
DE ET.. 52~
ZATURDA(}, 30 '.

UNI
KON1NKLIJIO:

ULBAGH.
VEHKOOPING Brand VAN Je Plalluj "KALKPAN," Di~t. H

TOWN, in het begin van deze maan
1 noo~c Koe, 4 jaren oud, kleine zwnln"",r.ll!l
1 Gcele do, 4 jaren ond,)JaDghooI'Ds
1 Vale do" 4 jaren oud i
1 Rood. Witpens Moo, 4 jaren oud I
1 Hoode Vaars, 3 jnren o'ld, Iinkeroor zwnlpw_

stnart en balfmnnutJo ,
1 Hoede Vaars, 2 Jaren oud, ongemerkt
1 Hoofle Vaara, 1 juar en (l maanden oud
1 Vnal Witpens Vaars, 2 jaren oud
3 Kalvon, 9 mnnnd~n ond, ongemcl'kt
1 Hood. Witpcns O~, 6 jarcin ond
I Rood.Scbimm~l~ns Oa, f> jaren oud,
2 RooJe Ossen, merken onbekend. ,

Eonig persoon dio deze Ossen, ene, te:~~
bezorgt nan deu Oudergeteekelldo te :KALK.
PAN, of kenais geett aan hem of aan deu bQer
Procureur PAUL J. \jan CO~LER, te Hope To~u,
wanr getaelda Beesten te l'indcn 2ijn, zal lie-
Ioond worden. :, I

lf'.' H. BADENHORST.!

!PAARL'S HE
"

rautie en Trlliltmaatschapp ·
VAN'

11""'~'r"!1"a Klasse I-:Juisraad, '
ENZ., ~NZ.,

HET DORP TULBAGH.
. H. P. PAYNE, van' plan ;ijride om
zjjn H uisbón!oiog op to flcven, hoeft
dergetoekeuJe met iustructies bezun-

om op ,,' n ,

V , IJpAG,i 5 JAN.1883,
. S MORG!!;S oa ] Ó enn,

Publiek lo verkoop~n de ~oJgende BUIS.
. MEUBELEN, ene., enz.,t.ew:

1 Zitkamer Zet
1 k;mer Zet
1 pkamer zet·

Katels met Mntrassen .
rkntcl

baarzon, Lakens, enz.
Ius- eu Aardewel'k, Mossen, Vorken, enz.
rove, Keukengereedsouap, enz.

H. A. FAGAN,
A.'SL~GEIl;

"; ... _.

Wi!_.1'RCESTERa
De Stoombootmaatschappij "UNION"

(euuIITuBD).
De ~toomboqteD deaer ~[aat~chllppij vertrek.

ken un Kaapstad Daar

ENGELAND,
Yia MADj<;lRA, om den anderen DINGS.'JáG,
te ST. HEL}!;NA en ASCENSION aanleg.
geade op bepaalde tUIlscheIltijden.
om de Veertten Dagen oen J<~xtra noot tns-

80btsJl oe Ma.'ilboot.en.iii.
PRETORIA, Kapt U.\Jl'aRIDGl!:, 3 Jan. 1883.
NUBIAN, Kapt, GIIIl'PfN, I(j Jnnunrij.

. TROJAN, Kapt, LARlJII;R,30 Jaun.uij.
DURBAN, Kapt. BALLARD, 13 Feb.
ATHENIAN, Kllpt.·WÁRLSIGlf, 27 Feb, : .
NA:Ht UP, l\li~THAn;NS. f\ t\:\TAL

Vertrekken zij W~KJl.LIJKS, na nankomat
van iedere Stoomboot van EnselnnJ.

Retourknartjes werdeu nitgerei;j(t teg-en ver-
UJinderde Prijzen.. ~ I,

Voor Vracht of Passage doe me'n aanzoek bij
de "Uaion" Maatschappij. •

THOb. E. FULLER,
Direkteur.Genet'ft1l1 voor Zuid.Afnb.

!(. F~VER IIC 0 0 P,I N
VAN ZEER KOSTBAag ,

EN LOSSE GOEDEREN.'!
....----~--- ---.-_._ -_.-------!.------

i
Boedel van Wil~em Viljoen deK

Vcrder zullen
Open K'lr, 1 Paul' Tu
HUISHAAiJ eu \Vut

, "L.
. n hunne bctrokkin~ als Gczamodijke Cnratoren in

iek doen Verkoopell,op ,,

---AG, 11JANiUARIJ 188
'; MORGENS TEN 10 Ulm P~ECIES,

...........'i.L..&.~OEK,AfCleeling WORCEST ER,
Zijn AANJ)EI'~L io' Plaul~" Eeutlracht," betel' bekend al~ "Walliho(lk," gel~geu 3 mijl
vau GoudillielVog . gl'~t circa 180 Morgen. :: .

De Pluuts is vÓfirzicn Villi Water'. bcpluut met 130,000 \\ïjuganrdstokl?en ill voll
dragt, een fraaijeu mg'~~td me~ nitJIc~.troktCII Tuin- en U~wgt'~lLld, bijzolldel' gi,scLikt voo
. de aauplantiug on v . twg vau uen \VIJngaard, alsmede voor ZWlllanden, ene., enz ..

Op de Plaats st ecu peeht gebouwd Woonhuis met Kolder eu St,,!.
Dit is zeker een vau ~'9lifhoonsto gelegenheden VOOI' illmand dio xioh van con plaats wi

voorzien, daar hct id 0 d~ge:n zeel' zeldzaam is uat zulk eeu Eigeuuom in de markt word
gebragt.

KnIkpan, Distrikt;Hope 'fowu,
15 Decembl'r H~82. . !

DEP AARLSCHE BÁNI~r
, [

!J>3S2. Berigt aan Oe·elhebbers.\ ,
iMITS dese wordtkcnnis gegeven dal, inge-

volge het "el'ándet'da Artikel 2:2 van dp
Aclo van Overeenkomst VAn boveuO'emelJe
Maatschappiï, do JAARLIJKSCHE "ALGI~ ..
MEEN I'; VERGADmlUNG vau; DE1':rIHE.uf
DEllS gehou'jon zal werdon ten Kantol'e der
Hnuk, oP.

Naar Engeland via Madeira.

1)~~Kon. ],f',alstoomboot
~ PllBTOHL\.WKBAlN

BRIDGE, Gezagvoerder, op last
van den Postmeostor Gene-

raRI opgebouden tijndo, 2RI als boven vertrek.
ken op Woensdag, 3 -Iann arij 1883, tcn 4 ure
n.m. Passagiers gelieven aan boor-d te gnnu
aan de O('stkaái (Alfrd Dok) niet later dan
;3 uur n.m. .

V ~Jr V racht of PlIsBnge vervocge men zich
bij de St(lVu.:',rytmadb\lll:1ppij .. Union."

-----------_. -------_._
'RUISVOGEL

,EN AANLOOPEN.
D Onder)!eteekellde is een \VIJE'JR

I\UlSVOGEL komen aanloopen, Do
kan dczelre terug bekomen na betaling
ke kosten.

W. P. VAN DEr: :MERWE.

II.
en V~rkocht alde LOSSg GOEDEREN, zooals 1 Brandewijnketcj,
, 3 .l~alies, I ::ichrocf, I Paard, !W Mud Koren, het gewolle!lIs~\)rtimeD

og vetjd~t, op den ling dCI' Verkooping znl worden aalJgebode~.

.T. J. DE VILLIE,RS, A.P.ZOON,
}'. L LlN DENBB

rl'ijdag, 12 Janarl] 8883,
'8 MorgelllJ fen lO ure, ,

TCIl einde V:11l Directeuren .te outvangen een
Algemeenen ~taat van de ruln[!elegenueden der
-Uan_Is_<:>mdrie Directeuren te kiezen ill de plaats
.Vnn co \Vc1~1~d;-H.e_~r£u O. 1. Dil: VILLn;I:S, P.
P.. Hnn:Io' en F. J. RpGo,-T>.z-,;-;-diG--b.ij __bcll_rt_
wisseliug aftreden, ecu van wio weder herkies.
baal' is, ml VOOlts tot AlgemeQ'ce Bezight:id.

Op last van den Raad van Directeuren,

J. J; F. LX ROUX,
Kas!lirr.

---- ._--- -__ ,_ ._ -.....,.._ _ .._---.------_._-~
Naar Mosselbaai, Alioabaai, Kowie en

Oost Londen'
_. - - ._. - - .__ .__ .~-_._-_. ---

B· AAUWVALLEI
DI RIKTS KOSTSCHOOL.

DE Kaap
Pa.tu·I,11 December 1882.

DU·ADMINISTH.ATEURS.~''''-----l--~--+---4

Handelsbank
STLEERLINGE~ wor.Inn ver-
t den ] 6den JANUA I:]J ]883,
ig te zijn

~LJ. STUCKT,
BoofJolldenvijzer.

E MAATSCHAPPIJ VAN
VERZEKERING VAN DE

DE GOEDE HOOP.---
U T U .A. L),

r AAN LEDEN.

