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25 deur, ten
"UI"II n.m.
: V oor V mcilt ol' Passage doe men aansoek
bij de Stoom1loOtmaatscbailpij
"Union."

NU

!;,}
tml

10

BEGINNEN
~
,
ii

met Hot'1)ooDJon

G. "'ATERME~JER,

!

-

Ez$Clfteu~ Daii4
;

:.

I; ~o"

Verkoopitg

~.
\

Stellenbosch,

IIICUTEUISIAJIIR
~
In den Insolventen Boedel; v~ i PIETER
VAN BREDA, ~ MahD.eabub'. '
~

.:

I

F.
~~"

_..........._

~

D

E.Ondergeteekende
Tate VerkoopiDg;

uwme

•

..

!

i

\

and Shutt;].eworth
denkrachti

StodJll

l

si

'i

~

TE,KIMBE

--~~-q~¥1.ft!to;;..:

----"

13 Oot.

Malmesbury,
ZUID-AFRIKAANSCHE

1~2_:
!

..

.

-

~

Batal.

i .

O.t. 31.-GAIRTH

CASTLE,

Kapt.

CAS'tLE,

Kopt.

M. P.

St'-:~BfA RT

Junl!l8, R.N.B.

BAR-

J. D. SOu

bij den

Vaarzen, en
in extra konditie

'I

6

so

."D. '

B

vu

EV ALtElf

"

Hamel.,

,,1

Ooijen~

cm,

Co.,

lAURE"

Caled

n,

te

Aan Bloedverwanten

M

Ifke.4••
,

""« u.
I

I,

, ..

'.

rde~ ~~der bet

Negotiegoederen ,
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Tuig enmakersbenoodigdheden,
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ens.. enz.'

VOOl~

toezigt zijn
.,.,,, ..,,....... Zaait sedert
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A.L de Ondergeteekende
Pabliek doen Ver.
:
koopen den geh~len Voo~raadiHandelllgoederen,
bea.taande UIt allerlei Bootten van
Nogotiegoederen
en Smeerwaren,
te: veel om
te omscbrijven ; TnigeDmakflrabenoodi'gdheden,
Huisraad en.een nieuw HOUTEN
Onder
IJzeren
Dak,. alles ZONDER
I1ll: MINSTE
RE..,ERVE.
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J. D. CILLUllRS,
. Ee1I;g (Jura.tor.
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. die vootgeven Kreditenren van Boven
.,""·IU·
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aan zijne wo·

rlJ ag,' en 's e~.d ezer,

'AI de LOSSE GOEI)E~E~,
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en pagelatene Echtgenoote.

S~ir8011f

.

Klipdrift, nabij Tulbagh. W eg-Bta~,
PP

M A AND A G 30 D EZ ER,
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.
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VAN DEELHKBB4R~,
ge'
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om op den Isten prox. ten iKautore
'Van de VereerJiging, Kaapstad. plaata W, vioden,
sal instede daarvan gt:houden word.p in d.e
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PAARL,
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dag
DaJaelijk :
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ZEKER
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No.
204 in de Generale Ka,art ean het Nieuwe Dorp
BERGHVILLg.
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Káapstad, 20

Ondergeteekende,
daartoe behoorlijk ge.
last zijnde, Z&~ ~er Publieke Veilwg
doen Verkoopen, te
.

TWEEDENS:

TOl'Ielf<lertijd zullen ~orden V srkocht
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hoeveelheid B_té· Brandram's
Wijngaatd Zwavel, Zeep, Kajatenhoul.en
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gelejl'Cn in 'het Veldkor~etecbe.p.o
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gemerkt
A, annex
Tulbagh.
Weg - Statie
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.. Berghville"
en Klipdrift.
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Moorree.·

AAK IK JlIERlIBDE BEKEND,
het
den Heer b&baagd beeft mijne dierbare
1!lcb~tloote,
lURTHA
MARIA
DV TOIT,
~boren LI HoUX, van mijne 'ijde zacht en salig
tot zich ta ne~en, op den .7d&n f)ctober. in
den joudigen' oac1erdom "lUl SS jaren,"
lIl4&ai.
den en 2 d~en .n&een Ilelnkk~
ecb~gerbinteDis
Vln lO jaren,
mij nalatende'
me~ Skleinen.
,
Á. M. DU TOIT.
· OnrHexrit,

i

. Huisraad

.~PUBLIEKE VERKOOPING

2

en Vrienden
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Karpaarden

3 Karren
1 Bokwagen

20 October, 1882.
, BRE1IMER, & Co., Malaten.
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· burg, (Z.~artl&nd), op den 17den October,
de Eobtgenootel'fan
.
W. G. loB ROux.
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11. J.

\882.
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3 Jonge geleerde Eul. j
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Ju'JDemes
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ULLEN ~,engenoemde
Ouen, Bokken en
SehapenJ opgebragt door GJDIOII PAvt.B.,
en in nitDHlntende conditiet Pnbliek Verkocht
w01'den te KUAPMUTS-STATIE.
Geea 0.,
Bok of Schaap sal tevoren uit de hand worden
"kocht. sood~~ men veraêkerd kan sijn, dat

,
Od.ober

.,

Hookooijen,
geteeld uit de ODI~l;ll6t.eel!lle 'S't.beterii'llD
Tan Wijlen de
MIdlllL 'Al(
150 Upregtli(et.eejoe Laula¥!r'ell
iDgevoel'den Jrra,DSCn4'n
KolQDiaal ~den
Heer ALI1UDU
YAlf
wacbt
,
1 Ingevoerde Fransche ,'"",un'.lUU:
oad
1 Kol,nWJ geteelde na~,~~."c~~u
ALIXAIlDI& VAl( DIB
'SO Jonge ~meD,
• RammeD.

Agenten.

VILLIKRS,

Merino

u

't

"'.

als Ledekanten
en Katels,
Wascb.,
Kleed·
Aanzet- en andere
Tafels,
Kleederkuten,·
Stoelen, Glas en Aa.rdewerk,
Kenkengereedschap, enz. .
.
ALSOOK:
,3 Karren, 3 Span Tuigen, Dek.
stroo, Zweepstokken,
2 Geweren
en een boe.
veelheid KOOrD.
J. F. P. PEROLD, Aasigneo.
Terzelfder tijd en plasts zal verkocht wor.
den in den Insolventen boedel van PHILIP D.
DU TOIT, JAN zoon. de vordering
van dell In.
solvent op eene fide commissie erfenis uit den
boedel vu zij!)en vader,
J..F. P. PE_ROLD,
Eenig Curator.
PIUU'I, 20 Oct .. 1882.
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T.

ft Costie
Moil Packets" Mffat6cT,appij.
E ~toombooten dezer Linie vertn;kkeu
van
.
:
Knapet'ad na ar Londen om deo andenn
i
~
,
Dingsdag,
'fli& Madeira en Plymouth, te .
Jaarlijksche
VerkQ_opingJan
ztjer Koet.
~t Helena en Aacencion nanleggonde op
bare LEVEN,DE 4lAV Eii 1'8n ten On.
"paalde tussebentijdell.
aetonrknartjes
wordon
dergeteekeode
sal pi .... ~bben PP
!
~itgereikt U>~D eeno Termindering VIiD 10 per-'
,
.
Oenl, tnSIChee Engeland en de Kaapkolonie en

·

I\.,

.~n te nemen.

KOSlrBA.aE
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'D
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~EITZ

T~"

'60

I

tot om 12 uu-, op
Plans en Specificaties liggen ter
Kip1~erley. .De Bouwcommissie va.!ntl'l

,PUBLIEKE V~RKbOPING
.
VAN
1
.
LE'VENDE' H~.:l1-,
A'V; E.

MAILDJENST.

