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WELLlNGtt.ON.

DE Reu

JOIl.Alililll W AaUIOK,
nu mre.
Ding lijDde Dur elders te yerbai_u,
heeft de Ondergeteekendeu
lul Aneu,
Pa bliek le VerkoopeD, op

DIN GSDAG,30 DEZER,
Tm 10
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morgtml,

Inden In81l1vent8n Boedel van AJnlA.
HAK woms VISSn.
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E Carator ia boyeugemeldeu I;JOedel
..I p"bliek doeu Terkoopeu, op

7.ija welbtokend Erf en WOOIIbai •. gele.
gen in Pleinlltrs.t, ia he& beate gedeeJle YIUI
dit (lorp, Ifroot 10::9
K w.d .... ' llDedeD ea 72
TU 10 URl T.X. PlICIIS
K ",.drs"t V oefen
He' lV oobbaie ie ruim en luebti" jlTOOt III (rOflt "cm de K·'fttonM t1G~ de lWeNn
Jl'lPIioef.' YOOI' eeD lat_nlijke lam iii.., heeft de
MALAN 4" OELLIER8, Kwk.t,.tUlt,
r~ige
BaiteD\'ertnlkkea
en eea ruime
Wellingto-n :
BinnenplutII.
Een
lot "Ju~mnkte
-)faol Kleeren
Tenelfder tijd ... J wordeD \'eI'kocht een
Lo do,
do.
l>alliea do,
open Kar, Bakkiele., T.fel en .Dder Bak.
Eeu do. Laken Broekgoed, Tweed, Lia.
hlij Gereedachap, dal door deu Vel'kooper
ilen, T.bbertllgocd,
Kind,rkleel'8ll,
oaJaDgl iD lijDe ~kerij
ie rbluik&..
Bjoa"'Sjerpeo,
HandeohoeJien, KDOO'
J. }fADER ct Cu,
peD, eli'" e.a., eue,
VERDER:
" Stelltmh<'llCb. ]5 Oet, 1883.
Suiker, Rij.~ Afeel, MOllen. Lamp- eo
and ere OH!'. Boonea, rDI., eus , SchUl ea
Grwigten, WiDkelrakhn
en TooubaDk.
HIJt gewooe 1.lOrtil;llenl tiUI" HAAD,
IJlOOk I Paatd, Tuig en Open Kar.
: ;
LAATSTJJ:LIJK : de Uitat.ande Schul- "
den bt-bOD~nde aau gemeldou Boedel, groot
';
Y.llr
£38 17. Bd.
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ED U1!'ODllEQ) .&ISOBTlJDllf
J. D. CELLIER",
Eeaig Curator .
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STELLENBOSCH.

..]\"ego'ie- eu FljDe GoederelI.
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IEJtBI. J geschiedt kenniSgeving

fa 10 ure 'I 1Iorpu,
Een K~bare
hoeveelheid l\F.UOTIE ea
ANDERE
GOEDEREN,
bestaaode uil:
Tabhrtl.,oed
iu IOOrteo, Cuhmien.,
t4!eDa, PnDte, Alpaecaa,
Zijde, 8atijD, Lin.
I.ru, Gelui~
Flanela,
D._Ik,
laken,
Borstrokken. JerlW,... ,Geborduurde
Pnlen, }t'nlling, BaodllCboeueD in 1IOOrieD,
Sjerpen, Dam.. klaargemaakle Onder"l_
tienD,
Sjaale, Dolman.. Jacket., WOIIeD
Bulj ... , JDffr. Hoeden,
Hoeden Takjes eD
Vedereo, Boalblpeldeo, Slude, Liu.in IDOI'.
leo, Gordijr.evgoed. Tllelkleedaoed;
Haud.
lakju,
BrcwkJr(led, Mua klaarPo_akle
KIl "deren,
lfemdea,
Boordje., 'Duaen,
Hoeden, MIlIla en Jnffrouwea SteYeIa en
Eeb(.el:en, Kiuder do., KOUMD ea Sokjee.
GLASWERK iu ICOnen, ea andere arlj.
"eieu le Tt'4:1 om te meldea. '

s..

dat, krachtens een Order VaL
het _H ooge Geregtsbo£, onder dag.
teeké'ning 23 October, 1883, de offi.
cieele Liquidatoren een verdere op_
rwp'ng mn .£20 per aandeel gemaakt hebben, betaalbaar in Maan.

as.
r.e~elt'
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TEGENHET EINDE VAN lOVEnD
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Volle

Vaste en Losse Goedere~

datoren.

WEGGBLOOP.N,

Paarl, 2l os, 1ssa

P. G. MARAIS.

IU.80lfeate Boedel fan I'lLdepJaat8

ra

VOGEL,toeo

SPRINGFIELD,uabij

gepIDkt,gebr&Dd~kt

met de letter
. op beide bouten.
Wie gt'Dlelden Vogel aan den Ouder.
geteekende terug beaorgt. of zoodauige
inlichting get'fs al. to~ bet teragyinden
vau denseleen
&al leideo, aal beloond
worden.

SON tt GLJi~lf.
GDIllD XONPUT ea CHOW CHOW, la 8
lb. PotteD, tee- UI. pel' Kilt (YUle
Pollen).
GBlIBBR XO~fLJT ea QHOW CHOW, la 3
lb. Pot1ei\, te.. 21.. 6d. per BlIt (nn
12 Potten).

Pakhuis, hoek van Lange- en Strandstr.
Wlf. lJEBG,
} . oes.
G. W. 8'l'E'Y'rLER, CIU'atorea.

tnT DD

H. J. ZOER,
Prokurenr,

NataN

en TrafllpOrt-

~er,

l~-""

FRA NSCHHOEKSCHEN BERG,
11 OSSEN,

Nlmelijk,2 Rbodé WitruggeD, 1 2;"ar'"
bonte, 4 Roode, S Zwarte eu 1 Zwar'. WitAFRIKAAN B~ VOLKSVRIEN' D. peDI j Ille JOD,.
,an 8 tot 6 jaar.
X~IIt,
No, 11, XII ......
--.
alJe regteroor ltomr.
Scbuimeeea&era ea anderen bij wie spod ..
Dfge
IIIOPD aan komen; worden T'tÏeJt.
delijk yenocht daarYM hDoil te !r'"eu aau
den Ondergeteehode,
door wi u aHe kOlten
lullen betaald worden.
IAIfTooa

Uil

DR

oeeen

~ID

oaaeo

81'hoodblgs~lT ergaderlog.
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ROF. HOF.MEYR 1181 OONDER-

DAG A V(.,N D om h.1f 8, ie de
Metropolitan Hall, in 't HollandlCh
eeue
TOf'spraak houden over de Ontboudmg.

B

LLJo.:N,Yen een ZOOD, op 23 Ool.lI.,
Mej" G. lJ. MALAN.

EV A

Sopbia Lodge, GPeen Point.

OVl!:HLI!:1JKN.

,......()p deD 6deo October,iD
drn ouderdom ,,&0 I jaar eD 8 DlMlldeu,
1*. eeJl 'lIl&rtelijk~ lijdeu nn
JO m--::
JACOBUS PETRU'S,tweecte ea laat.te .

ftII

.

GEJ[BBR XONJ'tJT lID CHOW CHOW, III I
lb. Potten, ~
32a. per XiA (YUl 3
Doziju Potlen).
,

Verl.reiI of GestoleB

20 Oet, 18dS.
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·St18.AIU14 Jl. JUBI& .
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"A. P: DI VILLIERS.
Fran .. hhoek, 20 Oei. 1883.

fAN-su I TENVRIEN DE N.
WIJ ONTPAK liEN NU:

Groote &sendingen Calico Lakengoed en
!lgem~ene Draperi~, alsook Tapijten.lat.
ten· en Vloerkleeden van alle soorien.
~der
Vilten en Tapatrie- l&l'pet
lierialaten in verschillende grooten,
na.oom>z.OOl'

JlU

E CUlator in bo"engemeldeu Boedel
publiek loen
te PORTa
DVILLE,
'
..
Op Woensdag, 31 October 1883;
aal

MER

-s NAMIDDAGS

verkoop8n

TEN 2 URE,

Zeker. Erf, gelegen aan de HoofJatr'l\at, Portereille,
groot omtreó' T.,.
Hondenl Vlerk.utG Roeden, met aaftisant WoonhuIS, benLteode Aoht Verit'ek_
onder IJzeren Dak, aI-ook S'-l en Wagenbui-e, ook ouder U leren D.k,
II
De Plaate il zeer geschikt voor bet dtijY8u na een Wiobl of H_I BeIifO
heid.
<
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R. A. UIJS ..
Springiield,
Du, bsnville,

I

TE PORTERVILLE.

en

VERLOllEN
AN
V
DTJRBAl<IVILLH, omtrent 3 maan.
den geleden, eeu :MANNETJE STRUIS-

Latere

VAN

voor de Officieeie liqui-

plaat ... klipbaDk," 'f~n deu beer
Di.trici Hopefield,op_18
EZEL, KUur.5
.jnr oad, met h&Jwr
laoge rirm. &uige
luformatie ,.anpaDde opgemelden EJeI aau
d.o ~u 'ergetffkeDde aal in dank OIlt"ugea
eo all. koeteu ,eraoecJ worden.

1500&.. 1883.

in

Bijzonderheden

.l8.

PUB]~IEKE V~RKOOPING

delijlcscM paaijemente1i rotl.tI ell;
en dat het eersta paaijement ver.
vallen en betaalbaar zijn zal op den
laten ~
van November 8aDl~t.,
aan bet Kantoor van de liquidatoren, Gebouwen
der Ko:oniale
Weeskamer, Kerkplein.
,
W. Eo MOORE, Prokureur

AN de
V
Ju V.BR,
October n, I ZWAkTE

Alilapm.
SlelleDboech,

'j

, (IN Ll~U1DAT1E).

WOENSDAG, 31 DEZER,
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AfDrera.
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B:aapsche HandeJsbaDk ::;

H.r C. I. F. TOIlO., op bet paul
etaancle di' lJOfP le yrrlatea,' heeft
de OuderJleteekeodea laat Repyen Publiek
te Verkoopeo, .an ZIJNE WONING iD de
KtRKS1'RAAT,
op
})E

J.1UDJ5R &

:.nU 61: OELLIDS,

n

ZIJDE 'f ZIJDE

PUBLIEKE VERHOOPING

VERDIR:
Tllfel8, Kaateo, Stout.m,
wordeD Toortgeblagt.

Kiat.eo, Zak kon, Wink:elrakken

en ... '

YIJ!d8l' ...

BONUS I BONUS II BONUS III
J. D. OELLIERS,

Eooi~ ClU'ator. '

> ,

. \,

"1lf91I; maar .ocr het::OOlJ8llbllM::

