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-UN 10 N LIJ N.
JLON!~KL.JJnM~IDS'
jDo SloomboqtlU~baPt>ij uiUBIOli"

(ea.uIITJ:IlSD ).
De ~toom~1I de.r ~~teb.ppij ~trtre.. '

ka ftQ K .. p.~ DUI' .

"GELAND.

lo

Y EXEeUTEURS-
KAMER.
IB pAARDD.I _

IJo~Ezels
Do~ Paarden.'ria JUDtIRA,iom deo &Dd~DlNGSDAG,

te ST. BELlmA en ASCENSION ~l ..
pO,oe op l!epaa.lde tUlIIlObentijdfll.
0. de l eemQo Dageo GfIII Extra Boot t..

_eaa de )faaJOO+ten in.
lIfUBIAN, 'Kapt.! GuJ'ftlf, 24 <Wo.
lJANUBE.!Ka~; Hl1"WolTR, 1No,.
TROJAN, :Kapt. LAR!IIIR. 'I No...
AFRWAY, Kapt ORUTCB~T, 15 NOT.
DURBANti Kapt. BllWlO, 21 No ...
UiR DK IUSTU1.aN8 IN. N!'AIi
Verirekkeo lij WEKIILIJKS, Da aaak ...

tan iedere Stoomboot .all Eopliu!d.
'. Retourkaartjes wordttn uitgereikt tepa Yet'-
)..:ainderde Prijsen. . .
.. Voor 'tPacht oC Paaeage doe mea aanMJR bij
~e "U.ion" Maateobappij.
1 TH08. E. FULLER,
, Direkteur-~eneraal TOOI' Zuid-Af'rika.

STOOMBOOTMAATSCHAPPIJ
"U N ION." "

8£RIOT AAN CONSI9Nt'S., . " ,

SLAGTOS

OpMa.D4", I
ZAL. bovengemeld getal

den Verkocht uh deMali.lk .. I.
, . J. cl

Wellington, ·11 OotQber
~..... 4. •• Ilt....

: DE ~I 160 ....m.....rJ'£
Zullen te Koop..-- ....-

geboden
TE MOBTU- .....'..,....·-

OP MAANDAG~ 16
Ten 10 t1l'8 '1 1l00t'dlal.

14 TrelirOlllml
6 NI.,..t"._Ii

18 AanteelbeeateQ
6 :Meni. i ;".a Rijpeardeai " :

29() 'SobafJ!n ,.. Bokke" aU.:j in pM.
konditie. ! ,;,:

lI1JJIUAD i .

Boedel
BLIEKE VERfK

_' ., .Ó. It

VAN
I': :u:R H' ;Ui,.,.'I't "Z· "SI

• ' I,~' -: I . '-'.. . . :,~1 ~

.~ ·i ", . it;.. . !
oeK van Loop- en Prest~ichstraat

j" . , ", ' ,1; j. ' i

VAM IOSTl!.UB

.,H:.,·.. en Losgoed,
-,VOORTAAN sullen geen goederen w_eo

aCgele•• rd d~r de Ontacltepiagl Apaten.Il' Maatschappij: sonder inl8'lering ... de
of !illa of Wing; l'die TJ'oegtijdig ,moe&ea 'fOI'-
dell iiIgediend. '

"IlillA. of l.&dililg" Toor goederen" op order
Jeconmgueerd moeten ingediend worde. ,tea
kant.ere ~er Maatachappij al. tot hiertoe. " '

T. :&. FULLER,
Algemeen bestierder yoor Zuid Afrika.

Kaapstad, 21 Junij 1882.

.
BOV~NGEMELD getal

zullen Publiek worden

,., Al M ES BU
-8' OP DINGS

., 17 OCTO.m.
, DafUlijldna aankomst van ~1'l Aaa~7S~CUJ

. scJben Trein:
De H.eeren J. W . .m.U'VAA.&:I..Dal"I

sol~eDten Boedel flD !LUaED· TOW
i r
~_ ~ 1

:;.' '.

N])ERDAG, 19 OdTOBER
rli 'I

'1'•• 11V•• '9'••. ,1. !

Naar Itnyma en Oost Londen.
J ) E KOD. Maalatoomboot
- NA.TAL, J. MOlTO.,

Oezal!;Toerder, DU ill hn dok,
sal gereed lijn om ladiug te

ODt.-DgeU op Yaandag,16 deler, eD la) .poedig
..~kken. .
Voor Vracht of PIW&.e Yervoege men siob

bij de S&oombootmaataohappij II Union."

;',\: ~
.......It..""'ll.ii worden voor rekening> van den boYeD:t~melden .

sek4bn HUURHUIZEN, onder Plat Da~j ,;bevattende elk 4' "'''Il''""'
twee ruime Kelders, Stal voor ,4 Porden met daal$D j(J."IjID~DUIlj

breogt eeue, Maandeljjk~he ~IUll'1~l;antIL lOa. op; z. A. A--Publieke
D·E Kon. YuJdoomboot
. NUBIAN, B. J. Olll-

nN, R.N.a, Oelaroerder.
&al all boven ..ertrekken op

Dingsda" 2" deler, ten " ure n.m. ~era
gelieveu aan .boord te gaan un de OoMkaai,
(Alfred Dok), niet later dan 3 UUf D.m. Oeen
WiuK UI nai 12 uur '. middag. op deD Mild.,
worden aaugenomen. -;

Voor Vraoht of Puss,. d98 meD aaDsoek
bij de Stoombootmaataobappij ol Unicna."

BOOrt; eeoe UIOl'ti.
~WIJJ .. .ufll. Leggen, Halt- ' ;

HltII~delwiilnll:eI~ ns., ill kori ill.-
op eeoe ...... ..0-.

Alaook Voermachine iD lC*le
vl'lrder wordeo a&llge~.

zal g,geven wordeD.'
Ve"'ko(mi~1nte beginmn om 10 twe ~.m:

.6., G. W.6.TBlUfBTE,
, s.oretarii.

i

160ct..a".•
ljLI[!;N!I~PPg't!ID.ld.'EZBLS 'ft PAARD.

erlrl:lQb'"worden aaa Jr L A lt•
, Z~ ÏD .,.r.s.