I'

NABIJ

ij G

't '

met
LEVENDE
teil 10 nre.
W. A. CURREY,
} Ges.
J. J. D. BUIJSKES,
CuratareD.
KRapstad, No 6 Kerkplein,
6 October 1882.

den verkoopen op d~ plaats,
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,g~lasf door
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.

BA VE 's :Morgens

I

den lleer J. A. Louw, zullen

VAN

compleet met toebeboorep,
in goed "erkende
orde, en, geschikt voor oniDiddeJlijk g~ruik.
Uti }iachine ia te beziphtigeti' op '~e Plaats
1'&0 d"n. Heer
STIJ'S. S'tIIlrf,
Zottffontein,"
Zw.rtlaDd.
•
!
:
i
I

E Ondergeteekenden,

iD 0' U W~ :N,

DORSCHMAC~IN~,

'.

D

VOOR HET

Paar-

zal gegeven

Crediet

Verkooping

PIW.Zn.;
, I Afslager.

11
Sch1pen.

GDOssen.

WORDEN

BOSMAN,

28 Oot. 1882.

fir

~

bo~id om per pri.
te diliponeefen
oYer

~8

Liberaal

te beginnen ~m 10 ure.
P. J.

'~'---l __

.l{ALME~BUR~.

!

Clayton
,
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1

T.X;

W.:.O~RREEs, ~r.

eene

A4N

13 Oct. 1882.:

Malmesbury,
-

eo.

lW. B()IS

en ~et gewone
etll~!, onz'l
'

rs

A.

J.

,

.~

~

HUISRAA:P,
011

OORT A AN zullen
~ooderen worden
afgeleverd door' do OntacbepiDg. Agenten
:\JaatschRppij, sonder inI8fe~inR' nn
de
II Bills of Ladivg;
"die vroegtijdig moeien word'D ingediend.
"Bills of Lading"
voor goederen op order
roonsigneerd
moeten ingediend - worden ten'
hntere der Maatschappij
ala tot b iert oe.

i

IltAaDden ~t

Veld

VERKOOPING
.

BERIGI' AAN CDNSlGNÉ'S.
geen
V
· afr

i

:Jl.

8
.1 Wa.gen
,
2 Plo~en
. Trekgo~, epz., ~z.
'ALSQOK:!
!
;

"U N I'O'-N."

~trll

ULLEN
per publieke
veiling'
Yerkooht
worden aan de 'Kantoren van d. firma
te Riversdale:
'
,
10 ~ruiavogels,
~tgegroeid.
Vogels
5 Paardon
SClilietlP4,.rd ja ,
200 Schapen
lioedg:edz'ellcef'de
~ij- eD
28 Stuks Vee
Koet8[Ia&1"'dec
oad
l' Bruine ......UK.,.,
. hAnden boog,
Een Ameri1na.nscho Spider
geleerd onder
Een Phaeton
1 Bh~auw Schimmel' Ruin,
Een ' OI8eDwagen
onder Zadel en Tnig
Twee Karren
. Twee Stel Tuigen.
15 Koeijen en Vaarzen~'''''''LP''Lft 8 ió Melk eb
80mmigen van het beste
I
Ras
Te gelijlcertijd
ui verkocht
worden:
Een
2 Goedgeteelde Kerry Bullen'
groot getal Vat.,n, Leggers,
Okshoofden, Half.
2 KRpkarren:op
VceJlen zoo
.ls Nieuw amen, Ankers,
Ka~Den, Botenaatjea,
Vat.an,
2 Molwagens op Veeren
do.
do.
Ploegen; Scharen,
Zijstukken.
1 Schoteche Kir
do. I
do.
Amerikaansche
Deuren,
Cement, VerYen,
S faren Tuigen.
Zadels, Nieuw Tuig, Zweepen,
Brandewijn.
ketels,
Ledikanten,
Azijn,
Teer,
Tabak,
EN EiNDELIJK'::
Dcrschmachines,
Gegalvaniseerd
Ijzer,
En.
1 Spau Eerate KJuae Ezel.,
jaren ouJ,
gelech en Z"eedsch
Ijzer.
Potten, Ketels en
geschikt 1'001' Tranaport
'.
Geelhouten
'Plankeu?
en
1 Span Trekoascn in zeer goedekooditie.
En andere IJ2.erwaren.
wat er meer ten V f'rkoop zal ilworden aan. eene hoeveelheid oude Deuren, Vensters, Planken en .Rommel, enz., enz.
geboden.
1
-.,

~N Ntr!L

Vertrekken zij Wh'KI!ILIJKS,
na aankomit
flD iedere Stoomboot
van En~land.
Retoarkaá1!tjes wordttn uit~reikt
tegen 'erlIinderde PJlijzen.
:
Voor V,",ebt of Pauagt doe mon aanzoek
bij
de' Ullio';l Maatachappij.
'
THOS.~.
FUDLER,
Direktear·Oeoera.l
.oor Znid-Afrika.

~OlHNKLIJKE

ln601 venten Boedel van J 08IPH FUlfCII
BABlY, handelende
ala J. F. BARBY& 00.,
te Riversdale.

.

NGB!!?}. .

Algemeen bestierder
Kaapstad,
Junij l88t.

PAARDEN,

Vee, Schapen,

., EBGELlAND~

~HK DK IUJSTIIU'RNS

4,19-5

.

,
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.
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.'