beloofde IDIIIA&IIlUll hei y ~
te
• De Vergadering beaioot hierop Yriere worm!l&l' SOlde dat WIJ geld m08llten hl) e1kauder matie van den heer H de Villien te bekom6ll
van den
~
om het rapport te laten W1'Igbrengen. en mtnaschen eeD vterden lm.ndidaat te noen£ I. d.
£..
.,-Hij Kaf self twee shillings, en nadat de meeste neren, ?OOI' WIen "IJ kon werken m geTal de
"lll'Ollppelso,l''' S bA.
011} 0 - 0 ]1
aan verll:larlDiC gaf f'nn h,·t flit
ilat bet versb\ndig
met ciJo houden tweet huea tego.
hetUlfde gedaau hadden was spoedig een 80m heer Villiers m.ch de benoenung met Iron laten
8n~r, JIf'1' lho
"
o 1 I) - 0 1
rerbcd
ran holt g ..b uik del' Kinderharp hJk to Inten na~lttc",.
I
_BI'08!'D011-tenl:.oo~;elling van een
ben .bilhn~
biJ elbnder
N .. welgevallen
Beet. per bot.
..
0
<Ol 08 1011 00 1 2
het 'ChOrsSD van KlIIddrdlOlist eu Zon lag.
gehoutm tad ,?:baJntt1EteCD heVlg
deze 00
,en
Dad..t de vergoo"nng
ZIJn
De heer D S van der Merwe verzocht den
r.i.leren, pel' J 00 .
f
F'RI8CHO-AAGD Is HALFG-O~__, ___. over es"
heeft aan
dank aan den vooreitter en secretaris betuigd
heer John Kuipe, die aanweug
WM, Zlch kan.
EeDden, 1181' .tuk
.
o
8 9 - 0'
SIJ Iioh
"at
fabrltlknlJ,erheld
bette L school had mtogehragt,
want beideu kon
.. "
.. n ."' .... ,.... ""no. !,eertien ossen VB.n den heer Du PI_
gedood.: had, werd de vergad-ring
ge1loten
di laat te stellen
Gemelde heer bedankte "Voor
<hoeDIf Erwteo
o
8. 6 - 0 11
Yoorlooplg
tot
bet
ncodigste beperkon,
mon t"cb ook ZUD!dr diun ..angbundel hou
op 9, m plaats van 2 November ("®ala vroeger ....evr RadIoff, echtgenoote
vao dën
I
het aIIoDbod.en zeide dat hij sicb met voor t
G_t,pr.8
be
oo 82 10"- - 00 83 101 elt- ook hiel bij er Zich voor waph. den Het besluir der Srnode wae, zoo als tentï«
geadverteerd)
opgeveild worJen -Z.e
udver- ren leeraar vau Bloemfootein, thans te HoopAAlNS1'AANf)D
,'''RL'r L'ZI'\· -, 1:'1iI' I Hooger HUl. verkiesbaar zou stellen
n'-don, peretuk
1Itad, IS overleden
De heer E Fwhardt, die
"
r,
IJ n r, _'~Jr.".
I
De heer W A Joubert
ook aanwe.ng, werd
Ranr,
o 6 9 - 0 6 9 ten óm een sterken 1i:nro~sclliln werk· men alt ons vl'rsl'g der halldellD..;ea zien NrEuwE Ilf80LVE)il'IES, 23 Oor ~ Wijlen een bezoek aaa Mf\nco gebragt en met een
Itoen Terzocbt doch antwoordde
dat hl) reeds
Baye"" pr, lOl lb.
o 2 6 - 0 " 0 manl!8taod ID hun hard wortel to latfn ,at· sa], van dien aarJ dat de Kerkelaad vau Andries Johannes Lstegan, op Buffe1bosch santal monsterll delfstoffen 18 terug!fCkeerd, IS
PAARL
! door den Mlddel1mdsch!'n
cirkel gevra.&Jrd was.
Konl, per .hk
..
o 0 1 0 0 2t
RIVIer, afdeeling Oudtshoorn,
baten, £516 128. vol opgewondenheid
over den delf8toft'eliJken
(T:"
C
_J_
t)
D hoor G Malhcrbe stelde voor den heer D
KalkoeDeD, pel' NU
o 10 U 0 10 0 ten, zich zeer goed van deu last V!,IJwaren Burgersdorp er ovenmi-i door In het f\l'hJk 2d, schulden, £1243 8d 7d., tekont, £726 16s rijkdom der T~svaal
Te Jagemontein
heb.ali een ol're!!pO~'
F du TOlt van Goedemoed
Dit voorstel werd
U_eD,
per 100 ...
o
7 0 - 0 16 0 waar Engeland
zoowel nls sommige
I!:n' wordt gestuII
ala or ZICh over behoc i& tl' iJd
ben de delvers moeite om hun Naturellen~3 October 18S3
~('sooondeerd door den heer R. P van der
PatatlM, per li bo
o 10 0 - U 10 0 gelscbe Koloniën, b v VictorIa, onder ge· ergeren
V,\8TOOED -Het
VMtgoad
m Bree- en werkvolk te houden, en een p&ar Zulu dienders
De publieke vel gaiI,.nng - door het' Comité M"rNe en algemeen
aangenomen.
Hierop
PntBpoen8Jt, fier stllk
o 0 4 - 0 0 6 b k
ze
Bloowstraat c100r de HH Cauvm &Co, Dmgs- die eeruge wegtrekkende Basuto's zochten op vandenBond
en BOOrenbeSChl'nrun~-ven'em-1
volgde eene discussie waarna eone commiseie
RaDA"
per
bos
Bia~o 0 1;- 0 0 lf II t gaan
IIi! te KImberley
zoa, npnr
De beer
Upiugton hooft te Caledon met dag m don boedel van WIjlen C L. Wicht ~ pakBken ~gen
er erg van langa
Een mrjn- gmg bijé n geroepen ton einde de beuocmiug
benoemd werd ()W van den heer de Villiers te
U J", per""
...
o 7 6 - 0 7 6 men beweert, de werkstaking niet zoo er~
verkocht;
heeft £2,32J, en het goed Lelieeer
erenes. te Boshof. 18 wegens fraudUlf'1l8 van leden voor bet Parlement
m ove .... egmg vernern n of hl) al dan met staan zal
V:)IHI4
h.
o
li 0 - 0 16 2 1 sIJn gew_t,
hadden niet die heden er ach- ZIJII ge!'one
hok Walm held eo onder groote bloem, hl) Papendorp, £1,208 opgellJ'agt.
bankroet
m den tronk.
Over de zaken 10 te nemen, had heden (Dingsdag) morgen ten 11
Op voorstel va.n aen heer D S V&D der Merwe
orteltn, lItIf' bnt ...
o 0 lt- 0 0 lj t er gezeten d le, zoo a Is on Idangs In e ......
t toeiuichiue
gesproken,
en vooral de Na.
KAFFERL.\.ND .....Te Maclean 18 wieder rood- Thaba
Nchu er
meldt
een schrijver Inh de gtFriend
ure pl ....ts
I besloot de Ver-A
.....ng de voo~telde
bodi
,y;e·
J
..
dat
8eplnare
baas
d
•
II~'
Dl.. l.cr,lI30c:t0b"r,
17 W AjfeD8 en I 9 K arreD
d
rellen pollhek
d. r t<-gen .. oórdlge
Rege. water Ultgebroken,
en de Watch~n
Tertelt
ooral daa
18 en naar eise
re
Er waren zoowat 80 stemgel'('ghgden
t<>geu· daten l",r telegram te verzoeken
eliJk hunne
6
lt
en 16
geven e V ilrgAdolIDg
gesegd
werd,
I op
van een Kaft'erlandscheD boer die voot'SP,Olt dat ~Jn
r
weuugdagenten
op ZlbJnp e
woerdig. waa.ronder drie of Vler van Wellmg.
politieke geToelens mee te deelen
)
r te rongen, ton, alsmede de heeren DaVId de Waal als afge.. ander ... Wijle dan door mijnarbeid
hue nng In bet regte dnghebt gesteLJ.
Wat het wol&w:oert ditmaal slechter zal ZIJn dan en ~~ &re"-;;ï .Jn bimr..e:.n
HWrmooe verlclaarde de Voorzttter
de ....erk.
koet op de Yolden
zoeken
te verdieoen
Ilch
omtrcllt
de UWlDto'" III dit Wetl(8- OOIt te voren.
.. w
,mu,
e J
0 eet te ZlJn, oen 'Vll&I'digde van Kaapstad, De Kock
van WI)n- _ruheld
voor 't Hooger
Huis afge<laan
IU.UWK MARKT.
Af
Teude
Verg''')l'nng
niet best het zeggI'll
DE lIEER STEAD, M.L C , zal, Tolgens p-ell k anne .vI:~~tvang.t
zohll bekomen als hij berg en Arend d W..aJ, Jacobus Louw en H Overgaande tot de nommatie van leden voor 't
aar om de zakeo
10 orde
te knJgeu IS
Kimberleysch
blad, weder kandidaat Voor d .. ,.::.~~ opaagen ; l~
et achilnt, AP~ een R. Louw van Stellenbosch
Do heer P H U\g<'r HUIS, stelde de heer Daniel du 'rOlt,
n
bat voornl noodig dat men hier tegen wetk.
-dat
meo hen of ko all der brengou
of Raad worden gesteld, zooda.t rapporJeunalhler
.erll~o~
van en
OJLaner Faure, voorertter
un de Boerenbeschermings
p;eseoondecrd door den heer D S van der
A """-ptMIhon, !'tI,3bL
o 12 0 -- 0 18 6 staklogon
eo dargelijken
overmoed
der V8llaten moest, allellden
,lie twee wegen althans eemf,e kans hebben om op meaw ZIJn OO:re l
te ~
~l~t ddat
Vereerugmg,ageerdo
a18voorntter der vergadeME'rwe, de heeron Du Prees en Du TOlt ,oor,
Allrikotenp pu lbo ••
o 0
0 0
welsprekende
toesprakën 0"
pt te b
n e Tor ee
vm en na
oor eepinare
nng
hetwelk met a1gcmeene stemmen aangenomen
Booaee. per
werkende
en
dienende
klssse
strenge
wet
tot
hun
Il1'schsffillg,-dat
deugde
wel
deger
pa
er
rongen
het
Basuto
element
te
Thaba
Nchu
versterkt
Nadat
de
voorzttter
het
doel
van
de
V1'rgawerd
o 16 0 - 2 !3 0
, .....
per Ih.
Il~,k voor
een
v~rgl.dAllll"
ala die vun
KOLONIALEWnártlilERElIfTau8TMjU'&8CRAP_
18, terWIjl van de Baralougs velen met Samoei
dorin k rtel k ho_' bl
I....J
---' gd h
B d bee
,---,·_-kte
d
_,1
016-020
ten mu k t
wetten
BOO ala
ID
EDsel~nd
•
~
0
PIJ -Op oeD speciale vergadenng va,n de loden Dur elde zl n vertrokk
g 0
IJ
DU
00 ge eli'" nv<."
"IJ
el e
ren ""'lAU
n e verll~enng
Toor
AHt, per boa
...
o 0 q- OOIt
d k.baa
d
Caledon,
en de heer Uplngtoo,
sonder
d
t ba
h j
h
n l
eD.
de ....nwAngctl mt mndidatE'n voor den Raad de eer hun aa.n......ia.n om hen andermaal TOOr
on CD
r zou en ZIJn, maar waart'&O men
azer maa sc PPIJ e en morgett ge ouden,
HET VooRLOOPIO VERHOOR V.L'i DE BROE- Toor te stellllll,
te stellen en ZlT~ten
de hoop mt dat ill m
B'OIII11IrooI.per nok
00'-006
vladt
ID
de ""beel
hili. met een woord van den boer HoCmeyr te werd de heer W. M Fanner als lid der direktie DERS STEUN
Kenhardt
be huld
De hAB
d Villli
P J
Id .1____
d
1
h d
Id
rd
h
o 0 6 - 0 010 een .oorbeeld
BUto"i. per atok ...
,,herkozen.
De vakature was ont5tsan door zIJn
van
op een
se
1eer
e
el'll
B ste
!' """"'1'
e 15" egen el mogten geste
wo en anne
1'.1jer.oe, per 100 ._
080-096
tengewcDe
en
alle
op
liJn Engelsch
gowagen,
het bet zeer dudelIJk nltkomeD
afwengheld mt de Kolome, en er ww! geen flng van moord vmg heden morgen voor den deD heer M L Neethling voor, dl' vergadenng
pItgten tot hun eer en het genoegen hop.ner
JI'.towden, ,.... Itu ...
080-036
d ka didaat......
..erd
ágtstrnat, den heer J Campbell, aan De heer er aan hennnerende dat de heer Neethling een ki~n
te volbreD~n
I rd
d dat hIJ thalls van dle1l8 Natarellen.plannen,
o-n. Erwtllll,
o 6 0 - 0 10 0 opge Iel d e
regtsge ee eD
tegen
e
all er
n
,,~_OUWl
Graham trad op als vervolger voor de KrooD beproefd man ~ reeds lAng dIe betrekkiug
IIierop volgdo t voor!tel van den heer W A
0_
Vlj)pn
o 0 Il -- 0 1 3 bant .tultende wetgeving tegen het I.D coo als men ze In z'Jn parlementaire
ALDERMANFOW.LEa.-EentelegrsmmdeE1Ien_
terwIjl de heelWl Upington
en Juta voor de heeft vervuld, en sr-h
heeft getoond do regte Joulxort d.'\t door den hO('r John Kuipe ....erd
Ou_, per lltuk
046-0'6
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Z A REPI:BLIEK.-De
VnZkukm drukt het ter
aangesteld
worden
Z1Jnde
lt mende, zelde dat d" vergadenng belegd was om ",
liJ (c VCIgJ\ li Illg u ut la,,~ WD ophOll
CID al heeft in Eugeland
de ar18tooratie "an l€erlDgen
"aren,
dan erlangde
men geeu
wurdt bosc_h_o_u_w_d
_
geheeie vlugtBchnft vali Dr Jonssen,dat
m den vooral ook met het oog op de menigte Vlm allereerst de vcrcemglDg der n TI YeM'Cmgtng den, daar de ,le, sl",1 alreeds
j(elad h.d
vorm lIhJkt te ZIJn van een bnef aan den Staats- plakkel'll die op de leegliggende
gronden van toet den Afrikaander Rond te bespreken ~ dan I HIJ W!UI trol'ch op de 10 floodlIJ kOl rt y U" le
tI
L.~
_dbni·tbe
landed
geot.,,"antwoord
van eeDlg be tee k enl8
Ziet mlln
Alderman
L'owler Wil Prrsldent
KruaAr
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t
k I
het GouvAmement liggen
£'L_·~~odeerd door L--di-'-ten
te
d'
d .11
II
l d
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.... presl~en,
m ZlJn oowmenover,
en zegt 111
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t.nl~~
I""'" WIO
nommercn voor
eaanstaan
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'" Ol 'J\'_lDenmo",1
"J!I,I",.ev
Dog lUM al ae magi Ter laren dIe SIJ "roeger
ecbter
hoe 111 Holland de orthodoxe partI, en de Tran8v8alseho
Depntatle DIet aan den een editoneel artikel er over dat de redakteur
G ~
engdB
81l1Jman -dr en ....ngeno·
eleetie, doch aangeZien WIJ t genoeW'n lnogten "0' Jen dau Z)lJ III ZIJ" best doen om .,cb
.... t, 800 liet &JJ toch deD arbeIdenden staud op vele punten alles oohalve
een YR.nzrn maaitijd
van den Lord Mny ,r toelaten, en Vll.llde ~Ol".sl= ZIch stellig mIJt zou hebbeo ::;e:ardcr ::f'gedaandoorde=r
de~~~.:kom wadt 8 maken ooze-,_twee verte~woordlgen
ID
t beL III hem g' stt IJ~ vcrt rooweu .. aar
te
H
aa.ngllsloten aan hen die een NatIOnale Bank
wo
m
...,..... van en Lager
UI8 <re heeren Du Preez en Du TOIt In
k
AI h dhp
...,
de oogeu.
Geen wooder dua dat ule la, dan lIal mea bet Dlot zoo beel vreemd UI' KImberiel,
waar thallS Ju .. t ~!ankoroane
7.ocht4'11tot stand te brengeo zoo bIJ geweten moord va.n deD overleden heer Bockle
Werd ons DIldden te hebben, zou hi eerst de zaken ma eli
a
'J nog gee"
Iillemc, uwe
aland sich -ld811 laai, eu d.t de "etge\'lng
vIOdeu da~ er ID de KoloDle bier en daar Jllch bevmdt.
wordt
hem, Itl \\ eerwtl der had~wat
hIJ, nog geen Volksraadslid Z1J1Jd~, 15' -egd dat de \OOrzttter en de magtstraat
betrekken de de eentkomendp
Jeh>ctJe Inten Le- onderVtndl<lg
~chatl, gc'oofJe
spreker dat
.met
kon, IIla&l' een aa.ntal Toontanderd
van Prieska de noodige stappen daaromtrent
spreken
DBIlrop beette hiJ de beerpn Du Preez jHj gelloeg ou ..fllll.uhhJkhud
van hrahe
eg
....
-'rek. om hem, IlIII1d teQ nadeeie een onbestemd
gevoel
beel'SCht
dat
de slechte tijdeo. een telegram per onderzeeeehen
van
plAn wel Wl8ten,-dat
er een aanbod Zilt en nemen -Voorgesteld
door Jakob <heef, en Du TOlt hart< lijk welkolU en stelde toen de vaderi"ndshefJe
beUlt Om t eb te mogeD
faD bei land, tevreden
te atellen dAlI bem orthodoXie
der 19Je eenw toch Diet 10 al. kabel toegezonden
om hem blervoor dank te
kant der Ned Handelm.aa.tscbapplJ
bl) ee;:sport
te zenden aan den heer &ott,
den Dommatie van kandidaten voor 't Hooger Hllls kalldlda.at
8Ldku
\\ at de t.lalkwC!llJe (Je.
l
fQ bed__ , te bou:Jeo.
1'0 deele ia denzel(deD ,orm zioh opeuburt
f>etnigen
T,)Cb had de PresldeDt gelegeu.
V.,II........,.1 was ~ekomen
en voorlool"g
S
en Magistraat,
Gm policle te sturen tot open
trof was 11IJ van jle>odtrl dRt Engelscb en
Welke
_.-Ol-D
in eeu kolonIe als dese als die wellre het meest conservatieve
deca
ontvangst
te roemen _''8''1llon~en was. V er 18 er letterlijk mets ~:!~red
va d~=7f:::kl'll·
Geaeoou- d De heer Damel V&ll der Mer .. e stelde voor, II Hollandsch
op gehjlr.CIl vod lx:hoordeo
eld om de barteliJke
.. - .. "
wat wet reeda wttelegrammen
be. nomen~~~~e::;,ddoord
om:~
JeChee~f
P L van derBIJl,M
deVilliel'l!('n
slaan
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Je b,langnlkste
... KeD'
Tall het 01'8rplanteu
dIer lI:ngol!lOhe ~ st.n.
der be,.olklDg
tut de 17de eeu" heelt over.
le hij te Kimberley
genoten bad.
De zaak
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magistraat van Prieska te ~::k:n
D 8 duO T":'~r we~d=ndo::
d':'o!:r
I waar tien de i)lt'u"e 'Htte .. , g op ZOIl
den te daohten
8lJu, daar hebben
"IJ III geboudeu.
HIer wdlen wIj ecb~
nIet ui
dat men te Kimberley
tegelIjk op goe'den
heer
Preez, I Val~':f':
veDgenoemde rapport
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met de
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MAILDIENST

