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- W .. .\. Joubert.
P. Teske.
J. C. de WaaL

- D.·Il. Viljoen.

W. A. Joubert.
A. un Velden.

- J. S, Hauman.
P J. Naudé,
lt. 'ian der Spuij .
A. Spengler,
T, Ru<)S, T.ZD.
D. J. A. van der Spuij.
C. M. ,pouthwaite.
- Faure. .
A. J. ~Iybul')!b,

- K. de Lint.
w F. Ze pp.
J. S. Raubenheimer.
J. L. Conradie .
L. H. Keet.

- F. Russouw,
Johan Theunissen .
J. ~rf\d<'T.
(I. Rein-eke.

- J. C. Stephan.
- Sterrenb-rz.
II. W: v. d. Merwe.
J.H. Hofmeyr .
II. FR>!!!.n.

- nt',)-. Barker,
(I, de K ..rte.
II. L. ~~etLljnj!'.
F. Li,lI, Cl<chpt.

- Ir. J. \Vernich.
t,. de Kock.

- C.- Br ..d ..ll.
E, (j. ~lalLerbe.
J. F. Pf'ntz & Ca.
G. de Wet.

• A W. Dill.

II 'iU
I

280 ~lagt-
: ------------------~--------~-

[) E Hearer J. S. MARAIS ct
" Vee t.-iKLA.PMUTS, op

I

~I~andag, den 2ásteu
! '

en
'bopeogenoemde

f):' ',"t'rkellin~ op dit bl",1 is in de f'tlld
. rl: l s. ril i, .te l3u i' t"distrikten .£2 pt'r

.>.r' ,'.:,t /oel·,,,n,,,,,,. Aan l"1~en i, trl'ke"JC-
~.,ni,. !\iI e- "uil", IjI.L icll jJf"r week lO~a:.ezoudt~u.

~~ Zij die voor be~ Blad wensc;hen tê
.,janken moeten dne ma.a.nden vooruit
,: -is geven van bun veernemen.

Agenten voor de II Zuid-Afrikaan
. en Volksvriend."

Geo, :Murray.

J. L. Knobel.
C. J. v. d. Merwe, J.Rsn.
IL C. de Villiers .

, , r, H. Goldschmidt.
) W. J. Terry.

~ock .I. J, J, van' Rensburg.
,.·:.'D".,.:18!I1) J. H. Norgarb.
':rban P. F. Lindenberg.
:",xA!l!l'elden B. Keet.
::l\~.;eur.,-e k .J. J. le Roex, P. du P.z.
f",,<,ri,ur: . (leo. Hodgson,
.".{I:e .J, K retzen.
"·,,,·q:einet 1'~A. Luckhoff.
::e,Yb.>rf! - D.I'. Marais, A.zn.
ébu;"!ls,!"rp A. L. Cbiappini.
., ""L,,'o - lf. C. Louw.
::l:,.ra De Villiers &: Centlivres.
:i ;-.ecol,! • A. F. Stigliozb.
,c',lc,tad . H. J. Morkel.
',,,ked,i vier IIlD. L, Ferreira.
:,:,.:.;mi:b \ Riorer.d"Je) _.\. G, H. van Velden.
.:' Gre-v (Aliwal N) C. C. Cloete.
,- I R. Wethmar.

.\: \:ocf:'8bury. <- C dI . e Greeff, D.zn,
Jail, Bennie.
J. J. J. )hritz.
1::. Mey~r, N.ln .•

HIERBIJ •~escbiedt Kennisgeving, daS de i Passagiers ~i~,des Zaturdags
per Trem duorgaan van ~aapstad n~r IFraserburg-r~6 .en van Fraser-

II burg-weg na..<tl'Kaapstad, zich des Zo~..•~a~s kunnen 'i~..é~enen van het
. FRAAIJE (trans geopende) HOTEL, ~'1~n<~aan het StafWll Montagu-weg,
i daar. die doorga~nde Treinen dien dag aan tr0rltagu-weg vef?Wven,

-_.....;..---~--~ ........~ ...... '"!"!"'!~~ Kantoor, Direkteur van Dienst,.~ r i' i I

2:2 *ugustus, 1879. . l,. . l >'. j

l~ WESTELIJKEs~~oR~áEN.
Naa.r pórt 'Bea.ufort (Breede Rivier), TIlERBIJ ~ordt bekelld ~f'malikt, (Iat,je VEllL<bREN GOEQÊ!tEN, dieYaIl v66r

Il Ill"'. lstrn Januatij 1879 III het &pzit !ui~ ~et G~u,.~rllt'~!?I~ liln ge-Wt't'8l, hl_;
Puf'lit'kt' \ 1"1111;1:': zuilelI verkocht wordel', 1!.1s t·IJ "Iel voor ·dleu]!8~dleu de~er wOlllell
gt'rd;lallle~rd. ~ i ~.~;f!; J.AMES DtLL,

t 1)ire~ ~I(U,van Dienlt.f : r' <' ~;.

~ ~ ,)~'

VAN D& ( -' ~L~

KOS T B A BELl P L JAT S
I "BOVEN VO~ELVLEiI'''' .
I IN HET DI8TRI~T TUrli~.AGH.

J DE O"d"W"k, ude... b.hoo~l;jk ge;.. ' dO~ ~;" Heer C. H. !;",
, 'an siekelijkheid de Boerderij opgeeft, julleo per Publie
I or cle Plllats, • ~ l '
!.. l • '

.Op Donderdag, 4 ~,ptem, , ,
TEN 11 lUtE,,

! Di- welbekende Vrij Eigendoms Plaats iOVEN VOGEL '.. J, anilex Koop-
I ,wRll~ri\ iel, en IIHoij de Hermon Spoorweg St~ti,;. gele~en in d :.•.'., .t'elill·1{ Tulbagh, I
,roor E,'" DlIiZt'nd Vier Honderd "en Vijf-eo ~g'elltig Morgen. .'

VOG ELVLëI is e-eu der fraaiste Graan Ptaátlon in het Disl; '. eli is ook be k eud
t Hls ,lt, b este Paarden ell V~e Plears alhier voor oint..rent 300 mijlen .
zet'r )!.-,;cl'lkt voor rit' St ruisvogelreelt. "Vogeh{ldl',' heeft een
\ Hll \VI:de Erllpen en IIot'nders, waaraan zij ~ilr naam ourleenl
g' st Tek ft' \'1ei Iledl zij drie Prach tige Fon teinen ~t"t hp.erlijk water'

BEHR; WELGH: & Co.,
-----~---------+I..;..._f-I-___;...,--+~---

..

1879,

I omi rek ; eij is .
lei met ov e r s loed
hllrv':' de z eu it-

Westelijke

l i I :.3:\ ..' '\.I':lipper Schonn,r ol Ma.tbHde,"
• I 1\ .pit,\. 'I1.MES STCBBlSGTON, g' ë[}~a!(eerd
.. lJ,. i.eeft 10;: p'aats voor ~~n b"pHk te bot'-
", b,: LAllI:\U, voor w~lk" onmidr1~hjke
~11rr:.t"g noo,:i~ is.

\'0":' Vracht cD P"~"a:le yenoege m·1" zich

HARRY & NI<:PIfJoWS.
\ !l.-(;e",w G.teder<'11 -.. ord,·" Uil booTd ont.

v. k!" n, 1'[ er mue een 0' ,k-r bij fijn

~
98 (;roote \'ttte Kapater B.kkea.

I~,'t !I"~i,,' ran II, m_a.nd ~epl.emher (dAg lat.r
" • Or' en bppoald) lullen bo.enKemeld~

BOKKEN publi· il wordell v~r'ocbt uit ,le
~·b'h.'.alle Wel!.n .•ton '.

, "w. H. LATEGAN.
·,,"pl.:.:,', I~Au~, l8ï9.
J FRED. PENTZ & Co, Afsla.gers.

Ii,?r~~~
, ;!lI""

'A' .
'-:,:.~_,.~~.u

i \tra 'rttp I\aapsthe sfhapn.

Op WOfnsd" g, 27 Aug....a;t,Dsta.ande,
,r ' I ,. \ , ..'.! II.. ! i SCHAPEN I'"b i,·;,
F... '" Il' . "I' b·· 'p ','I'rt'''1l
/i 'r:_ l pI" L 1.1

I' .. r 'oIALRYRBl':.

'I'UIG,

•Ka(1toor van den Direk~ur vali Dienst,
1 AUgU8~US 1879.

lf ALUJMltJA"
VAN LIVERPOOLf'\

j ., ~

1 j
~ , ,:;
~t ';
£ ~
~~

2 ~en Zeilgaren i I i .' . '

20 1follen Touwgoed (DakgareN . - 1, ~. .' .
80 "ollen Ma.nilla Touw, i tot1~ dUIm ! . ,I ,

382 Bundels Tupper's Gegalva.nf~erd ,IJzer (g~orteetd), van
6 tot 10voet ~ , j ::

14 Perceelen Geassorteerd R*~ en
Vergaarbakke~, Bodten,
Schroeven en Moererl \ '

2,OOOo.KistenGossages B 11 Zee~ fnkisten yan .
223 Kraten en Vaten geassort~rd Aarde:, . 'p()I'8Ielein,,,eJ~k

if
enz., enz. S__ ~ L--_- ...

'fijdtlll:o\ Iwt OlltsC)lepen te Kood tegen eie
IN DE PAKHUI~EN VAN

WilSON &. GL

E~
150 ~on Ruw Zout
50 ~on Fijn Zout
10 ~on Rot~out
13 Ipstell Ledekanten

W~tergoten, .
Pijphaken,

N
Hoek

,
.~aapstad.

\ \.- b~ L\,,)!-:'\l, K l: t;r.L,\:lI' ~,I.\I\t:I;.:o\.,

Met de <lauden Medaille betroond op de
, Kaapsche -Tentoonstelling,. , -It

l:.l\~lJ',U\Al{ ':\IJ JIMIE::;l):'\ ~ ct..
. ~,

van S

VOLKSVRIEND.

PUBLIEI{~J ooping van Ossen,
.ET DORP DURBAlI.

----
zsd'ag, 26 Aug. a.s.

VAN,

Bcerderijgereedschap; H eu
. _ I " .

~LJ:VBNDI:'BAVE, STAANDEN 0 GST., '

Donder~g, 4 Septem er,
. I . .'. . . ,

" S MORGENS -rEN 10 URfJ
ALS wanneer bovengemelde Plaats ook publiek zal wordeu verkocht

geteekende publiek laten verkoopeu, ( . , . ! '. - 'I!
Boerderijgereedschap. !

1 t. Z~81 El!l!e ,
1: Span Wa~eDtui~eo
I.· Do. Ploegtuigeb
s: Do. Jukken i
2, Nieuwe A01erik~&f;sohe Ze

, sche do ••. ~wi)lK"els,
partij Halqev;géu, Hal

!

o

len 1;-0
, "I

Z. j • Zwa.re Sla.gtosaen
¥.i Do. Koeijen
J , 0 Trekossen
l i ipo Jonge dito,79 "jl lulle'l w,~, -e-n \ ,r opl,' " ~ 1""". .

':1 )lere I 0011 v, ,i" pui ..• e,wc!i:j,·, i. op';".
J hrog"i tio,:,,: \l'e!.·. k . Il .Ha .rl.e)lIl1.r

i , W. ,f. FI~HElR.
J. ~. I!lOI'M£;YR & ZOON, AfBlacen.

i - '
- "---t ' -- .---- - _..-.- _._-

Op

, .

Ossen
1 Nieew e BokwageIl, met IJzeren Assen
2 Alld't're l3okwsg ...ns I
I K~pkar op Vt'l'Teh
lOpen do.
I Drie Voor Plol'1;{(nieuw)
2 Du bl.ele Voor Plo~gell
2 Enkele Voor Ploegen
1 Nieuwe BraIIk Egge

V,rkooping van
,
I

~AN .u.r STAm)]'; KLAPllUTS .
! .

o/Pi Donderdag, 28 Aug."
I NAM,LIJ":,

.00 Fraaije Sla.gt- en Treko$aen
i lSO Do do, Koeijen.,
I

" nl!~" uinuun e ti" troep \!'e i.• .oor deze
;Ma,k~ uit;£hocht " \lI !ebrll~' ,our

'1'. D. JE \ RT.
J. ~. HOFMFYR & ZOQN', Atsla.gers.
-.-,-'- - ..,--+--.~----

: ,
enz.

Huisraad. ,
Het gewo.n~, als Tafels,. Stoelen, IJ zerrn L~d~ka11ten" Kastell~ Glas- en

Keukellgereedllchap, 1 Amer iksausche Karu, 1 ~aapsche Karn, erl;t.
(. 1

Levende Have.
ooder den Zad~ I

. i .
.50 Aanteelbeesten'l waarnuder

, ,dt"(Ic Koe ije]: van m
.i Pil in melk I

500 Meri"o Schapen
4-q Varkens, eli w~" verder

1181lgelJoJell·1
I
I
!

EERSTE TROEP.

22 MorAes, ;.!lf r essee rd
eli ill TIli,;.:

7 Jonge Ez e!s
!'.!. Opregte El.,·lhellg'It'1l

1I·ls goet:),
22 Sla~t- en Trekossen
12 Jol;Ve Ossen

(~eW8aTborgt!,

J~rlijksche Ve~koopirle' ..I

Staande Qogst. -,---

i
I

verscha~.

lt Mud Ra;; .
iD". Erwten.. 80 Btandvalleiache Ezels, 2 eo 3 Jaar

. ., oud.

30 Gedresseerde en Ongedreeseerde Paar.
den, 2 tot 6 jaar oud, waaronder .

I verscheidene egale paren zijn,

ZU~LF~ l' '()' ., 'AI" 3 ~PTIHIIlKR,
. !' Il' "" c I. n lO ur,. " .. bliek wordeo
'ver" o~h t urt ,I.. .\.fA R K TJ.. IiA -\ L;' te WEL.
'LlroilJjTI )K. U Pu u 'n eh }i;t·l. II. te Pot-
. be ~~. H, t ·,.á:lei 1111 in~('koeht, WÓrdf·.
:.:ewil~)'b Ir!' d·· inuoi- I' t· 7.il" «oit door deo
, lIuJ· ~"'I" ·e" I "fl,,·'·ra::t Zij lull." ..~ker
:l),,·.e~·liju, eH ')~e" et'l, zal t<J voren uij Ik ,\mld
'vu!.od,.i wo,-,lc,t.

27 Mudden Havt!"
13 Do. Kouw
3 Do. GilL-t

,

" I

. N.B.-Ververschingen zullen
. • I

AI pegenen <lie de Vt>rkóoping wensehen bij te w .uu-n , zull-u ~ratis vervee
"an H ..imon ~t!1ri()Il,. lip 3 SEPTEMBER [daar 9(' Trein (lP del1!4.dn tf' la '

I en aulleu wed-r d.f'1l dag' 1.8 d e Verkonping hij het,Statioll he7or;.!d lworri. 11.

w

Wellinjitoll, 16 Augustu~1 1879.

E. c. IIAMMAN.
J. fl'RtD PENTZ & CO., Afalagera.

,'" 1 •. '----.- __

, PUBLi~\E VER:\OOPING
; TI

"Mi0 ~lTlA G'U.

Asse., Ve~D, .IJ zer, en aigeIDteue IJ rwa
'.

.1I

I
1 - I

•
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L. s: CIOMP
ZUID' AFRI~A· c-~,

, ,

lijke oV'er~eging. Reeds is h~t blijkb
dat .. 90.~bl1~c fier f\!lugelegde linien w&ar,
schijnlijk nimmee de kosten zallen v aar.
den. De zijlinie naar Grahamstad b~~
beeld k' al d K . I' ,1)'OOr..' an~.~. e OWI6- lnie mogt door
gaan, moeljelijk de kosten van di .
dekken, .Laatstgen~?lde linie behoo~
ID het begin reeds te ZIJn &l\nge1egd. en zal
ook moeten gemaakt word~n, maar de eerst.
genoemde had men Dog ID vele jaren .
~~eten aanleggen. ZOO ook is het me~
IID1e van Oost Londen zeer twijfelachti of
men haar wel had behooren te maken vg,
d t ist of 0 ' OOr.a ,men WISt ° .-ran oat Londen een haveJl
kan worden gemaakt, en nog tl'fijfelach
tiger i':l het, of zij wel in de bedoelde rigti. .
behoort te wordeu ..erlengd. Maar ofsch~
bedenkingen tegen het door de Regen n
v~rgestel~~ ontwerp maket:de, beplei~
WIJ geeOSZInS eene algemeene staking \'&Il
spoorweg-uitbreiding. Onze spoorwegen tuJ.
len op hun tijd v<>?rtg~~t moeten worden.
en .de tege~w<?OrdIge tIJ.~ zou er in ,~
0p'Zlgten gnUB~ Voor zIJn. Niet &!leen
zIJn de mate!?alen thaDS bijzonder goed.
koop" maar WIJ hebben ook een bevoegdeu
staf ivan met dit land bekend geworden
beambten, die men, als de aa.nleg geheel
gestaakt werd, ZOII moeten ontslaan, en die
men later alleen tegen groote kosten aan
tijd en hermeting zou kunnen vervangen
krij~n.. Oos geheeie d~partement l'8I1
aanleg IS tbans wel georganiseerd en in
goede orde van dienst, en daar er dringende
behoefte bestaat aan sommige ,spoorlinien
die hoogst waarschijnlijk spoedig voo~
zouden afwe,rpen, vertrouwen wij dat hel
Parlement ZIch den weg geopend zal zien,
om te geraken tot een meer gematigd
schema, dat, zonder de kolonie in zeer
groote uitgaven te wikkelen. *ooh het de-
partement te zamen houdt. t 'I

Il!!!!!!!
- DI
,meI
:dieDi
:ning!
Idoor
leidit
!De J
'jjcbk
P.