•
en 1Chet& .all het
lij ib.t .erl.~.n
~llnelWl'D., Waterkloof
~~:=:'~:;~Ia:
,il

"" lUitenatreek'
der bl'1llr O.eT de
eenijre liefhabbe .. 8tRktn
wunchiJll1i jk om II eb IItIn
een aitba"'tin, un den
·".OU"', ..... eli
11U~~)III4"'
.eml"ld"n een hoop
t ter
'0 :£ 160, eft _r"n I'f'ed. b,.11~
met de brUIl
te t.. &..-n toen er hlllp kWIIIII.De
ri.ier it ..ol,
de "lIter'ln,'r 100 'lull en Yt'rstn!lt
dAt bet riv
er "1...$ In WIl. B"tM. onlanll' hh
1(.1I".... I•• 'd. (Jd. per pond,
tnt 2..b, 61 a 2811.9.1 llerelt'll, Wot
UU'YQlIQUIIir
in I!tl" dorp
daur II TWHl NAturellen, die een
bok harld ..n 1!~lllA,l'eJlJliJn dnor den MAIlIItrut respt'CLi.... l, jk" Iflt
m.t d .. br, en 12 met <lerOll'D"
Yereorri"lllrl, ""
n.cbtrIJd"r IU In deo tronk om:
dat hi] 86U
er 1".,tIJk un laujl'SllejlUtln en,
eebjjHt hwt, belD
m"t een mea in liJn nek jle'De.
den b~ft.
UE AFRIKA"
T" O"DPORO -E~n,
verelag van ~ell
•• n duen Bona, op 12 11
ICeJJfluden,"
de opr,gu Afnkmrer, en
b·yat -nl Ye..l
H"t blijkt ol. dat de
h~..r N P t'~
die .lIferlUlrdlgde te
,"UI"" .... c. wu jle .. ~l eli "'R zIJn bnindlngen aldAAr
9 ,.·Ag mO¥lt do&~, aU... ~lIh'e
inll'enomt!n "'!Ill m.t
den get'1t die ..r tcln npnjlt.e YlP d"o Afnk&1U!1Bond.
siJlI1 1lIllen.. bt!etactlte, bhjkende bet dllt a,e ,eett
niet yrlendeebappellJk " .... et! toooende bet ""rban.
d"Me omtrent d. ~_.erandennll'
da& er een adder
ill het jl",e eehuillie.
De Bond mOMt dut op IIJII
h9lllde ""leD ten .lnde , .. n JIIa! In hl'" cijfer te wo~.
den, en de brer IVan der lI".lan deed dan ook een
'001'1(81 da' net~"'1D op de BtlOcilakebJkh,"d nn
het on-,erwIJld
n
een I'I'O.inClllal HeRUur
.110 cr.. n Bond
10
e Kupkolonie,
men ~r.t,onrl t.ee IIflle, •• digdeo Dur een e ,I)I:'~
ol
nil
'27 N<J,.,~mber te
llno.~r eli te RlCmm
boud..n, IlI'H'lIt kielll~l 011 de rlUldlJlllmbe,d r>tr" It Re'luur,_le h..t t.,t ~ lid k,,"m, reed. dlldeh_ik I(lInUlldijC(I~1I""ar flllitf Jlt ~ Paardek.ul to, dOt'n lenden,
mlla, e~n
en np rile 'An b.t n men 'Ian mllatrej!'eleo 0111 met d~
( Co",... puntkfflj.
' ..recb,ll ..n<le t"kk~ ""n den Boud &00 -p' ...dllC mn.
)f U!'fUlttr8IOTI!JIf.L- Voljle", "fOIl'; Cllrijre8Jll11"d'ent
lftllijk over bet h IIden flin b..t meu ...e Rlebmnndde
ott"""
ai,
KiDiberley
jlIIIItbet
UatbC!.l'1i8Cl~e YAr£,.yJlArl:na tlIHIIIU"':U.
IICb.. "f lIa'l,',er
hot C HIlrrl!l i" oltderbRndehn, 't.OI
nil ruetljl 10", bebbe"de Dill"
trt.den. 'llt ..o 'r~t 1 werd Ila eenl;re diteu"~I!!, ollder
tele8ndisob
yolkin« Wilt niell de..i dan
!froote toejlllcblng m..t Hl f'met'ne .temmen ",n ..ëseen
rElvolutiottJ buiteo
te ~I(all, donr etn
nomen, ilO de b" ..n N. P .IIn der M"ulen en P.
I yncbwet nn de b.. n ~_''''''~.''ft
láJ:ldel~Dllen
·.......... ing gegeYlb.
!Je
3,tba Jr. werden'"
.lll'eYllllrdljl'den 'Fprkol,,".
NfILUInier .,.n den
_1..
ual~4c~rJ8COI.: verllraaOnnll,
i. reed. gehouEuropa " ..rtr'lkken, n"Ar men
een 10_ dllt men d.. ""p en mallltiJd bad jlebrolkt, dOt'r
JulTr. dOl Klerk, .. n Vark8flekull, wanr de \ eTJl'lIdeook, en !dat wet lIIOn-der
metJ!! "&IIr hij onmOJlelllk and.,11
h~nll" 'Ier. "njC gehollden we d, "eratr~kt, nam men ~
een
van ,zulke roekelooze
rebelkeerde WIIQ'en lUll! kan gekftlmm,i
III £70,0(,'0.
IInder b-sluit (}.~r ",I .. drukktlndt! poebie ~D d,
"elilllClte,.l'eI<ólutien _Is die w~tke bet gedrag
Men lI'elooft dat de plulI ....n 0,
en R M. nn
bo,,",n bij n ..nde n R"-ller,.. in Tembuillnd, _""
"erb~rt lIaII den h...,r Rama~y
ullrom ..n, Pon
"Engel}obe
boeren
aldaar
b.-slult dat h.el ~OOi l·lIt !I In llle bet m-t YBn dd
bet
eellljnt
dAt
men
met
dit
.""'rDJ'''''
....
niet
bijsonondl!ntellJnjl' Ult,n g dllt IIelldel'$Oo Rt>.aene I"
Toorclat
den
oproerigen
"
der Jnll'enomen i..
Tembuland lill't, en lit de unk der Catbeartacbe met
lanpa,;u - Afrikaaosohen'
Bcndemenuen
POPADDItJl,lI'n IIl1dereIlangen
din der Tembulandlcbtt boeren één... ZIet mt!b de
"as
gevTf&gd.
De gezamenlijke
blIart VAnPurt Elilllbetb ,e .. oner
Afrikllner boeren ~ulb 'IetKll8ÏDjretl mftken, dan
en onder andereD h"dd,," de
en
besloot om de Regt>ring, en,
Kirby, b6lde 911" b~t Telegraaf. I
, oqlallgl wordt men 'Ian I;'f uehter .... terud o'er de do.....
niet help], dan bet Pa, lement te
heden die mllll In "geland op openbare fI"Jr'ld~n Il'
lrele~enh ..i.I om elk pr een
dooden. De gen n.,er AfnkJlIUI8C 05 lAken debiteert.
, om de uatnrellen
"an
de
een beaigde aAllrtoe ....n
I en de 'IJdere
Dl!: K. W. T WMIICH11BoIlRIlIfVKIl~ICNI6IN6
reserve
te verwijderen.
Wat
een lI'e.. eer. 0 ,k ren Port Elil4l
dame wu
h"eft onllUlll'll.. n ,,~dellnlf
aan Keiweg tz;eh.,oden
heer CobpelJ ia het DIet waarnp plint om een Ilan, dl" zich in de
lag te kOIl8' wftar de PresidentI".se hHr R WRrren, deon .oor.
tBrt!n op liJn I8tftnrt te treden, toen liJ bem nog bij &I!tprftoel bekleeddeJ. en """r,an de Cor- Mercury
dat hetzij
of Beganng
of Pilr
tiJd. b"merkte, en h~m lIyenll)() meed ...Ie hB~1le.n
een .ut.,oerljl yert!'ag geeft. Het bleek aldlUlr Yoor..~ret
dit
vtlzoek
gehoor
geonilOel'rste moeder bem hMi ""b"or~n te mIJ<l..n dat de besluorder ~ het ver.'Ioer lIan deL epoorweg
eene
magtige
organisatie
ala
Z"If. Ills men in hl't IIIroomplo if!:de i~Rl1011 een b,d IH.t hnd ;:'8jCe
..en 01Jl ten R'enne 'Ian paulljrlefll balt
heeft, dan indien het enkel
neemt liet ~me.n p"padders een ''''er.~k
naar lIjn te hlludet'l Ollbij de: plek •• n den beer Afnnley, en
kl".der"n
instellen'.
vol tngeJsche
boeren kwamr
eebikklJll!'en bad g,mukt
0111
tweemul '. week.
N .nUUnOliOfl:RZORKf.IUI.-lle Port • IiZl\bI!th:sch. boler met den nae~Uf'8ln DIIar K. W. To....n te ... rnl~ras als de heer Cooper
DlItuu~ond"rao..k~flI I",bb~n onl ...ng" ee togt. ond"r- 'oeren.
Men bo!eltot bem te bedanken en hem
~ndragt
magt maakt,"
ter"ijl
nomen om kIIp8l1etj.._, ke,e", 6ft de~"Jijkn wond"r- tnen. te 'ragen o~ bo[t'r nleC kon worden IIf,,,le~rz"a"t,
dat Engeleche
boe. en
dl..l't'n te vangen, en ujn met een nl njllen rlO~
...t v'nd I\la IUJmoltden Damld llljllltrein uramd"n werd.
dsche boeren io negen nit de tien
thnie llekOllll!lI,waArbij onk 118m,e nu,.. ..I. Jllln be.t nol ZAAk der lien IlIflItHI lt8llert'e ,nf t.1t bltt'l "Al
eeneHei
bélangcn
hebben.
en dat
IItran.11opjl'erllllpt. Het einde van d..ni &-'IltWM eeD 't ...·CU8'1I1Mnl"ldlnjC. Het j!'old de \'tRIIll ut rn..n af.
pl'llkti~b onderloek nll.r de ..oedende~ kr"cbt VIIn lI'eYlU\rdlll'denZ lU lend.,11 nIllIr het COIIA'r".op Z,tur..r."".'n ..n BIs het klcsregt en als de- wet
koat.
net Iler.ooteehap huft lal." eeh Yerl?"adennj!' ~all' JJ te C,,~bcnrt ... houden, "0 de .,OUrlllter w e8
m'e<e8ters en diepstboden
nimmer tot hun
I1:lIholld"n "'''"r _',:e
m..d..ofet'hugell uit bfl~V"1I tlr op dat d" IIRnwrzijl'en. nl~ ten d....l" in ht'l beZit
zullen
A'Q,I'egeld worden,
lndien
Y8n