!NADEMAAL e~ "'''''''''''v,- daan is door MEJ(JFV~OU\V W.))E \V1101, om
een DU l-'L~fCAAr I'L1.NTI E voor zelcer Vaste Deposito in Je

Kaapsche Handelsbank t~ tellenbosch gemaakt,-z, ijndo de bijzonderheden
als volgt:- .: I i

Ten faveure van Mej.. DE VVIf.PT, gedateerd U !priI18SZ, dragende Inte,
rest tecen den koer vau : 'percentUlli per jaur, No. ::llG, .£:3i3 LOs., onderhevig
aan drie maanden keun villg van tcrngnarnc,.....l.do OrigilleI,~ Kwitantie
waarvoor gezegd wfrclt·; ren en verlegd Le zi j n,.-

\V 0'1'9 t mits de?e ' gegeven dat er, t.euzi i de Ol'l.~inelc K wi tan tie dool'
een auder geregtigd ho r er \'<.1.11 JJLVNEN ZES lV.b'KEN vali af de
dagteckening dezes!. gep V'·...."A_... wordt, aan voormolde Applikante een Vu-
plikaat Kwitantie tal· uitO'creikt,. I ",

I

Stellen bosch, :zh
I

Lijst van Deelhebbers Verkiesbaar tot
Directeuren.

nisseux, Eer wd. Isane
IUrink, JIlCS. J.

I
Hlerk, A. D. J. van
Bli~r:nut, Jacobus
lUosnIalI. Jan Il.
Ina~s()tJ •• J. Jl. A.
I JIi,·, C. D.
, .sliu, J .11., A.ZIJ.

rt er, A. A.
k, IJ. G.

jNien\\'0udt,.1. H.
fNiekel'k, O. T. van
/-Niekpr:c, .1. P. VIIU

1
f'l'tl' .1ac. E. du
,Hot ivf, Jo'. J r., I'.zn.
!Hctief, P. J., 1'.:'11.
Het ill', F. u., 1'.7.1],

ltou x, Jucs .• 1.le, Joz 1':.

Roux, P. ,i. lo
Roux, Jozua J. h
Iwux,.r. J. lo'. I." .1oz.zll.

j
ltou.x, J,!c. J. lo, Jr.
Retref, I, R
iSparcuburg, A. A.
iSplly,IL J. vau der,D.z.
!Spuy, 1). J. 11.,M.zn:
IToit, Gtlllinno J. du'

IToit, S. F. du .
Villiers; Q, '1'. dC', Son.

/

VïIJiCrS,Jac. J. de, J.J 1:.

Villiors, A. B. dc, P.J~.

I
'VOS' P. W. do, D.zD.
Villiers, D. J. do
ViIJil'ril, .L S. do. Jr.
IVilliers, F. A. E. de, Jr.
IVilliers, Jacob H. de
IViJJicrR, C. A. de
iVille, Jan D. de, Sen.
IVille, P. n. elc, ;' I'.IVilliers, J b. J. de,A .P.z.
IWall, Eel'lv. G. van do

l'e " (.((.<lleMail i'(/r~·et8" J!IW!."·/,I1/'jll:j.

IlL "1C'c'ml:olJtel! tle7.l'r Lir,ie vr-rt re k ken vnu
1\llspstad naar Londen om d,r, ::r"l.:nll

l!ing~t:og. via Madeira CII Plymouth, to
int Helera en. Aseeneion Iln"!l'g~elldc (JP
paalde t usscbcnt ijdsu. Hetó"urknartit·~ worden

ilgereiH If'gm eerie vertiJindcrin~ van 10 per.
t , tu-schcn Engclnnd en de I{nnpkolonie en

atal. noemlllgeu
883. geru~lde Va
an, ~1.-DlmMMOND CA~TLE, Kapt. E'I u~o ti !lf

JO~Eg, R.N.I1.
an, 2:1.-KINFAUNS CASTLE, Kopt. A'I

Vi INrHEST~f{.G-'~~~::R~::~E:;:S~/"I.~IKaal,staJ,

Agenten. l'

1)'A.:I.R c
Ilire

pij van l.e
nfwcsicbcid
SOLO~ONI

een' Vakature onsfaan is .in de
ic rler Oudeeliugo Maatscuap.
erzckeriog, teu gevelee van de

n Kaapstad, VilLI den Heel' SAUl-
nde drie maanden j zullen be.
Kanuidalou ter nrllJvulling van
ure wordon ingewacht. tot 10
op WOENSDAG, 3 JAN. A.S.

J. C. GIE, JR:
Secretaris.

:i88~.

11. C. VA~ RENEN,
, Bestierder.

" Motual,"
-1 Dec~'mber 1882.

IELI
-~-- - -----_---_._~

IELIES,MIELIES!EZELS
OODBERIGT·
ET l,ceft den '!Ima,:tigen Beer von leven
Cl! l:ood behaagd, Tan mij weg te nf'men,

de!! :2:]5trn IJ~C!IIlI!:or 18.H:Z,na reil gt:lnk.
e echtverbindtenis Vl\n 3.5 jaren, miino ge.

Echtgenoote, ANNA \'. I LH ELML'I A
lCK, geboren THEl::SISSEN, iu Jen vll,JerJom
n 0;) jaren en 8 mnandeu; mij nalateuJe met
kinderen om diL zoo smartelijk ~rjies te be.

enren,

1. IL FICK.
WeJtevredec, 2J Dcc, 1RB:.?

ditie voor werk, TE
n Liberale Prijzen,
UYTER VALLEI,"

PAARL.
BROCKHUYZEN.

CO M' O.~ L,
TEGENOVEr~ DE

rovincie Ban~, Paa,rl,
HET EINDE VAN FEIHWA{UJ 1883,
ARYGREEN~OOD,"

EENE BEZENDING VAN

ALGEMEENE

ENNISGEVING.DOODBERIG'!'. E. I
Horologie
TXTEN$CHTv V alwmeell
uat hij zi.jno ou
beeft en voortaao
cn de lHtEESTR.l

Kjge!aker,
V riénden en het

ubliek bflh:end to maken
bezigbeidspluats verlnten
den Hoek van de WALE.

BESTEGELE~IlELIES,
TE KOOP AANBIEDT
GSTE l\fAR~TP

--.f----..;-+--.-'-

VEHLr;I)E~,-T6 Robi!rtson, cp ZO'Juag,
den :!·lstell December IP8:!, mijlIll tred er·
ne Echtgenoote, BEATH.ICI·; JIAHL\

PIHA, née Dnn);I), in den oudel'dom vin
jaren.
Tevens "ells~h ik mits deze mijllen hartelijk.
·'1 dank lo bt,tll!L:en nnn de bloedverwanten;
stannd£n cu vrienden dill hanI' gcdurellJe

bn~ Cll smartvol lijden zOo gltrouw
bijgestaau.

D. JOas. ESSELEN.
herlaon, 26 December 1882.

Onderwij
EERSTE

hoeveelheid zullen,
k verzocht ze ZOOi

ailing te voorkom

r Benoodigd.
NIET~KERKELIJKE

PEDDIE.

lt: B.-Orders vo '
1Vlen
te zenden

AAI'IZOEKEN de Betrekking van On.
derwijzer aAIl -,.no'pmprJe School, tegen

een Salaris. van £ jaar ell V r;ije \\' oning,
of eene toelnge in, daarvan, zullen dool'
dou Ondcrgdeek eli ingowRcht tot op"---~-IIIII!__iiIlItt3limló~:&.~i;:;;: ," drn 20stcn JA IJ 1883.-Applikauten

~TSLAPEN,-Op Kersldag Morgen !.L, moetell~ bekwaam om in ~ide de )-lOL.
oros dil·rbar ZOulltje, P!l>TER J(lJI.\"~ES LAN lJSCHE en ENGELSCBE TAAL

lUI" in dCIl ouderdom van 1 jaar, 2 maanden Onderwijs te geve orden verwacut refertrs
:!l dagen. Cll gctuigschri r te loggen die de

PIET"~It J ~r.CILL,FR~, goedkeuriug missie· zullen ,veg.
HES'l'LI~ :\1. J. lllLESLEH, drager!..

Malmesbury.

TOLA D.
-------.-l-

i

VAN
VERZOCHT TE

DINGSDAG, 0 ~ANU
NDEB.DAG, 11 ~A..N'U
Vltl"DAG, 12. ".1'117

ZATU'R.DAG, i3 .TABU
MAANDAG, 15 "".17
MAANDBG,115 ~~N*
DZNGSDAG, 16 ~.KV

op; OZNSDA.G; 17 "AJl'
vau de BASUTO-K'YESTIE,' c~ and~re' Zaken ...

. . ~.

SOB_VI.
IYIAJ.AGA
• BT DEAUI'
H IDEJ.SEB.
B B.BYDA
Z URDBA
S EJ.:r.EHD
M NTA,G

Mudden Koorn
do. Haver
do, Garst
do. Rog

wat verder ten chge der Verkoo.
zal a~ngerukt worden.

EMILE H. ;VANNOORDElf.
Afslagtr.

LET "TEL. Peddie, '2,2

"ndu-Kq,ntoor,
uetbjerg, 15 Dec. 1882.