jou ItMllijke
,'
oogeoblik dtB tlj4e
nrijl'
p8triott.n
ae'trordsn
(of,
.am:ukddl 'l. Ja, dAt WRren
niet b" nderland, m"ar een JllIrtij. Hel
Holl.oilsch
teg~n E!l8'eUcb. ~Atrik"per
DE JU:ILBOOTEN
DER lLAATSClIAPPI1
VEB'l'REXK:EN VAN KAAPSTAD
RoointJr.
.
'
•
AAa
Z.GBSaA"D.
.
Ee'!! mooi)? gf6chi~deDi.!
Mnr hel
<.
'l'8n dil! mooije jl8icbi,deoie WH nog, dat
Via MADEIRA,
om
den anderen
WO.KlfSDAQ, te 4 uur n.m., te
bij al de T8"loeki~p'en en rluerij t.~en den
ST. HELENA
en ASCENSION
als onder aanleggende.
uek bem als winkelier all'ent . walfeom.ker
ble~f bégurstigeo eo
I,:ndgenoot m~r
TARTAR, Kapt. TRAVERS, October 3I,via St. Helena en Ascension.
,oort8~kk.l.n.
.
TROJAN, Kapt. LARMER, November
14.
Nu ~raajl ik u of dit .l1l's Diet geD~ iJ
te d0811walp'en.
ATHENIAN, Kapt. WARLElOH, November
28, via St. Heler.a..
Ik Il.rsakte dAD ook heelemaal no etreek
"eldra ontwiJ.hlde ~icb bij mij een
'
I'
,
toeneQl~nde j)Otriorti.che f.rlujf.
De
Tusschenstoómbooten
der
Maatschappij.
Pa.ssagiers,
vervoerenile
.MUI nu kwamen de congre8l!en ; eD di~
E 0 d
t k d
1
tegen
Lagere
Prijzen,
zullen
verzonden
worden
lIIlijdM! geoacledoot, soodst ik "'eldra lag te
.
in
tfllleD,im"t miJne been en omboog. op die
den BoedeL zal op
I!'I'fneO'loch bleek hel weldra dat Onl8 Y",ornla ..~ I
Op de volgende
dagen,
'te MAlJEIR.A
aanleggende
:_
DeR 6ó;k Di~1I met den heelen rommel
\VIUlr 'wF een'l'Olldijfe leden om'
ANGLIAN,
Kapt.
GRlFF1N,
R.N.R.,
omtrent
17 November
•
taal I 6C!h~tuwden, da -r lacbt~n DD;e
,.'
" i_,.
,
•
'.
'."..,
en ecbfeeuwden 6ók wel mede m~1Il aliMD
.
ODe,eii-pole tieden, te behag~D en &and in
DE REIZEN LA."iGS.DE KUST ZULLEN ZLTN:J
OOjfen~ gooije».
Die aan.praalt door den
.
Hofl!'~
te BloemfoDtein If.liouden,
NAAR MOBSEI.BAAI, ALGOABAAI, OOST LONDEN EN NATAL
wat hi] ds., YAOde taal leide, ar, koud
'I.
De welbekends JJ itspanplaats
genaatnd
"KALABA SKRAAL."
DANUBE, Kapt. HEPWORTH, omtrent
26 Oct .
mijn r~jl. Wur wij. 't'erder, om eeD ,el~llill,i\'1 het
regt
waarvan
DOf 'I1olgens
Contract
Voor ruim zes jaren eal duren
Zuid "'frih, onath.nke1ijk YIlO
r
.....
•
daar suten onse .oormanDen Of! ons
De ~ebouwen
zijn al eb; hecht
en goedgebouwd,
bestaande
uit Woonhuis,
NAAR .OBSELBA.AI, !.LGOABAAI, XOWIE EN OJST LONDEN
meI: den tijd die o'l'erall'Md'op ';'eet. .
Stalling Voor ~ Paa~~n,
en
andere
Buit~ngebouwen,
Water
volop.
I~lijke geaijlten trokken ala wij een
0
d
P"- _
lbe
TROJAN, Kapt, !..ARMER, omtrent
28 Octo
élln w~ord Engelsch boorden s!,teken,
aar
~e.
taate ZOO.:
kend
is, behoeft
dezelve
geene
verdere
w.t heilill' is, verlsDjlden dAtergelijke regt
aanbeveling.
:
Ir AAa AI.GOABAA%, 005'l' SaO.DB.
Z. Ir A""AI.
lOU w~Tden alln de beide talen, d!lar giDg
II D te
Id
'd'
ANGLIAN, Kapt. GRIFFEN,
omtrent
26 October.
éVmmil!sie ZiI6, en predikant Die stilletje.
•
en
e e staan
en Oogst,
zijnde
de opbrengst
van 6 Mudden
Il&og en. beDoemden lij Prof.SIOr Joho Die en
Haver,
die prachtig
en veelbelovend
staat.
tUBor Ollllrlid .la b€.tual'dera Bn
'{oor Vracht of Fassage vervoege men ~h ten Kantore der Maatschappij, AdderleyBt
oDier iebolen.
ED "'lUU'om
P ZiJ'n liJ' ..,
"eleerder ""olisdienlti,r£fl
'!'
P
k K
E. FULLER, AIsemeen Bestierder voor Zuid AfrIk ...
dan on~.. land~liedeD P "0, nleD I mMr de
2 aar extra ster e arpaaroen,
5 Schapen,
2 Varkens
1 Bakkar
1
,indin,1
de ond."indinlll
mAn I dMr cit bet. Ploeg
1 Eg;'O'e 1 p'
T'
1~
teIl T-i.' I lOK'
V'
hem."; ~hlll' he'.lben de HoUandllClhe pl~dllgoge"
'
f'o ,
aar
Ulgen,
a e IilC,
'pen
ar_ op
eren
... 'acb ik .ijne nieDd ..n ".n b.inTe en Yerre d~ ~oofd'klg
'.I~n i dUI moet .het tea Sc~Gt of dan mioder ouden.jndi~g P Zijn lij mioder'
Wijnvaten,
H uisra.ad
in soorten,
Tafe s,
Stoelen,
Bedden
en Beddegoed'
"''''Ir"ri''fltAI in.n,
.lamede .. n elk ki.",r tan
m. rl MO II)n.
, !
I".,rd
.,?n)!'odS(.!I'Il.tlger?
.. V,,;.trekt
Hoenders,
Ganz£n,
enz., enz.
'
."en cid,.I, en meer hijzonder Ban de nn lIIor.- . ~?dn~oe~t boe I~e~met de dHollJanddllC~"l
IT8lI: mur ZIJ I'.ln gepn Scbolt~n ot Am.liLaoen.
BIEDEN NU TE KOOP AAN TEGEN VERMINDERDE
PRIJZEN:
tap en Swellendalll (alw •., ik p.uoonlilk n~1l I~. le !IC 00 g.lIt~ II, eD oor!e t an le f?
lijD X.U HollaDd.re I~
J. J. LOUW,
Eenig
Curator
•
.. ni_er mate onbek ..nd beD), dat bet mij inllill ~IJ.de onde,akuolng no d. Atrl~lUI~d,," .w~a~dlll
MA.&.R HOLLANDERSI Jn, w.. 1, ·Doeb lij li
Malmesbury,
16 Octó~r
1883.
HEININGDRAAD,
Zwal·t. en Gegalvani7Rerd,
Ovale Staleu,
Stalen
met Panten,
-rijt dit ik n:ij Il,mood:raah
jluool ter hUlln~r I., eo maakt dM .1 uwe ond.r~lndlngen r.~bh.k. ooe tacb nad.r.
Z'j sprelren ~';n taal, bebben
Spallplll\len
en Sohrot.f SlandlUlrJs.
Irenai_ te hr.egen dat ik thane Di~t iD e~ne po- Hoor~
.
POMPEN
voor diepe eu ondit'pe
Pntten
in Geelkoper
en IJ~er, Geelkopereb
Mid.
a d~ .. oor-;:; Tan IIn ddr ~nrato.ren ., eene jlo~sdi.tin8t eD lull.n one, naftr and
ali .. ben OlD mijn Ded.rijle dienet@o .oor "en ~
~rlfll'l r
I i.~~r. ehn l""~. UI~!'P loken: held, I~ de zaak vnn eeDe AtrikaaDllChe
• .'
~
,
denpuntvlieteudo
Pompen.
echikbeu te .tell.n.-Om
:m.", .'~cht, eeD p"_
roe e~. on~0.lle II IS .t ,?P le ."11':' 'veort trpuwer helpen.
TUINSPUITEN,
Tuinscharen,
lirasmaaijol's,
Tuinmachinell
voor lJqgpre>eijing.
J.menlllid
te .ijDmMr
of integended
te word.n ..h~b
be.~r ;.Ie
I~ de eebool
111 dUIft"· !rl!en,
mlUlr
dat nocb
ie bot 'fan
juilt. eene.Men
wil nieu weten
N'
lllIIU' ,.Itr.dd,
aa, ik
en timm.r
1111 dit ~.
r!ngjn,
d.nlle,r?J'
1&;'ljZ,8
,~ort gun.
et. ~ Qns .lInJR,.die
tSRI,
4{ril'4fln#ch.
0rKAFSNIJDERS,
Engelscbe
en Amerikaan8che,
AmeriklLansche
K'lrnen,
Atmosbd ..enÏjr door mij steede beoojCd. doelwit lijn
n d'!l'~eJ m.
IJ 18 aren DMm gebe,
Ot- voedID,o:. My dBilT! klinkt ban je 1800ijer dnn
pherische
Karnen.
In hlij .. n, nRUI.lijk h.t nrtrollweD
'"0 mijne wuNr lIT·
r'
.
..
mijn li~,!
GOM ELASTIEKEN
en ZEILDOEK
EN Slangen, Voor Tuinen, WaLerwagentjeS.
medekololli.ten te .,I&pjlen'D om n'ijlte nralike rogmUl.
ouder !nll.en. W.~.8t op uwe 4~t.
Docb de ToomARmste IlrieV8 di& ik te;r.n Otle
,.·lli~lIo at,ed. lot w~lzijn .Iln Git v.d.rhlDd
DOOl' boV~D8tu~de ID IlW g_rd blad te ~Iaat- dU.All'eDft,mdeAfn"",oIl6CM. bt,we!lin{/ h.b, is: dat
8LU[SKLEPPEN
Toor Dammen,
Gegoten
IJzeren
pijpen, Damschrnpers
••
"D te wenden. 1I.rbalu
spijt bet mij des le len, zult Ill) terplJ&ten,.
':
wij Jl~triotten .. ill.n ziin, lond.r hd6rll\ndplifld.,
BRA.DRAm'S
B:E:5TIl
BI.OBlYl
VAK
ZWAVEL
innijltr, n ijn" heer.n ! dRt oLeverkomelijJ.e oa:EK~ UIT VELt,.,.
d; 1.li.fde 'oor RI WaL Zuid AtdkllllDllch is. t~ IxIn Vaten nn 200 lb en 100 lb.
'
.tan,:.i~b.d.1I mij Ih.os beleUtn om aan IIwe uitN,B. lJe Patriot wordt tol o,ernl\me TerlljCbl.
Zltt~~.
VAN
npn
ooodilllnjl ,eboor te Il
. .M.p: b.t .chter flt\\ IJ h~h~D m 'er bet ge ,oeI '"0: Kolodbl in on~.
bo.uren dat mijne: Ilelondheid nR du .. lOO •• rbeAr. een' mud koorn £2 kOII, en wij onZe
teren mo~t, om mij in .rnt te .teller, andermAal
AfIJN POLITIEKE
DOOD.
'oor £t ,kunnen HrkoopeD en bet ti'OUlernement
!Dijn.~p<.,IÏ~~ein Ld pablieke le ten iD te n.meo,
•
on~ niet IUInde oor"o lolt om l>,I.. ting, dan lijn
_I Ik, IDIJte b"~r.n! lteeds Iled.chti;r lijnde
".Iaaa I
;
Wil al. bll.1 bt>at:. vredeD en r":lRt bet on. niet of
un ~"e eer.oll~ DI,Inoorli.ci"g, U gewiu"'ijk niet
Nog mRar twn jAren oud-en nu ued, cfood I ei!n ~Ir O.oro(e Or"1, of eeD Bartje Frtre "jleert i
op ml.n ~.te dl~n.!en laten wachten.
T ..... jllr.n alechrl is bet geledeD dat ik e3n poli. dan le bet Or.8 net heh.lfde ot Jan Hofmeyr
Vel'O<'rloo~Dlij teo Ilot.le om u mijneD boost.n tieke tinnejliet.~ .. !rd-en
nu reeds .onk mij eel'l~?minisler is (,t john.~prillg. :
dank te betUlfleD 1'o_or dil jl'roote eerbewija; en h.t h.ar~ 100 dIep ID ~. Icho~neD, dat [leeu, ,iJt.~ IJ Jie~en. maar: bh).t Tan liIijo aak. Oeelt
AA R er een
gerucht
in omloop
is gebragt,
ten effekte
dat
de
al "I'are ht~ dal Ik "Immer de eer bebben mogt el1-~"ID!lg Hollow"yplll~o
het er w,tér; lIit miJ eea IiRntlen, eer. PiJP I.b~k en
oen
Ondergeteekpnde
zijr.e
werkzaamheden
als
PROFESSIONEEL
om UWtD belangtrijJ.en cirk ..l in 't Parlemeot tel kriJjlen.
.
"
k.rk eD; ~ij lijt a jully good fe.'low.
!Dogen.• nt"ll.n .. o<,r~illen,. DOlllhar.e lal ik het
Wat b.~ Ik Ilpduren~~ dien lijd ,o~r. iODle . ot mrevt gij dat ik onldrijl?
SNIJDER heeft laten vuren, berigt hij roit8 deze aan zijn Klienten

....."t~~;:~~. .

f

~.