00 ,
:h~D'
,la. 7
lie. 2
,kat 1

!P'"r Z
lingo!
:.oor
ilo., I;

0l'I

·Ë·i::':~
ft al
• IDI

gt~
t I

bral!
ta il

~en ee
ill te I
qf'bbel
~en II
~brij,
,pmmi

I

I WA
Fak.M.
kerk e
dje sie
_ijn, VI
ender I
der ke.erre ,
b~d
1""l.8t i
&pr~

PN,
vi;ntie '
(\*de~D
.tfU',1f
bet Ut
d~! r I
li e"n,
I ten
g~aal
aU in I
w+rden
.t"lVO

1I'frdt
lep lit<
1I'.)ordi,

gllvetltiltr ktaa:
at k, c
on .rte

laid~hm BIe '
re ten
bil v

leemt, I

getoljce
erger I
telfde e
Het eel

I algltlmee
he' wer
il. Er
villCbel
sien, m~
Uounm

D I;:
NTE 'VOl

ALEXA
EENIGE A

"ALO'
stellend
bjlipcbe
DlOet pi
l~, al
be~1 me
V..rllChe
d~' omi
d.. lin~
v rof
""dida
do~r nif
JIn

b"rd tf'Flij e jill
d~ eedt
1678, in
i~~e.I,
al~epr
Mllitaar!
oDj ovel
dol>r bu
w~ tf
en' werk
eene Vf'1
haDdelil
mjnhel

; worden.
I; ST1tU

&IdIolIrC
jff'bouw
kODl.t ".
wÓordig
Smjmr~
&ijn,~
tejfen*ó
&Idaar.

, urrigtiJ
,elden ~
.moeet I
kerkelijl
ltetD be
wien do
.den Itee
eenoJ,;,
en de fe,
IlooL I
koU.kte.

BTKDl
Woened
eJI da. I

ONere\'
611.; lee
,.U ope!

~ "den IitIE
• brq1 ra
"-II in-
IJIOftn
werden
klaren,
oordeel,
wu,om
niet do<
cl•• heel
1'Olpn.
Dieu'We
lRIOO,.,...e
i:irh~id

! werkenr' tot Toor
bevelinR
toren de
'Wordt g
,eTen, ~
"fU,!f ni,
miMie '
-Hofm~l
larie le~
de dierl".u tOL
met nOf!
'"ode,
IIlnllln, ,
welke 0

Toerde'
komen"
'beDdf',
gf'g.dig

r;~eidtl1
", .1r'WU4

BAIN

VOORTREFLIJK CEMAA .rE ...ANOS
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In Rozenhout, Noten o~t en Ge
; «: . t

Zullen verkocht worde~, in het lOam
1

itoerd Eikenhout,

Prijzen als

HE()A·", ,
8 0, 8 2, 84 8 6, 'M ARK T S TRA A T/-

STELLENBOSCH Westelijke PI"ovilicie
PA A R L.EEN Gewijd OONOERT ,nl, "hou

dell doer de "Gewij.le Z.n·~verr . ,
1,200 htrl rette K.lp8the en ' ...riuo ..lhier , . BIJ drze wor,l! kelll,i. gP~f7~1', d.t"eene S~e

'tla.pea OP DONDERDAG AV kwaliteit en: 'cia'e AI!ellleelie Ver,,"dining .aQ: Oeplheu-
1'0- .(a~.ttr Bekken, ~root el vet, /1 <). , r 1 b..re I.a~!(~houd611 lIorden op ':i •. _

OP nONJlERDÁG, 28 AU~,,8tl1., ,nll ..11 .8 AU(jU:-(lJS, 1879, . Kaas. iVrlJdag, 19 Sept. a,ánstl" I.DEKOSTENVAN'
• f p~rm lde SOHAPEN en Bo.KKEN) In de Zaa~ der "fC~Iiste~~jb, ~Oilge. Gek kte Ha . I I

publiek verkocht word-n Mil Klapmut, ~t"'Ie. 1 lingsve~,lllglng.; • 00 m, m 'S MORGK;\S T~N 11 URE, .' IDI J discn~siën, die
- van 2 lb. ' I O' k" over dên ZlliuJ Il MINN\AH JP, llei ~Iuk dllt z.1 ;wn"l"11 U·t"ov&.rd i. . om een lfrC'eUr t~ 1-'1.en In plant!! va', dt'n • .

'. ', .. zn. 'I; ti HUON'S CREATION," grllcc'~,np~heer I l1liLUvezoll1t1m Rundvleesch in blikken Heer P. DI \'. MOLL, die bedankt :betll. eh'l mak~o het te meer
Panrl, 19 .~uz., 1879 door 'eli vol Ihk,.l. Eell beperk t got "I T'~~nn", .van . IoTe- reenkom!li~ Art. 2 ran de Acte u,,'.O'ereen_ een m. Engeland W'rm,~'nn

'J, S. MARAIS & 00. Afslager8\- kla tjee le verkrijIl'" bij <lPIi lo"a BU~rt4RO, Buseks ed Estensen's Deensche Boter komst, c,r ••-tlt "all Ihlbe~bf'ls le bekomen om Iwoordlger behoeft

I Kerkstr,at, t,,!.{,," 28. De ur .." ope" om/"7 uu, C ',:, ten fak te MOllt'gu op te M~t-n. ., meenschap ~usschen
b . I lf 8 ". I ... aeao en nLoclade . J, te li t blijkle f'g"ln,," O~I I. . rlell' "11 1\ or"'~ ',r • . .~. " Op last van IJlreet!'urtn~ ! D. e IJ t

1 'ocl~ eieh "fin TOt'~all;;kaurljf! te vo"rzitll niet ,Suiker~lln groote verscheldeJlheld II. P .. DU PLESSIS, Jr., -',a~sier. lIeden van bet B
llllt~r dan WOI<:NSOAG. . i., HO!D.tley' :Il Palmer's Beschuitjes, alle Paarl, 15 :\,11' 1879 I"heele onweten.dheld

, . I Á. HOFMEYR, Co '>'ue~tlr. .soort+ii . . • 0" • : rlrg:ent~~en

'8'0 htr. "fUe Ka:tpsthf Sthapl'D. iJOPPA. HALL' COMP,JN''y BLOElI.>~ GROENTEZAD~ van KENNISGEVINéJ,.·: . Iz:;t:ldatIJ~~v;:
li Carter:! Co., Zaadleveranclers van I Afrika te ~ijten

Op Maandag, 25 Augustus, (LIMITED). i de K~¥ngin. DR KI':l'0Jl.~NG lal uit Kaa~tad a.f-: honger, en B~elt ,

ZAL Oprr" eld l!,tIIl Extra Velt. SGHAPEN .f . E;~S.SJ\lITH & CO. welIg ~n voor twee weken, in-I Koor, ~m naar de I
publi-k .orden ... -koehi tt' Kl-pmuts. Zij VER K 0 0 'p I N ti it . gaande op den dag van het vertrek der I oloDl~le ~estunr

,ull." r.. k" pre~el t 7ijn. r Tegenover ~~ Spoorwegstation. ol Durban," omstreeks den 26steDiAugus- . zelfs SIr ,MIchael H
VAN K 8TB.lH1 ~.. . . tul. , . I het dragen der

D. J. ~IAL\N. . II ff . K~.l(NISGEVING. . ..r , d~or _de kolonien. Otl!QlI100
I, S. MARAIS & Co., Afslagers. VAST EGO' EDE RB lf, \'i'~ MARKTPRIJZEN. I hIJ Natal meer In

I ',~ IK, dr Onrhi:t.rt-ri<errd , mijn" be'Ïi.cbf'irl al. hier, weten' natun
I IN DI!; ST. JANSSTRA4-1t I lIoIl1Vm't'Irt,'r en KUlltla~leur Op:lt'jlt'VIIII VanfOtottfA~uitlU,1879. kolonie betreft,
! I\.AAPS1l'AII. ~ h~hh,.n,I" h..d\tlk h'elm.:d~ mijne t"lrijke Be. £ I. d, .£ i. d. oos bestuur van .u.'...!-'.~"'..,

~ " . gun~tl"er~ 'n 'fr.il·lIdeu voor hunue ollrl..rst ..u ing 235 De. Aardappelen, pr. 3 be. 0 14 9 _ 'I 6 0 met den Zula-oorlog. DE Heer, II H. JON I'~ &: C r, zullen tp,~Konp ?i,· ik wo IlIi~phoo'8 reduren le de ha'sk 28 8 lb. Boter, per lb.... .. 0 2 0 -:0 2 0 den natten zomer .
I(lt,. ette ~ta.t.SlJf.,. ·rH' en . RA1 bv d-«np ~ '. Jar". !,e".nt,n .•h,~b . . 7 Bokken per stuk ,. 016 0 -{Il. 0 lukkigis onze '

1'1 1'1 u Il klEijeren, per 100 " 0 11 0 _ 0 12 6 U"'''''IJ'4U!:,'UIwur . I ,~; l!"rl,JnI.J~.,.;)'ll:"tld,o.twerkplaatselil., ' , van t'
4. T li J IF 0 K·· ~ DONDERDAG 28 dezer (Leeuw_strlla!: ~~, 11), a," de, h..er ANTH. M. g~:~~~~;:!u:t~ g ~ ~ ='g ~ 9 IWoo fbb nu 10l'e e. .nee IIS.n fa .fIJ'.. . ' , ' . f' Ol!: WrTT, AtC!~l!e,o! en Houwmeest r 'Hlhier, 45 be. Haver, per 3 be. . 0 ~ 8 _ 0 9 ~ I~ e. en geen.1 Quressttrde f.zels,. tin 3 tot ~ Jaat. TEN 11 URE 's VOOR~UlJ)AOSi o,,·r.;ed:ulI~ he.ll,; "erlronw .ik dal <le onde-st_u. 11 vr. Havergv., pr.lOO lb. 0 6 0 _ b. 8 8 :k e~~r ode ,:n
I 00., Jlerrlf8. d fIi ! f" G bbk ~, "1Il~, ,he Ik tp,t"J)n loe heb wogr.n ontvangen 3 KoeijenveHen .. 6 b 0 - b' 0 Q d' h

)' e s~ san e Pil r&alje e OU_11', e e'".1 f' de ook uan mljll I;Ir/,Yol~ert~ beurt mO~e 'nll.n bij 58 Ik. Kill, per 16 lakken 2 115 0 _ 8 '12 0 on er et 'oog te
JOPrA HALL. m,t a»n~r\""t'"dpn TIlI"~ wit'n OO~ d- h8\r'f" " L .M " d 25" K.lkoenen, per .tuk 0 10 3 -.(J 10 3 ontleent men zijneO 0... d . 2 St' I H.t E'i.enrl"'ll zal e' !~t i, Twe, P~rre IJ" 'rn 1'1'" nl IJ' ,I" 'O'"irlD'" dl 0 ON,' letS PIrt dJ.rr~n 24 be. IWren, per 3 bush .. 1 1 0 .......1 1 h t ., ' .P Ings' ag ep' as· .. ,,~ "~ v an II v,·w r8 a, zoo 1nl 0 e ZIJ aan eIgene

' ,_. .., dali In zlJlllleh,el ~o"I'IJ.opg"'nld.. i hlij""1J zal. "~i' ~, "6 be. Mielies,per3bs .• 0 ~4 1 - lil 14 1 de werken van gebZULLEN op~emeld" .OSSEN, EZELS 'D I ,P'reol 1 za, he"lIlIn nj de praehll':' ,~I~on, .' . , J. J. JANTZEN. 15 be. Uijen, per 3 be. .,. lil 12 {J - 9 12 6 vers, die op een
PA.ARDEN pnbh'k "erkorht IrOr I,'n uit I~I'.ke Hnll. oorspronke.t.u~ g~~ouwd voof'd- WoeDld

u
, 20 Aug. 7 \\'1U7-0. ,- weinige maan, den

de M.rktkra.1 te W~lllnglon. :SQU'h~'ll ,C.rOss Lo,fl{~, e," fta",ra"h ~"" k~8tell .Fe.ir:;ide \ïllá;:';rQ~lIe PUllI, n~Dd-r,i-::_, 21 do. ...,v J3 Karren. ..
.l I 6 AIIJII·t '8':'1'87" uu v ~ 9 do. 13' do. ZIJn, of, ""n wer' kenF. J. ROUX Jr. !leSpanr'l ZIJn, om Id .v~i~omr[l "bor zij ,~rl:,d • 0 ": "I. Vrijdag, 22 do. T2 do." QQ

P I 21 A ' 1-79 l te muktn; all" de \·e.,tIlllitl~ ol)thn'ekl .. ietl Ye" •. \; I .10. 'do. hame's. "lIfy vv .....u" ..u..

.ar. Uil., 0 • het lokaui "o"dt 'erlicht door ren pract" i..~ M"'I' f." "b Ik' NI1ItUW1lt •• A',RK .... -, w.at politieke bescho
l' S ..... 'b IS 0 ' ... . ,n:: e' ,e "·'tr ove 8tn'n! e ennJs~r- .1:1 .Q .aL ...
•. . -.&AA & 0., Afslagers. 10alllou, met Orl:epe', GlInen Bell", j al! e 'r..L '.I"~, bd,ft ,h. O ..dergptae' tlld. d~. eel ol 0 i zamenweefsel is van

. d K • < ~ -\ mandelao, per lb. . • 3 - CJ 0 :r Zelf d'Uit ".. ameli H"n x, I. W., ee'~ Kleille Ke"h hrt pulllwk •~ItK"'p"III.f t n Omltrek,." heken I Azijn, per haltMm Oi13 0 r _' q 13 0 gen. , s le sc
en VrIJe Kamer,e" 6

r"pruC"'I.e gdzl ..lg,r. '. mnkp""rlilt,~:hiJ •.ic" ~ef.~tig\1 hed! al. <'\lU'dappeleD,per3be. " l' ID-I: ".9 IIchriftendetaakop
8chlkl 0', 100 Ga,te" te plaat8rll, met e"l1 'I.ill Architect, Timmerman en Aannemer van Iloter, per lb. " O! 1 6 _ U· 2 3 genooten over onze
Stuk Gro, d vali Dchl'red, tO"Jnn~ hebh/iri:l. B.ouwwer n::iJ~ .Ie vroelrere W"rkp'la "8 "aD Beet, per bos ... 0: 0 ~ - 0 0 2i gelegenheden. in' te I
nila. d, t:lt. J:.llstra'll door ren Poon ~ 1 h J Oitroenen, per 8tak .. 0 0 1 _ 0" O' lt de belancn-;J'kste'P I 2' I b ' . ~. den ~'r . J. ~il'nN (Leeu"e'lrant, No. li), l';" den, per stuk 0 3 6 0 4 0 e'"

,rcee /a tSt.II·' UI.t !ret Sluk Tuing~ond hopend'e d&r .~nrfJ.!" behu·"l1Iht'i.t met hr.1 I':i I'rI\D, per 100 ... 0 12 0 = 0; 12 9 ZOo verregaande
annex, met rOllt nallr St, J"net Ha', groot III vok, acti elt'do~d \\'rrk, in de ,·oortdurende. 0 100 b Id d
ziJ'" gehe"l, al~ per Or IIdbrie,';" ~O \"ie,JJ,n:'" po lI"&a,per '" 0 0, 6 _ 0 1 6 ee en aaromtrent,