Ormerod l1:edalln .. erden (lY,r ecbarl"tJJIII' "nr. pl~lItsell In de oude Glilka loe.ltle, bIJ de IIIItk
.l!inllelsctlmfm
en Hóllandsche
Afrikaander
inl"kte .., en h'l~ denkbeeld jl<'Opp.trdweh! om dl!' lI'er- S!foot bela"ll hadden. TWlle be,_relJ werd ..n pcbter
schillende achadehJkll lIllItlkt"" blOr t" "'ten WIllrop- leg ..n rllIt plan I1IIl"brnj!t.
elkander
zalDen werkeu f
fJ et ..ene W!\tI dllt dIl
men enbetehriiun,met
bepaald .. blJ'DeJrlnjl ill w~l. Cathcarte" on .. ettllle drel':t!ment.m jleult baJ.d"n 'UI
II; Ir .. Aad doen, en mitt bee plan om de bet dus vo"r een ,,!u·sntn.,n Klltr~rhouder lI'e'"arillk
tll.,cbAn een .. al,itcb en elln ken ~tand
een gepast
woold,
gesproken
middelen te 'Finden om dl dour lien IU\ngeri,te 'll'HI om ()()k .ur de .. eehlln Mn hl !!ernen "lIn met
IlInjC,
dit!
l\IoeeelbaaIJ"rt!
die
Ischell IllIogistnmt,
den heer
luike aterhnj!'en J:'e:neen... Ml! te Innk..n. lIiert.e.ren
"F. Oi'..r de bl!~.,elen nabij de 8I:bllde t!'gell le g8Rn... "
de InwiJding
van de plaat1!elilke
werd nallge'Foerd dat .1\0 al .1.. C"lhc1lrtt!Te in bet.
eell bo-lan",wekkefd schou ""p"1.
Tit
GEOROJlt
II
de
Yerlladt!ring
dit
~n
bttalu'lt
.."'~,,,..n,,,.t"'tters-baan
:-" Zoo
lang als er
I.<\on hn<ldt'1IK"IIIi!'sl~,ell, zij
dl! .. nlt'lsch zijn plei,,,,r op kon, want omtrent d.. stl1Ultverhclïtinjf b"d moeten nemen, V"r. begin "..n onjCf'p,,"ptt!1I
afo ..g met IIJl! It&ll~ dit h"c ,een dM,'!! omdAt il) ni..t lalrijk veno..g ""rït b1Ijle1Yoo"d. Iflter IIcb jlt'bo-terd hlldd!!n, en th.ns ","18 Rnder.
\Tau w!ildtl barbaren
Ran onze granWlld!m dnn met W"IU, .. mlthlelen e~1lrin'l ti b...rtti_
Wellisrt laAt lich hieruit all'lIden dRt de hehn, fte
zal er geeu vf'ede beata"n.
En
kiln dllt etellij( I!oed en w-1lI1l Wnli
If .., Alldel'l' beAauPHA.-Een tiJ.iIf8~oót .ernomt
aan licht op de plek nOjr me' 100 el'Jr jl'8"oftld worrlt
bon bevechten,
tenzij ieder
bronnen dllt .teteie
M!IlIupba 1111010 ultgll'.11 tot de nnulhng
er '"n tIl d.ten Op trof d" YTRauof ml'n DI"t. llI~t nanr dd CalhCllrUeh"
aêoeltenld zij. Gedenk,
mijne heeren,
aflle'fllllrdhrd"n te Z~ll<l .. r. cr""leene _Ir
teo, en een ICr(J~)te
"If .'&IIt ..eli tbe"'''''Jladennj:', onder IIlIdf'rpn door De Adri$llll .,eTjlndI'TIA!!'
boo,udfll"lCenbpe dit
dOltn. WI) ~ofm"1r blJlI'ewoond, dl. er op plll'tO eli harmonium lOU mllken m..t ddn AfrJR.tner Ihlld, <lI" Inlll!''''hJke
van de TransvlI&l (toejnicbing},
.,.rheell dllt boe
te doen .at
I!p8elde en met and"r8 leeI'M'" tot I"r der matllC "'"" Ultg!'11• ,rll!d 'm ,le hal"t 8all hilt ~,rk te "Illan
Engela~d8
etoutmoedige
manworden, eeberhg
inllag nn b~id ultw,.idtf,.,
WArd ....n lofzanj\' IC"I.njl'''n "Zoo een de.l du CatbcnrlllCb~ bo..r,,"," ron<led~
wat
een goed aangelegd
h8<!rC."lper, .. Ilcb In III! "rmen VII" d..n nood b~~.
WIll.
derr een kind un drie jnrl'n-nOll le innj!', hOpt'D
~an doen.
Waarom
ZOll een
bOIl!g~"'Orpell, d,," 8tIlJdt h<t met de w:lllrd"h •. d
Rn.:T" ...... ,.....nl
"'lh om er pe<iallt op te .. ord"" dllt bl" IIU reede "oor
oerlog
g4an, WBIIDeer het wist
hejt publiOlk komt. Bolmen do,,,, er £2 Je. 3d Il £.2 '''11 dele VdreClllj!'ll1jfom de YerllMi~rlnlCbIJ Le wo.
lleD"
11.. ,.0 'rlltt ..r b·ant ... 'Meld.. diL met d" opvijand
ZIJlla gelijke was.JI-Maar
4.tJ 34. de IIIk, jlarllt 16f. 0 I. Il 17s. 3~., rog}!" £1 merklnll
dat de B ,ntl b...tonri, en dllt M
.oor2•• Bd , IIl1rd"p~l. lOs. il lOs. 9J. en IIFhelp~"klllk
de ambtstflrmijn
van den heer
7.lt il 7d. td, "it nllee untleenen wij 1111.0 l<leG 8'1 K d.,~lln SlAk om er " ..n openlijk Yljllndi,e noudlnjf
waard geweest,
indien hij znlke
De Ed hll"r Scbe-.mbrucker
H~ald, dit! Ileh tbane In een fl1laljer ~ft
fT.pger tfog·n JIIln te nemen.
hldel t!MrOp eeo l"nll'e t'l63pullk""n bew',e dat hl't
t8ll1 had
bezigd
in de d'Rgen
g,,~rllkten titel "erbeu,ft.
l
.~rkeerd wa. om een onderscheid tnNCh ..n Holland
ilip W
on88.
Niet8 vet'konWBDII:R IC .. :!! IWEEDPADTII-Te Q'III\IT-Reinet ,cbe en "':ngeltebe boeren te mnken. want hun ~
we:UII11rIilICflrln<Rr
taal de vilrandering
kWI'm (Nllanl."lJ"en III"k vlln Solomon en Waterm~Jier III'1gen wnren pMr .Int "an rekenmg ~ez ..lfde en dllt
t"fletl 'J. J. Fick ..oor, oYer "..n rekenilIj! ,oor in 1879
Verantwoordelijk
Bestnur
is
men dill! Diet .1 te parlilrullt'r mot'8t, "Jn In het
«Ille~erd" ml."e' en lraf, dtt! r.... erder bedIlnkIe t~ Iren of mem IICb, met een Vefll'nOdTJngte beroek.on
zen toestand,
dan dit dat een
h@ert dllt betlllen. Uilt hiJ eehu'dil!
e dIt te doen, dat bluk "aar ook de Hond 1011 liJn .e;t"lI"ftllWOOrdlj!'d nifJt
op een plaats als de PI&&II zoo
mO!
II III paard
niet. 81@Chl' nrklurde
WatermeIjer dat bet b...,k te leer blóotjlllf.
DI IIQlIlndeeh .prekende
n
.".'<I"'<an en toch rustig blijven
zitten
scblJnt hiJ wa,r de poeten ill etollden, door hem lelf gehqudeD en hadden 1I'81108j!' guond "ert!tand 0111 Ilcb \'an lfekbelin nrde WIR, I!n ""n li)n ..r nOf!lI'pre kh~,ken dllt Fick d..n te ontbouden, ee naderd .. men ben In plaate 'F1Ul
eigen wIjnstok
en vIJgeboom.
Neleon, in in der tijd kaf bad gekocht. D" .,sot 'liD ..erweer- ben te miJden, dan kOIlmeI! hen ""n die yeroQdcrde
kosten fan der pieehte '"J'ltlnj!', op grond, dat er flitte &elrenliJD 118D'WIllen gdllden WIllIr II) nog In deden. lId " ••
te ma- klient bewuen .. lit, mur dOlM'jlilltraai 'ersocht 'Ier- het belAo, der boerelI om in bet belang van bun
llel rlllt de "eerder
om self een jF6tuigeuerhoor te onderjlMn • stand Illmen til w!'rken, want III bet l1:eld wat er tot
P. E. T,.. en toen bleek het dllt hij yprklMrde 'Flinht kill du... er In den land" wne Wtge,e.,en bad nog DIet
mOf'd"r1l1l1d'Iieh mete te h"rinne",n, .cboon bet mQll'eliJk wile dllt jl63lrekt om dRar twee I!chelJtjtll Il'rAIIte laten ,roeIkri)- Ibij bet ,~koeht bad, maar mleliee had hij 'Ian eieeber Jen waar er nO'lI'er sl-cbte één WII@. Nog .,ij wat
nooIt jl'elroebt, en verklaarde de beer Wllterm81)6r dit meer Viel blflfo'er voor •• Wftgen w;J ons Mn de
.eel te ond!'r eede, dilD bel .. oer hij eeo leugen. HIJ k"am 1IIII1t," lel de Iteer Fr'athrr.tnne, .. hoe ,ullen wij er
Toor arbei· nataurlijk .rij.
dou .,ultraken al. er beslulteo genomen word"" WMr
ontgaan lloe hij, de Edele heer,
beat&llnd billiK
1111kunn"n
BI!ODAl"JrNISYAAT8CHAPPJ/.
-Op
d.. vprj!'l\rI..rinl!' WIJIIII.,tvoor liJn for
"Ik Wuu weten'" ~i df! beer
mbragt en de gezondheid
Sbll" hlb~"de'j~IIIl
1'IIn af.'II'IIlIrdIJlden der ..ereehill"nde MutecbapPIJen C 'op~r,
of de AfrikAner Bond een politieke 'Iereeen, wel het gerucht wil dat men
L••
~
n. ~r
k 'Ian OndelltAnd, 'Ierleden Vnjd~
Afood tot bet njll'lll~ W8!l" De Ed. heer Scbermbnlektll lelde du)
d T 80
1f~""1111: , e~ na
0
opnll'ten .,an een .8eJrrllf..niIIJlMtllChllppiJ ,ehoaden.
aan
e ' mo gaf van 11600
... """",,., Inll'emear TbwlUlee e""