&aDdaCI~ n.n ~.
UADIlt.UII.Lt DO~INGO.,

!Doflober

AAN FAMILIE EN VRIENDBN ,wordt
bekeurt gem_kt da' het deD See ... be-

haagd beeft dOor deo dood TaO mij" sijde ...
te DeIDen, op den Sltea deser, mij. teedaqp1ief.
del Eobtge~t: W ILL•• P~au. BftJ." iD 441ft
ouderdom Tan ~ Ja""o, 1haaaDd eD 1dat, .ij
DlJatende Diet 8 Kinderen OlD eli, OD..........
'fI'lifie te bet~.

,D. WD. W;' P. RETID, II
, I Oeb. LI Bou.

Paarl, 9 ~ 1~.

OTRRLBPSN, te;Dutoitapu, op c1ea .6.... d
ftD a,_" 9deD October, on.. rIicf:d.

broeder, Ju ,Nlcer.ua DI VILLtIl8, ... de
:toorts, in' den ouderdom Tan 48 jutD. .
Uit D8", n.n Iijne broedera. .

'. . J. J. DI VILLIBtlS
i A. P. na Vu.TJBW,

Noordlloek, SimoDlltld,
11 0Ct0_ 1~2.

..
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V. D. POEL,
Presidem •

" " J. A. BAM, Vice.
President,

" " HOFMEYR,

" " HOFMEYR,
ti " . DUTER,

, " " DB .VlI.LlJUlS,
. t. " DE KOaT};;,

" " WESSELS, .
•• T. Vos •

fRK.ft.".
VF:E EN LOSSE GOEDERHN.

I. '. "NTZ Elq,O.
Octooor 16.-Wttliington, SIsgto88en 'all
& F.Je Roux.

H VIloLtlllS )'.lBRE lli co.
16.-IiJapmut.a Station, Vee, 'ac

en JU'b.
I. W, }I(lORRBES IR., BN co,

21.-Mlllmesbnrr, Paarden ,en
vaa J. A. vall der Wes~buizeo.

RKin: SN TEftSFI!:LD.

00 ~6.- H,iversdale, \'ee eo LoIISC Oue.
, in den Boedel van J. F. Barry & Co.

w. DoBDS.

~S.-ijQberteon, Loaao Goederen ill
Boedel IVan S. J. Fouche.

VASTGOJl:IJ.
I. I. 80'II11a IN ZOON.

16.-Tulbagh. Vastgoed, vao De
J. J. Mabille

H. 10NIS .I. co.
ber 1:6.-Kal\p!ltad, VlIst,goeS, in dfttl
vao ~. Towusend.

, 19.-Preetwicbsi-ra,t, -Kaapstad,
"IJLlIt.t7nAt1, ~n den Boedel van A. TO"ulWld.

i DB vos IN THBROli.
OctobIW IS--Brandwaoht, af4. Worcester,

CU ~ Goederen, van F. J. de Wet.
her 1. - Over Hexn vier, Woroeater,

811 Losse ,Goederen, van D., de Vol
g.

W. 1II0RI!L.
hor 24.-Riversdale, Vastgoed, in deo

I van Bell & Co.
, 1. S. LltW!S.
26.-Rdhllrt8on, VMW! ea Losae

Hi~.l!ri""An, i~ den Boedel VAO J. F. Ciltiera.
Wil DODD8.

ber ~~, -RobertsoD. Erf en ~ Goe.
in del) Boedel ,an C. W. van Dirk e.ED.
ber ~7_-Klaa8foogdllrivier, ROberteon,
811 LoIse 'Goederen, in den Boedel "an

Nothling, '
~.-Rohortson, Vute .u

, 'au M. H. Hamman. .
Clllcllob4!r2~. - Robertson,' Erf ea Lotse

, in den iloeeel van Z. Oilliel'l.

u "S. J.

DE "'ZUID lF
" VOLKS

'V£.V\".I..Il'O' in het groot. en in he' Ir.lein.
'::!1MlCla,llt.ellt.boeg"jnden.
herlltftltlen" van Horologiee eD klokken

niigel'0er4
pneld naar een

astrO&ilo~liachebI'Qgulatear. '$>

den On-
!,'~lE'rlleteleJten(~e'ft''''''j' ..n ingewacht

18~2.·voor
, {met loopend DE' rnte-ekenin,

£1 168. en ,Of lf'
ja.ar. VQoruit •
It'.lrdell dtoie ,olle bladen

/, 9":zij die voor
t61U.... lIl1\h. b!MJll'~rQlamlar en Trut· '*iánken DlOeteJl

kénnil genD Yall hun 1tft4~7'Y1IArrIAn

Agenten voor de
en V .

KilN" E,'
END."

bl.,1 is in de Stad
, "rli8triktea £2 -h. per

eiken inteelten.ar
r ...eek-tocllezondfn.
~BI~d welllchell te
, maa.Dden "ooruit

Avontuur -
Beaufort Weet"
llethulie '
Boshof
Bri ta tOW'D -
Burgendorp-
Ooiesberg - ,- ,_
Ceres - ,'-
Oaledon
CaI,iDia
Cradock
Clanwilliam
DurbM
DialDAntveldeD
Pranachboeck '
FruerbW'1i' •
Fllur8lmith -

Knobel.
Y. ei. Merwe, O.JD.
d, Villiall;
Reenea,

J. van ReDsbU!t.
. Norgarb. .
Lindenberg.
.nn WijK.
le Rou, P. du P.I.
HodgeoD.

unkamer st:TIWi

~UJ:t1W6 _ ....... 4

;'111' 11 .. 18 0et0IJw, l18l.
1\1L1'/III\I,peIIlD, perS ba. 0 16 0' - 1 9 3

lb. ••• U 1 10 - 0 2 ot
bot 0 0 lt- 0 0 li

o 0 2 -0 0 lj
o 1 8l-;0 2 1
o 3 6 _10 li 8
o 12 4 - 0 13 7

..02-9-062
076-'01111
o . 4 10 -:0 '1@
o 0 Ot- 0 0 of
010-:013
o 0 6- '0 0' Ó
029-0311
o 0 01- 0 0 21
o 0 0.- G' 0 {Ij
o 13 I - 0 13 1
o 0 1.- 0 0 li