• gall8t \'Il 9l>jie~ le lilugl'n deele". Hoendel'll, per Ituk .. 0 1 9 ().; 2 6 stelli b I' h I"roed,,,, 45 vierk .."t~ ,od ..n er 72 do, rluim. ' H...... . .. Dgen e agc e IJ
BQnngemelde Gebou" ..q zijn voofl,llles~ikt '<;-4NTII, M. [)~: wm, Kon::'ljrlb·bos 0 0 7 - O' 0 7i ni~t gevaarlijk waren'

B I b· I k ( ,,l. Ar. iti'i:t, Tlln'l ern:a" fil A.u ernf'r no 00, ~ ... 0 0 1 - 0, 0 . li Bntsch I' two~r a S IJ. IItt'r rni, g~ vn" partiku'iey.':'n, ' .' . Kalkoenen per stuk.. 0 10 0 _ 0,12 .3 ' e par emen
Prlfl~t,: Comedl"-, Co' e~ltei', I<:etrnalell, 1:' zj ~.n I\aap.ta, 6 I\r~. 1879, . LimoeaeD, per 100 '. 0 2 4 _ 0: 3 1 zij de middelen hadd
l~ud~", olldH'eli wal,kor. bl:uur, een m<J>IJe N.Il.-·. M. !X,:W, I"ert pll\n~, .p.-ci6clllien ~artjl!tl,perlOO 0 1 9 - 0:' 1 haa"'.
WIDst opl<vHell ' ~ en kO'ite t'l'rOoHlj":EIl voar. k, rk,,", acholen, p~:~:,r ~rbe~tuk g 19 : = g?J 81 !!LlCnlr.prtln"

J. H. ~O~N.£TT,. (openba,e pr',.;(c j{.bou"~n. ,il~, enz., '0l. RadiJl8n. per be. .. 0 0 1 _ 0: 0 lj.
See~t'1!lT18"n Thee.nuer, t ,e"8 d ..d~ . ~.!~e bouwltijl.n. Uijen, per mud ., 0 10 6 _ 0 '12 9

Joppa 111111Compally (Limit'dJ: Ord,·r. kunnell,i)lc1.0rlCl wi..rdell aan bet Kan. Zuurlimoenen,per 100 0 1 9 _ U~·4 1
Crewrs Gebou.e". Adde •.·I-ystraal, ,.~.' tO'If. 71, [..o.,,,.ttrl~·, oC aan d~ WerkpldBI!, 11, , _

L··~tlwe~lrnat. '" GE ['ROUWO.19 "ug., 1879. ~ ",1DE A'dedin~srallcl van S'e:l, nbo~oh heef, ___j '7,-:-1:~,--:'_-----__ .:._

8krliot:'=,,:r:;.81~I)~n'~:I~:~ ~~n:rr.p~a!:~:~PUBLIEKE VEIU,OOPJNd- D. H}r]VILJOE 2~,
ond~rworpe" v••!~ GOt'd","n iu dit distrikt. tn ~ Oeregistreérd' lJa#d.., Wet. en OommiBai ..... "

VAN < " _
~" Bela.tinl( , •.1 vp'schijl'r'" '11 bt'lfllll!lMr "i~n .", AFSLAOER EN'.::P,' EZWOREN VERTALER

. op de". 18tel' DECI·MB ....'R 18-79, ,Vaste en Loss~ Goedereh, :,j:\:aIJ HgT .

Op Illst, TB , ~ HOOQ~. GEREGriIHOF.
P. Il. ~lIJHU[W", J,., S..wtnri8. .• WELTEVREDEN," OtST. 'lTLllAGEF. B R I T....ts",. TOW N .

I<~~:~:.~~:,lf:j~," i4~/~:I~:',!!I\~;'~,. flU oen Insol,en~~n n~cpel vnn Nlcorf~ -"

-_. ~-~=- '-::=:-~===.. MICHUIL ~}(IT. , DtHlUR' RIGT.

0l· ,rrijdag,-5--'-~-~-ptembera.i; O"ER~E;)E~jo; "<,,ir.n, aan hllr-e wou ing
, ; ~ I1olh~"" Mf'Jqff. de Weduwe M.iRTRINU8Divisioul Council of Stellenbosch. ZAL de Ondergeteekende publiek lateu T*~ SWOTS, ~r" ,,' b ..,....,h'; M. M. LO&DOLJ'F, in d-n

koopen d· volgende V'ASTE en LOSs.E oud· Ifl m 11\ ~6 jll~~II, 3 maanden_en 5 dag!'n.
GOED~REN, den .. bovengemelden· Boed.l Ui' '!lam "rA~ "me"lijke Kin IUtn,toebehoprende, nameIIJk:- i ;

, , - . '; <': MARTHS. SMUTS.
I. De welbekende plaat. ,:,- ~.1 V"11!l i (KI ",""'1 )1 1.J,:,unt'" 'l~en'8 I, i :

CCWeltevrl6den," ~ '~bë:.=~~.~:~:·'l879~~Da
gelegen in, het distriot Tall~lCh en ",renzen~i HEDI!;~ i. \,i:<ae' MW' D. VOn Jezul tlpnBy order. d W hk'" " ,
&an on mter 00 , grOdt 32i morgeu en <4.i groot.n Kin I~ltrie"d, 0Pienome", 01111,;8-P. II, MIJI3URGH, Jr .. :-;\cl~tary. kwadral\t I'ooden, vool'1:ien vah Water, beplant liefl I)oehb'rtje M.~A.RITIU SUUNII.i in .!tn

OIiee oC tbe J>i..i,ioHlll Council, met een melligte V racht~ll)en nn venlOhe~ ouderdom \'110 O~' r~9t 2ijaar. : '
Stellenbo.ch. Aug. %1, 187g, dene.lIOOrte~, heeftextraZaa!llJondeo, Veewei~eli '1) A. H. HOFMEYR,~~===='!"'!'!"~=~=-~_"!'!~~=-~-~-==.en UItgebreide Braaklanden. ' ; . '. (,; L A_ 1I0FMEYR.

II. LO~SE GOEDEREN; bes!.aande uii . lIalJo,er,' J.S A~~, 1878.
Paardeu, ~HIII, Var.keus, BokWen, onz.,. Ploegen~ FGIIl'W I 1 , . . '
\Vagenll, EggeII, Tnlgen, een hoeveelheId Kor-enl1 R' 'l ..I 'I.. :,....') .,• , •
Guano, enz, Brnndewijukete' kompleet, Tim~ Ufl •••• llIg_, ' •• dle e. t'ne.tle •.
mormana· en. Boerue,rijgeretdachappen, hef. ...é ... :~ ...; __

gewone aasortlmtlnt HUIsraad, len al WILt verder'! H'· ET i: 't .
op den Qag der verkooping :za.1 worden aan~ Le,dt G,)~ t~hA;'l(d, III de~. afg"loopen
geboden. • • ;. na~h', .11;'0 hll,r, flf ure, van miJ t" n"men.

H .I. F AGAN ~IJn~ dlerb.irc Eeti/j:enoote M.i&14 ÁLl!:TT.i
. i;' '. C " , OA~OU"4 VAN NI&~t)l1[, in den ouderdom vaD
~entg nrator. c9 JH", . en 1 maa«!t.:; i

• .. :...' r . J. C. SMITH.! Zeepu"!' t9 Aug i ~879.,.,

PRBRJrBI!.URTRNOP IllORGKN:-Grollte kerk: "
morgens, Da. Stejcmann; Engelseb, De. StejnUDC
's ....onds, 0.. P. Reus. Nieu'we kerk: '! mol'j1eca:
D,. Luckhoë , 'e avoad., Da. Luckhoff. Papendorp:
Da, P. RoUI. Zeepunt : Eerw. Knobel.

BKIDK de diensuD, in Hollandech en Engelteh
in de .Gel'&t. Kerk te Drie Anker Bui, lulln
morgen, door De, Keet w"rden verrigt.

11" Dl!: VUJT8CH E. L. KBu: aal mOlJeII 'OOI-
middag, -ten 10 ure, wordeD "epreekt ia de s.a,.
duitscbe eu dill nondt, ten hall6 UJII!, iu de llóllaDd.

- sche taal.
E~N GROOT vKllLrBS.-Op de plaaLi! van deo heer

Cbarles du Plellli. nabij lIankey i. ool&ngaeel
wijtjelH!truil~Oiel, di. op dertien eijeren Zit, doet
een tijrer verscheurd.

DE ONTVA!'iG!lTop de epoorlinie Queenlton
Oost tonden Will ia de mund Julij laatatl. £4,616
as. ód. ID Julij 1878 .heeft &ij ~rageJl £3,2'li
2I02d. •

Di PROKURBUll OKNlEll,I.ALmaakt hilt ~olieDdJ
bekend :- Voortaan aal Ge Donald Currie Paketlloot
nMr MaaritiUll geen der tUlllChen Kaapetad In NIIIi
gelegeD haven. lAndoen, maar bij 1aalltgenOdllldJ
hann malen en puMgi.n un boord nemen.

DB HnR F. E. OOLIIIN80,IOOn ""II deo NIIII-
,eben biMChop, stond, volgen. een oo!TelpOodentau
de F,-uftd, op het punt om ll8&r EoglIl.ad te pu
met .ene lending lietreft.nde de brand.Dde Zalg.
kwestie.

. K ~'lZIUlIN EuGBNIII.-:Een-en-dertiginwonenin hft
dl8tnkt Kroonsted (O,V,S.) hebben Mn coad.,leátl!it-
adre., wl'geol bet overlijden ..an Prins NapoltoD.
~8t.eekeDd eD opgezonden aan d.n heer d'HollllU,
VeruIam, met versoek het de KeiieriD te doenpo
"orden.
IN DE TOLGKlfDJI:INSOLv.NTJI:BOBDIEU i. Woe.

dAg voor den Moter vergadeniljr gehouden ,-Joh!
A.. StegDWlD•• peciale; d. heer Joh •. J. D. Bmjln
ala "IIi., curator IAnlllllteld in plaats VaD wijleDdel:
beer O. Gain. John Gordon, epeciale; verd.re aul-
den beW.RD tot een bedrag van £32 lOa. 7d.

BoEllBN:aUITBllU.- VeJ!ICheidene rUitel'll ..en cro.p
E lijn te Ali,,&1 NOON v®r eeD krijprud, WI&J'O'Il

Kolonel Soutbe1 preaid.n~ Wu, tv~teld .. .,..
abeentie van diu.t. Wij (Norln- POli)
men, dat .ItI all.n ecbuldig be,.ondeD lID in boetaanl
£3 tot £12 Cia. g.lajr.n lijn.
SUITINT.&TIU'OI'fD8._V.rl.de Zondag had dl

kollekte plull un beho.,.. ,.an ho,..ngenoemd
Maar da&r cle .taat, dll8 weden bij di, g.lern~eid
lee~ ongUD8tlg p'W.rkt hHft op de oplrolDl.tder ~
meente, ÏI door den ker"raad besloten, d. koU.kIt
morgen bij alle dieDlWD te h.rhalllD. Zij gChiIdl
aan de deureD d.r "rk.

A.&N8T1!LLINGO.-De heer J. F. Reit! tot WUI'
nemend klerk bij het vredegerert te Swell.ndam;
'1e hellr Bro'lr1l tot vnderegter voor hel dittrili
QueenstOlWD; de heer W. 1'&11 'der Riet tot ODto

.anller van Hui.belaeting iD d. IIldeelinlf Namaqaa'
lAnd; de be.r R. O. F.rriI tot clito iDAlbaDie; dl
beer T., E.""Wriiht.tot dito in MUlTlpburg.
Sn:LLKNBOSCH._ Wij verwijle!) .~ lezen DIll

'de ad ..erteDtie \'Bn d. SteJLtnbotseL Jewijde u.n,.
v.reenijfing. M.n nrwaeht een' jITOOte"pkomJt.
H.t BP.tUIU beeft daarom beeloten om, indien al d.
k.~rtj ..s voor d. uitvoerinIl 'Van&nde~ OWek~t
lIJn vóór Woenedag avond, de uitwoering op Vnjdlr
nond te herh&len.

PORT ELXZABKTRICRlI STRUlI..J:DDIt[.lUT, -
Diagidag,dcn lOden ÁUj!"UltWi :-Groote boenelhtid
aanie boden j. opkolll.t ~an jleglldigd.o talrijk. Bloed·
vedereD r all8eerden TU es. tot £62; pnmu,.£3)
tot £38 JOl.; g.topte, £18 151. tot £22 j eeme wittr,
£l Il tnt £25; la." ."arte, £10 &ot £13; laDgt
VAle,£6 lóe. tot £17 j witte ataartvederep; £14 tot
£15 per lb .

DK H KIlR ELP'Pl!:ll8,ondenrijRr in bet HolIaDdIch
eo de Modern. Talen aan ~ Normaal School, bteh
de benoeming 8&IIgeDomen'&I. IOOdanÏg .. n bet
Oymnuiam te Stellanboecb, ala opvolger Yin deD
~eer .Mann •.ld, ~ &ot profeaeor in de ModerneTalo
In betzelfde lDllUtUlItil bevorderd. Lutelfec()8lIId.e
gaat op verlot een reisje lIUOl' Europa doen, en DlIOO
'Wat&el maanden af'Wezig lijIl.
> GJU~lll8ITAD.-Een telegram Vin dur, pla'
tee~ Donderdag, ~ :-0. toebereidaelen voo! dt
opeDlnf der spoorliJne sijn in ,.oll.. g&DIf. Nur
venehIllend. etedeD zullen inTitati.. ,elanden "Ol'"

,~~n. Er aal .. n hal en eea tiffin plae'" h.bIrIU.
.\Je de Kowie-liai. ni.t mogt doo~n, ~l de tt-
1'1UIt.elling alhier inDig 'W... n. led.reen rekent er
op. .

KIll BIERLIfY,_ Wegens de gew,ldÏjfe ri'.8tortlllJ
heeracht te Kimberley Teel belorvdheid. ZiJ"1II dl
el'Jl'llt.e,die er nog ooit had plu.ta jrepepeD eli -
vreest, dat sr nOll'verdere grond.echui ..ingen te .-
ten lijn. De geheale Illid-lijde, waar de k08tburlll
claiDII liu bevondeo, ÏI door de ÏDjre8torte bo"DlaI(
OYtlrdekt. Gedurende 8&IImerkelljkea tijd lulleJIlf
weinig of geeDe diam&llten gevODdenworden.

HET .MoNUlllENT 'OOR PalN8 N.aPOLlOlI'.-J)e
Boerennaiteri j en de vrijwilligere iD d. kolonieIlJi
in de geleg.nheid guteld om 'voor dit militaire ....
bewijl h.t hunne bij te dJ'8j!'tln, De GoO"~~
beeft HDe cirkulai:re ont1'&nIfell,wuriD' bem ,~t
wordt, due aak hekend te maken en de geldeDdil ,
hij ontvangen mage aan de~ten der commJ!lIlop
te RDden. De cirkulaire veiechijnt iD de Ga:.ttt'
met het bee[uit der bedoelde commiMit, I"D bel

, hoofd waarvan d. naam atlAt; van den H~ fill
OV'el"ltlll~: /. Cambridge, gevol$rd van die v~ den Prin .... D_~~~

~ den Hertog ,.an EdeDboPjr, twee veldmaarec-.
i '0 een Jl'&nlCh.reea ,.an Keneraale, OlD eene o:ili-
, tair. inechrijYiDg te open.D die, om hur to~
I lijk. te .makan voor an. rupn, hepaald 11 op

1HUl100l".!' booptal .£1.

I'

SOMERSET WEST.,

1):!l(K aan de COMMISSIE
~:gN :_;UTI:! op

tWoensdag aanst, 27 dezer,
.All wanneer de GEWONE KOOP-
JU l1lllén te halen zijD .

,B. Jl. KEJfNEDY, Afslager.

KENNISGEVING.
Afdeelingaraad van . Stellen bosch.

(M6t Special6 Licentie.)'

N0 T;I CE.

'Van

.Ang. I5.-.Jonggeboren zoon van ~de~, !teer
Pieter Heudrik Haylett, oud 5 dagen. i

.Aag. .l5.-Mejnfv. Emelia Roaina Jii.nson
wed. van wijlen den heer Alexander Meij.r, oad
47 jaar, 1 maand en 26 dagen.