lIijnbeer,-plllJ'
cl. HOOjrEerw•• rdl! ~11'ode
lhu. ua dl Kiaal'ltAd 'I""IlR4 ..ed, en h.t: •
ODti~
1fOO& bdang 'l'cor on", k·rk il, "el I 11..hai&ea aldasr "DOmeD lulteD 'lrerden, t ral in.
die ~
~j;len die.wij bNuell, en er:M~1lI1
op on .. p~l"Olen
n!et nel etn.t te .Uitn
18;
roo WllllCh Ik door 1~llddel 'an uw T~, ~Ielen
'bI,d, to, de -oaderlin~eD to-gMlwGOrdljl' 'In cle
Synode, IlIn w.ool'd ~~.ugten.
.
'!
Wct W'DDH~ WIJ 10 .. nmerllJnlf n$~n
hoe
Telltl ODler t=.li.nle~
0'1" moed~rl,,!,1 !!e~nwerken, en • .lerb8'!1deDleuwlghed"n In. d~k"rk IDBELANGRIJK
NU:UWS UIT DJm VRIJ- 'l'oePln; en hoe d"t étln ooa~r leeraren In ~e~lIlIl.te
STAAT.
S11'ode (Ionder tegfDgesprO"&n ot lot deorjde ge....- ti-lUdtiItteUl'.
ro.open te worden) leglf.n .koo: "E~n p.t~.i.kn.nt,
- llijoheer.-H.m.milh
(Il1liib Dum loch ~.D deo ~"teehi.mUl met lanjfer d~~ .~IJfuen
.' 'fItIOl"1I dorp iD den Vrij,teat I) ut aieh fteda lar~n pft.dlllen, wllnt dan ·'ernlt
hij ' I~ b!Jbo ~_._
CArotIicle le btsitten,.,al binll<tn halingel!, durf ilr wel l"!lgen, dat op ~e~ met
~
ook .dil ..t/riMrttirr en &tt ..tfnlstmd .. er bij ,eel .taat te maken Is. DUI geacbte BD. Jouder.
Di~.
WellruOOri 'l'U u A'rice.llder--Afribaolinjl'eo I V~I, ~ee! ,eel, wor~~ 'l'&n Il ."~.cht,
ten IfWllChten. lIialchiell
e~ .eer geWlgttg II u .. e poeltle. Want
.taat
._.. -::"Y' ""'?'
11181urttkr m.. ~ wel bOlItfI de .predlkAnte!l'1 e~.1a
n'OOte ticbl TlD Bloemfontein,
.1l~lJ8IIwoordlll'er. nil de gemeenten a*,~l
ge~
IUIk .. u lIIOOij.. .snrtenue om treilt &ekereD roepeo hare belangeo le ~'0!l'ereD en: IIprjf te
lf BQemnorie1ld
"-je Tri.ndje .. eli-met
eeD or. d>ageD. dal jl'881le oneeDlgbeld,
t~ee~,.gt
en
.~
.ft!! 4.000 upl., clat mell tot ·de fl8Tol,ltre - ICh"un~D
ODI.tun door de bee1U1te~d'e dur
.lIOe& ko...
clal i~cllODder
d.1 boekjf aullen genomen worde.,.
.
, I
lliet ~
ba liJD. Bel line "glrelt"
De t<)88t'D~ .Tln OOIlancl met ~~ bteeliril'1'inp:8.
a.CJa _I
punten nrgeh)ltends,
kunneo 1nJ wel d-'lanoor
,V.1der ftbIOhiir:t er Jl"Ichtijl niawwi 'l'an a ~.,eeacl lijn, daar de m_le punteD diMl.ktiot in.
tiftIfIIfW ,,_
~
Bhu RiUOtt yowru"e,-" 'l'oor dmlrt onr.IC~ld hand.~lln; I~ dat £ I. id. de
Yl. d.~.
Creu.fll dt¥.'~
"'ch a Ml' impru- fl'ootate dnjhee~~bl)nt
te liJn. . .
•'
.... ..,,_, '_"'g tA... Aow> mac.\ r»-' ~
Ale bet beeeli!11TlPg~unt waarm de li4m.ten
,.....,.
Ir~rk yerplJgt wor en, ~en ~pnnJd~ lOl!!> 'l'oor
fN_,.,! !!by tA. e.r1llnpl4 tll.!I mtgllt MO'ID their ODler
leker fonda te betelen, ~oorgaat, IuIn· bet met
gij na DOlf ot de Vrijel ....t ,ooruit jlftat' I't',t een SYDodaie ~la'tlDV genoemd· .orden,
IJ II
W'If om le wordeD, nllll hij it reed. dat ... ~ ",_lijk
B£OINSBL ii, eD beYllstig<,tbet~, •lISa. tweede Anglo-Yofir:ika.-£
•. d.ge"n lP 2 Petr. 2: 3 jl't'£eb"18n Ilaat, w~rdoor
palrhatiat-. al u ,~dep, 0 Vrijetut.
.eleD gedroD~en lullen worden de kerk, til nr'
X. yo Z.
l.teDn,loodal, ll.kreed· .~!~omen heb ·~_.. !~"
t
Zi
h
ua ou er Ingen:
J. op uw""".
'll E KIEZERS
VAN DE ZUID WES- gewlare.:bawd II
.
.
i
TBLIJKE PROVINCIE
V"rder lolleD ~ngen
aangewend worden, om
.
de Normaal80hool in '\.aDd te houden; <looh onOalfdon, den 22eten Oet., 1883.
denteunt dit Di~t ,oordat het _knóMJ, ;I'I'"Ie.....
n. h-&. d @n Ter- d'
ment "rlDderd
JIl
_.vn,- Do or '-1
.... TlJ"Ir • Hlen
k
~_ I',I want de
"'-- echool
d wordt ,elgells
;
tllur
lOCh jfeword ..n lijnde om mij nrki.lwr
te otellti,H flerd' rpg ~ment
.
.':
.
).11111· eeD kandidaat 0" uwe belan,rijke ProDNtRn el rep:e,•. ":g!: .th nJJ_ I8Inal!d dIe
in bet HOOjrfIrHui. te ....rt.e Dwoordijlftn Mn..
orma e op 81dlog g. ad bet'ft, ~D bet

11u!1 !
In één

-i,i.

DOPING.

---~'---~~~~--~~

lo deo 'losolfell~D Boeclt~1van WlLLGJI JOH!NNES
E8TRRBUIJ~GN. vali K~aba8kr~talUitsp.an, Uo.,teJhooder, Afdeellog Malmesblll'Y.
0 n erge ea en e, a s oura tor bovengemel-
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UNION STOOHBOOTII!.lTSCR!PPIJ
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ENGELJND EN H!MBURG

PUBLI:EK LATEN VERKOOPEN,
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(I'

we

'r'
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V

R.N.R.,

.III .. LEV ENDE

HA VE enz :

mos.

"'d

GEORGE FINDLAY & Co.,

.Jaer.

r!

J W MOO R REE S Jr. & C0., AFSLAGE R S.

!7l

"FRISOHGEW' i:"AAGDIS HA LFG E'WO NEN."
PUBLIEI{E VERI{OOPING

Hardewaren

Vaste en Losse Goederen,

EENE ONTKENNING.
---_._---------

VAATWE~K, LEVENDE HAVE, ENZ.•

Nabij Piquetberg Weg Station. D

_cl. ID dAolr~r. b~f1Doe~l"« ho.ud.n dat ik mij
thalle "D d. dlen~o UD t pubh.ke I.. eo v....
hood"" nl.ttr\'k iD b.t tolle g.~ot "'" d" t""lCe"'I!',,~b.ld . et: h., veruouwel_l van mijn !Dede-'
koloallten In den Zu' <1 Weet.Ji Jk_n Cirk,,:.
Verb:ij •• ik, mijne b~tren,.

jlrOole 1l1l1!Onalez... h p'"ljverd! Wat. WA~I~ een
w"rm. p8trlOt ; e,n nu-boe k .. e,elaehtJg IIjI ij! nu
op milD nous te ",iJhn !
,:
Dat komt •.r van Ale !Deo le goed .••.D ,e~.. , ie I
Da.ar eta Ik nlJ, ot h ... r, dAar Zit Ik OD'III e 'ft
h~~kle te treuren .n te 'Il~tell! en lIie~ blijft

LateD .. ~e telten Ipre~en.
Uoe velen .aD ODe.
mp~nt IPJ wel, nemen nit w.al'llchtig nderlandflierd., "t, om IÓÓ 'er mBar ~i.t te jlAaD, uit
heide ~'I.t de h..lang.n 'an ban district, deel 'an ;
verklUIOfl"D voor p.ulempot, eteeterIl P
;
. Hoe ~el.n doen me~ uit bejlee,!e om I:ca nnt- :

IN

D

E

DEN INSOLVENTEN,'

BOEDEL

VAN JOHANNES

Curatoren
in bofengemelden
PJ
tI:
.
an s ze ve,
i.
'

Boedel

STEPHANUS
_

zu lIen

doen

en

JOUBERT.

Verkoope

de

:0P.l.I
VRTJDAG den 9den.NOV 1883

UEd .. oodudAllge DIenur,
.M. J. Dil VILLI ....8.

het

Publiek

in het

DERMAKl:RS
n op

Pakhuizen, Gravestraat, Kaapstad.

toevertrouwde
zullen
erlangen.