..066-0111
'... 0 0 6t- O' 1 ?i

o 0 01- OOIt
011 9-0,' 9
U 10 0 - ti 12 0

.. 0011-0:10
00 lf-O,O 2
U 17 6·- 0 18 0
o 0 01- 0.0 1
OOOf-O:O

,PUBLIEKE VERKOOPING
VAN EEN

g::r.ReiD~
Heidelberg -
Humauadol'Jl
Hope Town-
Hllllover

IOrta.er uit. Hopefield. •
, Jacobldal.

kantoor. !~'X'ol'annllland
Maat~hsppIJ. Kroonstad •
Seo~e.ril!. Knkeelrivier.-

i LAdyamith (RiveJ'lldale)
LAdy Grey (AlIwal N.)
.Maraia'\Mug •

, '

Maldaelbury.
~[iddelburg -:
Murmyaburg
MouelbAai •
'Macteao '
MontAgU ..:
Moorree.burlt
Natal -
Namaqualan4
Nuareth -
Oudtahoorn -
Phil~lphia i
Philipetowo .

(KOSTBAAR ERF

Iv"" IS om J.f OclulJw, 18M.
£ «, d, £ ~, ,d.
o 17 9 - 1 6 0
o 0 1 - 0 0. li
003-008
o 2 3'-- 0 2 ,8t
0]3 0 - 0 13, 0
096-011'0
140-14'0
061-08l
033-03$
o 0 lj- 0 0 ,
006 ......007
010-0100
o 0 0t- 0 o Il
001-001
102-109
o 0 1 - 0 0, Jt
2 W&geIIseo 22 1\arren.
2 do. 9 do.

,

06ELVEEREN.

ONMIDDELIJK' na, de yerk?áJ>ing in den
Inlolventen ~oedel.~ Zaoharias Cilliera,

OP

ZATURDAO,~28 OWOBER 1882.

aandacht wordt gewijd
sorteren en verkoopen van
veeren. ' ,
a~rekening.

Potcaefatroom
Pretoria
PeArStoo
Piquetberg -
Porterville

PriMK"
Ri,eredale -
Richmond '-
Robertson -"
Riebeek Wellt
Riebeebkasteel
Somerset Weet •
8tellenbollCh

. Ste)'DIburg. ~ •
8weÏlendam , •
&ldanhabe&i
Scbietfontein
Sutherland •
Somenet Oost'
Tulbagh ~
Tarkuiad • , ,. GfIO.
Uitenhage tt • - O. de ,
Utrecht (Tran.vaal) - B. L. ""U."Dil'.
Vao der Byl'l IUaaJ, P.O. D. J.
VI!'Dhlnborg • _ D, P. .
Villieredorp. _ '\lV.
Victoria Weet R. J.
Wijnberg • G. de ,
Winburg . • O. nD Biolmllletltein •

f E. G.
, JF.
- J.
. '"

RM8, from SoIl~h.mptoD.
TABL;1i:~A Y.-DIPARTUItI8.

"""'--nur bk .fuin to AijrOA &y.
U:I:--uer bk pberOD lo Oalcutt.a.

k~ Wil)lelmioa, te Gum.
'iIj)--uanu to Nat.al.

It

II

'RUSSOUW &'CO., ,::
lt'10,.BURGSTRAAT,

KA'APSTAD~ "" I

: PAARLBCHE

BRANOAS$URANTIE " TRUSTMAATSCHAPPIJ.~-' ,t _

rPt1~Iieke Verkooping
I!F' I vu JU

~',OSTBAAR ERF
,. IN

~&QOIDERD,
. ~ .. "'\.)- '--t- .., ,. il • ,

RQBERTSON.i , _

[lIn deu Insolventen Boedel V&tt
' Z.A.Cll.lRI.AS CILLIERS.

~ ZabrdA8' 2a lW 1882 Vaste en Losse <loederen,v, ,I -et. V~., , LEVENDE HÁ Ft, ENZ. .ZWl.!LENlde OndergeteekendeD Pobliek doen T_ d I ' ~ :Ya!8rk' pea : , .UI ell, nsolventeJJBoedetvan WILLElI" "~~:fl.l''" €>lUl.~kere 'I E"eat, plegen ADRIAAlN BU&GElt~
iii bet traalste gedeelte 'An Roberteon, be. " , ,
lant, met rinen f~j~n ")ngaard Tan oirca OP VRIJDAG, 20 oar; 1882
~,~~. dl' ~..,h.l~ ,veet. l'~eeJ , TBN Id URE viM. : ' """'. ~ ~ ~. rr... ~heidetl~id~~_ ; I"~" t,; .

DOOmen. De Gebouwen bettaau, tut een ruim' ',!
Juchtig en~ d41l1Dieuwfl&en 'lD~k ge~awd, DB ~derget.eke?den, behoorlijk ~I.at door
Woo?hniil, henevene de noodige Baitengebou. P l.oe Curatoren ID opgemeld~n Boédel,auden
~""hi?!-I"t1Dz.,. alsook een kl;eine aparfe ut'ltek Verk~pen ~ de PJ.,. lelye, op bo. ID'
"W6ilJ~g, 'n ~et III een der besto en verki8llijk. v~gemelden ilJd en d~tutn. i i

,te Ea:gend0D.1men op bet Dorp. 1-. De Plaata ge~d "ZANt>DRIFT" sijn- '
: II. LOSG(}E: I.-Bestaande uit BrandewijD. de, een gedeelte vaD, "KAT~IJNSDRIFT." 11••ren,dá~lt.
'keteist Kdipeb en ander Vaatwerk en de ge- gelegen aan den OeTef nn Berkl'iYi.r. omtnmt IN ofth. Jadgment ol the MUIIJi'l!1IDAI
wone nnébe~denbeid HUISltAAD. een kwart UDr vau het Dorp ~elJingfon, groot 'abo,eSllit,. S.le will be

'DO»'US J B ' ollltrent ~ Morge~, h~f\ praohtige Zaailanden at R.......... '
' Af +, ONUS I f (gedeelteliJk bezaaId) ejl {raaijeb~Tuingrond met -- .... nld, in the