tal
kWllm men tot geen l<sulwt
en bMIoot men due YTILIlIl .IaMOm niet te knnnen benntwoord,," omd ..t
b~t door hem bIJ,r.woondt! Cratfoekwc:b"Conl?"reljleen
Veldkornet aanstelde en, zoo
.fdllnkeo.
tot nil.tel, blijkende bet intUMéhen dat ..erllCb~iden yer,adenng gew"!,,, wnl !flin den Bond 1DAAl' "an alllell
MA,L)I[j&s:Bt1 ExECUT&UaS:,U(lI:a.der Mllauchllppijen in de 1111Ik
"een pl,.fJie\r badden YlUIrdllfden""n ,el1'clllllende ."reenigJn,en "uronder
Veldkometten
aangesteld,
en heb- ICllapiplj"
"oor
el
ne beer O'Reilly hield een Ilinge to"lpruk in ,uneIe o"k die "¥ den Bond. Op een nleQwe YrII&g nn
men, leder een dergelIjke plaat3 ~_
koloalm,~n te
Yan hOltpilln, eD f'en .nd"re om de afze't"ardilCden den bet'r Cv.lpel of dil Bond nie' dieneo moee~ om d~
<iezelfde toelaag.
W3IU' 18 het Wat
den ~oedek
te 'I"'lI'en of de Maalecbappijeo niet. Toot het pok- Hollandeche taal bier lot de landetftftl te maken bltJe!
zogt ... De Afrikaner ill niet te ~W8
goe.e SII.
kenfonri, wilden blldrlll1:..n j mur de .00"lt*"r
de heer SehermbrllCker bet antwoord eeholdlj!' 'mur
:i,ii.i1·,;;,d,'n. der diplomatie."
I
il"t ~:n .r
wtlde dit IUl8te pant niet in etemmiltlr brengen, en welleide hiJ later da~ hIJ OIet Keloofde d.t er ~n den
tAa ~!
leide dat eT re.-d. al te banje geld .. erd uhI!'8If81'i!0. Bond eeo ~.t
y.. ~rl.
'Ian .n.luHing heertlChte, lijnde
ie 8chljnt
in het geval vian
door blJ 98Ittng
Volgenl een tI)djl'enoot he!'ft de heer O'ReIlly in nnder anderen de lleeren 8nymlltl en FroDelDAn die
met beant woord te hebben.
een &ijner besprllkpn dC)~n do~'ltllCheml'lrendat hij de Catbcarteehe tIk .lIn den Rond nrte.renwoo;dlg_
e hem niut da Jongst ~ehQoblDnen twee jaren niet elechte lid nn bet Parlemeot den, InllJfelljke leden der IIldlUlrjle'''lItJyde BoerenT kb
mur 1..118 hd uo bet MlDi.... rie hoopt ,te lilo. Ge- ureemglnlr.
Nu er 100~eel ho.!ren RAn den AfrIkAvan
re
oeren te e1pen
},purt dit dnn .. ordt bet tijd .,nor ordentehJke kolo- ner Bood nf &an dOldl\Armeê ynJ wel o.ereenkobnenlren: den voorzitterstqel
ni.ten om bun bie~en le pakken.
mende B"tlrellbe6Cb..rml1~ll8Vereem~lI1g beboorden
de petitie, waamD
N. G. KI<llll:.-Gleteren werd in de konlttietorieka_ Will be". meende de "OO"I""r, 'Ioor de Cathearters
han gemoed
lucht
mer der Oroote Kerk een Ilecomblneerde lterkeraad .. onmogehjk om den Bond &ti Iznor ..ren. De beer
erl~eelkelne,Ii en op te zenden.
Tergadering ,ehnndf'n, om ""n di.ken té kielen in Gl'Illltemd. In met den heel' Sebermbrucker.
Wil'
pl&ate ,,"n den heer O. C. de \'Illiera die bedankt ma~ tegen den Bond omdat de leden Hollandeche
in de G. R. Herald dat een
be~fl. T"lI'en"oordig .. aroIn, Dr. KoU6, &a_, eo Afnknne ... wareo. dIU!kou lllj alleen leggu dllt Iloe
svaalsche
te<ptbank is aanc;,
Di. Stert Ier en I..aekbllft'j ouderhng"II, A. Deney. lpoed.,er ~et.lUJt&jfonllme tueeehen delen eD d. ED.
Hij creloofcl. aï.t.d.,
PI
IIIn, D. P. K'1nao .. , J. M. de Kock, P. Ma",I' en geleeb.o eIndigde dee te beter.
advokaat
P.' Bnrger
schijnt
Geo. Gi .. ; diakenen C. Bl'llnd, J MarqWU'd, Cb. VOII, de Bood 'FiJAndijl'ebedoelingen te,ren de Eng-elech
I
bevestigen
"aarvan
wij Jaatat
J. A Smute, C . .Muller en J. P. de Villie ... ; olld- kOMterde, mll&r "III dit bet !!,&'IaldaD IOU men:;:
ma.ten, tw. dat Vn. Jorissen niet
ouderlin, W. de Smldt en oud·dl.keneo H. H. Ma- laak etellljl' niet ..erbeteren alê men 100 blUld..' .Ie CIA. ~,
Ali,. WH / '
aan bliJ' ven.
rilII. H. d.. Koek eo J. nn 81ommeetein. Op de ml8t'entand en haat m?"lten vererareren.
..
kandidatenhJst
wa:ren de broeders A. de RoOI te CatbCllt jledaaD, lelde de beer BlewiU, rectakwur
Eckardt, J. H. Hofm"lr, J. Jan, P BOlman, F. W. nn de WlJtcAman. om ODllaoj!'80Umheden tlMlCben
Allee WR' Jn
de Wet, Prllle,it~, eli L de Vllhere. LMtl&fremelde Engelecb en Hollllodeeh te nrboeden
werd f'Chler ..eec:brapt omdAt .IJD naam nog Diet op belde ~en ,.erhndeld, en men ge'Foelde dat IDen _
de Kerkboeken staner. Bi, de ee...te ''''IDming 'Ier.
grIe'e bad en Illmen moett
se te
pen. Ook de beer Landrey, IIID,
tteelC J. H. Hofmeyr 6. P • .&.man 4, Pnllll'l'ita 8,
. ten ~"'te
no IAmen"erking met den Hood CII1
de Wet 2 en ROOit EekArdt 8 'temmen.! BIJ de
het Ho)..
tw'ede kree, de heer Hufmeyr 13 en de bte, .Bot. ~~rW1ldmng .,.n al'e mll"el'ltllnd tDtIIICbetS
man i) .temmen .• De beer Hofmelr _rd ~III 'Ier- .ndl!C~.en bet EngelllCh element j maar een 'Ioor.'.e'
kalen nrklllard.-De.
Lackhoft' .100' de .el'Jtadering dat bl) deed o~ een beil~it iD de lAAk ete, Re.!.err.
DIet gebed.
,
te nelDeII ten IIlDd. ale leiddrt!ad 'Ioor de aflT,e",.rPO~K~ IU' BJlGRAAPPLAATS.".-De Raaa hield df,~ea te .trekk81l. werd '.rltlllMd oiet Illn Oe orde
De beer <1ray etelde "oor deo Pn-aidetrt ell
gi.teren een pohergadering
"Mr bet bleek dat de le liJn.
pokken lich tot deugd begoDoeD te ICbiklren, lijnde de beeren SehermbrUcker ea Cooper nl Ir Catheart
fOt mur
"eini,r 11'8'1'&11811,
en in bet hOlpltaal oie' te leoden, Iulleode dan laatltfrenOll.d... gelejreo beid.
meer dan 98 neken en 183 beratelleoden. Toen meD bebbe: ~m Itch te beheren, iete wat '()()r de lOldJe&
een groot 'Ioordeel SOli lijn
Andent
klur ".. begon men een diec_ie OYer de nieuwe UO n~nreg
WeMen inAjfeh':b geDf'emd ale . "oor den
begraalpllllte, die bleek bij de Anglikaantehe Kerk unwulpn
groeten en bij 4e Weel"yanen yriJ Ifrooten
te poet ,all ·fge,... rdiarde deugende, en nad.t een .aorvinden
lIe beer O'Reilly ..ond lJe plek te .. dig en nel der . beeren FeatiaerRoo~ en Cooper om j!'een
W.I. werd men
,"Idu se .Ieehte ala Doodbulp gebrUiken, eli loo ai er af(l.'evurd,gden te .. ad eD ".",orren
het eenlom deD Pl'8Iideot ell de beeren ISehermbrucpuUen I.ten II'l&Yen om 'Fan dt'n ,rond \'!" ~r
bejrri p te kri JIlen. Dit "ORden _.
led.1i
en ~..r eo Kil'oil te lemdeo saJlende de fondaen der
de h""r Ashley wilde "eten of men de piel toor ~n VereeDlgin« de reiakOCltaD'der Ifgnaarciijrden goed_keil •. Ve~der Wil", n -"uten de hebttodelin, 'FIn
b.otru.fplaata gnchikt ko. _irq lODder retateli~
hIp. Toeo er daarop werd 'I~
_,
&&IJltod .. n briel an ova Lo8O." onr bet oprill1en eener
der RepriD, _t eie plek IIetroIIIaD te ....
aprak pr04IultteDIIIVIrt aJdur "oorlooptg alt te ."Jlen, om
de Bdrplll8Nter bier icerl 'oor, GIlde, ~II
y.,_ te b.P&)en dat d. ".kiesing
... n d.n beer Blain~,
kJarende dAt Dn:1I "lÏeb door geeD .MaJeijere lD08I& M.L.Á .. lo' Jaooorair lid nie, al. precedena JOU !l'eld,n, eD lKlIr Ilet .. n .. ander 'IIUIlouter plMtaeltjlr
lat ..n J1nlf8looren. em het .oorwteIIriD', iii "eerwil
.&11
een bedenk
-"
heer O'ReiUr. er
• W~., en atel een "oordragt nn den beer LAndrey
glhJ' ook .,
ftII pro.Ipatwa.
-lOf
over la1!dtIouw-werktnlll'ell,
dl8 Jater In de
1iC,""" '"
eiDdiid.u de 'enipngto ..
M