-----
. J ZOER,

otary Public and Conveyancre
OFFICii: . ""t

LE.Sl'RE[:.'T, (,4PE ion:;l
·kaa.n," NeWSf{,

HET P

DAMES-_
r; WEDD,," E J. 1:'. EKSTEEN bcri"f,

haren Vrienden en het ~Dbli(1k in 't ~1.
n, dlit haar Logi~8huis DOg bestaat en dat

zcer aangt'naallJ zal zijn, tlU niet d,)
Vakantie en ten allen tijde, tal word on ont
te oDtvaDgeD. : 'S'illneu Ila dl! .,a~-.sJIJIC'-e,•

•

, .~.'

is voornemens «haar.
geveo,en Verkoopt Ilnuit

-. i rtikelell J
Tegen ean '. van 25 Por Cent op.

do Originet~ Prijzen, die op i~aer Artikel teil
velle zijo gemerkt.

\ MADA.rfn: TRI.ES.
No. 1. Klt8t~traat, Il,oek tJande Adderteydrcwt

llE~IGT
,~ +AN

DEELHIEBBERS
I(aap~he V~~~delsbank.'. '" -rNADE~AL het Edele Gefegtsbef, op

.21 No",ember 1$.82, een RULE NISI,
heeft toegestaan, we~er voor te komen op
12 Januarij~aanstaanqe, alle belanghebben •
den oproepende hun,e redenen, zoo zij er
hebben, op té geven, 'f88I'Om :

(a) De personen, vermeld in de lijst, ge-
merkt B, bi~ het verslag gevoegd,
niet tot co~tribuanten verklaard
:!'ouden zijn,1 ten aanzien van b-e~
getal Aaudeflen op gezegde lijst.
op ; huune : respectieve namen
staande.

(b) Waaroln de Liq+idatoren niet zouden
gemagtigd wprden, een oproeping
te doen van rllwtntig Pond Sterling
pCI' ~andeel, ~etaalbaar als volgt:
-£2 lOs. ~er maand, voor de
eerste vier mtndeu, en £1 55. per

. maand, Voor d~volgende maanden.
Hierbij ge~chiedt ~rollisgeving dat het

Rapport del' ~iquidator~n en de Lijsten van
Coutribuanten. liggeu ~en Kantore van den
Meester van .het Hoogt Get'egtshof, Kaap.

stad, en van g....e.....zegde. Brk' in de Adderley-straat, Kaapst$d, ter IUZ ge van Deelhebbers
.• W. E. DORE.

Prokureur va de Oificiele Likwi.
datoren va de Kaapsohe

. . Haud Isbank.
17 Kasteelstraat, I

Kaapstad,22 Nov. ~882.

E Verkooping- U'ln SCHAPEN
van den Beer O. r.Yan Niekerk,
verteerd voor VRIJ vAG, 5

.... a.s., zal NIET plaats vinnen.
DE VILLIERS, FA l'BE &; Co.

Pnarl, 28 December I R8::.

~10MERSET '\r'ESTt STHA~J)
LOGIESHUJS.

!. .. IN Execution of the Judgement (Jf tho SupremeE OqdergeteekenJe, bcllOorllJk rfC- i Court ill tbe above Snit, B :;al" will be held
hs~, .zal Publiek Vcrkoopell oi~ ! at ~ictoria West, o~ Sat?rday, tuo ~3th Jan.,

DONDERDAG 25 JAN EK ltCl3, of the fO.1I0WIUS' VIZ. ;-Qu&ntlty ofGe.
I ' '.., ueral Merchandize.

. plaati,se "Jakhalskloof." 24 Ri\'ie· JAM.E:S bL C~O~.uY,! .
en yoor reken ill!! vall den lIcer Hlgu "hord).

'J lIigh Sheriff's Office,
DruK) S. MOUTO~, het volgenJe, als: :!8tn December lbo:!.
Goed ~edresseerde Ezels --_~
Merria~, 1 Hengst DISTlUKT. VICTORIA WEST.
Aante$lbeesten
Bokkep
WageIlj, 1 Kar,. 1 Span Tuigen, 2 Vaten
Stel Ztkken, 2 Ankers
Dubbelje.Voor Ploegen
Enkele; do.
Span Jukken en Trektouw, Zwingels
Huisraad van alle soorten en voor
allernans gading.

, GRANEN.

"'<-ot·
~ 1 __,

L _ ' ;~ ~;~.L,}J~lt~;~.:··

DISTRICT OF PIQUETBERG.

In the Soit between ANN.' J. VI!RCUIL, Plaintiff,'
ant! JOIlANNÉIl H. VEUCUIL, VcftJud&nt. •

INExecut~oil oe{ tbc Judgmeutd.tbe Supreme !
Court III the above matter, a 'Salo wrrrmr-I

~eld at Uit7IUi{t..., in Illlid J!istrict. OIJ Io'riday, .
ol It January, 1883, of tho following, vis. :_
Horses, Cows, OpOIl Cart, Harness, &c., &c. '.

. JAMES M. CROSBY,

.;. High ~heriff. I
Blgh Sbel ifI's~Office,

2dlh l)(ccmuer, 188:2.

DISTRIKT PIQUETBERG.

III Zake tusschell 'A::J~ERCUIL, EiS\"-
en. JOllANl'iES.:H. YERClJIL, Verweerde

IN Executie VA. n Gewijsde vau het I'~
. Geregtsh(Jf in de bovengell.telde Zaa~,
Vel'koopiug worden gehouden op Uitvlugt, 1
het ge~egde LJi5~ril(t, op Vlijdag, den 5de
Jallual'lj 1883, \'an uet volgende, namelijk ;_ \ .
Paardou, Koeijcn, Open Kar, Toig!ln, enz., eu. \

J :Ull~S.M. CROSBY, \',
OpporbaJjuw.

Kantoo~ vau~de.n Opperbaljuw,
28stCIi Deceaiuet 1B8::!,

--- -- ----
DISTRICT OF VICl'OHIA WEST.

In tho Suit between HOIlEr.T ;W. G RACIE, PlR.Ïo-
tiff, and CORN&LIS J. tiw ART, UefeDdan.t.

[n Zako tnsscbcn RODE RT W, GRAC[R, Eiscb,r-
co CORNEL[B J. SWART: Yerweerder. ... _

I·N Executie van.Gewijsde ~an uet Hoog Ge.
. regtsbof in de boveng~meJde Zaak, zal

Verk obping worderi geboudorl te Victolja West,
op ZatuI'dag. den I3den Jano$tij 1883, tan het
voJgenJe, nnnt. : - Een HoevediJeid Algemeene
WinkclgooJeren. .

JAMES },f. CROSBY,
Opperbaljuw.

Kantoor ran den Opperbalju\V,
2Bsten licccmber 188:3.

KENNISGEVIN
PEETI(I

vh WIJ

GEERTRUIDA / ~{~~;r"
TOIT, Wed' . ¥'
TUS WIJ~"

~

, • ",' Jl

_:_L_ -".~~~-.;.'=-.~"': d • .l~.

I
--~

;-

. ,

. ,.



laDtW'IJ 25 - JaJirta;allakl,OOl,
GoedeJeD Yan H

WIJl*' d,n Eerw. prof
JlAlDuldlll:' te Stellenboaeh
",00r1l1 door Da A Lo.w

,-,"" •••• uitl.MMtI,Ir"I'_ werd het lijk nn den
WODlD~ onder klokken-
Do .t.oet die het yo1llde
en l500 lDeDIChen, waar.

pn!OI.lUU!lenen leDdelinjl'en nil de
I)e dl"llgera waren DI

Buchner, Joubert, SI.rIla.
en d., 8lpdeut TbolD 'le slippe-

V. YII~ de WIll, de Eerw Luckboff
Georllll Gie 1.'11 de MlljI18UaaL Y&ll

dft lu·rikjrekomen sijnde, beklom Da
N....t.hlin''''de oullate nn de curatpren •• 0 de

klllls,. en sprak, naar IIIIDleldln~ 'faD
.. k l8tqhJk IS ID de oogen df'8 R ... ren

lood IlJner IlUnstellngen," een kort en kl'l\cbhg
rel, 1101lalle de j(Gilde hoedanigbeden Ilea oyer-

___ "_A hnnnnerende. N~dnt Prof~ors Hofmeyr
Mnr&l8 ook ieder een korte- tof'lprMk hadden
.ouden, ;beklom D8 Tan de \\ 1111den kansel, deed
donkgo'Ded en lIprak den leg!.'n UIL Onder bet

ynlf den Docdmareeh op den orgel door den
nn Prof_or Hoflll~yr, Weirdbet lijk toen op-

[lmen IJ) nMr het Frllf gebl'l\jlt wllAr Dr !rotJe
-/a&lIte pl"Btlgheld Yew,Ue -Meá~tJdeeld

..nn lUW

aldaar 1 I<

Ik ol ll"fC
QnkllJll I

bUit yan
flin zekere

J,oeg

..