algf'mcen,

hij NOG STEEDS

dat

DEPARTEMENT
bestellingen,

gelijk

voortzet
vroeger,

en
ZIjne

dat

alle

Eijn Iq.EIa.an hem

persoolJJijk.e

a.ttelJtie

mil oTt'r dan de ~boo.ne berlnnenn~ Ran ee,. e te tJ~ ~e Ill. Rken ,oor-l~,
de hfttelljke naAm mOllt
vr.o:"lI' restonen3
iJlUIllP, Ach, ,n~l_Id~n.Ijl •• 1 pr DI~_'..oor de.K%nle1
1I0e ~8Ien.st .•lJen b.- 1
,klll,lf,"o.en tr.uren, .en u de het;rl~jkh~id( nn IlIng III jM!n A! .. ~a~nlCbe op,oedlll,r, In d .. At,i- j
,:
,
..
I
,
DE S1:riODF.
di~. Ilhme In.betoorBulllte~on.
Dltlsal~ee!wllt
kun8llbe.ll'eecbledeDla1
.
; IN."TE'DE VAo\T .. NOVEuBER
ZOO ALS VRO"''GER GE~DV:E'RT
,.4 ... ti.. Botkzkt.ur.
mil Dog oltrb.I!)ft.
.
Hoe feleo 1.... MlUlr hoe ,ela ~l'Iljleo lOU'
C
d.L> N
, ~.
d
D'
,IJ
EERD
),Iijoheer,-Dat
d. Synod~ p:eeD gemaUelijke
yer&toot.ml) dJ18DIet, eo hoon mijD bifQhtimet
aldos no~ k.annen 'telIeD ... Ik acbeiJ er maar'
'$ MORGENS
TEN 10 UHE.
taak beo ft om tot <en b..lult te kOlllen dat alle stilleo t'el bl"~ IUInI .
.!
h".,.r mede Uil, en nt miJD beloog in d.,e
, ,
II. A A PST
A D.
putij.n
loldoet (iD lab de membriea teaen ce
In D8fo l)(ln!l,vaD pTPleIIn .d.re ware patriotteD t,,.Ve dzif)lanend
Itt'umen.
V
G0 E D
láeu .. ighed.n in de Ke,k) aal i.der .. n duidelijk nll'lten 00 k WIJ ~o
oeren b~pcberming8V.r~eni_
a er. n • idd~ ia bier een onbekende deu,;! .
, , •
CAP
E.
In z"ke tll_L"n
Koon tD Dttra, F.i_era, en
sijn, die b.denkt dat vel•. predikanIeD, die n, g al ~.lng op, en .met ,'1,1 dd kracb.t 'I'In e.n .vUrigen .n nooiE b~dd'D .. ij bier van p8tri~lt~n lIehoad:
De rPIaais'
lO FIUSCHGiEWAAGD
is HALFGEWONNEN,"
gelegeD aan do Groot
JOB" Alc:\IrLL,u, en AIGUe MaMILLA.,
V
f'rwe~rdfo'ra,
.. at te .. g~eD bebb€n, )ui.t dOl in.oerd.1I fllD ilJ~eraar flRl Ik WI)n bart en 1lt'1 Aftnd.lRa~ Pil "Is En~.180d niet 100 stom Il'dwee3t W.I, ot TIIn iUergl'i.i ..r, grenzllnde san de Pláal$ van den Heer PAUL 1rll11UROHen omtrellt een halfunr
ID the Suit bet .. een "OCH eod IlIX!II:, PI.iniff.,
di .. ni.uwillb.den
liln wa.ro,er geklaagd wurdl· w.e!d eeD.der .~O<?'mAnnenon.,., ver.enillinli. iJk.
H. Tl V~r., H!S Sprigg geeD ace;jn. br.d guo ~an Piqntt"erg
Weg StlItiOIl;: groot circa 500 MergeD, btoplant met 30,000 \\ ijngaard.
a, d l()B~ l\JC:\hLLAS and ..\NOUB Mc:\lILN Ex curie. 'an Oewijade 'l'an bet )if.,.,... GeHót it tAl bopeD d"t de meerderheld lich met de !DI)O DlltlOnRtt'lio,leroel brUl~bte en kook-tei,ó6 b.ff"n.
;lIlokk ..n en he~n 1I0g praohfigeD ,Grond voor 100,000 meer.
LAN, LJ.f.nd.nr •.
relfl.b ..f lo d. bo.'nj:8meld. ZuIr,.ilDl V.r.
lII.morialï..t.n
mllg .ereeni~.n,
andeli li. ilr buig in d.t bewerktuiild fornui., d.t men "rrrt
En, h~r Editeur. al hRdt Ilij laatst DO::zulk .
. , ., M
.
N EXPculion (.t
Jud,ment nl lb. Suprp,me kool'ing wO)rd.n 11.10111.11 .aD de "I'oai"lI' fAn
tltUIÏjle g~,olg.n in 't terschi.t.
Joit geldt ook Doemt, dat de bod b'jlon o.er te koken ..n ale!een eon roolkleuril("
Toen en Nu;' in uw krA~t i
Het Land is hu.aaid
~et' I.
nddcn Haver, ;, Jrfudden Koorn, 2 Madden Rog en
C,urt in tb. Abo,.~ !:luit, a S.le will b. h.ld VH .. ~erd~,., Clar.m, n ,np Dinlfldlllf, deo lJOa'.n
d. llli'n;od .. omtrellt de .er .... r1oolinq nn de ,urijl'.n l~vA9troom:onAgeheel district overste'plp. loch kOl!! ik u nu e~n pIRat.j" in betaelfde pmtrellt 1 Mod Garat.
h.1 yol ud., nAm.:4
dOlija
HolludlChe IBAI,die m~~ebi'D ilIa pij ~it ecbrij.
Do~b, 18 het DIet v~l~md? Hoe war!l!e~ q.ijn Ditll~~blild nagen, boe lij~regt ik ook tegeneYeT i
De Veeweide_is
Ilitstekend,: en eeD groot gedeelte VBn de Plaats is nog geschikt Toor " Th t ..ndanl!' r~lid'L.:.!, U'ftr.mo"t, OD Tueed.T, Oetober 1i'S3,
o, Hamer-ecbroe'.n,
Ihe 30Ih dAy of Ucl.ob..r, 1883, ot the fo)lIowin~, ZagOD, Bv,,,n, P.ou.m
TeD ont.angt, reed. bl) het HooIle KerJ.elijkd foruwa werd, hoe het·g.r b.:;lon de velhghe,ids- U @chlln te st.un.
Landerijen.'
Spijk.r<I,
eo.,
.ia. :-11 dOl, &... AuguI., Pc>eket KDive., !lam.
lipeheam. i"Keln.rd
:lijn. ze io eieo doclpot klep 'an berlelve, m.ij~ .enl.llld, bo.en pp!het
Eel_l.optimist ';jt gij, die ro.en::reur en m.- '
JAMES M. OROSBY,
men Scn:WI, NIlii., &c.
.oeo of .~~h met een poob, poob er af_k.n,
Soo· dekeel UD dat r~rnul! I.Dte werkeIJ, opeD~e\~t neecblJtl '~erwRcht
van den lotkom.t, omdat
JAliES
M. CROSBY,
Opper bal j.n w.
.Ia de VlIJlte.tacbe Synnde ge.daan bedt, 141 riet eent eeu beel klein beeIJt', loen jlaandewel{ m.,eer O'lle po~ltleke bsrometer in d. Iuute twee j,uen
Kantoor
""n
den
OpP"',bt.lju.,
Wa~etJ,:]
Ka~, 1 Span 'Jlti~n,
3 Ploegetl, 4. Zwingels, 2 Eggen, Trek Kettingen,
. High Sheriff.
gUll; want achter de mfmOrleilOn aledao .. ker en meer, totdat teD 18al.te bet heel. dek~l'op.
omhoog I~ Ifefla&oeD ou·op mooi _er ltaat. EeB .
2:181eoOctober
18153.
Graven,
hkken
en
het
gewon
ei,
&8lO1'hment
HUISRAAD.
Hiorh
Sberiff'a
OffiCI'.
een protelt kOJI:I.n,.n .eb~r bet proteet weUigt Illel~gt "," en de zledeDde p~p 'an mijn b.Jrreleod IWllrlg8~1l1l'Jlt'lSimist ben ik, dllt il waar, die .. n
22nd Oetober,l883.
.. D
OlDnIet I.~g.r die aeholeD te oodereteu. DatlOnahsm~. IllIId Un den kook alraokle.
"
0118 1III~,1 .olk ge'llll w.>ndereD nrwllcht tenlij
lJ.I{lTRIKT CLANWILLIAM.
Den waar de m~derteal
,eUr.pt
wordt. Val
Wollderh)k I Hoe meer vel't'enillingeD er ont- een ,t~kl'mAtill' Brif.lleb mini.terie ODI weJer e~n8
DISTRICT OF CL.-\NWILLIAY.
Ilebeurinp: bi~"an bet g.. olfl loa Jijn, ï.. 10Dne. 8toDd~n, boe. meer cor'grPlllu men bieid, ho~ l!ietr ge.oe:Jl!" in d~ .kuiten knijpt.
1 Stlll.:vat, 8 Kuipbalies, 1 TrapbAlie, 8 HI\I!eggel'll.
In Zake tuuchen AL,xAIIDF.a nDOW", Kieeher,
klaar i en "'le ui h~~ ...,..D. om. bet da.rop te l.ndlliedeD ID bet Parl~menl kwameo-boé
~-pu.M~r w".arhjk, d.ze b.Ok.DdmaLiojl un mijD
eo JACQOEl J. II. SWUTI, V.rweerder.
[n the Suit ~tw~en
ALF.XANDL'tI1Rows, Pl.in.
laten lIaIIkomen P WIe 1.1 Dlel henr den "ed.
dil de boveng.Doemde }:ap .. erd.
o •• rhlden II .1 IIInl( gen""ll eD het is tijd dat ik
t;ff, IDd JA(,(~U"5 J. II. SIoIC'1I, D.f.ndant.
en d. ellJlh.id willen be.....ren,.1 moet bij ook
Hoe dAt komt?
.
,mij
ID'\ar Btill,tjf, in mijD doodskleed wikkel eD
N
Ex~cutie "'n G ... ljede
b.t Hoo,: Ge.
".Panrden
en I Muilezel. :
~,eo de oieu,"~heid-bejll,lfera eD ultra-Eogelachoch, ik, btjI'ODhet '00 langlilmerhand in te.l-n,
,oor goed .liggell ga. VIRrwel dAn.
N execution 0' tbe ; IldJ!'ment ot tbe Supr~m.
r.g,.bnf,. in de bo.el1ll"melde Zaak, Hl V.,_
EINDELIJK
omtrent
2,000
Havergerven
Yan
dit
Seir.oen.
~ainde predikanten (boe knllp lij ook o1PrigeD8 en.. na Richmond'. ,CO~jl1'e. eJ~t t~n.,olle te ~'
EEN OVRIIL~DRNPATBtOT.
Court in the .bou Suit, ft eaJe .. ill be h.ld koopinjf worden lf.boud_n op Pal.ï..heIlNl,
iD
Ill).) &temmen P .. Mo.:I<-n de Hoom.ebt'D on. flnJpen dat ODzefatnoU!ilChe VereeDlglrll6n_Bond
.~ Pal.iII 11.... 1, 'in •.,id Ili."iet,
011Tu...day, hel Il"I'jlde
IIiltrikt, op nin,..d .. , de. 6Jea
HIIU.n-d1lCh
ondenrijl ~Iorgell P" werd laar,t in eeD vijfde wiel aaD .en wilgen il, ennRIa dil 'tij(Wij kUDnen on. b~8l ,oont"Il'D dat 'oor .ele
tt... 6~b dly of N<J,,,mber, 188':, of tbe t"llnwinll,
No•• m~r, 1883, 'I'IIn
yolJ!'eLde, _elijlr:de ZaUJ .Afn·itmn ge'fl'Ugd, eD wel met reden', melBelari.i bet in d.:. t~geDw.oordige .euw' i•. o~:., p"tliOlti8th~ leien de Afrik.ner
bewegiDIf
.ia :-HoUk<hold
Furniture,
Stendiol{
Cropa, Huisl'8lld, Te nld etaand graaD, P .... II, ~D
"In~ lij _bn
sich ,01geOl De Voor/ic"'" reed; IOnse woord,oerd8r~ en roormallDeD b€k.nD,n ,dit Dlei an.1 jfenoeg gllat i dat lij .inden dit meD
norlt A, Open C.-t. &e.
IuIr ellL
daartoe 01" Eo trekkeD .lij nu al loonel kinde- lelf i want, 100 boordeD wij hen,. o. a. Qollite op bet pa~t der lalll eo anderlIi".,
te ,eel COIl~
H. A. F~GAN,
BYES
.M. CROSBY,
JA.MES .M. CROSBY,
reo .an Gereformeerde ouders Dur hu, D4IscboJe!l, RicblDond, .eellen, dalgene Wilt wij beoOg@D,:tien lideratie met hf,touInde tO<eetaDd"n Deemt en
J. D. CSLLIERIS,
,
lIÏ!tb SberiU.
OpperbaJj.w.
~~Il
Da, Halie klaagde, "I'at .. I het dan rijn Yere.niad
Zuid Atrib,
dat. zal o.~e~e tijd ;,el ~at diet meer lij, E.DgasrDelateo wij een hll~ner
p,
•
Kllntoor
'"n
don
Opperbeljnw,
IJiflb
Sheriff',
Oflic
Ge&. Cnratoren.
ala II) ook ee,., de bt.te Hollandache IlCboltn iD wao zelt brengen.
Nu, de hue :lld ti eeli wel- ID OUle 1r~lommeD ~et. woord, .1 zien .. ij de
Vendu.kantoor,
Welllingtdn,
18 Ootober 1883.
22l1d Oetob..r, 1883.
22eten Oei. I~
_
,,"laud hobben r waartoe bun ~kwame printer.
doen~r der menscllbeid in bet .lp:pmeen, dat btl- &aken door een eemg8l'nl !lnd.reD bril. T .. ee
.. nODDenuit Bolland kn dieDste .taart. lJoeh ken ik ,olmondijl, en wallrom lOU bij bet ook n,iet opmerkiDgen moeten wij echler mRkeD. Voor--D-IS-T-R-I-CT--OF-,N-' A-M-A-Q-U-A-L-A-?\-1-'.-VISTRI KT N AltI A QU A LA-N D.
Il'DGq, ik kon~r nog de hoop d.t vele pr&dikan- .o<lr OD8,Zllidboekere, ,ijn'
Bij beeft ree<le ioo eerst, dat ".t ons Tieemd lijkt AAnmerkingen op
!
UD ID 'l'oonl OD.. waardige uuderlingell bet jle- menip:een e~n 8C?~t iD den, "'hoot geworpen, den heer i Holm.yt
in IAk~ de t~ll te ti.D
• ur lullen beaoUen. eD nrste;!D: dat regt doen .. aarom IOllden WIJ daD ook nl8' edDa eeD preséDt makon, w~nt op dat pIlIIt beeft bij, al. lid der
ID tb. Suit bet .. """ JO)IAJlN'8 8rUDI<I\, Plain- In z"ke tu8PCb.D JOHANNES Sn'DEa, Fi.oc:her, ~
WILLIAM GI4LIU.II," .rw ... rder .
un d. moedertaal un Inenalr .... tie voor onre nn hem •• rwachten ?
• Ned. U.~el"rme.rJe
KOlk 8110 de K&Apelad
till', and WILLIAM OJl.LMAN, IJetendaot.
. Xelk ie,; of, 1OC.1a de Granff·Rllirutt.r
bet uitHeel goed.
All Engeland .Irchle Eogpla~d zoowel al. In het Parlrment,
lich alt;jd ni.t
NEX'CUlie 'v Ge.. ijNe UD het Hoe, 0.N
ntculion
ot
the
JudJ!'mont
of
tbe
Sopr.me
,drukt: .. Dat me' cle Bol ancache tul OOie K.rk niet wu.
"
alJe9n op ~en ,oorgrond geneld m... ook onbe.
reii'l.Ih"f in de b>' .... Dg.meJd. ZAak. al V.r.
Court iD llie abo 'lO !:luit, a S.I ... ill be beid
.aalol
'l'llt. ~
Dat goed 'l'erlr~uweo in den Tijd, i. ee1l:rllgt twjllb.~~e ;roordeelen bt>huld. TeD tweede, d.t
koopinfl word.D Ilebouden op Sprinp'bok, In b.1
at Spril"gbok, iD .. id District; on Mond.y, Ihe
Ea .. lIDI ZUlI K'&IIK" TAAL LHFIII!U'T.·
Attihar.aeh sentiment.
TlUIIlCbentwee hftatje.:
me~ b!er' ,oor Hollandaebe
onderwijlera
nn
gea8jlde Dittrikt, op MIUIDdfl!l, den 6d~D No.em6th doy of Novembor. 1883, ot the followill,ll,
P.s.- V.r_lIe
OTeroame iD andere ~iea" .. roo, men dat bitr •• n de BollaDctel8 geil,f.! 'bpb- ""OlgSZI"1'DtOjlereo rang bevreeacl ie, nie' omd.!t
ber, ]883, nn bet .olgendp, Dlmelijk :-AI~eYi. :-General
Shop Goode, Hoa .. hold ,FurDitllr~,
lIIadn.
ben, P Want, ia het ruet waar, mijne "i@nded!
lij HAAR .fIqllaDdere lijn, ma~r omd.t lij, te
!D"De WiDkelgoederen. Huierud, enl.
I.:e.
,
eeti.iteit en energie .ijn eigenrcbappen die' b~j regt ot te ooregt-want
bi@rour willen wij ..met
JAMES M. OROSB!,
JA.MES M. CR058Y,
DE GtMEENTE
PORTERVILLE.
0118Diel 'l'8el gnoDden worden!
of we moel!n on.eD corréapoDdent niet twislen,-er
'l'oor doolOpperl.Jj." .
VAN
Hillh Sberitr.
KantOOT un den Opperbaljuw,
door dan een of ander opg~8Chroeld wold.jJ. jlPftn miDd.r tecIlrit6it te IerereD clat lij de or.
Hijlh Sberifl"s ~~,
Portenille,
2'.l Oet. 1883.
Juilt
da dU81l'enaamde outwalling
'an aDie tbndox.,. I~r toege~aan en waracb' 'l'an nij22.ten October, 1888.
2:!nd Oe'obtr, HI..~3.
hf! den~.
nlltioDaliteit Tan otle dagen, en de )Jur stemnulo der.k'rJJ IllD, dan die SchOtteD en Amerikanen
lJ]8TUlKT
WORCESTER.
lIijnheer,-1Ir
lie in uw hI.i! "n l.l. Zatul'd.g die .ich 8edert .. rleden jaar 'por de ,olhb.,die ook wij ortgllllroe !>ifr op de bt.te plekken
DlSfRICT
OF wORCESTER.
d., he~ ,.noek
nn deD KerkerRod 'fAn PONr. langeo doen booren, bewijlen mijne .telllng.
, li~n.-RKD. Z. Afrikaan J.
• ille '·.terlrea ·.t.treI!I1aod door 0.. Roberteoo 'I'In
Praat er mij oiet un dat du. leekeoeni wtD&..ocben THORI,., MITCHIlI.L ot Co.,
GLASWERK
IJZERW1l:KK voor HUISELIJK ID the Snit ber"l'f'en THOll.NR, MITCHELL.t Co., !,In Zoke
":icbrra,.n
bue Jl<Il.JI.L<8 DE VILLlUI •
CaI,inia .0Ddenond.
Oud.,ling
AlbertijD 'er- ,"jlen Ji jn "0 eon oot,,"kend
patriotiome.· llt:
EETSERVIEZEN
gebruik
PI.inlift., Ind Ic.ucJnllMu8
DK V .LI.all,;
V.r ..... rd.r.
_kt a!ec:hte om .. De .nptrtijdige COlDmil~ieMD- ach le blijken t.. lijn van fen parlij"ppotiitito
g~.teJd le kri.ifl8D, Wit door, onUD pl'ldikant
nt COtJira in liluctie rijDde miniatore. Gee~
PORCELEIN
PARAFFINE KA:GCHBLS
J)~teoda"t.
I
Exeeuti .. ,"n Ge .. ijado •• n b..t UOQll '0-onderlIteund werd, teD eind. IIIIn onle .erdrukle
ub,iDjI~tor:-Ol)poelu~,wê!"..n Northcx.le ~ltec- Aan Bóeren, Handelaars in Pro- BLBCTRO-PLATE QO£DBREN BORSTELWERK.
N .x-cution
of tbe Jndll:n.nt'"
tbe Snpr ... !
re~leh.,f in de bnellilemelde
z...k, _I V.,.
,tm~ente ,.,., te doen w~er.,.ren
met ~tr~klrirg
.tand.
Wct
jI.aeliiedenia tedert bet
Court in tbe "bore SlIit, II Sal" will be h.1d ! !looping .. ord.n
geboudeD te W otO<'.w, op
dukten, enl.
L~EKANTEN
&ot de vreraicheidinlf
t_hen
Porlenjlle
CD j.ar SH ODIniet dat wij al te. gewiJlijl' ori.. ta.i,
a' Worc,et.r,lDSaturdfty,the&dday"fri'o.em·:z"lurda;r,
dP" 3deD N'''~lIIber,
1883, nil b.1
Tal~b,
en P.orterTille en Piquetbel'Jl'. Oose
'--'ighed
0 onl ..n aodacliel et
b.r, 1683, of tbe t"lIowing, .is :-lIooeebold
I ...I,...nd .., nIllDeiijk :-lIui_d,
Algem .. ne Winu
• ,
form]I ·1...l
ID
Ondergeteekendo,
meer dan 20 J'._...,_
. ri....
Onder in .. grondt IiJ'u pleit op ...... en billi)ikbeic!. onl8
dil elg~DI....
d
ia-naardi
..hei.! en.. iD de1 UI'·
d
Furnilur., Ue ... ral Sbop Ooods.
'kelliOfderen.
....
.".
e
lUI,
e
t
....
~...
.'f IJa.
on
ding
in
het
Verkoo""'n
v-n
K~HiJ' .eid. d.1 de auk ,oor den Rin ... &0 Olacd'
t
eoe Lap 1'-II'J'ke ml'nderh 'd L 1:'
....
~
v
JAMES .M. ~ROSnY~
JAY ES M. :,nOSBY,
1'1
eore lene ,an e.
.... J,.,
el o.e, Ioniale Pr.6dukten gehad. hebbende, IrRAt no'"
'Willia. gew88t w... en dat IDID toen erlreDd b.d bell llIten oplO8l8n.
!
rt Bd'
t
t
d"-l"
.'
'.
.
• ..
nigh Sberlff.
,
Opperbalja •.
da' er eeDe onllillijlrbeid bael plull
,nooden,
W.lk ander 'l'olk ter wer~ld he~ft in den voo
eZl8~ mg~.
e on vangen en eze ve op
Uijlh Sheriff'. (lffi,..
KAntoor 'I'In den 0pF.rb.ljaw,
cloch m.D bad !liet in 4e bmi .. wiDen tradItI,,' L
"d
.
bl"
de voordeeijgste Wijze van de hand te zetten, op
290d OeLc_lb.or,1883.
,___...-!<2elen OctCIboor,1883.
.olten h) .. n rUim een a'l'e eeu" 100
de Municipale Markt of auderzill$,. onder peren Dil _nedt. hij niet. andel. te':"lIebben d.n ptne mekkelijk
tijne kenlll\lrkende .igen~happeu
800uJïke tQezigt.
OII)lP.tijd.ige COlDrDiaie. Bie~.D
Yelletta ~eh lo",n tn die .. 0 eelle jlerinj!e en uRk
(JIUl~....
d
De. D_I...=.___ .f
hi' TuJ .....-h
. tb' d
Ledige
en. enz .• prompt
terug ~ZoD...._.._
)
"""II
Dog DI~ •
mind.erbeid a'lI,IlenQmen; 'liD eene W,DQ'''lltll1 den.-lJad~jke
en kontante betaling.
_1aterI.
Wat lOa toch cia tdCIell 'l'an aljft. nOfl wel,.die b..m 100 duideljjk mcig..tijlr, en
THOS. Q-REENSHIELDS,
AO<nnt-Nl'euwe
TU
T.lbegbeclle ""...a:..;· ....... n P Wurom hef tt k t
d 'I' '-I -1'-. onlLam wa- h
,_
"'~
we 18n
"",.. ,
U
• em,....
Ma.·It. of 60 LsngemBrkletraat,
Kaapstad.
hij 4&, ee,en~bn'
Im.ert, bij beboor' ~b
inllitlClt, eigen wae P Aanp:~flllne
YERWIJ:. ZING: :-Na.ur
den Heer IIEATLI1Ii,
i... ne 0Vl:'I"'i .... Commialie ,erWuweD te '-.abre,"..
'I'-nt'''"
bur"e....,,··n
lOm
,.....
"COD
~ le,
.....
..,
",O'_'ze' Worcester;
den Wel-E.i. Heer G. J. DU TOIT,
lieblleft.
al Toen Itlj tot YrrdedÏfl'ÏIIjf 'l'an ujD worden jfetChreYea otnnchADrd al
SteUenbosoh; den Wel-Ed. Heer E. C. 17 ••• _
TA.K
sienewijle
Di&, da, Tal_Ii
100 l1li kleine b
lintÏjre, ItaLd lilrendp minderheid
.
~
r--Dle
il; lij b.ft al~cbll 000 l~.n.
En hoe oo~"OtJ kreeg. ËD 100 ~root WlII on.
_)._A_N_,_W:::-oroee-+-_ter_.
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Onderlinge Maatschappij