VRI: RN' J.()~::;R (j{lh 1')'''.,,,...
TME Di.i.ional Council or Strll,·,"'Q'oh hn!
I .... ee.ed an<l impoef'd • fRt- of OOt' PeIlIly
i" thf' Pou' d Sterlillg, 011 all LnlDov.bl .. pro.
pe,ty in this DiH, iet li ,bic t!..reto, nnd that
aaela ,ate will bf' due and pay.ble 0" the la,
December, 1879,

J S. JUJUI8 BNCO. , .
.Aug. 25.-Klapmata Statie, OBBenen K~ijen,

van Bensnsan en Co. .;
Aug. 25.-+'Klapmuts Statie, Scbapen,; ,.an

D. J. Malan. . ;
Aug. 27.-Durban, Schapen, "an P,' J

Malherbe. •
Aug. 28.,-1bapmllts Statie, Schapeu

Bokleen, var J. D. Min_naa.r. 1 en,

..'1. J. RdPwKYRBN ZOON.

Aag. ~6.-0atban. Onen, van W. H. ~r.
Aug. M8.-Klapmuts St&titl, Oaaen, .-an 'to D.

Jee.ry. ~ 0

KUIEDIlfG vOOR K1i\Pt:1'I &N ,JONGILJID&N.-
Van Good Marine-Serge, T"ee9 en Laken, tegcu
liaiige Prijzen; alSOok Sterke- WiDterlaanen
YOOr Knapeu, Jongeliede., Mans eo Vrouwen,
O..el'juMD en Uhters voor Heuren, uitmnn.
teade kwaliteit .. Pilot eD \Vitney Rijgjaaaen
ID~ ManieIII ,.oor Jongens en Mans. 10
Xiatea FraD8Cho Sohoenen en Pantoffel. Hlor
n.me., óoo Paar Overscboellen, Jongen8klee-
cliDg. een ai~breid auoiti men t,. van nieuwen
...u:. au Zeemanapakken. - PACU.4J1 & Co.,
studard ~eedennagaaijn

1. F. PENTZ IN CO.
Aug. 23.-Wellington, Ouen, Tan H. Co;,d u

Plessis.
Sept. 3. --"I.Wellington, Paarden en Ezels, :van'

E. C. Hamman. ,
Sept, 4.-BoveD VogeIriei, Vee en ~o

Goederen van C. H. Weloh. , :
DBLINT IN BftI ....

.l:9_g. 27.-~' Rivieren, :Eiels
'an .N. en J. Lambrecbt.

s.pt. '("-T~lbagh, V I108tgoed,
Welcb.

eD Paar4eD,
I

Talbagl), 13 .Ang. 18i9.

De heer H. OA.&soB, VenQu-A.falager. c. ju

-.;__

- .li
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&Toad TeJ'IICbafte het
heer S 'Velcb het
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geJwcht Het
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Cet Ilewee.t IS De nn'H-n~,.'

VtanOOR DOOIlIUBlBL

0., beer rnt.-11I< ns ..lde de twfoedel8IJOfr "oor ....
Bill t t afllCb.ffi nil I All ntbo(lr d .. r JoUi •• riIIe
zaken HIJ z'ld~ laturhoordoorjlUlfll .. on-""
w.llli. I en mlo el" zaken 9Do11uebNlmg WIl .. ....,
'fen ~lke flnd.te In EI gelllnd wl'l"<l,.'IN&ld.8IIn\ ...u
het waB er eeoe ct. wu ontMUn ID tlJIêIi .......
verachllll'nd van de te)renwoordlfP. ea 11) 1nrcll.
thane met so h Il op pn)8 ~Hteld alaoo~jk
.het l!evaJ WilS :-;preker J..>el.ofde dM de m ......
ID F ,.reland er gaam.. van ntll.gen soed.u:wordeD
en v urz~'\ ..r "'". dl" ~ II AlIlI ..r ~I mi8lakl.
srh r d r turn-s elI I.. .aken weid omnal

'lo )Uf 1'..1 d ..! Inil nl" Insrevoerd. maar ....
Will! e- jl"bru 1< un em .....l tIl meer dan MIl half
dOZJJo z"kq I -u l~ lUtaJAjl' 'fIlU die .. bn .hat TOOP-

zeker I~t hrt dóelr elt.nde dL~ )0"" bew .....
B. \ ..I d eu kUl met van \ orh lOr door JUneI ba

Il\lk e U\k~1I ~ee I ~~btlllk ml\kel1 hebah'e 111hH HOOll8
Geregt8h .. r en het WM met blUI)k dat eeD"'"
dersade psltl] II swt tOU 'IlO de WfeDparUJ t.
dWin!!," t t een verh or door e ..n June

De heer 8 lo n I set lilt hl) t..,o VOI\rdeal ag III
de Ml!Ch..tIin~ d ..r wet die DI.t heel Mel Mr.rOefd
w'l\8 He t wu .lk Kt'~"L b6Ol1WeDJC1aeIi ik ota
haar op la L stat.ut"nbotl, &lot huudell, g~ - ..
In zakél' nul.. zon W baat lI ..men. V, .......
loudeu ge If' z eb \ rdJe- ala b V Tall hlaM
Legen de lt • n ""1\ I I" Rejl'tere bel'OOfO()rd.eelcl
koudeu ZIJ I e I zulk ""'I g..nl zou .,erbOOl'door
[unee eel i+izshei isruiddel zIJn Ah de Ia_p.-
terse n dat ve la r"'l I tll"lleatAAn b.bben ook ...
andere d ....l der kol mes, dan kot .. ne mn WOl'-
den inzed ....od met dat d ",I I hj lield .. bil Wlf18
nn amendelD.nt voor, dat de Bul I)U wordP.II PIeOO
sen op dien dAg over lee mu d-n

De beer .M J Louw IItC nrt""rde bet ameade-
meat

D. heer Sauer kon de RI I n et d ..rateune. HiJ
acht ... bet I. el onwenschelijk 1 I.. wet af ueehllf-
ten daar dlOl ID \ elOl geval" IWAt Yelligbeid
vencbaftA:! .n lr ceder.nde ""rtl)

Du beer Ho n!ll)r lel de ~ il '" zuIltIn <JDd.,
steunen daar de k ....sde lI:e'l"oII n van v~C)(lr door
Jones 10 dew k.loOl" mlllll' III I- wdf'hJk Weken
Dit IIt.6IaeI WIIII b IJkblUlr k08tll&ll d ..r mltOr tijclroo-
vend en meer ondoeltreffend da I ve-boor door de
lte.,rte!'!! HIJ dacht dilL zo -ui du be.r Patel'lOD
ala d. heer Solom n blerY&u 0 dervindin hadd.1II OJI'"
gedaan (gelach) Als de f\firlng llDtrtllt .......
hoor door )url61 ID civiele uk ..u deselfde mogt aii_
IUde toekomst als lU bet e Iedeue, d I .,reeecle
spreker da t zelfs Iet verboor dour JUries I I cnmineele
eaken ID sleehten reuk zou Iwru ..u lIet ph....
Kaapttadsch. publ ek ge.,oelde dat h,l( .wlM) .. De ...
klucht Will!

lJ., heer Paterson zei dat III) IJ ..el ~ ed kon be-
prIJpen dat d heer Solumon <llik eeu amaudement
Toorstelde Spr.ker kon .11~eDhjk "In. wte"'"
verw IIde~lO~ te k~nn"l1 ,reVf dIt hnt d~l" Ii~ op
het lit&tut.lnboak ..en. wet WI d~ heh uol u alau. die
lIle,ll achandaal had gebrlgt ver de r IllUbedeeliDr
ID ZUid Atnka dan 8t;fillre andere _tund. (boor.
hoor) BIDnen du laa18te tW8ruf mundeu ... er
geen !!Chandasi !!,ewe1Mt 1100 !-'1')( t f\l.e dAt YetOOJ'o
zaakt door het bestaan de .. r wet (b lor ho< r) Er WIl
1I'MD enkel Dl ..n met eergev(lj!l dIe verb 'il' door
]urlel ID Clnele zakt'n zou II&IJII Bun bo-hal v. met
h.t doel om de beboorhJke Ngt pl ..:;-I"~ IU deD ...
te staan lJe heer ::;ohmon lip 11.11: .. An de mog..liJk--
held dl\t 1f .... lIen ZIch koodeu \' NO D WUftn Rer-
tara kond.n worden unge&len al.omlfekochte nadea,aD
ala eene he..ochnm 19 IegeIl JU k... mlwoperl] wtlde
bl] a- wet op bet !tatutenbaak II""n IihJnD Elk
hd moe.t ge .. eIe det une w t hll e..n I(oo.pont
n!"llgt had doen fCllIChledeD bf'1" rdp. te wor4ell

M!!e8Cbatt l'artJJ~n waren d r but H0'IP Ge-
re,ulJ.Of gt'J8le..pt we",ens hat b ~JuL \a.I.nA eli de
reg'tllbedeeh i! wu mt(l'esteld P I I <t liKen j!'el'allen

~oell;en,il op eeue mIlD er dlft nwt zou w rden ,.ed)( I{ I under
e80lge TTI]' en ver lA!ildlge bel' Ikm;!' (boor ho~')

De beer !If de Vllhe1'l oudersteunde d. tweede
leZIng der Bill \\ I) badden e..ne ohe,lekta ReP-
ballk Wll.llrlO aJle ... r~rouwen wfOrd pteld •• n er
...... geen belloef ... aan nrhoor door Jun .. ID elV1.
zaklSu

I I. tweede lUI Dg' gl,Dg door
VOOR .... mdell 32 Bradfield, Bro'IrII, W

Sn Idt A de Smidt J I d. Villlen, M. 1 cl,
Villie!'!! Evelltt hOlt, Goldachmldt, Bofmeyr. ~
Human Keyter Klrkwood, lAlfl,f MeeD" lIarUt,
Moodie MIJbur,h Orpen, PatenoD, Relt&, ,Rai4,
::;pn!!,g T. Wa ... r Walker, Waterm.yer Wl1meD,
E C "TIght Hobertaon S C Wnght, TiaUD.
Vl\U ZIJL

TI!.~~N 8 -A.h li Irrine, Louw, Siebel. Solo-
mob SUg"ut Sauer Orpen

POKT KLlZABItTlIICHI HA TIINWI!llJ[BK

TIet HUl! glOll In comlt4 onr d ........ t. all

.erug. diecuale werd bet dell.t .. erdaagd

STBUISBOEllopmu

I lf! bf'~r \1 ""Ote lt!..! Il de t_ed& le*"" "oor
BIll op &Lrul.Svt!derefJ welker doel li cl, ......fiNb'li1l~j.·
km Ylln de J ..tstll bl r\"'10 door de _iDdell ... ,·
le d\l'm~ u I.. ~k toO Il. U..WI Va" bunl'8 tnlUlikt .. ..._

ook eer e hb,ou. uit !.cl nelllt'D.-De tw .....
,Inr door

KOLONIALB 8CBULDBIlIEVI!H

Eene motae vau deo heer Ebden, " dat
het'flUl het jfl'ootatfl gewlgt acht dl\t de ... 1"'111111"'.' .....
lier Kolbnl8 'eola l'IIste belegglD~
Tarldaard en dat Zijne Excell"ntle
bij eeD eerbiedig adree .enocht wordt
Iuti. op "" lIend.D aan II li Sta.. taeecretllri~
d. Kolonien en om verderf! etappen dl.
Tan het beoogde doel wenach-eli)k &lJn,
condeerd door den heer III ttou

Da heer N~thhllR:' stel~e voor, de wOloI:1:1en;"
het ~tate gewi.gt" te urandereo In

eeheliJk"
Geamendeerd vooratel aangenomeu

'WET OP DE ~oW~N PJlNBIORNIlN

~ Da Raad gaai over deze Wet m Oomitë, m ..t deu
... de SlDldt al. Toer&ltter

Na eeDlj!'fl diaclUllle .,erdllftide het OoIW\6
daarop ook de Raad tot W 06D8dag

~OENSD~G so AUGUSTUS
!PMTITIKN

De Presideut T6IILIIlJe de Mteutle vau den Raád
d. petitl' wt Rlve!'ldale betreltende Invoerre~n op
~6D .n meel Vermits die r.!hUtI !leeu ,etz )I'k
IDhi.ld, WU II) niet ontunk.hJk tin moest de order
om laur te laten drukken opgehenn worden

De heer Hudson bood .eJltl.pebU. II&D ..an.l4e Kamer
nn K.oophandel te Moeselbi.\i beireffellde het aaweg
gen nn een l}lOO"'lI( tueeeh.1l Moeeelbaai eD O,dtt-
boom

VllIJSTAAT8Cl1E TELKOaAFIN

D. d •• bf,tr"ffende door de W etgel'lnd. Vergad~ng
YIIstO'eet Ide resolutie werd. voor de "!'!!'" iDaal i"
leseu en lal lIonderdag onrwogeu worden

BANK FAlLL188B)(BNTEJoI

Op eene vrug nn den heer Wood antwoordd, de
Koloniale Secretam DIet te kunneo lIeggen, of de
deposltor"l1 In banken die blllll' hoofdbeetuur buitea
de Kolome lle1'eatigd hebben, door eene wet In 8e:&.
KoloOle beecherm! word.u, In genlT&n f.ilh_m.ut
YaD die ban ken Hij had den Prokureur G.neraal niet
onr d.ze kwesb. geraadplHjrd maar geloofde ook
DIet dat dele IMIne1'ra&g Will! die &an een lid van het
GOUTernement beheerde te word.D Toof11;elegd

ALOE)(BENB 'WETIJWUZIGINO

Ander 1 nl In comlt4 komende werden In dele llill
eenige kl.IIIB WlJzlglu;;en gemaakt waarna II) getap-
porteerd werd

LANDBAKBHSWRT

De WljZlglnjleIl In 41eze Bill warden q'fl!!WOj!'e1l en
go.dgekeurd. Derde IUlDg ID de volgand. ~.rgade1'lug

ROBBENRIL.t.ND

De RAAd glUg III comité over d. resolutie. nn bet
Lajrerhw8 betreffeDd. deze zaak

De he r de Smldt diende dlilll'op een amendeIIIent
ID om het biJ die resolutie bed elde ondt'rz06k utt te
strekken tot de kosten van eeu geschikte standpl .. ts
en un aanleg en opbouw .nz eD ook tot de n&llg ot
het mogehJk 1011 ZI]D het 'Iland en de Ilch daUOJl
benndp.ode Ilebouweu met voorde.l te verpachten

De bet'r Gurd had MU tweede amAndelilent, {lm
het doel der ltiehtlnjl' nader ~ omacbnJTeo

H.t laatlte amendem.nt werd verworpen m~ 8
~en 6 en het ee!'!!te IIlet 11 tegen , .temmen

De resolutie werd toeo aangenomeo .n,jl'erapjl<1r-
teerd, waarop de Raad verdaagde tot DODaerdAr

J \an deo

DONDERDAG 21 AUGUSTUS

DO~ENTBN

-t De Th_uner Gen,.1 legde ter tafel een aantal
áokumeDten waaronder rapporten vaD gehoud,n In
.pecnen aangaand. ~I: beete hOlen voor nentuele
sf> rnrlenjllD, ID d!,!Kolome al8uok cerrespoDden
tie papieren en !!Cheta In betrek klUg tot de voorga
8telde verl\ndeflng IQ ll~'S...llenb. IIScbe bekortinil'llhJD

.u:~OAB.t.AI

De beer Geard trok ~jne motIe III betreffende een.
domrn188le ""n onder.oe~ nilill' d~ verbeten ng der h.
hl van Algoabll&l •

DB WEG o.,.an DR ZWARTE BBRGKN

In antwoord aan deo .. er Pntchl\l"d zei d, TheM~
ner-Generaal dl\t OudUlhoom nl.t had beslist offuet
den weg wilde bebben of Diet ~l.e Oodtlboord en
Pnnll Albert tot eeue onreenktJmst geraakteD en
eene .,ooratalhug ten g.vo4le daarvllD werd ifediuln
bl) de RageI;"IDg, dan zou dIe 10 o.,erweglnlf worden
genomen

WBDUWENPBNlIIOBN BN

Het Bilil !pag In Comité onr dele Bill en elade-
IIlk werd voortgang lI'erepporteerd met verlo~ om
weder 1l&tlOg te nemen opdat de Premier Genétaal
IOformatie ter tatel kOD leggen

.,.U8TllTSOBB TBLKGRAAFctK¥BBNSClUP

Het bealilit van de 'Ve~ev.nde Vergadenng ten
gunlte .,an het unkDoopetl Vl\Uouderhandehngen !pet
den VnJataat o.,er dit onderwerp, werd op vooratel
Tan d.n heer Neethhng bekracbtIgd

DONDEJWAG 21 AUGUSTUS

ng 'l"oor acht d&j!'eo werd
" d~ tf'" • ~ e !le "!ld voor een Dleuw kerk
" r or de (eretorme.,rde Gemeente De op-
""5 F vt \ an elders wIlren dl\arbl) tPllen
~ Ih I I oatm&, nn Burgersdorp en W J