De Verko~opingbegint teh 9 :VolopWaur. " J: : ' the 2áth ol, October,
~ i:.1 ,ure"8 V oor .dd ' .DeGebo~wen ,onderlIJceren 9ak, Sijn gebeel k~l~,W,B:,~!!..6"l"'ou.!:.:

' '. lll.l ags., Nleuw, en ID den beaten fltaat "~:~~tie. • .. _.., r-
J. P. FAURE, l~. Bet gewone 8B8Qrtiment llliia~d Boer.
11 J. DI YILLIERS, A.P.IDI., denJgereedaobap, Karrên, TuigeD elll' '

Ouratoren. ' VERDER: ~" ~
W; DODDS,A.jslager. 1 P.. r.gedreaaeerd.:Karpaar4en i

, ". ---- --r- lJ MeTU. Paarden, en wat veraer aal word ••' 'GBVOVD'PV : 'oorgebragt. , .•
" .' , "". .D.I., :' J. D. O~LLIERS; 1 ;Oes.IP~ !,"l ,Plaalá ~e~lamr!.~~p (Q18t. J. }f'. P. ;PEROLq, O.ratoren.

~lti), een ~oodbrlline MERIUE"met JlJ.L.J.N 4' OELLIERS ~fi 1,.i.
een ~lelD koU~tJe Voor, dPD kop, geb~d- , ' ,;" '-vm.
~erid"op den hDmboQ~ S.·L., omtrentacht
~n ouc) m~t ,een ."art geelbek M~e
YeuleD, oogeUlerkt en zeventien maaDden
~, en, verder ,nog een klein Hengst VeUlen,
~~.kt,~do~l:erbl·lun. drie maanden tA.d.

, De Êlgenaar doe aanzoek bij den Heer
fUT S~.uU" en hem ui dezeh'8n na aftrek
\'Ill alle billijke ,kosten teruggegeven worden.

Oont.e Oacar,' 981 toOI (ol
D, trom Ouchif' Sept I, to ~

. W Andenoa.t Co, ",enA.
JI!JIAD, 894 tOD' (of DuDdee). Ed

frum San ~iaDe:iIco, 29th JUDe, to thia POle.
wheat. To",ed ialo Doek.
wed b$ ~.ila MagIIDI, 181 tOot (of Steek.
,F Pelte~n. from Urllmmen 7th Jal1, to
for orde~. Oarlro, deals And boarde.

bk Hedvig 1U8 tone (of GotheobulP), ~
Rli.H.,"'hn ...., from Kram/orde 20d Jlloe 'and

Juile, to thil pon tor orderI. Cargo,

zllLLn WOIU>Ilf uas:oCB'l! :
1 Wagen,
1 Kar, c

I Span Tuigen, !
5 Uitmuntend~ Ezels, $I
Eebig. Artikelen HIlisra'ad.

J. P. FAl}RE, ~~ ';
'J. J. DI VILLIE~S; ,j..,P.ZOOlf ••

,: , Curatoren.w. DOD~S, ~fs~ger.

WEL,LINITON.
, PUBLIEKE, VER*OOPING

, YAK 1

m APRIKAANSOHE

BOUWERSVERE£NICING,
.. ,. (BEPE.RK'P). . :,',

Wellington;

18 A. 7) Wonleiter •
'" Willowmoretoe tegen ;- ....,- +- _

de Vlot- DE
te ,InJeg: Ir••• AlsualUe e. ..'!".,-10111;81111 it ij
00 in elke ' .

~en We.telijke ProYiDcie
te verpe. . '~ Opgerig' Mr.1.,

KAPr-rAAL
!DSCHE RING EN DE
~ENDING.

belangiiJlte discWlsie,die welke (
.ull'K!KlIiIl' ~r vergadering van den \

Ring to Somerset West
ov~r de z~ndillg. In eenig-

Ari~IA"!n vor~ kwam de daar hespro-
toch op ongeveer ~ezelfde neder

dle(liiivia&raaD het Cradockache Congres

met de onderwijflqnestie de
. A' A'.NZOEKEN voor di! be8teed~e, t.w. :--of het &an de

en VUl goed tege" in sepdingacholen en op zen..;._- ......--+--.ió- ......+_!+-__ ....Brand I nllen dal(elijks aUIR8r.t1tlen gewij.de ollderwijs ben maaH
gereikt worden op lIeer spaarzame, zichmelven en

~"J1U&TD&PARTEltlUT. Dut ..eratrekkende leden der
Voor de Amiul'lratie en b~reddering VIl' IlAI1r1pnlJi\Ylnoo r Die vraag ontstond Daa~

Boedels en' ,'nder tigendom. al, E%ecilteuren. Jr van D.. de. Heers rapport als
Cora1oren, Rt dderaara, Voogden of AgertIen, op IDSpeCtor,: da~ men te Durban
de liheraalste fl 'OI'.alld~D. . te ze$'gen tegen het karakter ,

Beleeningen k"t8~staan op Eerste Verband vau van de m~l'derheid dergenen, die'
Vaatgoed. zeDdingw~rk bier te lande uit het

Directeuren komen eikel! W o~nadag bijeen tot he~ Ohri8tendom zijn over.'oor betigbeden.

!U.~I88I~llling/: .an Stellenbosch, de
.en wakke,.. Secretaris en Penni~g.

meeatflri nn de ~ndingscommi88ien der
Kerk, I beantwoordde de t'raag'
aan ~ merken dat het een
is om te denken, dat het
de gerlenrden slechter waakt.
Van I chri8telijk 8tandpnot,
h~bben, indien bet woord

ndindj"er'k" n~wendig eu altooi hot-
bQlleelltetlt a18''''de verkondiging VIW

1. J. D& YlLLIERS
I Secretaris.

;: -_.---------------
MONTAGU.

G. P.,V AN
h•••..U'I~er e. ".iIii'''-''''''.

Kantoo1' :

•

,1

E
j

I
•



REN.

""n 'Q

o.
Vee, yaq

t,

laafdeD eq
'0.
i LoSllq. .Goe.
'ry &I Ob.