1'"" SI ert !l3 OcfulMr, 1881.
£ I. d. 1:: .. d.
. i4-lIrdllppel_,pr 3 be. o li) 0 - 1 1 0
~,.perboe.
••. o 0 1 - 0 0 li
PQt.&r, p~r lb.
019-0111
t~iJeren, pe, 100 •. o lO 6 - 0 11 6
(hoene Erwten
.• o re 0 - 0)2
0
OlPllle Booaen, •.. 019 0 - 0
6
liliverg,pr. 100 Jh .•. o 8]0 - U 7 6
Hoenders. p8l1illlrt .. o li 6 - 0 2 1(1
Juol, per .tuk .. OU2-0u2
lêOllnen,
per Itok 0].2
6 - 0]2
6
!-oquarts, per 100 • o 0 9f- 0 010
!Dpo8n~n,per .tuk 006-008
pen per boa. I ... OOI-OOI
jlón
.. v o 0 Oj- 0
0i
'Il,
•
•... 016
0 - 0]7
6
rtelen, per boa •.• o 0 1-0
0 li
Zat~,
21 Oetobe·, 21 W.gefl en 41 Karren.
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°
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SHIPPING IlfTELLIGENO~.
TA.Bf.E BA Y.-AllRIV

oei. 2i2-Dnan 0...&119,SS, H Barn .." from England'l Geoe.nU. Al1:enl3. Anderecll< & A1nrÏllon.
22ïOli'e'<e,
SS, W R Gordon. fNm London
16tb, Pf:rmouth 19th S"pt, and Ss VlIJcen&1.~ in.,.
Oenetal
•
'I
22-Swedelliand
Norwege, bkn, from Bimlj..
patAm.
~8-Anlrli&n, III, from Natel.
'"
23-Nublan, III, hom Alllna Bay.
f
.-fl.nroblD
Cutle, 18, 'r~m London.
2&-Mlltbilda, eeb, trolD Eut London.
I
TA.BL.1ï: DA Y.-D1PAR'l'UJ:lS.
Oe&:.. 21-Retne,.er,
eeb. to 8t Helena Dey.
Otterbum. ecb, &0 CalcottA!.
nuke ot &hDburgb, hk. to Calcutt ••
Perseu",DCle, bk, tl' Calcuua.
Lipied, SS, to LolJdon
Natal, SS, to KnylJl8.
IFlor.tnce, eeh, to MOtIel Bal.
~D1I&rl
CutIe, u, lo COlIS' porii.