VAO'Vente!'!!burg. Ook [iii Russouw met
mad broederlijk daertoe uItgenood gd ver
nh"de de Nederd Ger~fonneerde Gemeente

,dAar !\adat de plllatlleliJke leertUIr 10 de kerk de
verr gt ngt'n l1eope.d bl\d ging de meDlgte 10 I{ere
~. deo optogt naar de piMts waar de -plegtJgheld
moe!t Iliscbllden Nadat &le Ilewoonh)k eelll~e
ko kp Jk. en andere publieke dokumeute!) ID den
8tllfll ~el ten waren trad De D Poetma toe &an
Wlen d or den kerkerAAd de eer WAil opgedrageD!
den steen te lel!'g.n Na Z 10Eerw traden achLer
teDvolp:en~ als sprekers op DI SnlJmao Roeeouw
u de le.rfla der !Z'emeente du~ ook de plegtljlht'ld
Blo<t B J deo steen en later werd rUim £60 ge-
k I eheerd

"HOU JIF. RAAD -Bu ten deD Mayor w.aren
\\ e !da~ .leebte npgen rlUldsleden wr vergadenng
eg do. ZHen absent lie beechIkhAre sald~ werden
op.el1eHD al! volrt llewOi e rekening £2,800 18s
5d leen ng rekPnI Il £.1 100 'Js 5d Het Oomltá
van openbare werken rl\pporteerde de verkle&lng un
den beer Louw als Toonatter Th!zelfde commlMle
br8i1t rapport u t o'l"er den bnet wtlAl'bl] de agenten
Tan n en Dl8cbeplDg ~eklul!d haddeD dat de
e,'Or.n der Dleuwe tramway m&atllcbllPPIJ ,elell'd
....uden op e~ne WIlle waardoor het verkeer voor helll
J.lA~erp ~ol\d.eld w~rd De comm eBle Wa! achter van
oordeel dat er no!!, te weIUlg van het spoor gelegd
wa~ m DU ..1 te oordeeien of het verkeer er ..lot
n et d or "eb nderd zou worden Op vooretel
den heer S !lant werd beelDteIl Le laten tot lieD
• Ij!'e i o.ereell kom.t met de maateehapPI J
LI.O' ..... BP" ren ZOn D& mo,el Jk al\D au, van
ep'" w.gd~pa temt'1 t te leien 111f~en als met d V~I
I che d ~8tRRnbRar ,,-De Comml~ e VRDWater
... hn rflppnrteerde mede dRt lIlden heer Louw

, ~r ~eknl~D hlld Z I deed [.to •• '18 de aan
t e g 01 zood", I 1 rAn !klok dIe DU ID den
ren dr.... aleyAl\nsc e hrk I!'~pllllltllt 18 In thenst

w rat I' ~t. d ftl\ 1 de Andere k rkbe.tur n kenols te
n rlnt lJ .. rkomende branden van hunnent

e neer b I pft e vc r len g lu! n Con
•• n I- ~nftn I r"pp t~~ dt' len I ea J C

" " r.7. lrr P Io:_!>bn k
e~Je p~" fel fin
pt I

, UORMlDD.A.GZIT1'ING

PAARL8CHB WATJIJlVOOBaA-AD

Del8 Btll werd Toor d. derd.. maal geI ... ll ....
gep_rd

De am.ndementen I{emaakt ID de KaapstacbcM eD
Port Elizabetb!!CLe Tramwaybills ",.rden lJOfJCIP-
keurd

NAMIDDAGZIm~G

PETlTIII8

j)~ !Jeer Beril dl.nde ee •• petltla In vau G p~
cock .n Rodere ng ... tene. van bl't dl.tnkt Malmet-
burv !Mn gUDllte "aD deD IDvoer van land .. dllU'"
wt ChiOl\ en Indie

ne beer Fuller dl8ndi eeD. pa\lue ID vu 1......
Gill en andere Prof..urn TaD he .. Z A 001""-, t..
guneta van penslO.n.a l'aD oD4annJHrI ID ec&o1eo ..
collel:6S die GouvernementaDlIGrllt ..ltntng' ~QI6te ..

De hur '\ mtcent hád er HD. Tan E. Powne ..
andere lnj?eze"'nen van lloeeeJbu.1 ten (Q&te , ..
.poorwegg.meellllCh&p lDet Oudtsboorn.

De hear TeDll&ut .. D. l'aD I W_r e. ~
koophedeo eu andere lllgezateDen 'fIUl 1Ua~ .1
eeue 8f"0rwagopm.ung tll8Mllu Be llten rii-r eb mr
Lown-s PIIll

De beer OWde SmIdt eens v"u J F \\ n.b 110
~ndere lD~uelenen nn (JaJnnl& te
aanleg van bruggen o,er de Obf"ot- en de
ner op den fZl'OOteD wag Tan Kaapet:ad nu.r
tim en CaIVlDltl.

De beer Tennanf. had .r _ un P G
andere IOgeseleDeD VlD SomeIf"'I Wt'ft
Villi de opmetmg ,an ellD 'POO"""',. Y.11
DMr den TOt't un Sit Lowrv'. Pae

De heer r D "Barry _ ~nn J 8
n.'Ild~ lDgezelt'D6D van de afdeeliD4!' Ri ....wI ••t.
de I118eha1ling nn den IIICCllu

f .. ~.~~"!""""""~~ftI!~~-~!!:'S!s
I
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I High 8beJirl <>mee, Cape TowlI,
I .

Jlet Au,IIIt, 1879.

IN EuoutlOri ot the J..dgm."t of the Sapn.e
bn the loliowi"l Sale "ill bke pl.oe:_

Dtvillon ot Mouel Ba,..
ADAM JOIIANNES JA.I'O~US GF.RECKR

"1. OAU.R.IEL CIIIUSTI\A ... KJ<;YTER.
011 Frldi " the 5th 8eJlI.mber, 1879, &1 10

o'clock &.0;., at Zorgfo, tein,-l Horlle, I S&ddle
" .. j B'I,Ir, 8 eo"., 1 Guo, 6 Hrit-re, 1 CaU;
etc., ete.

J.UIES M. CROSBY, High ShtrLit

Automat van de Maálboot.: . d.. belcente~ÏtI,
máJnad betrokke., WAl .

Men yerzukert, Jat de inschrijving, rdoor
llfor Borth"'iêh I::"'oponfl um eeu gedcllkt.ee
voor pries N'apo!con op te rigten, bij kuns
R'6!" ht'r ft .opgebmgt AI a" vOl'8t-elijke Der'80[leCl
in Engeland hebben er toe bijgedrag-en en
ol groote lia.zen." Ztlgt eap Engelsch blad,
ben hun r.aam op ..lu lijst g.rplantst. E'JII ! I
kllnstem\lu:" zal een standbeeld van den
maken en men rokent er-•.op, Uilt als het
ment niet met ecu adres 1!1I\l (lc K(H,il1_:;i
schen buide karnt. dat standbeeld ook'
Wr!!tminllter ~ hdij t"I'IJn plnllts sal kriJgen.

E,' siju voorloopigu U1aa~~'egelen aau deu
ZUID AFRIKAANSCHE A A~GELEGE~- om ge~gteliji.o vervolgin~ ill le stellen

HEDEN. de dil'ekteul'en Jnr gef~Ilt!(lI',!e . W"st of
land Bank." . I

DE .(O;'''&N VAN DElN ZULl'-OORLOG. !Je Jo'I"<4l.scbe minister- "all openbare
Het V'OI~nde iR voor Knapsts,lscho lezers heeft u:j den president <lef Republiek eeu

eeD~lizios interessant. De schriJver in een sti rapport ingedicn.l aai'!; u ndr- delJ 0 twornen
maalblo.d VRIJ de parItlwentaire handelingen (laolel!' van een spoor\veg ~Jln Alglc~. naar
iq.. het Lagerhui8 sprekende, zegt: ," Deze ann. Die Iiuie zal 1250 mijlen lang zIJn. nc
awon,,·.(Dondcl'dag 31 Jnlij) i. een avond van nist er- doet de aa'ubev",!ill~ om commissién
imporialJiie geweest voor do Zuid Afrikaansche te stelle», \"1\11 onderzoek on rapport
Koloniën. Sir Sta1ford Nortbcote beeft 7.00 het uitvoerbRn.. VILT! bet grqotscbo plan ..
eft~ eeu opgaaf gedaan hl) de kosten deg, De beer de Lelllleps doeetbans eene rers
oortoga tern de Zulus Die kosten worden in de provineien van Frankrijk om 8teUU te
bun geheel begroot op £4,,)00,000, en er za Il !leu, voor eie ontworpeu doprgraving der
du feil krediet Ya,U £3,000,000 worden aange-, eucte ya:1 Panama. ZiJu go~ vcrtronwen op
~ Di~ sal genoeg sijn tot dekking nel'\ me"dewerkillg 1Jl\n Amerika schijnt echter n"''ftID, bereke1ld op£500,OOO per maand, tot ~II twijfel onderhevig. Hst plan zou daar
h_"'~ vali deze DJ1I1lnd, of beter gezegd, tot, ller niet af.~toittln-goli.lk bet genll iu E"f ·"eiUcH. 'fllD dezen dag. Die vier-eu-een-half ~VIIg met den aanleg' mn bet Suez-kan
~ ~l echter niet gebeel op de Rijks' uatio"al~o nnijver. milar eenvoudig op do. th
~.~kis~ ..allen. Dit feit, zei Sir Stafford, is hecrscheu.Ia o"ertlligil'g dat het OUUlt,
.der.Xololliale anthot-iteiteu altijd wcl vooroogen baar is , ,

....1.._- • • . v VAn een oude di~D~bbd .., j.."Ï8teren VIUI Thllba 'Nchu Ie_d&n. en ofscboon wij steeds voort~gaall ,Niee minder da', vijf-"Q-ZtJvrntlg r ran teruIlgekeerd, hebbil,n'i-Ivij de volgende bijsonderheden !
.sija :.et bet verllCbaffell dl'r middelen. i~ het beeldhouwors hebbeu medegedongen naar vernomen alln~ll&nd.'~:eén freeeelijken moord Aldaar I
dit aatboriteiten herhaaldelijk verzekerd. dat oer om bel .. st te worden met ric tn~k 0'1) i"pl ..e!l'd en de 'w1j~e; waar.op mea. desen ootdekt : Te
... ia het einde eene .,.eretl'ening eu eene verd~- seandbeeld vaD den heer 'I'hiers te ven heett. Het verhlllLl;Vá,,:deu Jongen luidt aU! volgt:- 1
liDg der koeten moet komen. Welk deel voor Het werk is toevertrouwd aan een jengdig MonArneij. een &wlbn!l; in dieDIt hij een Boer in I
Zuid A(rikunscbo rekening komen xal, is nog ten aar, Charles Demosthenes'Puilbert, van' den Vrij.taat, lw.{ )ljne twee vrouwen, MOlele en I
ni~t bepaald, mRar om daartoe te geraken, is de bekwaam beid doorslaan do b6wijzlln bestaan, Kilrlllln, aan de zorg' lijper moeder, Mamonamoli, ziin l
reUndllns-g"oeraal YAn het leger derwaarts wiens meesterstuk 00 den 3::1tin dezer zon ou oom Ksdge, en iijDlt,:nouw Manur.el. toevertrouw . I

,.. .. Q • ID den avond van Je'i'Q_ren dag in t begin der maand, --------------;--:--.;...- ......-----+t-:------t..;_.---t-gezonden om de rekeningen op te nemen .. nat huid worden, • Juni, werd. 'Kika(ln 'doo! hur oom, tante, sehoonmoe-

I
I

I
iI"-gaat de schrij .. er voort-" de korte in hond ;\a el'n - jaar oponthoud i. eindelijk door del', en 'de ander.e .~~~w ..ao heren echtgenoot ver- EQU IT A
dee verklaring van den Kanselier der schutkist, Duitschen KrijgM''l\I\d uitspraak g-edaau in .seeht om hen te- vill'\tllzl'lll'n om atroo til halen tot 1 '. . . ~::.',,' .
en uwe lezeMJ kunnen oenigz ins nugaau, vn" r het geb~urde met de (l.roeiifer K'ltrfnrst. Mell boowen van een h16.!: ;roeD zij bij een sloot voorb~j- : _
"elke zijde de wiod !tier waait, Ills ik zeg, dat. zich herinneren, chtt dit ooril)~~chip filet de K' gin!!" werd ,ij d"M'd.i andere AllOgegrepeIl, en terwIJl!

de aankondiging. dat de ~ehDtde laat. der uitga . Wilhelm, op een kruistqgt valI het eskadel', waa. d~ '~ri" vrouwen bM('''8tbielden saa-d KadlCe hnar . Z . " Brandsaai t.
. I h k Jr...el af. IIMr kina:~' 81~chta 18 maanden oud, bet- ee en ran assuran l' e'OR DIet op de rijks·sobat kist ,lil en zou, met toe beiden behoorden, op de' Engelse e ust I welk lij op' haren T .' (droe~, deelde in haar lot; ~e _.

.11. blijk." 'M w.lg... It." d~, h.. H.io ..... ili". i. ..w.... , .. d, .. ,. m'" bIoodd"m'i.. "'ho;;' 'dm,idd.. 'ot um. wi,"]. "
begroet werd, en dat het' boor, hoor' i'ao allo derd opvarenden in de diepte gezooken is. a.n hals om. Hét ~i*!l",iinen Villi de vrouwen het ADDL'RLE'j'SrnRAAT KA
lijden weer~!mde. Of rle Koloniale Rege!'iu Duit&cbe Gouvernonlen~ he<'!ft een strikt kÏ.!ld veroonukten !P1i1te ';}l8éhudding, en bet opper- tiJ i.1;.,' •
gen de zaak in hetul(de licbt zullen bezien, is zoek laten instellell nAAr bet gedrag der officiej hoofd geillItte dat ;~ll,lInnar h~o lOU zoeken, maar
een andere zau", voor'!'l wat betreft Natlll, ren VRn de Kunsg Wilhelm, en de uitslag was dai ,zonder {'''nig g-evo!)l.: tJp Z~terdag, den 2den Aog. Il., ~ .., .. d d
welke Kolonie wordt aangoduid ala bet meest Admiraal Batsh veroordeeld is tot zes maande .. 'werd .~cht~r.6','n .biUl~Ip:81len met ~n ge~ellite 11'&..'1 DEZE MaatschappIJ, besloten .lIJn e e
door den oorlog bA\'oorrleeld to zijn en Jill! ook vostiugstraf. Luikllant-kflpiteiu Klauser is to~ kmderl!!.kJd<l, ~!VOllledwksar.Yan de dh)ken IVlln

t
uit I

te
breiden, ,is voornemens Agenten

. er en "ID Wé D ont e t ln een lepe. 00 • .'Yerwacb~ wordt bet meel!lt tot de koeten tc I eeue ma;lIJd gevangeIllsstraf verwezen en kaptl ..' .. .. e rouw werdeIn toen stellen en zal aanzoeken Inwachten van al deaenenII b" d .. . . . .. r Iljne mil , eo zIJn v " . b
18 en IJ rRgPIl. , Kuiwe 18 v"_lJgtl8p~oken. .. " ; I bechteois !l'enom~,. en, met riewen gebouden, ill i A entschap op zich t~ nemen.

orrlCIELE DOKUMENT!:!;. HervormtlJI!en In TurkiJe, hoc WIJS cn voor,. I b!'warinll"',eheuden, lo den nacht VIUI I g
zigtig ook: berl\amJ, vinden steods felien tegel'~ :tMMndl\)r op Dinl!ld~"lriep de-oudé vrouw de konsta- '

Er is AI\'I'e"r een 'bJflf\Uwboek vCI'ecllllnl"ll, stand bij' de voorstnuders van het onde regimet "'.111 w~lka. de !te''''\lA'e.nen bewaakten,. en leide: i Kaapstad, 15 JuI lj 1879.
~houdende conespondellt~ over Z~rl A~ikaau· oudir ~ elke opg~ukk~ de Sul~n zijn groo~~~1 ~ MhAk de N8m~n ~~.n!k ~I u ~ggpo ~~de mowd 1 ~~~~~ ~~_~' ~_~~~~~_~~~~~~~~_.~~~~~~~
sche aangl'legenheden. De Empire deelt. er een aanhang vinJt Na eeh hnrdell en lallgdungen 1Je~1 gdpl"fO~<l. Zll~kende toen dat II] en de tw~e .paar ul

·ttrek.els UI't me,'e Het eerste I'S .Ie· t Lt "J h ftd I' ht' t" Kh "nder~ Houwen, Mlt1Iupele ~n MOIeIe, tezamen met I' DE GROOTSTE VOO
' • I . u WOI:S eUi rlJ ee ~ vel' IC e,groo VI.Zier ,er- '~"e mali KAd17e, de ~uw badden vermoord. Mons-d~cne vlln Sir Michael .Hick!! Beach aan Sir cl d ddtaal. om del I ".t

V

,-.