Ga.de~ iQ

J, nil Dei

td, in dill

K&apat&d.
TowllleDd.

Wo~r,
deW ...
WOl'Oelter~
D. de .Vo.

s, d.
6 0
o lt
o 3
~ 3i
13 0
11 0
• 0
8 1
3 3
o 2
o 7
1 0
o lf
o 1
o 9
o li
J2 Karren,
9 do.

.
eo r-.

Miera.

- 1 9 a
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de eden -dtlS BijbelI .1 hare
beid aao deu klenrling:." Hoe toch kan :,4e
blatlke ~ri8ten, lXIétzijn Niaa" Testa'to~nt
in de bapc:llin, staande houden, dat datsellde
evangelie idat zijo vooroodere pit kr.
'ba&rschheiil en verzookenheid ophief,
mannen vJn eene andere kleur een direk
tegenovergestelde oitwerking moel h-ebben I

Doch zij die het lIeDdingwerk) orliev8r
het zendingwerk &ooals bet op .lomQlige
plaatsen verrigt wordt, vcrool"dl'elen, znUen
den Eerw. heel' ttogenwerpen, dat de vrueh-
ten van het werk op die pl8&t8~n zei Von
het bewijs zijn, dat II ~endi.Qg"erk " niet
altoos op hetzelfde neêrkOQli ál, de ver- On,(ler1"'n~l'e~:@lI:9'
kondlgiDig' van alle Bijbelwaarheden en de o,clerw~le."éDJ
opleiding ~nalle Christelijke deugden. Zij
veroordl'eltn niet-zullen zij zeggen-Ilet
onderwijza'n van den kJenr}ing, maar wel
de eenzi~dige obpraktisohe wijle waa
dew maar al te dik"ijls wordt onderweaen.

Deze QPvatting der zaak aobijnt ook die
te zijn geweest van' de meeete RiDgsleden.
Ouderliug Marais, v&DiModdergat, een der
godsdienstigste manneD die in'dee Rin ..
te rindeoJeen man kYeD. die ne) oft.
roor de zendingzank, herinnerde dal leD.
delingen niet, onfeilbaar .ijn, d.' mj lOme ~td .. Y."81D~~.: •.<UI •• ,,~.,, ~Enmlfl8lra I
,erkeerd te werk galt.oJ eu dat bet geYoT~ dtlrte1re~
"eleens .", dat jonge kleurlingen ~ie yan ac~etate'
hunne inhituten kwameD,' leiden :_" Wij i

lijn niet, gt:wend om t& ,.. erken; be' i,
beneden onl." Da. Beck tiaagde ~at vele
sendelin.~ het stellel .'nn il ynjheid,
broedel'BQhap en geUJlheid II volgden. in
plaats van he$ ,telJIel ouer yooroaders,
die den k1eurling niet slechts met Godsl-ltliUl"'r, eo déll
Wootd bekend ~teD, maar hem ook tot oUiio,ale JJ:q1l11,al~rtm
leerden W!erEen. Ood~rling Gie, 'Ya.. K"p- ~he L1ja~Q.e1'80)1111]
stad, vond dat men in de sobolen achmldt, en nIet
niei)Ja"nQeg eu op aandrong dat die niet benoemden is,
wer\.a qak niet eten zollen-eone opmer.
king~. di6 bok op aommige scholen voorJ""~" ..rêl'lDm'l7
blank n mn toepassing ie. Ouderling Kotzé,
'hn ijnberg, vertellde boe uitstekend Koed
drie aan he'D toevertrouwde kleurlingkin.
deren "Ven uitgevallen, hoewel hij ze had
laten schoolgaan; maar dan had hi] se ook
leeren werken; en hij vroeg. waarom op
JeIldiDgs~tien niet eveneens konde worden
gebandeld. Ds. Luokhoff wees op de 'rueh. du~kltenren
ten Tan ,het Zendjngbnis te Bn.tOl, en
meende da~de zending bier &en praktisch
doel moest beoogen. Ds. Strasheim be-
"ee~ dat er wel eea gevoel "88 te~n het
aendingwerk, maar nie~ tegen de S81ldiag.

En wa' had Ds. Neethling tegen het een
en ander' te anb oorden' _ ti Dat
dit anes it"am, omtlat men de slavernij
terug vertuR"tie (ge~oep Tan "neen'" door
Da. Beckj. 1k herhaal het men wil de sla-
vernij weêr." Dese is de wijze .... rop de Idllrelcteon!ln waren; dat
Stellenbossohe leer8ár bet gevoel tegen het 'toegej,ioht dopr bet Q'SJISOlle
zendingwerk traohtte te keer te gaan. op deelhebbers: sooaat
deze manier verwerft hij ingang Voor de hem wo.deo al. bij uit.aték: de Y$leCelllétlwc:>ordj,rer
dierbare z.ndingzaak in de harten der daar. der deelhebbers, die, ala 'Vm~rit,"c~rd811;1r
'hn afkeerige leden I Is het wonder dat de YOOI',het gan.ehe ~ort,
Ring zijn voorstel met eene groote meer' aaortferking te kom~. Dan
derheid vap stemmen verwierp? - de heer Goldacbmidt lijn

Waar komt 08. Neethling er aan, dat de ken heeft aan den invloed
maDnen van Durban, en de duizenden van kondigeD aanvoerdér, den
andere ingezetenen-daaronder. tallen Van mell' L.W.V." D't moet
menschlievenda burgers, brave Chriateoeo vermoreelend bewijl nn
Warme zendingvl iendea zeJfs--die aom. ~ heid; doch, gelukkig
meiijk zijn over de sohrale vruchten' nn Goldsc.~.midt, btogon!óen
deze en gene zendingsinstitoten bet op Diet.a bemoeIlIDgen yan drn
~nders gement hebben da~ ~ de "eder. bet.~~ met YOorate dat
in"oering der slavernij? Wij vreeaen dat JWOfIUt{1fte14
ZW Eerw. aan ht;t generaliseren ~ op grond
van zeer ontoereikeuds gegevens. Hij beeft
dezen en genen hooren klagen,dat.<Jnzearbei:
dere DD niet meer zoo goed leeren werken nil
niet meer zoo eerbiedig zijn al. in den ~Ia.
veotijd, en bij leidt daaruit hals over kop af ken hebben, d~t
dat zij den ~~aventijd zalven terug verlangen. m~r waarde lOU
E~ door :u}lle.gevolgtrekklDg zelfs in eene stIg' van bet ,
Rlngsve~deMng te gaan verkondigeo be- leden ~o?d~n &'
~rdert hIJ" den toeleg van die vijanden welke lnflgtlnlr de
.IJDer landgenooten, die de politieke kracht ter&~~te ~W1l:aeD
fan het Afrikaallderisme trachten te ont- adIQUllstratl~. van ,.........._ ••911
lenowen, door den kleurling wijs te maken dunkt dae h d8l!,:nu,!>bera
d~t Boerenvereeniging en Afrikaander Bond redenen ten .o.'Ve1~YlloecI8
ru1!te sndel1l bedoelen dan de wederinfOering den ~ ".lD
der slavernij'. De ht,e .. Wdlan