FL DCa.
Jallu&nJ 11 -'Waroester, Vute ell Loan

Goederen, 10 den Boedel van W. V

Nuni,.q.TaKT
~ , .nl feS en ~ Dtt!6lRW, 188.'!
t'lIl'tflll'JI8Ie1n. p..r Ibl. ... 0 3 0 - 0 H S
jt.brikoHn, per 100 • 0 1 0 - 0 l 10
Abriioaen,IJrooge. • 0 0 7 - 0 li) 8t
Appelen, per 100 0 1 6 - 0 2 6
DOte',per Ih. ...".. 1\.1 1 10.- 0 2 1
Beet, pel' bus ••t 0 0 ll-- 0 0 2
BooDen.perSbe ••i 296-206
»runen, per mand.. 0 9 6 - 0 6 0
Dainn, pel' B\llk. 0 0 Bl- 0 0 96
EiJVtlll, per lUO.. 0]4 0 - 0 16 6
F...lMien per .tuk. 0 2 6 - 0 S .0
Groene UIJ80, per be. 0 0 0i- 0 0 ol
Guqn, per stuk ••• 0 " 2 - 0 I) 6
Groene Erwten, 0 12 S - 1 !l 6
Boenden, l'",r 8tnk .. 0 1 6 - 0 3 2
HOnl!!, p!'r bottel, 0 2 () - 0 2 0
Kalkoenen,~r stuk 0 6 0 - 0 16 IJ

Komkomm&.nI,poll 100 0 4 6 - 0 6 0
Makouwen, per std 0 3 6 - 0 S 0-
M.eebot, •• 0 1 3-0 1 7
Peren, 0 2 0 - 0 lj 1 I
PanikeD, 0 li 0 -iO " 6
PiJnappelen, 0 0 10 - 0 0 10
Pruimen, 0 1 3t- 0 2 6
~n, perboll 0 ij 01- 0 0 1

enJ, per bot 0 0 2 - 0 0
8pMDvukeoa, 0 9 6 - 0 ~l
Tomatoes • 0 2 4 -0 ()
Ul~, 0 6 0 - 0 lil
ViJglln, 0 8 10 - 0 6

MARltTPRIJZEN

lot alleen ala geleerde
To Stellenbollëb ont·

mAr werd
RIG'Ï'ER PER TELEGRAAF.

NDERZF.F.SCHE TELl:GRi\AFDIENST
IHJlt VEltEL:ilGDE DIW KPERS.
Kabel van de lt Easie, n" Mnat8C1zctpp'J

tná Ad{.'1l)
mug
sieke en tbeolcgisehe leernar,
~tond aangeschroven IR de
mannen van het vak.. Yen \VIst
zijne hef Je voor de letteren en. de
schap g,eenazma aan de UnIY"'''!ll.w.~
gelaten, Qlaar dat bij ook ala een
ZUid Afrikaansche dorpsleeralU' een
ken man WIIIJ,-dllt hij deo gang der
logische weteD80hap naauwkeurig
uergens zoo op zIJn dreef als III zIJn nnn ..Ar.

kamer was Geen wonder dan
toen OU1óe 'I'heolcgieche K
veel stnJu en luspanulOg, werd IJ'PIUII~n[.-
een strijd watmulO ook hij, getulgo
haudeliug- ooder de letters ,C JM"
een krachhg deel had gebad-de
John Murray viel als een ten hn,,, .. IIAA'rll••1'
de godgeleerdheId.

Welken Jndruk bij In dat ambt m
laten 'wIJ vertellen door een zIjnel
malIgtl studenten, thans p ....diknut

" Professor :Murray" zegt deze" gaf
don iudruk van een mao te ZIJn, dl
met wet kleinigheden inliet In de JJIJ'llllllO-

tIck-het boofdvak \Taarm bIJ
gaf-hIeld hij eioh ntet gaarne met
geliegen of spltsvtnDlgbeden besig,
trachtte altoos do hoofdpunten duidel
een te zett;en

"~Hlj was can meester 111 de
veel to zeggen met welnll~e woorden
geen student die Zich Diet hen
boeveel waarde 10 onze aanteekeniczboeken
de volziunon waren waarmede de ~P.l.fu •• ~.P

soms een afgehandeld hoofdstuk
sonde

t En scheen al soms bet
den hoogleeraar voor het oogenbhk
bevredigend voor een student, die
of nnder pnnt bijzondere aandacht
steed, en daarover 's professor's ~',n6Inn
wilde weten,-toch was dat an
vol VaD waarde In hetgeen bet wel u
en zoo leerzaam ook: In hetgeen
zweeg, dat de 'Vrager ID bet eud ZIJ
nieuwsgierigbeid leerde betoomeu,
anders kon dan des professors n'llp.llr.p.rIlPIIl
en beeadigdheid bewooderen

"Ik herinner miJ dat aan bet
een uur aan de moraal besteed eeu
de vraag deed,-waartoe bet stuk
handboek dien dng gebrUikt wel
gaf_IC wat moet men over de
ken ?/' Met het antwoot d .. Ik
zeggen, dat Ik er een bijsonder
studie van gemaakt heb," sloot de
zIJn portefoho en deed het gebed

.. Dit WIUI karakteristiek JU den
toch, WIe, die OOit een redelijke
of een schijnbaar bizwanr In alle n",rAnnp,n

held opperde tegen een of ander
leer, herinnert Zich niet met welk
welken ernst, en welke gewI~hge ar
ten, professor Murray zulke tegen
ontmoette, vooral als bet bleek dat
student zelf waarliJk geelingerd werd
gevoelen

"Ik heriuuer miJ 0 a op bet pn
predestlDahe, eo des kmderdoops, nrlDlesSClf
Murray met 'eel vunr te hebben
redeneren met studenten die hunne
reu te berde bragten, en zo trachtten
te houden

"En biJ d"t nl, toonde de i:I!OfeS80r
dUldehJk dat biJ respect bad voor bet
leo dat een erniltJgen of bal d,,,, .. rlN>nri
stndent mtsprak, al was hiJ soms
ZIjne houding tegenover hen, dIe
verwaarloosden

, I£n dIt brengt miJ er toe te
de overledene achter ecn mIDdel
ulterhJk toch eeu zeer "Iendclll
omdroeg Was hIJ soms lt kortaf,
hem van naderbij kenden, ,ustcn
studont ID hem ecn belangstellenden
had

"Als de Jonge heden 's a.onds
.gonoodlgd waren, of bIJ ze bu
zelschappou of andenlDs aantrof,
voor ICder een Vriendelijk \Voord, on
een ' grap te maken." hoewel hIJ
zekere mate van erllst en waard
behield

t In zlJoe oordeelvelhngoll of krl
opstellen, en preeken, Iron hiJ bet
doen Uitkomen en aanmoe{l!gen, voo
meer bedeesde st..tdenLol' al warcn
zIjne aanmerkingen over dnt \Vat
te kenrcn was, eel scherp daD na
O~ar UIJ weiDlg sprak maakten ZIJ
merklugen meer mdrnle

I ZIJDe raad on oordeel over boeken
van veel waarde voor de studenten
COil dugehJk werk DIet afraden, omdat
wat meer VrlJZIOOlge den kbeelden
verkondigd, maar tegen het k

wende zou biJ zulk werk
~, ,"eel las, kon hIJ met e~1l

::,men godgeleerden
OD

egkunde des Ouden

MUROI':N - Groole herk,
, Enllelscb, do, 5 avond8,

Itlll!: van kerkerRlld81eden) Zes
I'aptllJdorp, 8 morJ!'6ns, Dr Kotzé
Smellr NIeuwe Ksrk, 8 morgen:,

S Illlnhdda!r8 ten halt 4 ure, KlDd~r.
vonds, do -Nleuw]ulIuliajl: Groote

V8 Steytler NIeuwe Kerk, Da
Eerw SmQer

WAJl-"IUUUU,wnar de fiollntlen ulet te fral\l
men vlln pilln de betrekkIngen

thesauner en muktlIIeeater
, en dezen Toor Zijn Yer.
een truktelD~JJ~ fin .£200

DE mBI LZAA:K, llELT tB L\WES

0, tval1gen eli gepublicee-rd op 28 Dec .5.)4" fil
8cn,t!DIlI_ LONUJ!;N,2B Dtc-Oe zaak van Belt IJII

Lawc8 la gt>ëlnolll'cI ten gUT ste van eisehee
wien meu £5000 sebadevergoeding heeft. toe-
gekend

'VREESEIaJK ONGELUK

01llVaIL!leI' ell gepub'lC:eerd op 28 Dec , G .).0) V lil

LONUEN, 2A DEc-Te Brsdfield 18 een
fabeiek, wegens het ~D5torten van groote schoor-
steeuen, bedol von en er zIJn dertIg personen er
bIJ omgttltomeu

Jml!8 en ~9 ~,188S
e « d £. d

A"rdappeleD,p~ Bbl. 0 7 0 - 0 12 0
Abn.oleD, ... 0 1 0 - 0 1 4
~t,perbol 0 0 1 -- 0 0 1
P.1j8f\!D, per 100 0 ]2 11 - 0 13 I)
Eenden, per !leuk 0 2 11 - 0 3 0
Qroene Boonen, 0 8 0 - 0 il Q
Gauaen, per 8t~ 0 I) 0 -- 0 I) Ó
Grenadlilas, 0 0 6 - OOS
Hoenders, peJ!~uk U] ti - 0 2 10
Ill\urg, pr 11.l9lb 0 4, io -- 0 e 9
Harer, 0 I) 0 - 0 I) 0
Kalkoenen, M' stu 0 10 0 - 0 10 0
Kool, per stllk 0 0 2 - 0 0 2!
Koren, per 3 bl 1 4, Il -- 1 I) 0
KomkommelliJ pr 100 0 3 0 - 0 0 6
Meeboe , 0 1 O!- 0 1 61
Pompoenen, 1*1 stuk 0 0 lt- 0 0 2
Peren, per 100 0 2 6 -- 0 3 I)
Prmmen, per! 100 0 1 0 -- 0. 1 6
Rapen per bos! 0 0 1 - () 0 1
R?l!" 0 18 0 - o 18 I)
VIJlr'tn, per 100. 0 0 I) - 0 1 6
Wortelen, per boe Q 0 1 - 0 0 1