"'t'" re I~e e Z~ moe. tg aanvaa~ e... I, '. eli werd daarop in l'.fljbeid geeteld, en Manupele en: VAN
Garnet Wollt>lt"l' om bem met zijoe aanstelling AllglllS-stal te :tulveren,.opl.!~eveu. eu plaats " ~"I\dl!'e in heebtenle'Jfnomen, Hun verboor duarde :
in Zuid. Afrika bekend te makeu en bern Tan Inoelen maken voor Aurlfi Pacbll, dIe meent te "'t \V"en8dllg, en .,,~ op Zaterdag hervat. Het I
inatMlktieu te voorzien De in boud beTestigt kunnen rpgeren (XJk ou';e~· den ln!loed del' pal'tij': p.ot. WilS El\m~n?e"tdlcl' uit net opperhootd Moroko, I'
betg'l!t'1l daaromtrent reeds I!'rutl'ger is bekend Vlill he~ pnle.is, wier in.triges. flJII Vool'glln~~r,! g:IJne ZOO~8 ~lplDa~e! Gee~lZ'e, eD Samuel Moroko! de
~wordell, oamelijk, dat de oieuwe hoofdbevel. had wIllelI ' ooschllJ"hJk rtlaken dour ]:IJ Ill. I ~Dde:.kIlJ:lltem8 Stil" (broed~r VlD Moroko), Moul en
hebber voornAmelijk in last· had, zoo spoeqig 1I'0orwaarde om lelf zijne m,iuistcrs te magen -, 8C

d
kIDAl

d
l,e~. de bheël!pAmtron. De f5devandgetne~. bed' II.

_Dt. cl r d Br'llIche wapeuel Il m'e' de' D I' db d . , J en vn st II] se u ... p; wareo, en lel en a ZIJ e
a _... e ce er I 'e ." klezeu.. eWesterse 10 mog\n e. en Zlell oezo!1 tre'l\tllijke DJlisdMd h~den !!,eplee~d om reden dat
veiligheid der BriUicbe .I(qJ.onJeu bestaan baal' vCrllflderlIJg Vali het Turksebo Kabinet metleede:j 4e vrouw hen bad Jjfvloekt. Men gelooft echter

-t waa, een eiDde aan den krijg tt" mltken, eli fn dc oogen lIali. ~ ~at dllt lI'ermoorde no,"* OOll'getuige 'W811 gew~et vsn
eerste pI!'&t8 zorg .. uldig onderzoek te doeu LeeliJke geruchten hebben dl" ronde gedaan! Ae eeo ot ander mi+ad,door hen geplee,lZ'd, en ~t
naar de vredes-voorslagen van den Znlu-konin~ omtrent wreede behandeling lI'an een zeven •. ti.). bRllr, door .. haar tt.:!"ermoorden, op krachtdsdlge

ea die, als ze welgemeend mQgten zijn zoo veel bonderdtal Russische gevangenen, die per de l!1]Z~ bet z1l'IJ!l'~n ~.ttlegden. Laataleden Zaterdllj' LI EBBEN. 8Hn Ii!'t Plll,ji~k vali de ~ailjJ;s_taJ t"11 d" B ikn !J1~trik
mogelijk aan t.e moedigen. Bij het overwegen Echo van Je Zwarte Zee nAar Siberie gezoudell. werd de zSllk dUld~hl, bewezen, en N:o~?ko gaf lIan l Jill ZIJ hUIll,e Gt'hOUWL'll 1I111111ll'rk:-II.JI{. \t'rguluL I
YIU: vredesvoorwaarden moest ZExc voorIII in .. I b EPI .. 1' L Il 48 ,ergaderde m8nlg:t~ te kennen dat ZIJ nu de laak I IJ. '. . k

ZIJn n et LJ<relsche ar emellt IS uie 'aa .. t .. r ~ I" d b k ~~ . ah d d" I'ull uil!?ehrelJen v",.rr.I.1I , We "eli ZIJ ;!duSI .'UIIII."I' Killl--.I..-hten hoadl'n, dat H.M.II' Rt>gering ~olstrekl ~ - ..on fOO e8pre en,' u. 100 lemlln un ver e Iglng ,.

.- ~prlloke gebra~t, mniu'de heer Bourke, deB~ege j <fp zich wilde nemell hi luik. tbAosmollBt doen. Mo- ~o"d drooj.( hOUl ~. '1'.lol\.;t zi;lI, geschikt ;V,OOf dIt killllitat. )1'''' ,t'II,1 if',Diet de aanhecbtiD~ vnn Zululand, maal' alleen d t dd I t I d bl· - h bl ' J. cl \1
. " . . . govraag , all 1II'00r e,' a vo gous tl eng en ~ It>ko wAchte toeo l'Uilil~n half Ullr, en toen et eek del-en h:llldel ge:lrt'\"'11 h:'bllelidt', 1"11 kOllt!lIItC "oopelS op _I •

de ... " ....... d" B,....... '-,tt," '0" hooogd,. doo, d. Heg"i'K ""'''''''' d. bo,l~ Id, g' ,.r., .i'm"d d. d•••W dM......... " op rio' wil' i" ol,,, ,,'" I, m' '"P'" ,~ . I
ebeD~tt haa dr vedrlan\entdhet ~I~t zou kunnedn vangenel1.diegeen~olitiekeo.vert!'eders,ma.ar~¥'lIemen,l~id.bij d'.-hij ben op Maandag zou UII- GOEUE MEUBELS kgen :1l{"rkwo~r(Jig LAGE P

reJA ~or eo oor. e aarse en v!ln vl,en misdadigers van de gewone l!Ioort wareo, zoo,.~reken. -';! H. 1-"ON1'A.NT n.~LI) k
IC~JMtJiJke betrekkingen ~et?e ZulU!l. ,men8chelijk behandeld wel dell, als met de yei. ~ I LI, MaandA~ wérd b~~Hot w.der?,m !l.eopelld, en li J ook \·o .. rll'''lnt'll~ V ()O ft.J.. 1 v' . te. ~er .
,H\t, tw.de dokument 18 Sir B,rtle-Frere 8 I' h 'd b' d be.h haa tilflrllk Mowko het votk aldul aan:- GIJ heb allen ~1t:11 aan hUIII:e kialIt ...)) 1""1 vnlle Voordel'L Y1I11 ,kiell,e WIllste

. 19 el van 8Clp on opnrcnen o",.au rif tb rddt ïbn 'h".ldbbbe bek nd'dlltheeft lF CIIULUEN'aatwoord op de hem gezonden mededeehog der 1 was-Voor bet oVeJ'igeisdetoostand van zaken f'dfI. °I° '(dlJ vD 8C,~, .el)o le eh' d W. :,!t':.!e'efl WO,.rlt I'not K \v A ) J S -' . i'. .:

...lI' S' Ga ZL'- I.'. , • eel'llar e .....,rw. ~Vflme8 '00 11''' oor. le j , , I kt \1 biS' kl . S i I_t_ ....ft":" ~t. . ""," VO~"", i.a"land "g J.ulfJ,. D. Ikg.ri, ....... g~. !"", .i" h.. rt g.h",.", h" b,",,,,,'d ,,,i<bu" '''' "",,' """'" ,,,,.,,I •.,,, ,., ,., .. , O!'" .' ..,"" , . " " ," ",. _ ",,,., ," ,' ..
.de. de.• .......,.. ,~ ,H. " .. ol•••• ",,,ta,,, ~,i .. om he' d,,, kbo,ld •• d... i"go"g ,i"d, •. L,iI''' ~.d ",,,,",,:.: V.]'" doo ~g,"woo,di.. "',,, d ",,,cl '" ,,' ,'''. . I ,

'~ op don ut.1 ON 00"0", m.•• " ""BOO", da' d. ,.,,,, "i,,,.i,. Mm""wooi•• bod.oo.'" i;]~d," "",,, d. m'..... u~ •• ,ii~buldigw..... . Il" PUIc I,,' "" .." "''', "o"d,"di"', h" k,,,,,0" "" u I"" I",,, '"'' , """". "1' "e,
JW~~ 'bet prInCIpe WI\S:. daL bIJ. In tiJde" vali it!; IlIaar de telken8 weoerkoerendo bewijzen ~~oroko :roeg toen.: .~\'wat moet, met ben ged~ Verlien'CII Vali d .. )'IIJ (,~I.. ;

ma.. alo -, -.la ""b•• Go.·"~m.'" h." ". d. ",OOlgo"h,id de, .olk. di, ,;,h "pc'" 11''''''''' , H.' .. ~ '"woo,d., ' W.. .011.. W'] LilT OP IlET ADRES:
a&Dbel"Oleu, eli hij fil v{)lImmen bereid Sir baart iUIlJ;sda,lelJ tel{en Gouvern~meut til maat. 1~'tEgen; g-ij zljt o~~ op~rboofd gij bebt hun bekellte-I

Oaroei alle· ioformat_n te ge .. en. die hiJ zelf !lcbapp'J' wedersprel'en die officieeie yerklaril1_ll~ni,l iCehoord>, en IPJ mQéSi.Spreken." ~n broMederkder D ZU1' d :Afrl'k.' aan::sehe
-~ d" bl.l'f· N tal h ft' . " ;pte.rledeJIe nouw, 1II'!fl>rekende, lelde oro 0: e.......'!': • :~ nr ,) ID a ee klDgewOA. gen, waaraan dan ook geene "aarue glhecltt. "Neem.e weg' en sehie't:ae dood; sehietle JCOeddood,
Den. DI&ar ~:a. waanchull't ten atel' .te tegAn. wordt '; 'Dl~r martel ze niet, en .ik~raal ze goed" Dp het hoo-
het pe~nent mahU of lall~er d~1l ,olstr~kt Uit Boston lu Amerika is olJlangs het kleinstn I ,l~VRn dit vonnie wlI.eil,;.,~nigen onder't volk hooJC8t
DoodIg la ~~ Yoortd~r~n yaD dut sc?elutnK vaartuig oitl!'l"zeild, dat nog o(Jit dell Oceaan, pn\e't:re?en dllt ABell t.,r. dood wIlren ,~roordeeld.
IllIIChen mJiltR~re ~ CIVIele kontrole tn dell geploegd heeft. Het is een boot vali slechts i il\.tn'!rel1en dIt ?e eer~~el; keer Wal dat hedeD, van
Hoogen Comm_na te Kaapstad, w~ot naar Il ton groott.e en de bemanuing' bestaat Uit twee in~or!l beeabuldlll~, ~er_dtlod werde.n veroordeeld, 100
siJ'ne meeuia • .bad de staat fall zaken IU Zolu d' h tit b bbe d "'&8 men 'In opinIe dRt"b.t venIlls elechta lIao de

... personen, IC e pan opgeva e n, om aar ~. '" I' d I "~i. ddt dlIoDd. Dooit zoo erg kunllen worden als er Olct d t te d M lbo . u.. e le en mOllst YO tro Mln wor en, en a men e
. " _me e e~n ogt .. oeu naar. e urne ltl DICere behoorde vrij te ten.zulk een groot verschlill'allsta&tkunde geheerscbt A08trr IhJ al waar ZIJ hopen aan te komen teae'u •• k 'd "Ik b 'b" d te le

. N " H Lt " 'jUorQ 0 lel e:. • :u gevraag om 8pre en ~h.d- 111IICben de KaapkoloUie en 1 a~l.. .et den tiJd 11'80 het open"n der tentoonstelling I tn:hunne zaak te verdedi-oD. Niemllnd beett zolks
~a. baaat wet mogeliJk ZIJIl ge:cest, elndlgt Deze llotendop, die op 19 Julij uitgestevend ig I ~e~lIIln, 41l wat ik :r6'I.~d\~eb zal gedaall worden.
SII' BartJe, '~dat de magt der Zulus 2ulke ge- in de tegenwoordigheid van dnizeoden toe- I l ~le,£erw. Dáoiels vr~ toen om ve~lot om de ge-
ducbte a(metlDgen zou bekomelI hebb4!u, nis hlJt scbouwers zou koer!! zetten uia de Kaapve.r I ~,,;)."ene9 voor hun stl'll' .'yoor te berelden, en kreeg
.tel_I. door ~ir (ieorg\l GrilT out:"orpen. iu Zu- discbe eil~nden naar 'd~ KaRp de Gor.de Hoop I ~~I$.'u"niDt ,dutto.. G~ll.nde eeoige ureo bleef hij
lulaDd ingevoerd ware even ale In de Kaapko. id.' I I' hOe, ~et b~r. 1'1 t ~~bed. De',evangenen 'Werden venoI-

. . .., en van 'aar oor uell n, UIe en eaan naar· I :J" Iii op -omtrent 15 min"1en afstande van de 8tadIonU! a.DA8chlen. A I'" E· . d k d" d :"
.. - OBtra le. I IS us ans op . nt WIJ e twee! npwen, ~ doodIlP8ch0lë9, eerat de man en fervol-

9Vaa){balz6Il ell hUD zeekasteel bler zullen kuo- ; ~11S de drie vrouwen. -. \; .
Men spreekt IIn 8chrijft in Engeland over den nen bewonderen I I' I.. ;

ZuluQlll'iog mj alJremeen als eene afgedane In weerwil vao de strenge voorZorg8maat_! . .
nak en YIUl Lord Cbelmsford!! overwinning als rogelell blijit de gele koort, in Ameriká voort ;! I d af I CO Tf . '. dV' d

een L;it dat alle tekortkoming_en VRn ht"t vel'· woeden e', ..zich ~n lie znidelijko aLaten in alle SiJen nZijn ;~~t!:ent.too~~~!ti~~edi~nd~~e:;~a::
ledene: goed.maakt. De pers I~ ,'chter heel, rlgtlOg~n v(·r8~ro}de.l). . . . .. et slechts i7 tot wet lijlCierbeveo. .
~gd 111 bilal' gunsttg oordeel en dl' I De oorlog III ZUid-Amerika SCIJl)nt welulg ; ~ _,:,
S~ gelooft, dat bekwame!' generaals eo: voortgflf,g t,l maken. VaIJ kl iJ:.!~bedrij,·en te: :-:J..AdF'SCHt:WR~LIJII!Ed Bq0bEL0I10VIGHRID'k-Deldeor-

' " r j bh"· ,re l'I',n ~nl Vl\n!le j'n en .. e Ime. maa t me Ing~ geot'ganlleerUe ~r!_)t'pen de. moelJe IJkhtldeu" "nde wordt In et,.e eel ~et:l1. van o!ltmoehu I Y 11!el1 vOdrval, dl\t in '4werika de grootate .lIan.
dle &oker.groot en van ernlltlgen aard 'Waren, geu op .zee slecb.te bIJ geruchten, che telkt"ns I d~cl.il !l'Plr"kken beeft. -;pbl\rfeR Freeman, een lid
veel spoedIger zouden o ..erwonnen hebb.m. tcgengC'sproken wordell, g<)~T!1.ggemaakt : vlib jie T'II'eeo:l.. Adyent ~grtlgatie te Poéasset, iD

Luitenand Car.ey's. ~k j!'eeft .I,at~urhjk ook MARKTBERIGTEN ! -'r~Cbu8et~, w~~d <}nl~~~8 door .0v?f8pllIlninp; op
lito( tot beacbonwlDgcll. Zelfs Kelz.nn EugeOie . i eeJl"', berI6vl~~~.bi]eenko,~. krankzinDlg. .Eeo pRllr
moet dien officier bek I.a.lgd bl"bben en de nitslag In wui WilS eell weIllIg' meer omgegaan; manr I wfli\)D ICd~de.l verbaaki",Jl'iJ .ee~e wonderlljlle open.
'YaII b.t aaostiland .. éthoor wordt dus IIlut I de !'iandel over bet geheel is traag PrijzDII I bR'fltil' ""(\'IIII-:,,n en ~edef,;n.let g.e:getsn of ~t;ala~n