Hij belegge eens eetle publieke yergade- aangelegenh~~n
rin~ te Stellenbosch, of neen, te Durban and~r, doch hll
self! om de, slavernij te bespreken, en hij zal ~nllttOteer~'Lmét
beVInden, dat de AIrika.anacbe boer deseJye .. 'tiordellJIit.
&elfs afgescheiden vu menschHeY8Dd~ meut j de heer . .
overwegin~en, afieort: Waarom' Omdat ~kén. eene. repata~le, dIe
het voor JIOnge beginners, wien het ,a.1 In ZOld..Afnka i en de
zwaar genGeg valt, eope boerderij toaw paatt bIJ~~ .~f'~1.~r u.UUJ'a1jl1Jl

te ~etten, haast onmogelijk zoo in onderw~rpen~ ]!ll't, dIe u..,• .,."'............

de veranderde omstandigheden des on~ b~~~dlltrlkten,
o~der een. It~)sel 'an Ilafernij, eeue belden zIJDer mecJp 1ll1UI(lAtlt1relQ~9Dlll1'er'·'1
eigene be211gheld te beginnen. Het sou mate olrtbreekl.
hau allerbez'fJaarJijkst zijn, zich fan arbei.
oels te !oortie~ tegen eene nitgue Yall eeD De 0«-,. fim8I ee Gape
paar dUIzend M]ksdaalders ieder, en de kans metl strijd te laTeren oyer qeuell'UlJa
te beloopen ze te verliezen door overlijden don. dooJ;l en laten, iD
en deser'tje, Yooml na desertie zoo gemak. zijn, reaipa'ie. Beden
kelijk valt, dat zeJ,. een raauwe D~ra- bl~ voor den dag met
landsche of Delagoabaaische neger het niet genllom aan te to04en dat \tO:r<1C::~Q
noodig acbl. meer dan een zesde ~~lte \i,jk veroDgelijkt is ldoor
VaD de drie jaren waarVOOr hij bij lijn baaa morgen tracht bet
gekontrakteerd ia, uit te dienea. t.ha'p no een .Mer

Veel, beter zoo het zijn, indien nl. Neeth. bliele te OY8rtaisen,
ling erkende, dat de klagteu niet geheel on· vel"liDderJijkheid zelve is,
ge~d ZijD, en hij traobtteze.teverhelpen, in lit verste:nd gen,mkt m08ffiI~)n,
dan met behulp van zijn alatelnij-theorie ~t het .d"!puat ~D. ~ Q~l~[]II!C~le
te ~kJaren. Is het Diet oll,lDiakeDbear, niet eenl~n. voorba1'1g?
dat ~ Zllid-Afrika valacbe begrippen om. raad .... m IU]ft, de ",spens op
tr.cnt het waardige of liever on1rlW'- dat lal de ~et het
dig. van handen-arbeid maar ,.t te seer staande offiolel, s'~kken
verspreid zijn? De Mrilcaander meeDt bli~rd 1
gewoonlijk dat het Voor hem al. b~Dke
vernederend is zich tot het verrigten
'~n ha.ndenarbeid te verhoren. Deu mee-
nlDg behooti te wordJ beetreden in de
scholen der blanken, en zij wordt er nu ook op de regte plaatá. Maar
al meer en ~eer bestreden, aoot)at het I.ng. menlloh kan lOme 'd"alen,
lILmerhand geen ongewone Baak wordt, hij .llerbepaal<kt 0.'11&108.

leden, IOma '9'anonze beste, maar verarmde mac~D.t 1,'8D ~eDW·,nrMlI'.I7IMIbI'lID

familiae, vo~r zooveel in de mund of per boete vaD ,Iecht.a £8 WI'IIJ'8[11I

dag!. als knecht te .ien arbeldet1 op boer. beschCiDkenhei~ e~
den] of werkplaats. , terwijl de treIn ~,.r A.aaP8tf,d

De klenrIing aan den ander&D kant meeDt sorg wu. Het li wel
al te seer, dat haDdenalheid alechl. een tee- ',man. dronke!lschap geen ~OJl.A'tIUIit
ken VaD onderwerping -is aan .den blanke. .er~"fan Ie'en ~ gevolge
Kom t bij op school en leer t bij, dat blank en won~r ~d hem nIet moeten
zwart 'Van een - vleescb zijn; dat er in het de betaling der hoopte ......>-.~-.
~oDinkrijk der Hemelen ,een onderscheid drag alluue! ~~~ soa znll.irl~WeeR!;.
II! ta.sacben beiden J en leen hij een beeije zulk: eeD vergUlP ~nd8r _
Tan di~ kttn4igbedeD, welke hij tordu".rre heden. '
beschouwde ala kundigheden weIke .Jeobt.a --;0<--