iIUIS, 37 STRAND-STRAAT. ~DER.

,~

KENNISG L"'VING

,.

I

. P l'OflSlell
..
Halide Iaars IU'
eli I IIvoerf Ie.'s.

SrrRAND

du aft a.~""tePorterTille,die
maaraleehta OII.eram_rtj_htigh.id,
dat wij nG,l
ciao".
4CJO l.dan leJt. Na JOa ik: pante au DIr. Robert
je" Plfden op ieder.n kneep die men 'ou Illlf.
.
_
.ci
,'.
ICIIIwm.1I YlIIjmI ....., bijgl Tulbejlh h.t nlaria
W.nl ik ,"I ~h niet bop.a d.t wij ait aymJl&tble
.- bar precliba& TU" dIU' Krijn sij niet met
onrheer.!)er
heuld ..n, dan tocb, lOu
Hulponderwijzeres
Benoodigd.
1'u het OOa"""em.nt
ai' dee laDd. bt .t:WO 1 die 100 hoojr 0Plle.j,ulde
nationlliteitl-Ont ..
Eo kom' bel alaPie YaD OD.. n predikan' 'l'DO kiog d. groellte hlliobelarij "II de ".rd4
lijIl,
P,PLICATIEN
voor de betnkking
van
daan I M<* IJel niet ..an cia 400 IedelI der jlf- of"
eElt"te hnlponderwijzBl't's
aan
de
'JJleenle Hlun ko.an P Wel, ala d_ joDf/e~.
En _a:rlijk, badde Eop:elaDd sich Diet 1&$ UISrRIC'I.'SSCHOOL
te BOSHOFF,
wor_ole
lOlt hur kleiG getal 'an ledeD IOncier •• 11 onlllaatlrundijl, IÓÓ roekeloos blind, Ii'ddrsgeD, daD
ondergeteekende
ingepellll1 GonerD_enti
toelaag d.n leen ragt Jfe- WH er: nooit .&0 een .AfrikuDd"ri.me sprake ge- den door., den
1883. ApplioanlChie4t, koe Iran &ij clan becatUD' Wij willen wHlt"lII! aliepen wij aJlt>mftalel. !aJllmenj .. asb waoht tot 15 NOVEMRIi'H
moetea
de Hollandsche
of de Engel.
~n
aokellid ftll de Tolhagh8ehe lf8IIleente bij de" ~eedell ho•• ~m van Victori8.
taal kUDnell
ondCl wijzen, en
cle OD" If"OI'gcI bebben. 1111&1' .. ij ei~hen .Iedltll
.Met etoeran Jobs"reduld, of lie.er met ~haap011 ••
ODd. lijn terag, die met de ahcht!id.iDjl op ach!Ïjre onnraehilligbéid
(.~rgun mij bij dit ocin.
~I
eene
1\I\1I1Je,eling
.. U ouYfilÏjle wijle 'an onl"geno.on
i.. Wat beeld ~ 'bIij.en, bet drukt .00 kar-.kterittie1: ,
certificateD
moetien appli •
DOf' ooit l¥>If be' protnt 'an lJ.. Bobemoa be- onen landaard uil) .lielen wij lIlet on. doe.
Ter·lr1l1,eueo. Salari, £ 150 per jaar,
teebnu P Heelt hij du geaD 'I'IIruoo_n in .. n wat mea Terltooe, al,or~OI OOI hlOod b'gOD t'
Solli(nta.. ~~n ge1inen te keoneD te geveD
Da. A. A. z-" ft in een De. .LaekhoA'P ' Wij
,.
I:eirekkitig kunDen aanvaar.
....
er ......
clas b.i OD" harteII ,oM cloe'
W." OOI bloed
te koohD P 1
... WMIIliP DDeII ut de ooauaiai& "'oemcl
Het lijla er Diet
want,
.. lien. UI wij
fUUoll_.
cia' alJn na ui onle B. B. V. ID ~.
hUD
C. LIND:ER.
.... komt ... CIa* Por&eni)l~ in .eerwi1 YaD dieD ken liddeD UIl
palInol •••
Iauddroet.
~,
al l'IOtijeD .. bIoei~.J 1'-...>.'
te
der Di6triota'

or._
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& DE· KOCK

DE WAAL

BURG-STRAAT,

KAAPSTAD,

ONTSOHEPEN

Brandrams
VAN

Bloem
ALLERBEóTE

NU

van Zwavel,
QUALITEIT,

(MUTUAL.)

D

E volgende Drie

VAN R01'TING,

3s 6d
••

Z::::~?l'~~~:~::~;n
PER STU K

A~LGEMEEN"'I IJZERWAREN,
.

'STOELEN,

DE KAAP DE GOBDE HO(,\!')

MET ZITrING

Hollandsche Houten Koorn-Schoppen, Sikkels,

·

LEVENSVERZEKERING

VOORKA.MER

TEGEN

LAAGSTE

PRIJZEN.

.

W AA:I~,&. DE KOCK,
.

.

D.1SAAUS&CO.
SS,90 en 92'
LANGEMARKTSTRAAT

I

jBArlijkscheVerdee.
ling TBn Winllten
MI plaata Tioden
op de JaarliJkscbe
Vergadering
TRD Leden, vroeg in AUG. 1886.
Alle Polissen
uitgel'Pikt
Voor den Isten
.rWV~:MHER
188j, zullen geregti~d
Z'Jn
ofJ d(·n dan te vef'kls.ren DRIE J A.HiS
BONUS.
AaIJ:tot'keu
moeten dos ZOll1.er rt'royiflj
ingediend
worden,
bet~ij Mn hel Hoofd·
kantoor,
Kaapstad, of door f'l:n VIID d,
AgtDten
der .Maatschappij.

J. C.

GIE,

se<! reta
Kaapstad,
] (> Septemb~r

) 883.

nB.

.

'"o:t

OerOBEB, ·1883.
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'I IOil,
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CR~BT,
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\LA~D,