\ .e -' k d d d V k I I kl' 1 I i te ih6bb..n. (I,d had hem ~lelde hIJ gelMt ZIJn VIJt-verltngen te j{tlmoet gezleu .. Jen nrz~ ert lit ~~_v,~~t er. oor eu e e soor eo 0 onta. e IVO /' j&Jij~ dochtertje Edith oW-t" o~r~n, me; v.neke-
luit. Carel bIJ ZIJDe II1111koDlst n.>r de }:,'jJltrat~.s UO<I'_' eenlgl' vl'aag tegen vorWtI Ilutermgeu ..;.. ' d' d' 'a' i
. . r- -" n ..,r,i at lil I "'Pr rle ". ~geD weer zou opatasn.
la PI~ostb, tu af.wachLwg' vn· \'crdere lAfel tot zo)uKenollmd ;"ltaar ingeri~t hebbende,

~.. m.wuctJeD, onder nomIlJaaI arrest zal geplaalJlt Laatste Telegra.mmen van.Europa.! hii het. arme kind m~'een mee daaraan v~t,
+'\c:.: "orden bij een der re)!emCIi tCIl die aldaar in . e l,et en .prtlO![de h., bloed over het sJtaar.
,. garnisoen li~n. vrouw bielp L~ID ~R beid6D deden de daad

ll'u. JUOEIRA. J van eelf g~bed%l Daarop riep hij eeclI
.VEllDE1IE NIEUWSBERIGTEN. , Lon.ieu, 5' AoguHtus 1879, ~,30 vm. ring te %lIqljJ, die 'e namIddage bij-

G i ij verleIde ~ wat offer hij ge.::'t!lOver Sim la heeft bet Britscbe ouvernewt"llt· De ~ecretaris vali Staat voo I KI' e dell Ill\nwu~n bet liJ·k.. HiJ' PO"" abl"d "d' lo: d.Ma C I I' 'Il oonlen ;Q," -.. ~
IJ e hJ IIlIJ ge rt.~n at . .'oor· a;agna'.·1 I beeft éene mededeeliug gedalln omtrent but voor de buitt.ntijireld .gehelm te houden,

me' de leden d.r B,l,ache zendIlIg op _4 JnhJ 'I Kaan.qebe Gouveroemeul Wat Ae IJ, lekte uit. Toen'.ar~.f hij iedereen het hui8Caboul 1- '1" be' r- ." ooren t '.
te.. aange .. omen,eu me~ mlltlure eer • i uitgavu/'. voo!' deu Zuluoorlog betreft, is schik. deuren en ,"'lIsten en dreliCde, welge-
WlJzen OIlha_Qgen ~U. N~ nIeuzelfden lIoYolld ; king' gemaakt OlD .dIe zooveel IDogelijk te;;en de zijnde, dood en "e~.rf IRn ieder die hem te
had. de Majoor zIJn.e geloofs~rleven aan den I: Kolonien in rekeuinLJ' te brenlIt'lI. m~t het oog up Vri jd8,\? bu.ld~ hij een soort vlln f"rmu.
'D_!_ ... ~ d d I I . h cl '" co ~ oyer bet lijk, Ali- ,",oorbereidiog tot):le on-.DWU' ve. """'u en el.e I",. .-erst e.m eli .. aarlI:! I eene latere verde"'ling I'our ever'I'''lll'gllel'd tu<- .J "1'.. ;;'':' r

h I ba d bid I k ~ - " ~ op ZonUAK. ~. op ,vrijdag namiddagde r et) e am. &1& i>eeubeee Vrteu e IJ e I ~ I schen lFngel .. ud eli de l\lJlouieu ~Il lall~durlge ij en tijne HOUW"K;arre8tterd en naar de
o.ptie geach.on~en;_ lt rIgkt. gevoegd biJ i JI~onll51e werd Md Zuln-krediet tuege6Caau. . ie I'ebragt. O

n
a..l1Weg 'derwaarta op den

den gelukhgell .. eer der za. eli IU Znld· I hief bij ~. en beroemde lich
.&!rib, had een heel goedelI IIldrulc gelllaak t I A hraham benl vau God
ook in 't parle~ent, ...elles verbe'.erde sIellI' Londen, 5 Angustus', 9,12 nm Zijne ,en pn nil
miDg der Regtlnu&, zeer ten goede 18 gekom"I,. Er bl'eft eel! laug.lurige eu g~auimtl8rde voor hun' lot.

Cathariu Welieter, de moordeuarea vnll discnsllie !Jlaats ~ehad omtreut den werkeli'kell middelstand.
J ra[ ., """ d 1-- . J die de lI'er-D!_L--D...I heeft de doo st onuer<""\81J .neil status lI'an I"U kClzerlijken prius .. ' lie onder.

DIOWIIIU ... ". alt medebetrok-beecbrijA haa.r thana ala eeue misdadigster, an alfCretarÏJi van oorlog beant woordde etlne d
es
-/

de ergste IdUle. Na vergew' gepoogd te betreffende vraag met te zeggen, dat de prins
hebben, de schuld van bet moordbedrijf op,twee op den !steu JUElij wel geëmplo1eer~ WilS, maar, ~~+---~--~",,,,,,.,.._, _
,ndero pel'llOll'~lI\'te beohl.eo, is liJ goéilldigJ lUet dat hij geen slgenlijke &aIlsl.eliing .had. Hst

DonderdaR' IC~D Ot>tl mid.ta.~ verscheen de
Dt&rban io Tafelbaai. Op V rijnng 1 {lezer uit
Bopjaud vortroklcen, bad zij dns ban reis in
ier. minder dan twintig dagen \'OJlJI'Ilgt. Het

'; ... 1 harer pallSRgiers bedrnagt l.indereu en
'dien.tIXxJe. inhf.~epen. ruim 150 wnarvl\f1 er
'83 ondee het hoofd Kaap.'ItaJ voorkomen, name
lijk. de familie Stone, de heer en 'mej. Mustf'rt,
cl. Eel:". Hamilto» met t'chtgclJootc CII dochter.
-. I1nr-eD mej. k:' is, de heeri-n GOQ.jmaIJ.
Jf.yer, Nioholson, Mitc~ell, Smytb ell de uxeri-
~'TaD oos onbekenden naam.

. High Sb,-rif'. Oftio~, Capt' T"wn,

18, h A .."n8t, 1819.'

IN Execution ol tbe Ju,llCm r.t o( Ibe Circuit
Court, the foJ.lolri,.g Sale .. il! t.k'; ~Iaee: +,

DiviJion of Ali ...&! North.
CARL JOHANNES ROBHEH'fZE v•. LOOI:;-

ADJ:tIAAN . KUTZE.

00 W, doudlY, the 10th S"ptcmbfII 1879, at
10 o'clock I.m., at Ali "al Norl",_1 Bull, 2
l"UD!!' Bullocks, 19 Cows and Heir.,.., li Cal~e@, ~
400 Rh.., P (mor~ or I..ss), 2 Hors ... , I Tent
WIlgon, eteeier •.

JAMES ~€HOSBY, Hi~hSh~r.f.

Koop in het' GrGOt en Klein, in ide . Lang1~m~Lrk'tsllraa
Georgestraat, Kaapstad, tegen

Bewerking en Duurzaamheid -_._...., .

Kalltoor van d"11 Ba juw,
21 AUjC., I M711.

IN Executie tan Gewij.de Y.1l h· t Ho 'I( (If'
r~l(,.bof, i".-Ie bl 1'0' der:!"ln~lde Z'o', t&l

de v Ig'lIde \'('r~ol)piIJI( pl'Rld hebb .... :-

.:..fdeeling M08selba.&i .
ADA \1 JOH .\~NES JACOBUs GEREeD

V<. G!BHIEL CllP.ISTIAAN KP.YHR.
Op Vrijd&Jr, den 6.1eo S'ptembt'r, ·1879, des

voormiddHt(H 10 uur, op ZOff(folltein, _.;( l.~rd,
.) Z -d-I ('IJ To 'm, 6 Koeijen, 1 Gewrer,. Vaar-
rn, I KuIf, ~"'ol!voor'. ,.

J \MES ~r. CR'cJSBY/ BalJu."

IN El culi,· "a, (i~" ij.rl~" V.II, hel i). me'
Il 'u i Hur i. d h -eron 'er~em IJ" z .ak ~..1

':e '~':!e de ,·~rkoo(li[j-. I'll t~ ht'I,"Jt'l! ._

Afdeeling Aliwal Noord.
O.\RL JO!IAN"ES HOIJBERTZE n LQl'!IS

AlJHIAA.\ KOTZE.

Op \\'o'·llsd'g. if,·" 'IOdp, Sppt'mb~·, 'Big,
des .. or.loi 1'~Ii':s 10 uur, t \liwal ;>\"u d,-I
B~'. 2;0 "'P 1I~!!e", 19 K" I,U pn \'Il&r,en. 12
KH1ver("" "400 ~ch 'pen (m'"er of m:iudet), 2
P"a dell, 1 T"lw ;:P', e,,'.

JA~'IES .\1. CR ShY, Baliuw.

O..~DERLINGE lLUTSCHAPPIJ

tt~', ~i'lfjr ~ell IJlr ~\, ur 'l.- ki'-~'i trI' (p'uill \'
d"1 v.calur" \'eroor,,,,,, t 'oor e ..f" ;,1. h· id 'nll
d . ,,,lol,i "oor 'Irip m all '11 Vii' d·, heer.,
H. :\1. ARDB.Rl'IIL 'IJ .. hee, H. II AB.IlERNE, d,
t enil-:t' gé. omin· erde' Kilo id;:at lijIt"., zal d.
V. rg ..deri, g h.m helJbe" le ht'rkie ell ,vol,e 8

Acto \'all 'e Maa1.8cbapP,j.

T4N

LEV ENS V E R·ZEKE 61NG
VAN i'b: AAI' lIE GOEDE IIt>OP

(M~JAL.)

Speciale AIgeméene Vergadering.
ME U B E

. IN ZUID AFRI
88, 90 en 92, ~A.NGE.ARKT8T AD. ITE.\~IS ",r t I.i<':~<l,· ~ ;:"It", rlal .,·tn

\.... S"~l'i,,.I, A~, m"c e \,,, .; ..d- iltg I,.,
I""e ,I e, mt!' M ,.[.chupl'ij g. huu 'zal 11'11' d."

i ", d," ,\IVTVAL HALL op

te he~i~t"f I "7ot'usda,..cr,' 3 8elttelobN' ;ts.,
plaill"i,tg VHJ

rU k ,·It'llI '.iI'.

D. I S:A A C' S

TEN TIKlf UKK '8 M 'IIOINS,
t' .!a rPlj Iii " I!

kl Zi.Ji1.1·', l.iJI'1
• I

rddH. \ tJ~ 1.1 jl ..,
ht'1I III :~!IIi1:

er IIll i$ . UI".

,J: C. filE, Jr.,

.M'-ltu.,1 G"I,ouw!, , Kaapslad,
9 Au~u·'u. 1879.

S. cr. till i•

S8, 90, (lU. 92, Lallge"ua ..kl~h'aa

Parijsche Tentoonstelling, 1878.

Md Medaille Beb •• ade fia •• s.
I)AS bntpakt ppn pracht il{ ",sortime~1 RJ1~

KROON lIE PI ASOS vali CRALLKN & Sill',
IlOti jl: It iJ'BIJHch NOlenbout, Uub';ele e .. 1'.Uktlft
Aklie, g.,tle~1 III \Il'laot: I{t',at. g'·p"nc.-id.· IIJO[

ou,l ilO~elt'lIle F nut.n, helte:f ,I' .\lu 'el"" 't'
eik.' "lJ <ie P.·il~cl,c T-,.lo,,".t~llrng '811 l!-~' "
.\1" ladl!.: ,j·Ho!.neur" b b.nlf! ht'bheIJ.

NB.-Ol' HIIUHaa,.: lij n Geïllustre"rde Catalog\,escn lt! verk r
)leid 7.01 WOHlt'1I t,+uj;tht"ta,t!d 88D\de" J\ooprr \'~ (."" of II"d, r A.tl

E MACHINE r\l{rrI~R & SO~J.S,
.ir'

IWl'\Lt: ,tGIIJ\TIL\,
Adderley- en Kerkatra.a.t.

G E'fUGSC HRIFTEN

: "lIe PianD' bij de beeren CBALLI':N & So~e-
fttilliceerd, liju Z.er vol.lot'· d. IIIstru.lllelOlt'lI.
! ANTON Rl:IHN,srEIN.

ZAAGBANK, m,,1 Ro"de Za;.:el , ,oPt hall of stoomkracht, met B.llldl':iI';
MORTISINH MACHINE, met Boor ,TOt·stel, ing-erigt lIlet S~broefborell
WA'! ERI-OMPEN, eroot <."11 sterk, op IJ;&:er~lI,rRamen, m-t ~ware Vli"';.:wielt:1I
:nOT1'ELMACH INES, voor 'Vijil en Bier,;orn 4 eli 6 Bo.ltt'l~ le,geliJk te vu}lell
I:\UH.I\MACHINES, 1!!;lIst verheterde, om',50 dOlolJI' per uurite kUiken l
LAANMAAIJERS \III: Glasperl,el' te snIJdelI : 1 •.
KLEUH.MACHINES, voor SclJilders, 0111 Ei;';ell, Mahonie, ~aliJD; Ahor!d¥>Uil, r

l
'/.-,

kleuren '1
W.A.SCH- eli MANGELMACHINES i I !
ZAADBOREN, 0111 Grtlenteza.lell, Miclies,.eI1Z~, te ZilUIJelJ. I J

ONLANGS INGEVpERD DOOR! i

G]<}()RGE ._FIN]_)LAY & bo"
_IJnrpakbuiul, Granstraat. l !

r I i

i " I', ,!pnk, dat de bc~relt CRALLEN & Soli' .tl I"
1I'1e\laotg,j tlJn, legen luatige kOt!t.en Palllu8 te Jer,·.
rt" V .. n uÏlmuntende bswa,.kill.g en %"iveren tou ...
I.urne Piar.dlu .oorsl .,r<llene" opmerk Ilij(, e:s
~e. k ....llnr:jlj( .oowel wat gO!"lkoopt. als uil.!itdirr.'
dt boedu"i~h ..d~n b..tnft. De in Parijs '!fOr e

hte, ell CUALLEN & ~ON I(eexposterde In8truID"nl.1I
<l.,leli lilet RIi.eL hUD, moar de geheele E ..;,;dacLd
a Ijo:leelilij( g'oute etr alln.

i ) M.A., ~1uc. Doe .. Hon. li.A M,
f·OHN STAIXER F.D.C" E"ge!ecb Jllror ('I'
. , de ParIJMCh .. 1.ntoo steilID",
; 1878. '

ID·E Ondergeteekende Koopt iedere hoe-
l veelheid STRUISVEDEREN, en beta&lt

dei volle waarde,-Is op ,kantoor te vinden
vs,p' 8 v.m, tot 5 n.m.

- I E. G, !SPELING.
'0, 20, Burgstraat.

Vogelstruisvederen.

--1--
:

I AARDAPPELEl\.SNOEK Pj£KELAAR, kOtOXIALI~: PRoDul\'rElY~
; , i
' , >

"eidelbergs~he Rolta.bak
:aeidelbe~sChe Bladtatlak'

Julij 23. Beschjes-Th".!
-__;_--~-------,--- • T~ Koop "~gen de T ...n~ .. j Mark'!,N.~J.~j).~ (;Ol~1JUS, ip~jjze~,· ~ ~ ~ol V;

T.L\NDHEELKUNDIGE. ~1~RU1SV.•N D~a BIJ. &; f8.~

htraa4 .......
i,

, I

J~.~~~t"

Te Koop in de Pakhuizen van
Loxa, CDHBITT & co., Olh,augeu IHW "Lapland,"

: Een Versche Bezendin9'

~AHDAPPELEN,
i TE KOOP }JIJ

BURY, ARNOLD & Co.. Burgstra.at.
I -4==- __ LL_

80, Lallge!trll&t.