"D?r den blanke waren weggelegd, d.i. leert Er .gut een gerooht, dat
biJ le718n eD achrij,en) en doet''bij daarl,ij aanstelling van eeriten aa1"O.lien
ee? weinig boekgeleerdheid op : dan komt heeft aangenomen, l""'_YaII~lbe
hl) wel ee.. in de Yetloeking om te ~bank wdrdeJn
gelOOTell, Idat aUe onderecbeid in ... ~' joap
Itleorea eb standen ook op 'O.Geae " .. md, DUi'
aarde beeft, opgehouden te beltIaD, eD dat. advokaat Brad

aooexereo
U"lloelliOIIU aldaar

[staat no
het Kaoaal

ten gevolge

TRANSV AA.L, i ~
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Men twijfelt aan den dood TaO Jdampoer. Er.
wordt gezegd dat hij eeoige wek~o geleden eeo
gevecht met de "olgehngen TaD Sekukuni had
e. de maoschapPen van Sekokuoi toeo op de
loop gingen omdat er een geruch~ was dat Ma-
poch's commande aan het oprult~eo W88 •• Van
dit alles heen bet Gou"eroemflDlt geen bengt
ontva.ngeo. De wederspanoige I opperhoofden
"an Zoutpansbérg hadden de~ Oommissaris
t~eeD:'aleo opgtl'fOhl, hem ges.kt om ver.
gltreDl8 en het gestolen vee t.rug gege1'eo.
Oe Commisaaria legde hun een boete op vao
Nn honderd stuu hoornvee en ~val huo be-
lasting te betalen. De uitslag i~ niet bekend.
Meo berigt dat er nog meer erns~ige rev~ten
plaats hebben ge"ondeu tU88che~ Mootsipa en
Mo.bete, waarbij de eerste het slechtste er aan
toe was en zeventieo mac "erl~r. MOIIbete
verloor drie blanks vrijwilligers "n eeo .K:a1fer.
Montaioa was geheel omsingeld ep vso al zijn
pronand afgesneden. Men deok~ dat hij llpoe· der Merwe op eeue ~
dig ~al moeteo ingeren. : .1 & Co. v,. J. H. Dij"~

De Britsche :resideot en Feniliog Pretorius lId. Onderlinge Le-nma 1
zijn zooeveo van Middelburg terog gekeerd. 88IIUrB,ntIUlliJIllBoIl,tBcDaI>pllt'8. J. J. H. Stone, dito
Het gerucht loopt dat hun niellW. niet heel E. ODesv,. P. J. van CoDer o~
gaDstÏg is. '.' voor £400 en .£360 respektieveIi~~

J. Shand en T. Engels op een wd-
H. Mandeistam & 0,. "B. L. Oo~
nromesee voor .£100. Adams v.. 81

liellgh1w.rWestel1)ke Provincie Ba.nk (Pud) tIIIt
, P. du Plessis, Psoon, dito
Provincie Bank (Paarl) WI

F. du Klerlt, dito voor £600.
Ta.III11l411"lJ1'" ",. Graham en Gellatly, op twee

promellset!lI!iV0or .£30 en ;£1.50 respektievelijk. A. ~
V6. J. D. Ki;nchbaum, A. Kirschbt.omi'
sen., G. B. Ta.it, jun., A.M.Nt, eo

.I.IlIlllJllP"llll op eene promesse voor .£346. S.
Oo., V8. D. Bromley en J.J. Oeyer.
8s. 2d. D. P. Krynauw cl 00. ~

u~lip.oc.. , dito £43 19s. S. van der BJl
HalU'tInan, dito voor .£62:1& A.

opdrie~
respektievelijk.

'l"woO'l'\lV1 op een BChepeo ..
"DI~I[)IWJ[ V8. T. BaUlllallIl, ~

8chlijcn.kenniMen £650 en £1 ,200 reapek~
!I~lecute!unb~er V6. Executeur J. I50w.

schepEnlk,spncisvoor £200. J. GarIiCk
pn)ml3lllltm voor .£60

reS'~tlel'eJ Fleming 4: Mu-
op acht promOll8D. YOOl

I Id, .£8 Is. , £8 198. 1Od., £222 lh.~
9s. 2d., £1.5~ 38. 6d., £147 141. 4d. en I

R. W. Jo~n "8. P. J. du Coller, op
voor £275 ~n twee anderen voor £376

J. Roeenberg 4: Co. tIl.
op een promeMe voor .£1,200. P.
J. N. Vlok, op een lIChuldbekente-

ExecutellfB C. L. en J. H. Wicht ti"
voor DOO 138. 4d., op koopkondi-
<l L.' en J. A. H. Wicht v•• :r-
op dil;o. Executetlrf C. L eo J•.

V4 • .Ka88eÏjn voor £ili, op dito. J. 8. '
VB, S. Jr van der Spuy, lUoon, op,
"oor £32 Os 6d. Fame It.. A. 8. A.

voor +a99, Fame "4. C. Ra......
promessef voor .£90, £100 en D.6
Fame ti,. J. H. Hodgaon, Bxecu-

, op drie ~to voor .£300 ieder. Wat-
TayIor ~ Co., op twee dito ,.oor
en £348 ~8s.M. respelttieYelijlt.. B..

VI. J. IJ. G. ;vander Byl, op NA
116. ~ofmann en Walaer 'II'. I.
£186 Ts. lOd. A. Webster 4: zn.

'11~a;mnl,.,J E. ~ en W. Bri., dito,

8'tilcjpt~lapl~~ t?t; zakken, CD een loue (W.'1II'II1I18
ID t('fa.ggev~nden. Er "orrlt

De kabel van het pontou
vloed wordt ou minder. Er
de oogsten Jijden. Maandag I
storm.

I al de andere Zv.hl'. l'el~ ,

~O"& men U1I de 29""'"

DE'DIAMANTV
KIMBERLEY, IS

van de mijocommissie
tegen de sobattiogt De'
ten sterkste tegen het ..
denkt dat een appel naar
laak zal moeten beslissen. D'e
het kantoor eDI., der mi.jooQ~miISBie
genomen eo een baljow'8Y1BrkOOtllltl
ad verteerd. De II Britiah'
deod vao 16 perC6n~"oor
1'80 diamlUlten gedureode
£36,000. De .. Barnato"
26 voor bet gel:Jeelejaar """ ..... ,.ru.
de laatste IIIJI maaDden
waarde van £29,000 gevonden.

Het speciale hof beeft een uu....r .. 'r
manten nn ooder zijn
geDs bad ~ekocht tot 10 jav ",...uu.,~ .."" ••

Een olaimbouder is 1'&D I.
digd. Geeo nieuws omtrent de l'V, .... .,'u.
gedrukt; weder warm.