DEB, F~he',,,,
'Ider.
I n het HOOI!'G ..
, lAa$.1&I Ver·
pri n!lbolr, io lIee
eD ódoa NOft.lmelijk :-AIfeI, enl.
CROSBT,
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Dwyf'r merkte op dilt de TP..... .-_I
~_~J.· ..OOrbeeld. kOll-.l_
OID,:deL-CL -:-.
nu in
toestand YIUl overgang wu,
...... _..
""""en ~
ochien
kort het rijkete land in de
D H
wordeo. zou indien de Goud Telden een
e ~r:
Zijn JIr'OkUreW __ toegbleken te zijn.
Dit IIOU dan ~eel in.,loed
laten worden inaage "an de boekeU te hebb.,ft oefenen op de positie der deelhebbers.
"AdT.
Kaudorp:
Koller bo mu.chien
ALDERKAN FOWLER WIL NIET.
hulp Tan een boekhOllder lIOOdi« hebben.
Ad.,. Juta antwoordde
dat men TOOl"lUUUe. Regter Dwyer;
Ja, de deelhebbers, hUllne
0..1110." tA !l*Public«rd op 23 Oct.ber " 2 n.m.
lijk all twee dingen letten m~t,
nam. op deq pro~ureul'l of agenten IUllen de ~
hebben.
tijd die de liquidatie eiseben IIOll en de brui
Ad.,. Juta zeide dat indien aan ieder i.naa
LONDEN, 23 OcroBD. - De "Alderman"
dat de Goudvelden
~
luoOOs souden blijken' weM orerl_d,
dit de liquidatie ~bien
ijOOG GEREGT8HOr.
Powler heeft een briet P!Ob.nmm mei /(fOOte
te zijn. De Ternchting
w88 nu dat de teldeli
lC~en
dool' aaaleiding te georen :tot p-... .....
Y'8rOnt~
eeu suggMtis
afwiJzende
goed dagen souden en op die verwachting
1011 buiten
af.
,'_'_
TUSSCHEN ZI'ITJNG.
ODl
President gnJ«9r
en ae Trannaaltche
men een ~en
prij. kunnen krijgen.
Buiten:
De Hoofdregter : Haar die p';'-t'811l11lllen
Deputatie tot het banket VlD den Lord Kayor
dien, de liquidatoren
souden eli aanbod voor p~t. vinden all een deelhe~r
-' boebn
(VOOf' dell Hoofdf'~gter ~n R,gter DICY~~.)
te noodigen.
de TransvaalllChe baten eerst den deelhebbeni
IIWet, Wat echeelt het wat er buitenaf gespro
De elim .1(0111'0<1 ore.rtrok YID LiTerpooi Zaturter hunner goedkeuring
Toorleggen.
alvorell.l; ken wordt?
lndien het waarheid I. il heft ,.. elDINGSDAG, 23 OCTOBER
da&' namiddag.
het aan te nemen.
. soa goed dat de
"_'d
r·
Regter DWVAr: Meent '"J. OlD hei regt _..:
.
waar...... bekend 'IrOrdt, indien
e.-.
die ~~ v~e
der deelhebber. iL la er naUERZID von IB.
o..tlHlngm en gepublicflffd lp 24 Od. 11.30 v.m.
oproeping te verkoepen P
. tuurliJk
m. dat niet bebnd behoort te
De Hoofdnlgte.
zeide dat er een zaak "001' hem
Adv. Juta:
Niet het regt Tall oproeping.
wnrden, dill kwmen de.'1:-uidatoren
.1
'r
maar
slechte
de
bestaande
TransvaallIChe
baten:
opp&SlJen,
.AM(
~
LONDEN,
23 Ocr.-Er
werd beden ..oor als regter Tall de week wall gekomen 't'III zekeren
Adam
Da1llJU'lllll,
die
door
een
magistraa~
WAl!
eie Cambridjplbire
~n.
Bendigo won,
Toor eMl ronde som. Verder willen de liq uids-.
Regter Dwyer :-.Allee met 'bebekkin. tot .oreroordeeld wegens diefstal tot 3 IIl8&llden toren Terlof hebben alle crediteuren
me& TonG ... t .. eed. en Medicru derde.
die min- bau1t behoort aan het publiek bebod te"din.
dwangarbeid
met
2.5
met
de
kats
bij
den
aan·
De ÁtJaetlia", op reis naar de Kaap, .,ertrok
der dan £20 mooten hebben met eenad~teelhnBbvt0Jellrrrel':1
Ad.,. Juta:
Maar niet de onderhuadeI1-1"&IIgen 23 na afloop Tan zijn diensttijd, JSijnde uit te betalen.
OÓk om aan twee
tlluchen
de liquidatoren en de debi~
ftn Madeira te 9 lire beden Dinpdag
morer noepre achuldlgorerklaringen
Tan dMstal
zekere gelden terug te betalen die per
Dit lIOIl ernstig ongerief kUJlJlen ~rabn
gen.
tegen hem bewezen.
Daar de magistraat.geen
door desen waren betaald, en verder om
De Hoofdnigter : Tegen welk gud8elte
De Pretoria irriTeerde te Plymouth beden magt had meer dan 36 slagen toe te kennen, wisselde banlrnoten te vernietigen daar
applicafie objecteert gij P
Dinpdag
morgen te 3 ure.
moesten de laatete 2.'i Ilagen geschrapt wordtID. mdon gestolen en weder in omloop
AdT. Jute :-Tegen
inzage TaD da !ijlt der
Verder sprak de regter zijn twijfel uit of een gebragt worden.
deelhebber.
die al of niet de eente 0
•
~traat
de magt had de slagen te verde(llen
OntN"9ffl tn ""bliCtff'á
2-f Od, 3 n. m.
De regters verklaarden echter dat de bank.· be~d
hebben; ~t doel hiervan aohij=
re!ijk in dit geval gedaan Wil&.
noten
moesten
behouden
worden,
doch' de wenwe oproepIDg te 'r8l'hinden!a.
LOtiDD,
U OCTOIIJ:R.-Er .ijn omtrnt
gestempeld konden worden al. betaald zijnde,
Ad.,. MaUdOrP ade
det dj niet tegen een
XORRIB t·8. XARK EY O.lDDE!!.
cllIi.sead rooYen gekampeerd oab j Haipbong
Ad." Innes voor applikant en adv. Cloete Toor wat beter Will dan ze te veruïetilJCn, daar de nieuwe oproepÏllg konden objecteren daar eIie
n ....ordeD Tenr&oht betFranache
garnilO81l
banlrnoten
bewijzen TBn betaling
Toor de pu door het Bof .... toegestaan
maar br
Gedde8aldaar, ~ &eer I_k il. le IlIUea aannlleD.
liquidatoren uitmaakten en als zoodanig door wenachte de Ujlt te hebben om inJie. ..
Dit w1\8 een applikatie om den gezamelijken
Br beer acid dientenll"lTOlge groote YreeI.
er later gebruik YaIl te kunnen maken.
~
boedel nm Man en Geddes finaal gell8k'lfe8' hun moesten wórden bewaard.
ID bet BlIIIIIiaobeleger
nn deo Kallkual
A.d". J uta ging daarop tot het Tolgende
De Hoofdntgter:
Gij wilt aeker een oompi ..
treerd te hebben, wegens het niet betalen.van
punt o.,er, namelijk de beloorting der liquite )ijst hebben. aantoonende wat ieder bet&ald
Terl!Chuldigde gelden.
.
lIeeft ..... grOCK aantel inbecbtenisnemingen
om meer heeft.
De objectie was dat de goederen waarop, het datoren, 'fTI\gende hij voornamelijk
ftD tiihiJieteu
pluta geyooden.
Er wordt
Ad .... Maaedorp antwoordde
beTlIIItigend.
clerwaarta eeD apeoiaal oomitá gnondeD om geld ver80huldigd wu verkocht waren door waris ,.,oor den liquidator in de Transvaal,
De Hoof~:
Regter Dwyer merkte op
applikant aan Marr persoonlijk,
en niet, aan daar het leven aldaar zooveel duurder dan te
een ondenoek in te atellen.
Marr en Geddes gezamenlijk.
Kasp!ltld was.
dat het beter Zljn zou de lijst ter algemeene iaDe Fruacbe
Kamen
lijn geopeod en 6f'n
Op Tnlgtm "an den Hoofdregter
antwoordde
fonnatie te publiceren,
Na bet voorlezen Tdn verscheidene beëedigde
ni*georaardi,rd
geelboek
toon,
aan da' de .,erldaringen, verklaarde het Hofdat
.elY.
Ju4,
dat
de
liquidatoren
nu
een
jaar
al.
Adv, Juta antwoordde
dat men niet obj..cer niet WIl8
positie der Franache troepen iD Tonquin ge. bewezen dat er een "9nnootsc~ap
en ieder teerde tegen inmge der lijst door applibnt.
russehen de zoodanill werkzaam waren ~weest
d1lreude
de laatate
vijf !DUoden
bepsald
De Hoofdregter
: Maal- ge moet YeMer PaD
respondenten bestond en dat het aanzoek d.U8 £800 alt betaling Toor zijn diensten had ontder Bank al- en deze lijst publiceren.
Terbetard iL
tegen Marr zou worden toegestaan, waar wet YIngen • dat aan de krediteuren
nIOd. £256,000 WIll uitbetaald en er nog omAd.,. Juta antwoordde
det daar er seke ...
tegen Geddes.
De lfarki .. nlf r"nldowne,
de nieu.e
trent £200,000 zou moeten worden betaald.
onderhanaelingen
aan deo gang waren het niet
Oou"enMu,.Oeneraal
Tan Canada,
is te
DE THE8At:RIEK OE.."ER_U.Lt'S. NICUOLL8.
De Itoofdregter;
2~ percent op het alreeds
goed Wil ow de Jijst. te publioenm.
Quebec ~"eerd.
Ad.,. Innes voor applikant.
De Regering
betaalde-u £6400 en op het nog te betalen geld
Regter Dwyer:
Maar ge behoeft immere die
De ChiliaDen bebbeo Lima ontruimd.
w88 niet vertegen woordigd.
£5,000, tezamen £11,400,
en de liquidatoren
onderhandelingen
niet te publiceren.
MeD meld, bet oTerlijdeu ..an Kapt. Mayoe
Dit Will een aaruroek om de taxatie van een hebben t2'toO ontvangen,
Hoe lang zal de
De Hoofregter uitspraak doende zeide dat de
kostenrekening
in deze zaak door bet Hof ber- liquidatie nog duren ~
Beid, d8D I"OtDaII8ebrij.,er.
tijd nu Will gekomen om een algemMbe order
zien te hebben, op grond dat de taxateur
AdT. Juta:
Ten volle twee jaren, en het te maken omtrent de regten der krediteuren
slechts drie guineas Pf'r dag had toegekend aan hangt gtootelii'ks af Tan de 80bkkingen die men en die
der deelhebbers:
Het
Hot ge_
OVERLANDSCHR TELEGRH FIllENST. den scheidsregter in de zaak in plaats Tan in de Transvaa treffen kan.
lutte
dus
dat
krediteuren
en
deellulbzeven guine8ll. Volgens het tarief kreeg een
De Hoofdregter
: Indien men dus £800 per ben,
of
hunne
rospektieorelijke
behoorKAAPKOLONIE.
acheid.vegter in speciale zaken zeven en in ge- jaar blijft betalen, zal het bedrag der remuneralijk
geautoriseerde
prokureurs
de
mjwone drie guinese. De scheidsregter ""!I 32 tic toch Dog goed binnen de
percent op het heid ""n inzage in de boeken en dolrnmentma
dagen bezig geweest.
totale uit te lietalen bedrag blijven P
der bank ten kantore van de Baok, op alle
RONDGAAND
HOF TE FRASERB'GRG.
Na eenig argument verklaarde het Hof dat
Adv. Juta antwoordde bevestigend en merkte
~eli~ke
tijden hebben ~u~en,
in ~nwoorde toegestane
8010 voldoende
WM, maar
gaf op dat caratoren
percent op toerend en 2' digheld van een der hqUldatoren
01 iemand
PRABERBURG,
23 OcroB.-Er
zijn dertien
door
dezen aangesteld
Toor hen te apen.
kriminele saken door het Rondgaand Hof Ter- de Hoofdn>gter zijn spijt te kennen dat de Re- percent op onroerend eigendom Ontvingen.
hoord, 12 .,au huisbraak en diefstal en een "an gering niet tie moeite genereen had om het
De Hoofdregter : De twee gevallen zijn niet ,Ook zouden de- liquidatoren
applikant een lij.t
Hof door een advokaat te kennen te geven of gelijk.
Waarom denkt gij dat de Tran8Taalder deelhebbees moeten ge.,en, aantoooende hei
TaJ""hheid in gelOOhrifte. De vonnissen liepen
80he liquidator meer moet hebben P
bedrag door ieder betaald.
De kosten dllJlf!l'
Tan zet! maanden
tot vijf jaren.
In alle zaken zij al of niet tegen den ei8Ch van den scheidsn>gter objecteerde.
Adv. Juta;
Omdat
het leven aldaar zoo applikatie nit de baten der Bank te worden
wn:len de beechuldigden I!Chuldig beTonden,
In
antwoord
op
dit
.....
u.te
verklaarde
adv.
1'eel duurder is en omdat de liquidator,
geen betaald.
Verder zeide de regter dat zon'er
behalve in die Tan vallIOhheid in gt'8Chrifte.
Inn88 dat de Prokureur Genemal weg wa8 eli ander work heIlbende, al lijn tijd en aandacht
hieromtrent
een order te maken bij en sijn
De regter u naar Beanfort West -vertrokken.
er aan adv, Upington geen kenni8 WBIIgegeven
aan deze zaak wijdt.
'mederegter "an ge.,oelen waren dat bet "oor
wanneer deze zaak dienen zou.
De Hoofdregter.
uitspraak doende, zeide dat de liquiaatoren
raad_m
zou zijn de lijlt der
DE ZAAK V A..'l OOLDING.
er geen objectie tegen het bedrag der oproeping
deelhebberIl met het bedrag door ieder betaald
R088 r•. ROBS.
80heen te zijn en het Hof dus gelasten zou ,dat te publiceren in de Gault. of een ander billd,
KINGWILLlAM'8TOWN,
23 Ocr-Op
Dit 'IV&8 een aanzoek om de ci viple gev.mgen·
ter infonnatie van alle belanghebbenden.
eeue heden
gehouden
bijeenkomst
Tan de lletting van respondent wegens minachting den eene Oproeplng Tin £20 gedaan lOU worden.
Omtrent de paaijementen dacht hij (de regter)
PETITIE VAN IOHN X.B8II.
Kamer van Koophandf'l.
werd een reeolutie
Hove betoonti, door uiet het bevel van het Hof dat
men veel beter zou Il9daan hebben om ze
~
de Regering Terzoekende de zaak om een rekening te leven>n te gehoorzamen.
£2 Pf'r lDaand te laten blijTen, maar daar de
Dit was een aanzoek sm &aker eigendOftl te
no OoldinlP gewen>n-smokkelarij
ter dege te
Het aanzoek 'III'efd Tan de hand gewezen met liquidatoren
er niet t-egen hadden en het synBarkly, waarin de minderjarige
kinderen 1"&11
ondenoeken.
Er werd verklaard dat geen King- de k08ten, op grond dat meu respondent
geen
dihat
der deelhebbers
er sWrk Toor scheen te 8pplikant belang hadden, te verkoopen.
Toewilliamatownache
finnas
betrokken
waren,
mdelijken tijd had toegestaan de rekening op te zijn, waB het Hof verpligt. 8Ohoon met weer- gestaan, mite zekere erven op de kinderen "ordaar de kUten die de wapenen be .... tten slechts stellen.
zin, te gell8ten dat het bedrag der oproeping
!ien overgemaakt.
in King Williama TOWll gewogen waren.
Bt'CX ~••. DE..'!'COlllUSS.-\RIS V.~lI
KROOYLA..'!'DE-in maandelijksche
paaijementen van £\ sterliug
PETITIE VAN IIOPHIA DE W'tt.
RIJEY E..'VBRINK ~·8. DITO,
zou worden betaald, het eerste paaijement
te
Dit Will een aanzoek om zekere gelden 1"&11
DB AANSTAANDE
VERKIEZING.
Dit Wa8 ef'Dt .... nzoek VBn de heeren Reid en ..ervallen op den Isten dag VBn November aan- bet Meesters Kantoor naar de Paarhche Brandop de aaaurantie Maatschappij over te brengen, daar
NeTen. prokureUrll voor de Regering. om de .taaude. Deze orde werd echter ge~ven
GRAAFF·REINET,
26 OCT.-De afgevaar.
voorwaarde dat de tijd der liquier door delle hoogere rollten werden betaald.
taxatie van de kostenrekening der Regering her· uitdrukkelijK
digden 't'III den Bond, te Munaysburg,
hebben
datie niet 1'erlengd mOflst worden.
Het Will Naar den curator verwezen.
~oten
om de heeren Bot!la, Burger en De zien te hebben. De feiten waren de volgende.
beter
dat
de
deelhebbers
oogt1Dblikkelijk
het
Villien Toor den Middelland80hen
Kreite te De Prolrnreur Generaal had de applikanten ge_
wi$ten, dan dat zij nlet een valllChe hoop
rt BOEDEL V A..'f LOUIS HEIeEL.
ondersteunen.
De onafhankelijken zullen den !ut een tweeden advokaat in bovengemelde ergste
Dit Will een aanzoek OlD den inaol1'ent in
.. ken aan te stollen.
Toen Bpplikant...n' de Tervuld Terwachten zouden dat zij tegen het
heer TeWater ondersteunen.
einde minder zouden te betalen hebben dan Tllrhoor te laten nemen ten overstaan Tlln den
