanken. Hij Will btoschaamd ala houder ~ word6n een pid bebt "rlftten waar 'dit~ 0]1 ien heer I&g, hoe oDYermoeid bij Wil. Elk- lelfd. g..,Mr a 4ag un.
Iii
bedre~t r '
ion UIl bem HO voorbeeld. nemall.
Maar ~enkt dan ook
andentn. Hebt gij een
yriend. di!! een
i. ,wij.t hem op het
I VOOl8telmet toejllichiDt{ UIIlleuomllD.
, Ik moet hiel meJden dat de heer de Smidt Diet tet droeri,; Eiindedeier
dié 0011 eene matig.
eiacl. der Yetgadering blij_n lIQn, en de yice- drinkers Waren, .en
al ''Wa! het op o.We
~tt,r,
eie beer D. J. Boemi.D, toell de voorlitte,r- knieën. qm tot JIunne
til doen wat rij
lnaam.
hebt gedlian.
~
,
l»e .,
PieDllAt bragt Da d, wenllChelijkheid eener
Er sijn in on,e dagen ,"felloeIlbll'!ttI tot OlIl11&tig.
•
!
i .....
~
in bet .. "~nitteraehap
d.. Afdeelinge, heid, die onae ,,_dert
Was er
~
~ .prake. Hij wijde dat de Voorlitter .lecbte in balln. dagen!
drinker te
! éfJI, beelileënde litem toegekeD.d lOU worden, en niet worden, dat ge,'"
ie
grooter.
Daar.
' .. Remmen.
I
om ontwijkt den vijand,
"ermetel uwe
: ~ heer P. J. J. Pienaar wilde dat de Raad ait 9 lmeht met delijóe.
! led .... t..hoorde t.I ~."
en dat dan de Raad lijn i Het behage deil Heere
:Voonat. lelf lOU .kieun. lJe MAjli.tr&aL maakte anderen te Jerenén.
! lOIIIjI
den Di'.ttrik1arud ait, &Ja de ledlln 4. en 4.
'
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Voorla zal Verkocht
van den beer STEPHS.

:~orden 'foor Rekening
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.
I.~EEN·DERDE AAlNDEEL in rle Plaats
gelllULmd "'W 0 I Ven kj 0 p ," groot in haar
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genaamd
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" V 0 e t pad.
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