Donderda" 2~ December, 48
Vnjda~, 29 do 20

DE MA \.TSOHAPPIJ cl UNION tt

Ontvangen ei1 gepublIceerd op 29 Dl( !) 42 V Ut

LON I)ItJN, 2~ )DEC -Sir Donald Curne
raad~ de uUlon Maa18char>P'J te Southampton
te bhJv~n, teil elude te verhoeden c!nt als ZIJ
VOltrekt een derde MaatschappIj tot stand
komt olll met de twce bestaande naar den
Kaapsehen maildienst mede te dinjzen SIr
Dountd Il VOOI"tcl komt HIJ wel neêr op een
naubod .nm ~IJn Mal\tschn.pplJ met de Umoll te
feruelllg«r I, nis dése Sonthampton ala haar
haven wd houden

OVEI:LANDSflHE TF.LEGIUAFJHENST
[ZUIO-AFKll'hA1I8CHK I\llWWSVERIENIGl!lO]

K A A P h.. 0 L 0 Jl E

LA \TSTE BItJRIGTEN
QUF ENSTOW~, 28 DEc -Oe beweerde

He dit fiital 1: oak t~~en Reuben Roberts op de
IIl\nklagt.c van J. rlllby, IS practieoh 111dnlgell
~evallell Ue papi/llen werden den Sollieitcar-
Geuei :ll~l VOOI j{t:legJ en de A'e..-angone 18 op
ergen bOrgstelhng óntsll\geu Ve sank ont.stond
mt cell t\\ 1st tussclieu drie vennocten Roberts,
nm ZIJtie eIgen belangen te beschermen, Joeg
121 st :.Ales veo wc-g

l'e mboorllllg Uie ZlItnrdag' avond In de
locatie een andcrc vermoordde, 15 ter teregtetel-
Itng VOl\YAzon

Ve Ijnvani wedrennen liepen gisteren goed Af
De lucht II bcwólk!

Wegens de Nieuue-J. aars-vacantie zJ li
ons Kantoór aanstaanden MHNDAfj
gesloten zijn. Alle Adeertenties voqr
onze mtgave van DINGSDtG bestemtl
gel'£e1Jetnen du~ met later dan 1% tJUll
op UIDI(N <ZATUKltAG,) tn te zenden

HOFMEYR &; REGTER.

rsohillig tot welke rlgtlDg op
of go:lgeleerd g8bH~d men be-
men hem gaarne lijden Want

hoe scherp ZIJue bestraffingen ook soms
as DImmer kleingeestig of bate.
Igen keer vermogt een van

hm11U1Lrl1A woorden meer dan~t 1 ~ttid·~ftil~á~ul.
• j

ZATURDAG, 30 DECEMBER 1882 WIJLEN PIIOF MURRAY
STI LLENBOséH, 29 Dsc -De begraCt!nlS

VnD wijlen Professor :Murray vond heden plaat.
00 opkom.'lt was groot Redevoeringen werden
geboud<sn dooi Professore Hofm~IJr. Marall en
de Eer~ heeren Neethling eo Van de Wall
De Episcopale gemeente WRS vertegenwoordigd
door ~ Eerw den aartsdiaken BadnaIl De
stoet was als volgt -Famlhe betrekktngen
theologisehe proft'lisoron cn studenten, de ker-
keraad, do professoren van het Kollege d.
studenten eu bet pubhek He' lijk word In
deu kol, er vnn den Mayor gelegd

WiJ 1e n ~ 0 h n jU U f f il g.
Noo 18 het verhas dat de Ned Gereformeerde
Kerk beeft. geleden door bet afsterven vnn
deD hoogbejaarden Philip Fanre verseb In
het geheugen, en reeds heeft. banr een
andere gednchte slag getroffen Tba.ns beeft
ZIJ haar eersten Hoogleeraar vetloren, een
maD, die wel reeds tot de VIerde plaats-
naar ouderdom - onder bare dieestdoende
leeraren was geklommen, maar toch nog
YeITC van boogbejaard WilS

Professor Jebo Murray la beeugegaan ID

den ouderdom van achaarsch zestIg Jaren
HIJ 18 onverwacht heengegaan HIJ was wel
eeDlgen ttJd geleden hJdendo geweest aan
eene ongest-eldheld van het hoofd, dID hem
noodzaakte op verlof t6 gaan naar Europa,
maar hiJ vond zooveel bel! biJ de rnst en de
zeereJll te zamen, dal toen bIJ, voor aeruge
maanden, In Zald.A fllka tengkwam, hiJ
ntet alleen zIJn werk als professor, mnllr ook
do Engelsche pre(hkbeurten te 13telleoooseh
kon hervatteu en doorzeUen, totdat do
Kerstvakantie aanbrak HIJ ging die vaknn
tae doorbrengén aan bet strand to Someraet
West Ook daar schee u bIJ Jn het genot
,mtJner gewono gezondheId te zIJn AlthaDs
Maandagavond nog sprok hIJ een \Voord 10

bet Kerkgebonw, alwaar eet: KerstmJsbcom
voor de kleIDen was geplant Don volgenden
dag echter werd biJ ongesteld ->Alweder
W8S zIJn hoofd aangedann DaarbIj begon
biJ weldra te hl'aken Dr DleperlDk werd ID

den Jool' van deu oog UIt het dorp Somerset
oDtboden Deze 1.ng het geval dadelijk ern
ltig ID, cn niettegenstaande de door bem
voorgeschreven middelen, werd de to~tand

./_ van den patieoht al bedenkeltjker Den vol.
\ genden morgeo ,,,erd Dr Smnts per telograaf

"'nocht VIUl Stellenbosch over te "oq:ten
hiJ kOI~ den loop der zlCkte DIet

'r:_n, ell "oel'lsdagnamlddo.g ten 3 nre
~e hJdcl Eene hersen koorts had

kt anu rLlJnnuttig en wdrli.

~ dat bet bel'stel van
'ne reLS naar Enropa~,

1 ~ ~ dan \'Ierke-
"1, ~ aho hetI loog

t

tlUll.IWlgOpunten betreft, tasschen gemeld
groot Vet schil van standpunt I
vrucht er eeu penneetrijd over te
vel schil wordt echter door onsen
JUist opgegeven I Het ver·

het Volksblad, lt tnssoben den
de ZI!ld AfriJ.:.aalJ en ons IS geên
dat bIJ gelooft In de leer dat
terwijl WIJ die leer verfoeijen
hart, gebeel ons verstand en
WIJ Willen zelfs 10 de politiek

gehandhaafd zien dan pon.
en pence Met trots scbaren WIJ

van die dwazen dIe ZIch mIDder
de vll\ag wat' voordeehg'

vTaag wnt Regt IS .. Dit IS echter
voorstelling Ook WIJ stelle u

selen boven ponden, shllhngs en
\'Ieet onze tijdgenoot heel goed,

nnrlnr,~p.neld tassehen hem en ons IS

NATAL EN ZULULAND
:MAIUTZBUR~, 28 DEC -Sir Theophilus

Shepstone III naar ~ululaud vertrokken om een
plan van bet GOUr.'ernement DIt to l"ooren, be
.zonnen doOi Sir li Bnl wer tn<lIChen de
TngellLen de Uwlntoosl, dlo geanoexeerd en
geregeerd zllllen worden als IDboorhngen
grondgebied onder de RIJksregerlng TUSIIoben
de Umlatoosl en die Umveloosl zal een 001

Igen
onderzoek nnnr nood 19 IS Er IS

alldere rlgtillg dIe, zonder
d:ln elgenwl)shCld eo hooge

vel beelJt alles to weten, en bet
"'''"Kllnlllgt dIt IS regt, en wIe het

noem Illet eells IS dlo stelt
Ow rlgtlllg, die bIJ somlO I-

vele En gelachen, ID aangeboren
bl) anderen III m0dernlswe haren
, te bflstrlJden, dat IS ons doel
toch maar op verspllhng van
en DItloopelI Maar WIJ ver
at het Afnkaansl'he pubhek de

door de organen dier rlgtlDg
10 zOllder meer als waar.

nis do godsdleDBttgfl be-
somtijds mee gepaard gaan
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&On ,0JWtllleD Naturel bet-It mt'D n.1,
£2 li JAara !Det koet en kleel'en Onder
de! paarden lIChapen en })okkeD merkt
sonde re 'l'erbete"DI!' op. en maakt mea

10utb~Lken dan !fIIloof ik dat het
ui YOOlntko_n

Rlr~~'tllrl!C:be 'YnIDden IOU Jk ndeD Diet te
hUif WIllen want ,k acht het leer
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c ". e eom n~ here for I tblnk

Rt we may bave a Dumber of
long

)pb111l8
>m een
en be
leQ de
srd en
rllDgetl
811C)beo
ollectl.