PORT-ELIZABETH, 13 '-'Ul'.-~"r
wat io wol gehandeld. D8l'Olellen
gereioigde en vette zijn
mindere aoorten anj;;orahaar
rinlt. Vederen giogeD goed
er is geen l'6rbetering in
Vellen zijn "ast.

Het wrak "an de
wu ui_e- "erkooht.
lot M.· De KUifaum.Oaitla

"!'·I~u~."eucm :e~~':tmet de volgende plUl"l~lel"
'OOr stemd :--de heer en 1'I1••• 8''''n

-r-'--'_-'" ren Pritchard, Suliman.
Boosey, SimODS,Muller, .LJ."uU"~1I
cirika, Bostu en joogeJ. Adama. !

wat DOQderdag ,oor dit Hof kwaai
in q,ke de KonÏD&'ÏD t~_ Gold.

'llll'W ........ 'iIU"~~te Kimberley, nroonleel4
ruwen diamant ftII ....

het lag .... Hof werd
Diet be"el .. wu ClH

hij een JIUID& ~
kon gepa&eDteerd

m.lI~lII~lIne hlerftll een )le.
Deed het dit Diat daD

I "oordeel ,,&Il Un 'wijle!
I,

DE POKZIEKTt.
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1~.O"Ilt!DI1,. Seu:e zal Ma .... ageD op
JG OCTOBER i\ANST

dien morgt'n bij('enkotnell te~
iom'Hlldentoil ill te 8cbrijvl>n.
!:'. .P. DANIEL RAHN,

"BecreltJrii tu2n de« 8enaat.

.~~,~Ig 4. ~. 0", ~lstom~lg
&8 eD 10~D.

w.-d~eid",~nn,flerDlnrJll: lijnde va8,'I."!'OeCf'"la
Al\I!l!CJJlDR' • .,oor dieo8t ftll bet jaar

I OpJalt.~ . ;
I • G. iKONTGOMERY, WALKEll,
i ,'. ï Secrelaris VIln' deo Afdeelinp¥ .
. J~alfool'y&n de~ Afdeelingaraad, . . .:
' i.' SteU'II~b, 11 Sept. 1S82. i

, PAARLSCElE .

"Bn.f!d AsS~8 en 'rMtstmaatscháp~lj. .,&1.... ,•• ""Rol&.
' ~ ~ ~ ! :. i

• t i NEGENDE ;
'. Jaarlijk$che :Algemeene VerpieriDg.:~Ber,g~aaa' AaDdetlhouder~.

I , •

Dr~~Ff!Kt':T~.i~::;~jX~~PEARCE'S· BE...·•.S'TEhiertiiji ·kenniagepllg, dat deNege~de JaarbJk- 'j. .
eehe i. .f.lgem~ene Vwgaciering van AandeeJhOll- ; ,
der':"1 plMts bebben km Kantore dor ~t- "
acha~pij in bet !~bouw der Wettelijke P",_
~vinci~ 'Bank, te ~Pl'&rJ. I

DPI MAANDAG, 18 OCr.
! • " Voomtiddag8 un 10 ure,

. ten einde. ~n d~ Directeuren Rapport ~
hageo van de. Zaken dil' MaataClbaPpiJ voor
het jll~r ei?digende 30 S~ptem~r 1882, .,oor$a Z en
trdJ <trle DJ!'eCteo:reo te kiesen In pl .. ta Y&O de ee-
Wél-td. Beeren. D.lNI.IL PUlURD08 Hou~,
'Dnu) Maus, A.P.zn., en Ia.uc AtBJll11Is
iJOBAlJNE8 ROOII, die voJgeDs Artikel 30 .,an d~
Acte ! aftrede, ~. herkiesbaar zijn, uitge0ct
IDeo eeorstgeuoemde die bedaokt heeft, eu ook
OlD ttvee .Auditeufen te verkiezen iu pll.ta Tap
de We~-Ed. lJeeren BEl'IDRI': JACOBUS BUGO e~
TInJiut Roos, T ~n, beideo berkiel5baar.
' . '.. Op Jaat van de Directie,

., J. J, DE VILLIERS, A.P.IO ••' f
Secretaris.

Weeskamer en Trust
: Maatschappj .

31 MAART 18511
.,... l:S8.0UG,

bel!i.Umiailtrer .. ran Eig~ndolft.erj eo Ro@'
deul •• wrttilr zal "Ol den a,nguttld

&ecut'"r,", .Admiei.t .. nr.o, YC:>cdtli, elll
.u'''.\U,rlll· "'0 A,"kD. .

i Dla~O-"Jr
: B. LAND8BBltO, Voonittcr

Hi L. p. CAUVl'N,
,. '" Y. PDRTKR.
.. ;" M. 8. YU DU BIJL.
.. .". H. M. ARDERNB.
tt ... ' W. J.,.u D. VIN; .
.., tt W. lf. K. FARMtm, .

I ' • .

: £11»rrIO-....
H..rJ. C. HOFMEYR,
~ D, P. &BYNAUW.

P.r'01IeD eli, .,.. 1...,.... 1.J'fI h.n .. n~"'tllell
t. beOot1hD eD aant .. t.lln _I.

~~~3 ~a~ de ~~.~k
MtUlUeuPPI'

1~IIYe"te T.Il .. 1 "_tierd worden door
wi.DI dadln de .HlltechapVJ 'pr

.JD. :
n,r •.meilHn,komID el~.. Dooder4.. bJ". leD

0"""'"""." •• fin beai.rb.dtlll. ,
n..I~""Il. S, KerkpielA:

G. W. STgYTLIB, 8eer~tlrl.

GOBDB HOOP,'
. , , . i

ENOOT'S',. ,
'. j.

'. I ,;. . I

" V~:ZWAVEU,
" j"r ;

:
KlAP DE GO:EDE H~(jP

lt~ft ~kkingen' gemaakt 'Voor
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In naam ;del' BO!lwcommi88ie.
. E. G. lfALHERBE,

G. J, ROUX.
Wellingtqo, 4. o.bel', 1882.
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