I

er

r

••A7".n

zoo dékken.
En
BasaOO-natlp.
die
llASUTOLAND.
zoo goed g-evolg
ONZI SecretAns
voor Natn~lIenzaken
de confisquhe
der lalld
heer ~er,
heeft no' in eigen persoon 'zijn Moolrosi-eeo
overreilingskracht
op DaY'ld Muapba
be- volblopd Basuto
proef~ . en dat "el in de tegen"oordlgheld
eeniIl Innnen
Van drlzend
BuatOB.
Hij sehiint gegaan
zljn,......idat zij vn~ed!~'m
te zl]n Diet alleen om het opperhoofd, maar coQfi~tie
der
ook enl vooral om diens volgeliagen
te inlla- hartader der natie,
enoeren.
In beide opzigten 'liep zijn togt den in BasutoJan
op een tot-le mislukking
nit. )da8opba
zelf Jernzalem
des
bleef qnwrlkbaar.
W.el was hlj de beleefdBosigo JrJsluiten ?
heid zelve, maar hij "eek geen enkele haar sluiten
voor al de
breedte.
Volgens
het Af"9U8"telegrnm Yer- de geschiedenis
de
klaarde
hij wel, zooalll hiJ trou "ens tot dus Den gelaoven.
verre
altoos
deed, ~reld
te ZIJD., om een
Een vooraf Aange~ondi
;Bntach
onderdaan
te bliJven, en met een Masupha.'s groud zo~
lede~ IQ vrede te leven, maar hij wilde geene nen
dali
eeu
001 og
JltJg'&8trylten hebben en ook gum kutbela8ting Basntonatle.
ti Is ds.n de
betalen. Volgeni bet Journal-telegram
ach. he een portnnr voor e
ter ging hij zelfs een eindje verder
en ver- zeg~en dat zij te s~Jjk
klaarde hlj, Diets mmder
ver}~ngen dan dutft
het Inderdaadl?
dat Basn~land
zon terngkeeren
tot den toe- ook te verzekeren
datleeo A;j!CI'a""V-'I'IUI
stand,
waann
het zicb beTond
onder zijn een allerge"lgtigsta
.. ader, ~n onden Moshesh, vóór den laatsten
de Brltsche
Rege'lllg
oorlog ~e;t den V rijstaat.
Het ,komt er min- vIDding bij de Rerea? of
der op Il$n, welke dezer
beide, ooratelllnzIJn )arenlange
9Orlogen
gen het d'gst bIj de "aarheld
IS. Volgens
natie 7" of de KoloDle
beid~ toch kom~ Masnpbaa
elsch praktisch
nerIngen DIt den jongsten
op DIets mlDder aan ol,afhankelijkheid
neder.
i n h~t gehengen
f r
Dat d.eze mjn lens was, was reeds vroeger
O~ze t.ljdgenoot
praat
tamelijk
zeker.
Van meer belaQg is het, te ren Tan Masnpha
nit
weten, dat toen de h~r Sauer te kennen gaf, hulp van drie dUizend hc'I,"' ......
dat Maa~pha
el~~hlk
alleen stond ill zIJn onze geregelde
krijgsm
tegen~tand,
dat zIJn gedrag
DIet dool' zIjn
Het IS mogelijk
dat
volgelmgen
werd goed~keurd
dat dezen noegzaam
zou zijn. Maar 1Iel'O'AtAiI
waren
nnsleid
omtrent
de bed~hngeo
der dat vier dnizend
,Alljsta8't!8(llle
Regering,
en dat hij daarom zelf Was geko- docb. me~ wat hgter gesch
IDen, om hare bedoelIngen
publiek on in Ma- er niet ID s
dat
auphas
tegenwoordigheid
mede te d~len,
hoewel zij werden
n ......
~v..,.... rI
h.et oppe!hoofd
Zioh koeltjes op de verg!ade- vergetelIJken
W
nng
beriep,
en deze ols één man voor ~em maanden behoefde
partij kOWl.
al
hare geregelde
Deze laatste vergadering
verschafte
Mzoo scberpschn.tters,
a
het meest overtnlgende
be"ijs Tan de !Vele e~n. afdeeIlDg' bur
op
tot dWi V~rre reeds geJel'erde
bewijzen i dat Dletlgen
ouden
I\osi
er Voor de ministerIele
Basntostaatk~de
der.d volgelingen
Vall zijn
niets IS te bopen van Trien~SCbappelljke~id_
dnJven.
h.n ~ergeten
wij
delen,nieta
van zoetsappige
bedreIgin
en, DIet, dat indien wi a.l
van vermurwende
sm8fkingeo
of
aq pen ~aar Thaba
ove1'llteJpende
redeneringen.
,,;. In- ook In het TraIlISkIBIS(lll'Á'
De Regenng
zal dus )'rel moeten k
en burgerafdeeling
znlle
hA.' flA'Ir" "
tusscben
oorlog tegen de wederstrevigen,
of
. Men versta
ons
bet verlaten van Basntoland.
ID ons "Oor. ZinS deo kreet aan
laatste nommer somden wij reed. de bez"a.
onze leus aan.
In~~eDa8lBI,liC)n!
ren teg~n belde wegen op) eo drongen er bï BOOn),Jk gev~J
gaat in
de bnrgers ~ &an, om hannen vertegenwo
~ zouden olets hever da* het .1I!()láillal
dlgen
duidIelijk te kennen
to geven
we~e
ge"apenderhand
van belde wegen zij verkIezen.
Het' V81k8- bandbaafd
te zien;
blad .. betre!lrt
het, in een van patriotisme
op de~ ~ucht~n
aafd
gloelJend artikel, dat wij het Diet heJpe
den tegeowoordlgen
afkeer
de burgerij
van haren tegenwOOrdige::
daarvB:ll, en op den kritieken
keer van oorlog
tot de oorlog.pohtiek
te finantl6n,
dan, meenen "lj, 1J.,ILaa,m~
belteeren •. WIJ t"IJfelen
er &an, o~ zelfs onze Kolonte .~e koaten goed
gezamenlijke
krach~n
tot die ~k io staat vorens &JJ bet waagstu~
onlileïinei9mlt.!
souden ZIJD. Maar voordat WIJ ons du
.
de staatkunde
vao ~lrJ'j;on
L
..
faan
J
d
~gen,
ac h Ió8n WIJ ons, ala eerlijke Jonrna.
In een VO gen
nummer
listen, ger~n,
de mannen
die wij zonden
te bekeere~ hebben,
dUIdelijk te laten ver.taan welk~ genren,
naar ons inzien met
ê(e oorlo~~htlek
gepaard gaan.
•
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vee
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vee e~ welk land
alleenl
Wij vr

r

Jl

w"*~

f"

ALS.

. Oaze tilhenoot
meent
echter
dat wi'
die geYarenl yieeJ te hoo3' schatten
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L ·ft . t d-t da.
IJ gewo nie
.,... e oorlog een zou zijn tegen
de gusche
Bbnto-n&tle.
ZIJn de BaentOll
.net vredelietend
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zQUden zij
~n gaan v¥hten ~n
oos, indienl hun te
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SWELL'ENDAM, 23 Ocr.-F
Op Strei ber' verkoopin~ b
eo K pate a 268 op. De W m
dag ebendeu.

ASUTOLA.NO.

, enJ.,

Uw di&Il.1w. ïenaar,
J.

A

0

-~----------------

a

TUUI.