CorruJXWItUnt)

\ erleden week
w Jende jk met
den Alle damme
r , eren kwamen
men nu 18jl1l'8A dat
men en landmn~ e
de toekom et te
rejo!en overll u t te
ons b nnen kort we
onnloed 'fRn voed
&0. !lf geen stort

leid jo!1Dgen h
re en Jl het dus e
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Het Kersreest 18 r.t 1 g''f!eord gewerden n
de Ned Geref Kerk Zilld n!llke k wnren er !fods
d"18toefI!Dlngen en e lalltfte plu 8 WM er eeh
Kerstboom voor d De kllidereD waarbIj ook
vele 'l'OIWlU!l!elleD k~D 8JI kleurl ngen tfogen
woord Il WIlren He 88 aallfl'enaam 0 het I efe-
I lk j18leng der seho tret! sderen U t de kinde,
monden te hoeren 'ftrb Ijdllnd was hel op le
merken loe de kleln8 nderen met de geeeb eden 8
der jl'eboorte ODlee~laIJd' en de gehaele H
Sebr rt bekend Wft Er WRt! rclop 'fIID het
zoede der aarde e Kerstboom wae r jkbe-
Inden met geechenke e" aan de kUldE'reD nllar
'Verd enste en Daa ms tiJ meer of m nder 'flin de
Zolldag!!Cbool hadden ..itt k gemaakt onderschei
denl k werdeD .,tged4d!e ~gemeeDe heerecbeDde
Ilewoonte om op dM fet,; lieD zonder ondeteche d
en zoo nlen er kome ebenken u t te deelen
we d h er niet jl'eYoljo! ileen IlJ die troQW de ZoD
dagschool bezoeht bad II ",erd en njkelij'k bedacht
J\ nderen en voIWR,se~lleleD een aangenamen
avond op Dleuw b.,w I erende dat men sonder
dank geJe Ig en llenoeliJl eemge uren kan door-
brengen "aAl de SclBpq,(,lleeerd en ID en door
Z jne schep!!llleD nrbee j~ordt
I e beef Blfrger cl 'nrlementahd wae van

Mu ~y!bQrg o'l'eTIZ~liBiDt het gevoelen I jner
li elE're le rernemen om n .&81Ito kweebe Al
I!~mt'pn wall men tt>gfwor en werd er .oor bet
Hrla en 'IIBn &su lll~ md De Idille beer
vere en, Dillen daDk 'ft ~1I'eDomen mOt'lte om
Met het l'6rlnnll'en der'l",lenen 10 deae III te
J jle kwe8t~ bekend te ,,~.

D" morjlenater feb Jo,!£Jlder 1 "
b nk mt't 8Cboon~ f !CI-
m Tgl'pa IIlID den 008le~eJl I
Toor IJJ de Ion voorb]l.'1J
dlD~ e bet w J'el Ik w&.:"
mlrk$ IJe lucht 'OOl8~

~

oenadag en Donderdag) Z J
1 jke regen! gaz8l!'eod geIYor

ku len zijn l'ol watef en de
k af Over het Rigemeen kaD
n de nood een einde II geke-
ehoer gaaq met menwsn moed
et H~t veld begInt nl. den
IIn en .ls de Voorsien gheid
en !legen i!Chen~t aal er wl'ldrll
voor groot en kie nree liJD
dell en h4j{t!1 milt den rellllD
men geede acbade te betreu
legen 1'(lIaronr we OD8mo

eer n me

George 1 Dec 188
rij erm ..de moet deze eotre.s:pondent" eeu
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A. D. LUCKHOFF,
, i' Hon. Thesaurier.

, Kaapstad, 22 pec. 1882.
, -- ---.---,-F '. -- - --- ,---'"
Gedru.kt bij Hofmeyr ~ Regter,

, No. l~,Kastee18lraat, Kaa' f.

_---.-' IJ .....
.'Il'~.:::':::"""::-:J-.., _ "'"

, {tW

- gIlIW1D.lIn
'tair de

, hooft tot
wij' bUjven .
. lichen Basntoland en
de ~d, zoover aw de
WH,!' bloed ~i!Ort is' van _Kolonil~ten,
k,x:ltt .om de oorlogsxó8oon deY
nc ~d 'lcrOOr, dien de, ,
hebben wruide hnn gcgovcn IDot
kt,Lijkh~id, en weigeren, de ;Snffuto.s,.
gp_hoiJrmmell, 'dan onmldd.eUljl$:'_ tWl?t1g
TlJIl!1 op. te roepen, te verdoelen ut. vior uom nl"""-
dos, elk van 4,000 man, en ze op een
ahtahd te "plruttsou van e1kWldcr
Basut-ota.nd'.~ Onder die twintig
2,000 tiitg0Iec:teuc manneu zijn die
.~jn, Va.ll!lie 2,000 moeten 500 17"'w"'1hll~ld
, met. l¥lgc geweren lJlet. l<>_o~, ,
Iwode' wanneer het nocdig isI ,000

. :Marti~ Henrys. Die 4 cerumannos
en weer. ~rouillécren om de
deren dat de ginda CII derwaarts
snappen, en:' twee duizend zott~';1del~
Groot« kanonnen sullen waarlijk ruet
wezen tooaJs' de Rijketroepen in de
gebad hebben, die kogels achietonals aeht~r:
juk, maar alleen goede I()opor'bc~ercn- en Martlru
Henrys. 1 ,

Nu Iieve vrienden,' ~ngclschen,
'SI'llOtten, Hollanders, inwoners van
ik acht- het mijn plicht ook het
lanli ell de Kolonie te.wgg"on; want
t1,~t.door de 'natnrellénpolitiok
niN ,gn..."UI. niet alleen door .oor
nit;.ra;en, "Do blanken
vo;,r' hun godsdienst en. voor hun ambachtlte
ICIl, door do zoogenaamde loyale
Mn,gistr'lten te laten onderhouden,
boen tohouden, en dit alios kost de
den van ponden, De dag znJ..l!llIM""ll.IlnJ

do naturellenpolitiek de lont zal
gelieelo kru,it:lllagnzijn in Afrika in.
en over de groot'j wateren znl braTl~e~
VUlt Zuid Afrika tot aan hun knie 10

znllen vechten.
00 nieuwsbladen worden nederig "' ..·.n'em.

staande U"er te nemen, Cape Times, O.
'Pert EHzil'b~th, Hera{il, Patriot, AI'!,,'8,
.(:eir.ette-r en, ook de Londo» ,Time<', in
Couranton die belling stellen 'ijl Zuid ..<HJl''''''--U

tst~a.,
~-~~~-r~~~--~~----- ---~, -

hell, (,UZ.,

OOl,

~~'~iller, LW~ '(US CO)::
WJ~
Jongejufvr A W 'Bernillg ".-
Hoare'i Gebroeders .
PoPpel RUlI80uw & Co
J H B.~souw '"
Ed J ~ler, LWR
F Porter
V1tn d,. Byl & CO
C H '\"~n Zyl "
Dr Febrsen .'

• Jamcs Whiley , , ~, .
Maxw<1'll & Earp,' ..

. Wm A;crson 8.; CO , ,
J Ho err (.Meester, Hoog

Oere shol) ., ,.
otto !1;ndsbcrg . . . ,
a C Collison < " ,

Sir Da.~d Tennant, LWV , ,
C G AKjCrberg
B PilgIjaru
Wentzel & Schloswig
W¥ar~h ..
Dr A\>crcromby (tweede

subscriptie)
McLcoq If Shajor
J F Wi~ht "
JHSturk & Co ..
J Garli<ik
J A Smuts ,
CJ Manuel, I,WV
Riddels(lC'll &: Co
R.wl Solomon 8.; CO ,. '.
Geo Findlay 8.; Co
H M Alrdrrne
CFClegborn
Robertsfn & Bain
Jamos RIUT}'
JH WiCht
Fletcher &: Co "
M-cj. A~drew,Wïcht
If Jonesi & CO "
Mej. D Robertson
-Iuliua "Tocke
nW 1rI:lJln . ,
Ed J X Ml'mman. LWV ..
De Hcer~IlMqj HC Heyne
CJ M Vbs ,
De Villit-rs 8.; V'1D de WRII
A. Zoutondyk
P .TBosman & Co
R M Rml" & CO ,:
JC Smith "
ZoederbEjrg & Dunc:m ,
Ed, Wrujde Smidt, LWR.,
Mpj. P A- Brand . ,
Philip, qebrot>ders
JC WpS$('ls . . . .
Mej. F J Rchultz (tweede

8ubsezlptie
H BcvC'nl
Andrew]lfeMeckan
J G Staal
L McLean{DOSSCo)
Jan Zoutrndyk '. ,
R A ZOOflcrberg, J Rzoon .•
L Rerruricr, Ron, .
LH GolfhehmiJt, LWV' ..
J Mala.n (2Repl!lnt)
Mej. Dr lIernIa~ ,
J &P •• t
H Boekel i.
2\Iej. MJ Rcelw _ ~pUllt)
JC WicLt
Mej. Van.Driel ..
AP HolJ1;l
E H Mcllish ~, •
J HE Ackerman .•
J de Wet
Stephan, fJebroeders
J Holbenry ..
II evan Brooa, ' ,
J.-::d Thomt\.s Browa, 1,W11. .
Daniel }olills (twoode sub-

scriptie)
A Denysscn
D P Kryqauw (tweede sub-

scriptie)
J G Borcherds ..
Een Vriend (A) • , ,j II
DDix .. :l (I

Ed Regter Rmith. , .; il
Ed J A VernIan.k, LWR :, Il
A do Smidt I
HP du P~~ 1
Ed C PritChard, LWR I
C A Fairbridge ., I)

vraag: Waarom' geen predikant
aan het hoofd del' illri~tjnf!' jr; kwes-
deze 'Hang met. eene andere b('l\n~-

il de' predikant van 0016 kerk d re
eau onderwijser,

w\lrk doen kiln. 011 wil
(WftDt dit over het algemeen het jlolval met Eerw,
Fergueon ' hiertoe) en daarom LOg de regte mau op
de regte plf'IRt3 is? .