koeten van gemelden advokaat in de rekening
Werd tiie verwachresident Magistraat Tin de Paarl, .ijnde er te
opbragten, ochrapte de heer Cro8hy den poet. men nu noodig oordeelde.
BERIGTEN
VAN DE DLUlANTVELDEN,
dan zou hem zulksverheu~n,
Wellington,
waar de applikant,
de heer I. D.
zeggende dat applikanten
geen regt op dat tingverw~nlijkt,
CillierII, woonachtig WM, geen bevoogde magtgeld hadden dan onder den lllltbrief van den maar, met aandacht het rapport der liqwdaKIM1IDLEY,
22 Ocr.-Het
gerucht om- Prokureur GenemaJ, die hun gelMt had die tol'<'n gelezen hebbende,
zou hij zeer Terwonhebbende, - Toegestaan.
trent het uitbreken Tan de pokken in de Tran8derd zijn als tie oproeping van £~O voldoende
Hierop orerdaagde het Hof.
onkosten te maken.
De Regering betaald",
T&al werd heden op eene speciale .,ergadering
"Olgellll het beweren van applikanten, geene blCf'k te rijn ter betaling van alle lasten. Verder
TUl den 8tadsnad
besprokf'Il.
De gezondheid •. kosteI11'1!kening als de rekeninge!! niet waren ge_ W&8 het Hof nn opinie dat de gevraagde magt
PEDDlE·
Inspekteur
rapporteerde
dat een heer in de
bawn dén liquidatAxeerd en dU8 waren zij verpligt deze applilól.- omtrent de Transvaalsche
stad hem de .,otgende feiten had medegedeeld.
tOren behoort te wordeB toegestaan.
De derde
tie te doen
,
..
Een algemeene bijeenkomst
Tan deu Tak
op den 26eten dezer ontmoette een boer die naar
applikatie Omtrent vermindering
Tan IICcuriteit
De Hoofdregter leide dat het Hof het aanzoek
Peddie van den A. Bond werd gehouden op
ne owcht op den Potcheu.troomachen
weg, omOok de vierde appliniet kon toestaan.
De Regering moe~ de feiten wa8 alreeds afgehandeld.
de plaats Welte~en,
ten ,huize van dan heer
trent twee mijlen YIn Klerksdorp, vijf inboordie minder dan £~O G. J. Goo!len, op iJ Oct. 1883.
derZ&akonderde ....ndacht1'anden
Auditeur Oe. catie omtrent krediteuren
lingen, WAllT't'lll vier, naar hij zeide, aan de
hebben moesten vond het Hof redelijk en werd
neraal brengen ,die wel de rekening zou aannemen
Het
eer8te
werk
van
de
vergadering WAl! een
pokken ledf'n. Dr, Kerr,.,an
Potchefstroom,
toegestaan.
Ook de vijfde om de twee per ab"i.. ni~uw Bestuur te kiezen, hetwelk met gesloten
zonder dat zij gptaxeerd wa., daar de Regeonderzoch t de lieden maar kon niet positief
ontvangen
lOmmen
gelde
terug
ru
mogen
beta.
ing Terpligt WM .-le onkosten op haa.r be-,..,I
briefje8 gedaan werd.
Als voorzitter
WfOrd
118ggen dat zij de pokken hadden.
A.lle vijf
De zeode applicatie was gekozcll de heer 0, J. Goollen, al. 8eoretaaangegaan te betalen.
Men kon niet v"n den len werd in~willigd,
werden daarop in een kar met een gaele Tlag
onnoodig.
De
liquidatoren
moesten
.-le
noten
taxateur willen dat bij zulke posten zou taxeerris de heer D, Koekemoer, en al. oomitk.
naar Potchefltloom
gezonden.
Vier stierven
en, daar hij dan in ieder geTal getuigenis lOU als bescbeiden hou.-len en ale zij ze behoorlijk
leden de heeren C. J. Goosen, D. Hattingh,
ondenreg,-De
Raad besloot naar de ~ring
al.
betaald
stempel
tien
zou
er
wren
geT8ar
zijn
moeten inwinnen omtrent de private over..enJ. F, Goosen. 8. p, Naudol J. F.zn. J. F.
te ielegraleren om ou! benoeming Tan '"lf per- komst tus80hen den prokureur cn dien. klient
dat ze gestolen en ,.'~der in omloop gehragt
Naudé, sen,. F. P. Moolman en S. P. N'ludl
IODen ala eeue CoJDJDiuie om maatregelen
te
zouden worden.
De laatste
applikatie
was T. 1.zn,
.
rt DE L~AP8CHE HA.... DEL8BAliK.
nemen om het Tenprelden der dekte naar Kimomtrent de betaling
der liqnidatoren.
Het
Daar de twee takk.m van Ped-lie en Alice
'-ley
te bel~,
ond ... de beJlalingen van de
Dit WIlS oen applicatie om de bij de lAat8w Hof Will! van geroeien dat de betaling onder
besloten hebben een Distriktebe.tuur
te vonnen
Wet op de Openbare Gesondheid.
Men besloot
zitting 1'I\n het Hof verkregen rul. ni.i absoluut
de omstandigheden
niet behoorde Terhoogd te werden de volgende heeren als leden Tan dat
ook naar de Regering
"an den Vrijstaat en gem~k~ te hebben.
A.-Iv. Jut. trad op voor worden en zou dU8 dezelfde lom als .,erleden
bestuur gekozen: - J. F. Naudé, 88n., B. P.
de T ranSTaal te telegraferen om medewerking
de liqmdatoren
en adv. 1unes Toor het syndijaar, toe8taan, IlIlmelij k £800 aan ieder liquidator,
Naudé J. F.tn., eu 8 P. Na"dé T. J,zn.
Tenoekende.
Den Gezondheids Inspekteur al- hat der deelhebbeT1l.
'
of £2,400 gezamenlijk.
Dit bedrag behoorde
Een TOOrllLelvan dankbetuiging
....n den af·
hier werd TOlle magt segeTen om buiten de
Ad v. J uta zeide dat deze zaak eeni@'C daWln ook alle extra onko.ten te dekken en dus zou het
tredendpJl Voorzitter en Secretaris door den
municipaliteit
naar goedvinden te handelen.
gelede~ ,.,oor het Hof W!J..!I ge,weest, toen een Hof niels extra toekennen aan den liquidator
heer J. F, (lOOlleD, geaecondeerd door den heer
De heer George Bottomley is als Mayor "oor
ril'" IU.. voor een oproeping 1'lUl £:l0 per 1811- in de Tran8vaal.
D, Koekemoer, werd aangenomen, waarop de
de rest Tan het jaar gekozen, in de plaats Tan deel Will "erleend,
Deze applicatie wae om die
Adv. 1rmes verzocht daarop het Hof dQ kos· heer 8, P Naud~ J. F.zn. een gepaate .... wijlen den heer Mark Foggitt.
rill. absoll1ut vl'rklaard to hebben,
Kort gel._ ten der declhebbeT1l, door hun verschijnen in
spraak maakte
den echter w~ er een bijeenkom8t gehouden
het Hof om de applicatie gewijzigd te hebben
De heer Kallen berg werd Toorgesteld
ea
KDmERLEY,
23 Ocr.-De
halfjaarlijluche
door het syndikaat der deelhebbeT1l en de liqui. aangegaan, uit de baten der Ba.nk te laten beBangenomen als een lid van den A, Bond.
staat Tall de "European"
Maatschappij,
Du datoren, en toen hadden de leden Tan het sy'n. talen.
, Voorgesteld door den heer 8. P. Naude J.
Toitaan.
toont een winst aan 1'oor het halfjaar
~t
zioh verklaard ten gunste VBn een op_
Adv. Juta had bier niets tegen, waarop de 1I'.zn" en gesecondeerd
door den heer D. KoeYID t6,69;.
Er werd geen dividend verklaard.
roepmg nn £20, betaaloo.r te zijn in maandG- Hoofdregter
hiertoe verlof !Jaf.
kemoor:De jaarlijkache staat .,.n de" Bultfontein
lij,behe paaijementen van £1 in plaats Tan £2.
N et zou Illen tot het behandelen der 'VOlgende
"Dat er een algemeen Tergadering Toon-a
Colonial" Maatschappij toonde een h..8chikbaar
Hier. leverde d~ advokaat, een petitie " ..n het zaak overg!l8n toen de Hoofdregter
reide:
ej)ns allo drie maanden zal, gehouden worden.""do aan.,...n £1,;06, maar het werd niet raad. syndiltaat
te dien effekte rn, Hij kon vorder " Met betrekking tot de gedane applibtiën
beb 4angenomen.
, &&aID jteOOrdeeld
een dividend te orerklaren.
melden dat de liquid..toren hier niet tegen had- ik .,ergeten ieu. te zeggen,
Het Is dit: lndien
,Door den heer 8. P. Naudol J. F zn., ~De heer J. A. Tan der Bijl, onlangs Y8D den en de zaak aan het Hof zouden overlaten.
de liquidatoren
denken
dat de Transvaal8che
c(m<leerd door den heer J. F. Naudc!, I18D. ;
Btellenbolch. is hier heden plotaeling
oTerl ... Oe8Chiedde de beWing in:lO in plAats VIln 1-0
liquidator
geregtigd is op meerdere belooning
"pat de leden van het Distriktsbestuur
die YIn
den.
maanden dan kon de liquidatie der Bank nog dan tij, dit gemakkelijk
tU88Chen henzelven
Alice zullén ontmoeten
op den 17den deser te
binnen den bepaalden tijd klaar iomen.
kan word~n geschikt;
maar het totaal der Breakfl8tvlci,
om tot een belluit te kOlDen ....nDe Hoofdregter.-Indien
het echter blijlit toegekende belooning aan de liquidatoren geMANKOROAtiE
TB KIMBERLEY.
pande eene Parlementelid
.,oor de aanstaand.
det de oproeping niet genOf'g oplevert kan de zamenlijk zal niet meer zijn dan £2,400.
Electie,"-Aangtmomen.
liquidatie
dan
ook binnen den bepaalden tijd o. II, XOLLllR ,'3. DE LIQUIDATORE."1VAN DE
Voorge.teld door den heer G. P. 00e1l8ll, ge •.
KIMBERLEY,
24, Ocr.-Het
opperhoofJ
geeehieden ~
XAAPBCJtE
1IA.."IDEL8BANK.
8OOondoord door den."heer G. J. 000_
:-"Da'
Mankoroane
ie hier. en beef\ sijn intrek
in
Ad.,. Juta.-De
liquidatoren
denken dat de
Adv, Maudorp,
die voor den applikant
G. de Secrf'taris bij elke algemeene orer~rin3
het hotel TraD8TUI genomoo.
Van .,ier en oproeping
meer zal opleTeren dan verei.'!Cbt H. Moller optrad, zeide dat dit eeue applicatie
,..rslag zal geven .,..n geldelijke laken. '-Aan.
dertig eigeDaren iD de Kimberleymijn
.ijn
wordt, en dat zij eeu gedeelte zullen kWlnen wu om verlof nn het Hof om i.n.uge 1"&11 de
g;nomen.
terug betalen.
er ~"intig die praktieob
niet gekwalificeerd
boeken der bank, daaruit extracten
te malten,
,Door deu heer D. Hattingh
Toorgesteld till
Begter Dwyer merkte hier op, dat de liqui- inzage nn de rapporten op YerllChillende. tijden
sijD om te .temJDeD bij de Terkiesingen
door den heer J, F. GOOII8I1geaooondeerd ;Toor de Mijnoommiuie.
De benoemingen er datoren bij de eerste oproeping gezegd hadden door den Transv ....ll!Chen bestuurder opgezon- "Dat de volgende algemeene Ye'rpdering plaatdat als h.o/I een oproeping van £20 werd tOf'8!1YOOr moeien.o
12 !lur morgen middag
den, enz, om applicant, die een deelhebber in .,inden zal te Liue Drift, ten huize 1"&11 ol_
ltaan, ZlJ een gedeelte' er Tan zouden kuunen
de Bank UI, in de geleger.heid te stellen een hQer J. Kallenberg,
worden in pondeD.
op den eerlltea Zatur<Jat
terug betalen.
.
aktie tegen de direkteuren te beginnen wegens VBn Januarij 1884.
~dv. Innes, die Toor hét syndikaat optra4,
wanbestuur en hen te Terpligten pertlOOnlijk het
.Daarna ging de yergadering uiteen.
ti A TAL.
J:eloU! dat men Terwachtte dat de oproeping geleden verlies goed te maken. Om dit t'l
£100,00?
zou vplllTeren, terwijl
het tekort
kunnen doen WAl! het noodig dat hij inzage van
A.BERDEEN,-Een 80hrijTer YIndaar .,erhaah
LONDEN,
24, OCTOB.-Gisteren
apoelde
sleelts lets over de £36,000 Was. Als men de
de boeken en documenten had
Verder wilde
"an een lmaap die m.
bier een f(I"OOte hoeTeelbeid
puimsteeo
eo oproeping!n
2~ paa!jementen liet gel!Chieden hij .,erlof om _de lijst der deelhebberIl in te zien in de Gf'aa.!-R';nrlkf'
rijn paard te wat.ér had willen gaan en daarlan
aan wal.
Men TeroodenteJt
dat zij· lOU het mlsllcluen blijken dat sommige er vu
om te zien wie wel en ",ie niet de eerllte op- bij zelf oou bad nemen, maar die door geniet betaald lJ:ehoefden te worden, terwijl bui~
betaald
hadden,
De liquidatoren
nn Ja ... ijn daar 88D chemist alhier .. beeft. tendien IOIDmlge deelhebbeI'8 de £1 per maand roeping
meld paard in Adamakostuum
naar het dorp
O1ldencx-bt en yerklaard dat lij wtwerpeelen
zouden lnumen betalen, maar met paaijen ni~ hadden niet! tegen het Terleenen van illMge,
w... terugbragt.
TllTellll wordt een IJ"hn ....
TID _Dell orull,aan lijn.
£2 bankroet gaan.
' maar mogten het niet doen zonder order Tan num op het aorp uitgenoodigd
0,1il all, Iilj
het Hof.
'nvondl
uit de kerk komt geen jongeJuIDe Án<Jtic die beden Terlrekt beeft de
Ad.,. Ju*- zeide dat deze applicatie ook nog
Adv. Jute, die Toor de liquidatoren
optrsd,
frQtl wen8 naar huia te bren&,,!!! terwijl zija
beel'tn
Dunu eD IrTing ala paBlagiera voor een ander doel bad, De zaak van het -vermint
muw alleen moet loopen.
'
Kupatad.
deren. ,:,n de ~oor de liquidaton>n te stellfin .eide dat er geen .,bjectie tegen het aanz~k
wal. maar wilde dat het Hof iemand zou bf'noeDe C"iUo01" seilde laeden nur PM't Adelai, IICCI1ntelt Will ~ de lAatste zitting van het Hof men
,GUAFF-REmET.-De
heer Te Water ~
de boeken, enz" ten behoeTe VIIn applikant
een welgeteekend&
requisitie ontTUlgen
a..
de met omtreui
50 emi .. ranten uit deze afgehandeld.
~er
Terlangden de liquida~
na te gaan; niet dat iedl;r die vrijheid hebben
..
ren de magt om 10 onderhandeling
te treden
ziéh voor den Middenkreita kandidaat te af~
lOU.
kolonie waaronder eenige handwerklieden.
met het doel om de TranSTaalsche baten te
le8 en heeft bierin toegestemd.
De 0nJiJiI.
De Hoofdregter zeide dat de heer Moller een
KeD Terwaoht
dat de WetgeTende
Raid .,erlroopen of op andere wijze Van de hand £ti
R(ji;rett<:r heeft een artikel
o.,er de ligte strs'i'beden sal worden Terdaagd.
zetten.
Er Will nog geen werkelijk aanbod deelhebber Wal! en ieder deelhebber behoorde
het regt van in7.age der boeken to hebben.
Na- feo door Sir J. D. Barry, op een o~megaag
--gedaan voor dit' ~ten,
m~r ze te verkoopen
1ria1' hij anden! heel wat
IItrenJrhel~ tegen
tuurlijk IIOU eE'n der liquidatoren
tegeuwoordig
DURBAl'f.
24, OCT.-In
den loop PeDer IlCheen de beste WIJze om Uit de mOf'ijelijkheid
.,eedieven betoond had, te Graaff-Remei aaD
zijn
wanneer
de
inspeetie
ge80hieddc.
dmcu..ie in den Wetge.,enden
Raad o"er de te g.lraken, daar het anders veel moeite IIOU ko~;
blanke overtreden.
zooals den paardlllldief
Adv, J uta 'herhBlll<le dat er goon objectie
"., op puMa
'wr inboorlinrn.
'prak
de :~~
r!h;ezoo::t:~
meo er Iee'r t'lgen den hêer Moller was, maar dat men er VojrnlC'llen en den gestolen ~-kootera wae dat de beer KoUer eenii iemaud, eeQ per Bich, opgelefd.

ONDERZEESCHE TELEGRAAFDIENST·

4 uur

J\~,JOI.laJt! Se«et.ari • .,.u
c..wlIYayo
dl'
"ooi(elnkkiIl8
I:J:-Kouinv. di., liD <le lI"oct ~
YaIl deo Rri~betl
oommi8J8ris in liet Gere
IerYeerd Groodjtebied."
Later seide de Pro·
kure,r
Generaal in aotw{l()rd op eeD .,aall
dal d, Reget-iDr nroit eeni~ ..oornemen
had
le~
(lID Cetewayo
Daar Natal te brengeu.
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