•
het ISde ' .AARLIJKSCgg

DER KAMER,

VERSLAG

Dilt'edl~ren het geuOegeIl te knnnen melden dat het afgt'loopen
Q'e.teDilDel~.'t heeft W'at :bet doeo TaO zakeo betreft.
en Rekening zal men aien dd ér eep uetlb bedrag
.-&n
Verlies R,ekeoiog overblijft.
.

de 'f'rijbeid aan te bevelen dat de Balan. v_-o!1,2SSlla.
wijH:-+ '
~
.

SeL,

'I'U ...... Dll'M

ver'!AI,nal~l.geJ.jk.taande
I'"
I

met 50 peroeut

..

;

! )

0 0
0 0

250
200

0 0
0 0

125

0

0

48 11

.;

er.sss

-

J......

De Seouriteitcn

!400
220

,.

11 j 5

Di;S;;.~

do,
ijn onl •• !!" ... n .. ken rig oudersooht en de
bnn genoegen tetenuen
geven over derzelver gupstlgan toestand, en er bij
vOf'gen dat hieruit geeue v ~s Voor verliezPIl behoeft te dbtstaan.
~
,
OvereeDkomatig keuDi geving dozer
ergl\dcrillg' moetelI Dieeeteuren Iteko~n wor.
den in de plaats Van de Heeren EATOS,
':I en Louw, van \Velke twee
he'rkiesbur
zijn.
'
Tevens moeten twee Waditearen ge zen wOloden in de pluts van de Heeren M.
SXUTs JR., en J. H. COSlUTr, die beiden . ter herkiesbaar .iju~
,

kunnen

(Get.)
Malmesbury,

17 Octo~r

n.

G. GREEFF,
VOOI7.ITTlR.

188~.

I

------t----------~I~-------------------

BAfANS ..; EKEN IN G.
,I

LASTEN. i

I

BATEN.

AaD Anndeelhouder.
Voor I
opbetaald kapitaal
I- £SOO 0
" ,Hf'serveofonds
I ~,nlJ 0
" J)epo!'itIl8 op .Aandee.
Ipo ....
... '
'" i
4,3~O "0
" Uento op do,
271 1
" Dividenden...
i
7:J 0

!.

"

2,104

I

"

"

39,1 H) JO ~
7,W3 1 8

P "
P

p

4 lp

r

) f 16á
I 7 lP
3,Or fj 4 J

!

"

£800 0 0
2,626 12- 3
1,897 16 ti

... i 34,.!.:79 1 ~

liste Deposita's

Insolvente lloedels_; .. i
Boedels van overledene
personen
i
Diverse crediteuren ...
Balans
op winst eu i

IJ

I
i' Pel' Knntoofg-ebouwen.enz.
10." Staudard Bank 0 " Hente op Seouriteilen
!
"
Securiteiten ...
Diverse Debiteuren ...

1

1,238 11

,

J

____ ._---"'t
t.52,037. 0

£52,037

0

7

WINST- EN VÉR!LIES-l~EKENIN G.
Alln Oïlkosten

1, £639 11 0

Ren te op VRBto Depo8ita' ....
Hente op .Aandeelhonders Deposita's
Kiln toorgebou wen ,enz.
Balans

u

"
"
"

DRAI'S' BESTE BLO

i

Ta.n Bestier

I

2;011

250 17

TE KOOP BIJ'

o
ui

1,238 Il

-,

3!

.U,I~

I

.

"
~
:

&I

bi

(!jet.) A. G. WATEnMEYER,

•

vergeleken

, (get.) J. H. COSNETT,}
M. SMUTS JR.

17 October J 88~.
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Afdeeling QALEDON.
+~~ __ --,__
_~_'_,

DE

'--~

D.l

bij

NI

J.

. ,

Insolvente
Maken; Boeken' op in en
buiten .
Stad. ~Sluiten Leeningen
Koepen en ver koepen
Aandeelen.
Aanvaardén-alla soorten van Agenturen. Alle briefw~8seJinggeschiedt strikt
geheim.,!
:'
nis, ql\~
Kantoo~: Kaapstad, C:!tEWEB Ge- op eileen WO
bouwen, A,'dderleystraat, tegenover het uur .C gesl0t-eu .
&ursgebo~w.
:Po~ Elizabeth: Lombard Cha~bers, Matnstraat.

Eisenaar van bovengemelde Plaats, van: Woning staande te veranderen,
heeft den Ondergeteekende geautorizeerd, gemelde Plaats uit de hand te .
VERKOOPEN, die dlent,ngevolge aa.n~oeken zal inwachten tot

- ~E.

'~

SI.,. •••

A. soortenDONKERHOEK"
Vruchtboomen,

KA.';l'10aJ::, CAI.J::DOX.·

.

~ g~oot 1800~'I?Orgen, beplant met Wj~ngaard, alle
Populier- en
lkenbosschen, heeft ult~trekten
Iren. Kleigrond voor het aanplariten van eenig etal Wijngaarden en fraai.Je Tuinen,
ook volop loopend Water het geheele jaar door uit Bergbronnen.
Een
Watermolen kan hier gemakkelijk opgerikt worden, die goed betalen zal
De Gebouwen bes~
in een nie~~ opgerigt Woonhuis" dubbele Ver. dieping, in den nieuwste, smaak geb?uwd,' t;net de beste Materialen, ook
Buitengebouwen, Stallen, M;uurkralen, ena, alles ID de beste order.
Ve Plaats heeft. ext~., ~ilande?,
<tiebijna allen onder •.loopend Water
kunnen gebra.gt worden. 19dien noodig hnnen er gemakkelijk ~
Scha.
pen en 100 ~tu~ Groot yee op graze" het geheeie j~r door. De Plaat.
kan gemakkeh~~ ID twee Plaatsen worde!l! ve~eeld.
..
.
De Konditiën, en termen van Beta'~g ZIJn gemakkeluk, en te vernemen
bij den ondergeteekende.
. ;
.. ~
.
IC

n".pftllAl1A

voor IJ. Oily, of :GlntgotD Lij, A NU"IIftOt
"?
QomJ*my.
'
Guardima ~.", mad Lit, Iuuf'tlflOt

f

. C~y,'..Lmtdmr.
.
~
:;t'

Calvinia, 11

bij

DEN 30ST.lN NÓVEMBER 1882 ,

,I, On.
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DONKE,RHOEK
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BEK END:M A K , NC.
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neL/Ut",/(.

VOOt',

11'

15 3

Secrefan's.

AAN: EN VOLKSVRIEND,"

Agetttm

..

:N

Wij certificeren hiermed,e dat wij nevensgAAnde RekeningeD
de Boeken en Documenten e~ dezelve correol bevonden hebben.

H. J. ZOER,
Notarle ~n TranspOl~tbezor2'er

Atefttm

1

~
(.

.:

VAN ZW

11 Kntrpftnd.

"

-I

J. G.

KAinoÓ.

%,H2

14 10 0'

Q&..£.

PEA C'E'~ BESTEl BLOE

£200 15 11
1,211 15 a

"

!

£4; 154. 15

Vatem (met TJzer geoon ......
~ ?
'
Kleine Vaten -van
ArLSMED.£!
;
.

5

Per Balalls des vorigen jfiarB
Com ID i811ie8
Honte op Securiteiten

I
10 "

£50,OCO
30,00
26,uOO

i

-.,
Caledon, 2 October 1~~

J.~.! F. KI.ELJJr~
...I:
... .
I

e

"WORCESTERSCHÊ WOLMARKT.
r

'

STATIONi TE
!

OP

WOENSDAG, 15 :tiOV. AANST.
Zij die Wol ter Koop wensehen -~~ te ijieden; gelieven dezel ve te Yerzenden gerigt aan den Marktme~ter, met latfer dan Il Nov e m b e r, zoodat
dézelve gemerkt en gewogen
kunnen woljden.
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H. S. STA~DEN,
Secretaris.

1882.
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