Ik hoop ~l1zen leemars hiermede niet annstoot ,te
lZ'eftltl. Ik ;:wem slechts eene mIJ deukbare reden op

wlI1lrom er ket'n VRn hen alll' bet hno_fd stMt, , , -=========-======:p===}:;erw, Ft$tg-oson behleedde t"t hierjoe b·t ambt :::
TaO e@R~e"onen cederwijeer. en niet van prQfeS'IOf.

Hi; beeft eVimzetor te zlVotlil'cn en te tobben meteerst-
be;innend~~. Wa.nnt'<lr de lnrigtin~ ~Iitb.roidic¥
geniet, zall ~r natuurlijk een voarb~:eldli1iZ!I deper-
temen' kOIlit-n. &rw. F ~rl10s0D bestiert wel ~18'Dr
SteWArt eeie -inrigtins;:' VUIl den aard van die te
Lcrednle iblUlr nlO~st dM rom tot hiertoe m&<stal
bet we~~~ v." den e'Jementaire.1} onderwi.i~er do~~l.
'Vel hij IS ten mnn d~8 geloof':lj;\'een man die leeft IIr
DUu'Wtlll olllgallg met deo Heer, iemand die west
dat hij al)d~w~rk voor hem f.Hkor~n doet i un:~r~m
doet hij het met alle mrurt onder ~roote moeijelijkhe-
dim en bepr+Hiog-dll. Wi_i kunnen lD~t vrijmot!di:-;--
heid ,ei!'genlda~ l:>.l"w. Ferzuson "J~ fi'gt<l mnn 0,'
dil J'l'gttl p(K~~" is., l:en zen<hllillg', in ~!~n, g,~fet
nn lelfo~erin::, j!\;duld en, nederigheid, IU tlell
echten sin 1%:8 woorde,. ~ ,

Doch, JJ~t misschien iemand, de kwestie Hr-l-
landseh blijft, niettegtlnstnnnJe dit 1\11~8, "";! OI"'P-
gelo8t. Ik IIntwc.ord: Hoewel er niet eoov-el Hnl-
landach lUllilde Opleidings school geftlerd wordt nis
wij 'Iln Ds. Vl.. MWTny bij uitnemend beid, i::8Ilrnt!
sien zouden; toch wordt er ICei en betrekkelijk ve.el
Hollandseh :geleerd.

!le Iet'!TU.,gen hebben de I!ewone Hollandsche
Tanlkunde +u dogmatiek bij ~~rw: Pllauw; 1Inn
nog, wnt ~eel ze~t, oefenen zll sich ID t Tlol-
Isndseh spreken iedere week.

Indien dit 1\1It's100 is, wnarom schrijft Dien d'llo
tot urvelen; toe Leg-en dele sebool in d" ecu-
rno!on I Men? Wie is c ie men? Indieu-s-
zooals iemand aehroof-de ondersteunera der school
niet d'e 1l'8lr.pnte mn Wellington vertegeowoorcli-
gen, noch Dlinder Yelte,eDWoQl'di~lm die lc):enstnn-
d&rll de gem~eDt"., Die" men," 1<>* ik metlll, id eeu of
Md er vooringenomen persoon, ell ... voori~g6IJo'nen:
heid jl'tlAt ~et.

EEN LID UN DR GRM)I;R~Ti>. WELLIXG'f~:-1"

STELLENBO
VERLOREN or

i
[erinneren dat de gewoonte

in staat stelt hunae K
Het. voordeel hiervan is!
n gevoegd om slechte Sph

Voorraad te komen bez~gt'
BIJ dese g't'scbiedt keu ni 8 go v i

ZEKEKE SCHEPENKEN
reudo aan den Boedel Vali Wijlen
JACOBUS PETRUS Roux, SI"" zijnde
VII:!\BANU op do plaats "TJIBg
hoorende aan Jc Heeren PAUL J. en
Roux, J.ZOO;IS, GH.OOl' £1000, waar
de B'lDl VJ.II £250 is afgeschreven,
geruimen tijd verleren of ,,"ustalen is,
orilang3 eerst is ontdekt geworpen.

Indien gemelde Schcpcnkenuis niet
dag komt .BtNNEN z-.l~S WEKEN,
van af datum dozes, zal bij den ......,...-"s • .-.....,
Acteo om eono Kopij aanzoek

P. J, BOS1rfAN'~
Agent voor de Execu

S t o l l e n bos e h,
7 December] fiS:!.

te f\oop, een Speciaal ~"' .."...,.'
aakt.Iasse GOU

rn de r s t el
'-':L4.""', .....;.;Hanover. i

-- I,, I
zeres Beno~digd.

II ,
van DAMES.ve*ozeld v~n
, voor bovengdmelde bé-

ll'eVflllIUI'I1 en sallee ingewae~t
Ondergeteekende, tot op den

£120 per
Hollnudseh onmisbaar. Ap-
melden wanneer, zij .,11~r

aan "aarden. '
eIer School is de heer A. L.

iLET,

9~LAl

THIES- & CO"
en :MgSTVÓRKJ<JN,
!l teg-~'Il-,nlt"ml.nti&du--flLi;;:..lln <, ..... , ...... '_.
n OLLE\YAB;EN.

YE_n;tATIXG V.\.X B.\t';L'TOLAXD.

Ch r o nometers en Horologiem

HEnm;N VOORHANDEN, HorOl~~gil~s
'groote vcr8cheidon~eid,

ze~r uitmuntende, die _zij
,meer,.dan twee seconden per dag voor
loopen.
Klokken, Regulateuts, Baromet

rin~-, veld- en Operaglazen, Brillen, ....~'........
zen, euz,

Allo Horologies verkocht onder
borg van verscheidene Jaren: en
disconto op kontnllt van 20 Per Cent.

ZEB-CRRONO.MEl'EaS, HO
KLOKKEN, enz" gerepareord op
wijze tegel! billijke prijzen e:l ouder WBarl~or'll:

00 Adderlevstraa

du TOIT

'1'11
KlilnonLdn, District Alb, ..l't,

2li ~ Ol', H,82. on'Station. bel',bgoed, Sjaals
deren·

Ámt Mn' ~kteur.
Mijllh('er\-~a I.lle \Te,]0lie\"('nolc VOOl'WI1UI'.]c.n

aan do lla.f'ros \"'oor"t'itteltl, tprwijl ~ij<if' K"I'lIlic
blijvon teq,-.clll I'n zich IIllgl'hoorzlIalll bN""'WlI,
schipt er aleL1it OH'r .Ian het ,printen ,'an j-JtLSULv'

land en elo llasutos a.a.n ~ichz('lI'l'n oyer Ll' IUIl'Il,
De eenito Stap voor dl' K•.hmi" i~ ti" 11ijb,

-rv"'~Q.riDg te vragen om d,· Dasuto8 I!cheel .. ,. ,,'I,
zonde~ e~!Z'C, aanspraak V:1.11 ~~ng'l'land, ill halld"l1
van de Koli{mie \'rij Lt' lau'll, 1'11 ",('igprl ti" 11ijks-
regeering aullb! te doen, dan blijft pr niH, (H'C'I'

voor het KÉlloniule {}OtlvcM!(·ntetit l'n voor C!('II Zov"
Tan Zuid Afrika, .Inn om ~ds €-én man te ipf:!'..,"pu,
wij willen tlall ook ni"lil nH't Ba.sntoilllld tI.' 'dol'"
hebben, wept wij zijn on·rtuigd tint 0l1Z1I norlo;;ell
geen voort~u.r(·lId('n ,-reue ""llllll('f( YC>Oi"tbrro).",''',
zoolang als;,'r l'{lU E:<:et('r Hlllll'iU'!ij bestaat, .", de
RijbT\'I'I'~tjing tot de Kole,nie kan "'~';f'n. tot hier,
toe en niet verder, D,' ~aturcllen hc'bb,'l'I lIi,:.:.,.,
vonden da. zij ('('n rots Han fo;JJgcland Iwbbcll,
WaAr arh!er zij knuu(,l1 8cllllilcn telkvnmal,_. WUII-

noer zij ontlog \'ocr ..n, C'II al~ zij L1nizi'ntle')I "'n
levl'llll LO ni~t gedaan h"hbt'll, ('Il voor Illili'"'nC'1I ('Il
milifX'.neli ~ofldell dl' K"]i'nj,, ill al'huld I..,bb""
)l1lclompcld. :dlln komt dc. !(eli ..fd" zCtI(klillj; 111('1 Ul'
Exe~r Hal! pa.rtij lot d" Hijksrc;rl' ..rin): C'II '-('F'r,
0. hcl!<to<:h «I'n ,armen Xat,;'T'cl. 1.('g' to! du "01Vlliv.
tot hl{'!'tQc on 1I1t'~ ,'cl'(!t-r, TOI'n cif' lmrb"arselt"
Basutos in ~andcn \'nn dell Vrijstaat "'"aren, LU{.'1l

t.rnd lV'od('lwul.{~ tuss(.'hl'nh('idn \ oor r{'kl'nill~ Ya 11
tie llijksr('gJ.'f'rill)l,' CII zeifk. LOL hil·TtVl' ('II !tiet
YeI'd ..!', I'll h", t'lll(t JM do \-I'ijHta"L !.:,·koch! l.ud
Jllct Imn gpld ,'lt hlot'rl, alg- K(\tui~pni~ waan'an dl'
dapp<'rc Wij'pt'llaar zijn bloed ~tClI'tt(' "I' dl' 1'11";;
"all Thaha l$usi'fu. flit 'zlIl Otrl wraak roqwn lutdnt
de Yrijst-w.\"wl·t'l' krijgt wnt hem topkomt.
.... Tt'Tl tW ..,,('<fl·, zie WHt geh('urd is Trlf't d1'n g-roild
vnn ~LlOir<"*, die dl' (.;O!tlU;" hondl'l'd"ll \ aH lt" C'"
etl hnndt'rdd1Ii,,('nd"11 Vlln pouden k"Httl'. To""
het Hl'rigg. ~lil1i.st('ri .. d(,~tiJdg dl' ¥rnrHlt'n H:lll dt'
blnnken ,dhlo uitgC'·('H. tt 'Pil Olll\-jtl).!' hPt (ot llf'

tprcehtwijzillJtt ':0111...: flt· J:iJ~l"tf'g-t'(.'nlJ.!.:' or" df"t
~rulHl niPt 'aan du blnnkf'u nil tI' ~'·\·(,II. I'll HU,
lIa.dut g'('ltt' ('H hlu{'(1 \"t\n tj(, Kf,lllllil' zijn "p~t'.
offcr,I.,hlijfV de (l{irl'lgzuehti;:o \1t!Ul'ei in Ill,t !"',:it
Tilll cte!1 1'1'0ll.d.

Tt'n t1erd,i. ~;v{'nz{)o is lw! mN Tt'mhlllnlHI, \, ••1"
t'pb..Il('fl 'wonen daar rugi'i~ Olel dl' zuc}'I...,rt..'na.am,h:
;oyul(,Il.: YOQr hen zal g'('1;~t ~d wQt\lf.n f!:1t zij ill

lll't beZit ""Q Ch'll i[l'ond oh]l "It,

In Illlo ht·t;('hnnfd,' wf.'rf.\lddpf·h1H, waar ofJrltl!.:'('!l
~evoerd w""lt'n, l"llRS!!,de· .. ,rlc"'"l'artij d" "IlL".
t('ll. hPlz;j nLl~t hUll laud nf nJl·t hun g't'Jd. if il'r tTl

~l1id 'Afrika' i~ !tel, IllHI('rs; tic' \lllllrf·1 1,lijft hf'-
?!ltL('r "an den ~""tlntl, l'l1 dali \\"'ort!ftll Hu!!, dllilt'ltdPIl
'\'Un POJU)f'H hcs((v·d t(Jt. olldt'rhond V:lU ynK "I'fj'

.rebc-lIf'U, of ~ij 1tprOptlJ n·rvHt ..rd up '8 laud ...; kn~t(,TJ
nlUlr ~al\1'8tfld fil ch~ Ilia,nantv,'I;I"". "Ill 01,,:11'in

, de.~el<'g\'"h('id~'\ ~ -.~,,!dl'n ('(·rt I,,~,:: 1'",11In
~IJgl'll \"~Il de nkEin.

, ..... '\('11" hC{'f( tit' RijkPlrt·g('prillg' mi1:i
'
h'n"fl.

- ~ :m'l 'Kl1ltl.t'll cn doizend"11 ,'''Il I", .'n~
,tl1tnR',wcr.d gevull~:1\ .Il"IUJint'H t'f! naar
,. hra~'I1l. waa.r ZlJ rH:"m lIO':.{' (JP du

\w:J1A', qmhuald,,". in i'lanl~ \':lnïWIIl
.~ .hf' tllJ~J() dPi~.tctnpr'!s; {'li i:i ,iat llr>, I Ika d~ll Vrl'tk zlIl hezor::'-"11 ~ \"'l'n ~
'('ft. tf,.(·n RE'7.uid(·nhOlit rI('f'!) nu'! :::i:!I

'.tA 4 " 'tal d·c ~nlllrl'l h"rt.ualdl'liJk .1"('1. (.;' II

l C:1l'd'J·S tllf't Zf-nlH andE'rcn np ~lll('htl!f'~lId~ 1:1'.
haIlj[On,

Nu, lif"'e vrif'nlcn. Ell~('l~('hftn. n~!;ll';P\I"'rF
Ie.roll, ~('h"Ul'U.Hollanders. 'un,·u "lil ZUI'] ,\fri-.,u:
oordeelt ~:,l(lf Itz('ket:, rila,,,, mij is f!r.t dnidt'lijk
~I).& .do, llJU,g:k~nH'lI IS .I~t Iln~{' I-""~N.!;."lj •.::!"
KonlJlpu ',l<1IJl Z.ud Afrika .10, X"lllreBc'n I~)!il; ..k
i baar <";';1'11hu,nllen 1'110('( 1-"(',"l'l>. Ik

'I'Rt'hoollinr.; du.ar ik II bezill
nH'nt<:'t'rl'n OYer h"t "crl"!iclJ{" '
('('ft;ue Bnslltus ""'" x;ch1.t'lvcn~!~geduld, ~n Opufferill~ vall ~ld {'n h ,

..jU, i

Weigert. dil Rij'l,sr......"crin.. ~ d Y' I "~ i;. k ~I!"o"" """ UnI! ezC" nO.Ollit' tiP
JIll tlpo,.he.': ,U.ll ({.'{'ft ,fl' K,,1.mil' dl' B:I,"un,~

, WllI 'lo 1{ll"~-('Clin f "'" '1• D l' 1o~:Cl\, ,Jl, 0 ''IJ lt' \Yl IlClllCIl
~ l\.() IUt' lI! 'V('ib~ WaQh{"Cr de

__ .-in ... "Bllï<"t.n ul~llnlR'Il,"'mt., lId V
h lit'*',; . RiJ'hl'{" .. d

__ ol '~J- l C

"-t ~~: 'ijl! .' "'\il.'

DE HEER

G. MONTGOMERY WAL

STAA

lJZE
IJ~ERWA

F:R, QALVANISC~ D'
DEN en KAR M A K
ppacbtige WAGEN :OP
KAR, ENZ., ENZ.KAAPSCHE GO en

, zullen

GE'VONE RETOURKAA
af.';~'tnuen van over de

Jal) uarij, zullen voor <le
.Julluul'ij 1883.

PLEIZIERKAART JES
reis heen en terug, per gewone
1 Jai1ual'jj, geldig voor de
gereikt woruen aan alle Stations,
sehe 'en Kri.lkbaa,ische Lijn.

J)e Treinen op ue Hoofill
LOO PEN als op gewone Weel{(:1al:J

OP1,2
Zullen er Speciale Trein

Muizenberg. Voor bijzonderh
Stations te zien zijn.

Op J.ezelf<le ua.Q'en zullen
Wijnberg vet'tl'ekke~ en alle t ....p..,..,u.,'u

v.m:, tot 11.:15 n·m· OCik 'zullen e
Treinen vertrekken, aanvaugen<le

,Doorloopendr Treinen naar-
te 8.5,9.5, en 10·;~5 v.m., en 1.5
doende en terugkeerende van "'~""~'''U''''..I''~~
~.45, .'j.30, Gd.) en 7.30 n.m.

,,~ uen lsten en 2den
Trein -yan het
vertrekkell naar
de reis héen en

eenmaal de- vracht voor <le
n en 30sten Deceoober en
Januarij 1883: zuUen uit-
Stations op de Wijnberg-

I

NIEU WE-JA AQ,sDAG
I

ARIJ.. r

&aapstad, Wijn en
~AE~Cla.ltl,- ~ijdtafels,die aan alle GEO E INDLAY

en bieden te koop
zer, Portland Cement.
Getrokken Ijzeren Stopkleppen

£G.iO 11
Bedrag WMrvol)t', werd in-
gcu"'kend tot Pp l4 Ft'-
bnuu-ij 1882,· a.lreeds
erkend . , 879 ',:

Ingpzarndd bij dCICerelUo-
nie "a.n ~et leggen van
dpn Hoelq;tcen Idoor dm
MlLyor van Kaapstad, op
9 Fcbrnarij 188:! " 109 0 :;

Tuinpompen,

£1,1hl9

aken, Zwart.
Hein ingdraad.
en Stoppers.,
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