SI

!Gedrukt bij ~.wI:TS &; HOfMJIr K, :\ o. ~.,
.J4ateelatraat, KaaJMttad.1

!
i

,~I,.._..
J:'AAlU..

r >

'j
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KY.~IGK RAPPORTRN,
onder lUldIlren een over de BeeproeijiDg, werdeD in-
gediend; Zij zullen wordeD jl'edrukt,

BRITSTOWN.
Op eene Vl'fIll!! .,an den heer Powell antwoorddl

de Koloni&le Secretaris dat eene memorie WI\8 ODt-
vlUlgen vaD de injl'Eiaeteuen VIUl BritBtowll "erzoe-
kende om de opri!{ting van Nln periodiek Hof aldaar
en dat de Regerinjl' haar best deed om alle plaaiaa~
die daarop aanepl'lUlk hadden, YaD periodiike hoveD
te .,oorziln,

HL'"WELlJ&:RNVAN I:-IBOOJtLINGRN.
De heer Froet stelde voor dIIt den Gounrneur zou

worden verzocht in de flAn.taaDde ParlemeDtszittiDg
eene Bill in te dienen met het doel om deze huwe·
lijken iD de Kolonie te wettigen,

De voorsteller sprak ten gunste vaD het wettigen
der huwehjken vaD Kaffers met hunDe eerste nou·
wen, die alleen ala wottijl getrouwd moesten worden
geragiatreerd, waardoor hare kinderen &lléén op het
eip:endom der oudere Il.'\n!!prnak kODden maken. De
tejfenwoordige stallt van zakeD, waardoor ,de huwe-
lijken .,an inlandel"l niet wettig werden geacht, ~er-
oorzaakte heel wat moeijelijkhedsD in de Geregta-
ho"en. ,

De KoL Secletaria beloofde dat de Regering
gedurende het races hllre aandacht lOU wijden !Uln
dl zaak, mMl hoopte dat de hoer Frost zijn voorstel
"oor het tel!ellw(iordi,?& lOU iDtrekkeD, ten einde dt!
Regering niet te dwingen in elk gt!val een nilUltre~eI
in de zaak "oor te 8telleD. Het WM een allerbelang-
rijkst onderwlrp.

De hier Solumon sprak over het hooge gewigt der
lUk, die heel Wl\t oveIweging verdiende.

De heer Hockley wae voor het voorstel, dewijl
daardoor in !froote mate ieD ainde zou wordem gemaakt
aan de veelwijverij,

De Minister '"ll InbllorlingzakeD sprak ook van de
groote mo"j,e'; 11,erlell aan de nak "erbcJDden. De
,eehvijYerij i"'8Lund reeds gedurende gellachten
(Onder de I\allers, In "erd III~ eeD wettig j!ebruik
door heD btechou"d; eD de heer \V. Porter had reeds
voor jar'D, toen deze zaak werd beaproken, de aaD'
dacht ge.,68tigd op d~ enorme moeijelij.khedeD ver-
bonden .1Ul dil zaak. De Regering bad niets tegeD
regiatratill; maar om alleen de kinderen der eerete
YrOUWBn regt te ge'l'lD op het eigeDdom, WII8 een al te
dooriUtend. mll&tregel. De veelwijYerij WM in
Iwang onder VIlle aDdere volken, zoo als onder onle
M&leijers eD uie andere natiel,

De heer J. Ayliff wees op bet feit, dat onder de
Kaffll'!' de Vluuwen heel goed "isten, dat de manDeD
rich TOO Yele echtgenooten konden aAnschaffeD als zij
wilden, en daar "eelwijyerij DU eeDmaai .en inte-
worteld gebruik wae onder die lied.n, zou het niet
regt rijD om al de daaraAn v.rb';JDdln gewoonten zoo
dAdeli)k af te schaffen.

De laeer Frost trachttl te betoogen, da~ de Kaffer-
damee teD g'UDste 'van het beait vaD Mn ech4renoot
waren; mAAr hi) trok rijn voorltel terug met verlof
.,lIn h.t Huia.

Dl'!" DRUXPKJ1.8. .
Dr, E.,eritt .telde .,oor, dllt het Huis in Coruité zou

gaan om de "olgende resolutie te ourwegen : •• Dat
dl Regering wordt verzocht om noodige schikkiDg~n
te maken ten einde editeurs van nieuwshiaden nn
alle hlaauwboekeD te voorlieB o.,er 'puhlieke zaken
en tegeD kostprijs nn &lIe andere zuIkl blaauwoo.-
kin all lij mogen weDschen te verkrijgen."

De Kolonial. Secretaris wees op de k08ten dil aan
100 i .te zouden verbondeD zijn, en de heer Scalllen Wal
.r "oor dat aan alle publiekl boekerijeD rulke blaauw-
boeken gratis zouden worden gezoDden; doch de
heir Solom(On 'legde uit dat in Enl1'eland b,v" waar
die hlaauwbaeken .,oor de pers beschikbaar waren, om
de allermeene geen aanzoek werd gedaan, ~n men
dOli maar .1 te blij WAl!om ze tAl verbranden,

Het .,oorstel werd aaDgenomen,
HKHMANt:SPY.TRl'SFONTEL'1. ,

op .,oorstel nD den heir Tenn&Ot werd, baloten,
dl petiti~ .,an iDl1ezetenen, .dier plaatt nMr eeDe
.,erkolene commlaBle te ""rwlJZln.

rf.LECiRAFIt:l1.
De heer Uold~htllidt ~ttllde voor daL het Hui. in

comité zou l1'aan orn de rnadr.aaruheid te uverweilen
VIUlde verleDj{lDg der teltlj{raphische li jil nMr C&I·
.,iIlia, O'l6r Piketber", en Clanwilliam,

De voo1'1!teller trachtte duur Clj(t'rs aan te toonen,
dat de telel1raaf ZOO Rls duor hem "uorjl'flStf'ld heel
wat voordeehger zou zijn dan de hjn ,die men ... !ld~'
aanlegren naat I\enhudt. II00Jr de li) , die hij .,oor-
ltelde, loudet: vier plMW'n wurden ht'l1'oordelld, n,1.,
Plketbeql', Clanwilliam, L'alVilllll eD Bcandvlei. Bo·
vendiell had bet distrikt CalvlDia nog nooit een
~tuiver van het pubueke geld Il'enoten, ,n derhalve
had het er wel wat IWlSpraU op,

VRUDAG, ~ AUGU8TlJ8.
, BD P..... PBTmU

werdeu ter tafel gele,d.
aAPPoa,.... '

Hilt rapport ftII de Oommieaie o,,",r de. W.Mb-
mertak na het MeeltttrIbD~r werd voorgeleun III

beh~e o. L dat de IDteJ"8lt op de relde. ftII ..du-
der~en behoorde te wordIIl YVmi.clml ; e. dat de
lI.lariaaeD ftII de laOOjilte &Ill dU cl.partemeat .. rboll-
dene ambtenaren iD hersi8lliag behoorde te wordeD
~nomen. '
. Een rapport ,oftr de geldelijlr. salren ftII cl. Mdee-
lingaraclen .an neo", en Olidtabool'D lOU op Woene-
dag iD overwlllPlIJl' wordeD ie.oaen door het OomiU
van het geheeie Huia. I,

.DB :l:OIITU DD JU:PlI'KlWO~OGD.
op eene naar van de. beer Merrimu antwoordde

de Kol. Secretan. dat' tot nog toe nilta _ vlrno-
men omtrent het undeel door de.. Kolonie bij te'v..
,en tot cle Iroeten nn dn ZulD-oorIOjr' Iaet enige
w.t men IllÏllChien lOU hibben te betal~D wu voor
het oDderhoucl der traDlportlcbepen in SimoDihaai
(hoor, hoor).

DB OORLOG )(RT JloomOIiI.
, op eene Tl8IOI van eten heer Sauer antwoordde cle
Koloni'all Secretarie dat het wu.r Will dat twee 0018-
mi-naatWIli808 waren genomeD door de Bephutia
en de voerlui gedood. '

IA~IITAt)oZ EEP17NTIICHII 1'B.U(W AY.
De .. Bill werd voor de derde maal gellIen.

urrGATBN vooa LIIDU.
De: amendimenten io dl,,' Bill ,.maakt door den

Wetg, Raad wmlen goedrekeurd.
LAlfDLooPJlBBWBT .

ToeD de derde leling deser Bill ter .prake kwam
achtte de heer Fuller het neodig din landloopere alI~
mogelijke bnaen te Yll'IIChaifen om werlr te hijgen
op de puhlieke of printe werken, alVOl'8D1 lij wer-
den gevangeD gem ale miedadigera; vooral ook dewijl
luike lieden die miuchien WegBDI droogte of andere
uken ,"n werk konden .,~den,'konden wordln ver-
beterd door aan het werk te worden geset, doch in
glzelllChap vu .,erharde vagabondlD slechtl grootere
misdadigers werden.

De heer Brown lei dRt lieden, die gepakt waren
wegem landlooperij, en die voor den M~traat
werden gebragt, in vele geVAllen zouden 'worden
vrijgeaproken ; In dRt men door de aanname nn

AFD l!GEN. i)i; \ h t d in d h F II, De heer Powell ., de &aD~ht, op We( Jli:o.: e amen e ent .,an en eer u er zou blijven
U, van ~877, met tot eene wiJ'zimn'" " ..l....j waar men Wal.
van, tin. einde de magt t. "'g~e;e:;:t-t De heer M. de Villiel"l eprak ten gunste "lUl het
Afd 1·, ,.. ,,~ amelldemellt en lIChtte het veel beter dat _.- een

ee Iqg'!lwegen alsook om dele te jll(i-i IWJten of t, doen afw ' ~ ; landlooper in diemt kOD wordeD besteed bij een
Na eenige . het debat oyer deze 1:~1.i,hoer, dit bepaald verkieelijk wae bonn het dade-

verda.egd tot W --- lijb zenden van 100 iemand nIIar het harde pad'
, 1I1I:T' 8 :' r l en de heer MijblU'll'h wy van hlbelfde !!,lIYoelll,1. '

D h il .• , I, Hit amendement van den beer Fuller wlrd II&n-
II ~r r~wn s.teldf .yoor, dat oen regis~i "'D

~Ie. kweek~hng-OMertllzers, kcstscholierea: ,*'n genomen.
Ieertingen III iudustfiele /j!c iolen, voor wier o&eidi.... De heer Solomon stelde de derde lezing der Bill
toelagen d ~. bl' ..... roer over, 168 maanden. Het deed hem gen08ll'eD

: wor en :,reg'ev,p :Ult pu leke fon Di ~ dat het Huis het amendement van den h .. r Fuller
worden gehouden, zoo~t lmen z&l kunnen riéb in
welke mate die allen ~e1- oogmerk 'vervuIlln'" r- had ~nglnomen; doeh hij wu tegen het beginll8l
h:~DDe opleidlUg, wanDo~r; zij naderhand ill cU':: der Bill. Er was geeproken van de vermindering
ZIJTI. ' • ' " der diefatallen, en .,oolal van de r.fname van het

De heer Solomon t~j~tlld •. of zoo iete doeait~ ~lakken, tot het bewija wa&nan .preker v8l'8Chei-
~as, alLIl1lU8 wat Je l~,of0 dlen8tverrigtinge~ ahir ene opgann voorlu. op dl veediebtallen en het
lieden betrof. ' ' 'I plakken W&l dele Bill gegrond, en bet WIlS geble-
Il ~." t r b .. ' ,I k.n dAt. di. 'beide O"flrt1'edingen aan bet afnemen

.. ,'. irua er VR.n n olitl~;!zR.hn zei dat er eenfi'p waren. Bovendien kOD VI\D deee Bill Il'root mie-
tijd geleden wel. op;.:a.~q waren geschied omtren~ b .
den loopbaan van )tlllg'oli'd'lI die de genoemde 1iebólén ruik wOrd'D gemaakt, en hij WII8 om dele reden
hadd lat 1\ .I. I vooral te~en de Bill. Hij bewe.rde dat eene goede

en Yer en, en vo ..r,!,!lme, !jk van leDuelin"p'Q,' en atlrke Polleie veel beter zou beantwoorden dan
maar h.~ WM bepaald ollrrjo:;eh)k sen bepaald rgit- krachti..... We ..... vin'" in deze zaak, en dacht dAt
ter daar vaD na te hOlldeft.,' ' , ' ",-"!'i-'"

. ,ne he~r Brown zag h~t1')Dmogelijke hienu';di.t' dele Wet slechts I&nleiding zou geven tot de wedlr-
III, oa tULch', dat men? ~Id w,egsmeetj• doQr jo"" in~erinlr ~ .lavernij."
Inlandil'l! eo. IDland!che 'l1l.isj .. deD kost te o:ev"';:-" e heer bertaeD wu tegeD de bepaling voor het
h t I d .. t ' " ~.."- opllgge. van schade",ergoeding AAn landlooplm; een
en op I el en, terwI] iv~l",n van hen, loodta ~id~: roete was vollromen glDOeJl.

scholeD ~!lddel1 verlateIl, '.'reel minder wl\IU'd wJ.r.Jl '
dan ti voren. ~Jen m~t zorgeD dat de e~lI' :~f' -' De heer Ph. Waterm,eijer 'Prak teD gU'llste der Bill
aodere maatregel werg ¥iowen om te' zien of 180' di .. gemaakt W88 .,oor zebre klaaee vaD landloopera.
waarde kree!; ~oor ZI]n ~I ' ',1 : Er WAl!reede een Wet tegen plakke~, maar er -
; De heer Pattl~on w.eeal 0 ' hit gemak waameei&, in: ~eell8 ~pa.alde Wet ~en laDdloopera, !Ue overtre-
Bngela~d de, rt'gl~trnt1e ~all gewezen 80ldated, I~p; de:: ~:.et, al wyer ook eeD tegen lieden lon-
"1aD Un1~ersltelten, en l~rling'eD van lief~dige ~li.t-'; ThJ heer Solemon lu een artikel .,oor uit' het rap-
en, n. hUD vertrek werrt gehouden. Men kon "de"pro~f nemon met de z ~, dewijl het' voonU 'odk; p"rt vaD het Magietrutehof te Alice, ODl te bewijzeu

ti d " dat er rtleda "enoeg..... wettea bIoRtvadeD tejleD
'zeer goe Wil.'! vo\)r e 'obge li.den dat zij wi&tI!~ ; laDdiooperi j.
dat Dil bun vertrek nw de school nog n "';;'..'a." ..,.... m 00" 0 h n d ..t.1.:., d '&e "~-i De heer KII.)ter zei den heer Solomon ten eerste te
~ "p (I wer )..,LqJU In ' I' - be d d' h" d d hDe Kol :3ecrt!wis ''7 e .h .. l"k d" won eren wIgeDe le08 IJlOn er goe 'fe elliep.
zaak en . Diet . h ,e, e ~p ~t m~el)e I) e.,,r~ Doch hij gaf dien heer klop wegens dilu. in be-
iets kOD b:f.stlln. 10 oe;-di Regenug ZIch m~t '<f j. Icherming nemen nD dil gekleurde klA8ll8 'in het ai-

De hellr PatersoD zei 'ti in Engeland (le Re ini : :, gemeen. Het scheen, dat dl heer S?lomoD eiken
w,,1 wist waar ::.5 (XJ(J ru"'l ; d 1 ~ -~, zwarten ng~bond, di.. balf ~kt, Iemand stond

, ~t ivan e. egerreserve ~tll)l.' un de gapen In de etJ'lll\t zonder lete te doeD ip be-
gebI8v611, "Ier namen allfon "eregu.treerd WRren;, ,; h' 'ld S k L. d" rdDh' 1 ~ , ~ I "" , , 8C ermlDg WI eDemen. pre er ... tOOA'e V8 er

~ eer;ju umon wa,~ ~~gen let voorstel, JllII,&r·,bad.' d t d hSl d . beat "di I der Dleta t~flen dat de ,.liolr: h t C'té li a e eer 0 oman oor zijne n) Dg "an I

g
ehe 1 II . d z'T 'lIlaar e onu T&Q,. ,ti oDtwapening der iDlanders ten elatte de~elangen

e I UI~ wer vérw~z"Ill., " ) , der iDlandem zel"'D bekortte. Het zou eenl oed.
()p vuorstel vali dell ~~r ~canlen werd eindu)k! zaak zi)'n .,oor d arte &lJ d Bill l .

besloten dat bet COlllltq\'t-n het geheele Huie will-; e lW D I wer aan
D h t d k 1 - d .. ' , I,' 'genomeD.

d
eer eie zaa "all ~tioll er WIJl o"Qrweegt. &Oil " De Prokureur Generaal trachtte aaa te toonen uit
"z,> re!lO uue zaloverweten .' '~d h f d B' I .Ve hee~ Br t Id iv.io . da 1 ., ;; en aaD e er II dat een eeD.,oudlger eD meer

de Publl'eke ~"hnteklt~~. 'br, tda.d.bl]dragheD~t' oDachuldig weteontwerp niet kon w.rden TOOl'fl'6-
.. • C!,: I~ ':)"'fi eva: enng van et' 00-' ateld.

derwIJl ~uttell ZI)t! "h11!f!oelagén:'.en elechts ZlJ}!e1i· Einielijk werd belloten de bepaliog te maken de-t
worden betaald, wnnnt!er; ~en geh)k bedrag wil.r4t een.MlLS'i~traat in.ge"allen na landlooperij niet het
gehev~n ,door schoolg'el~rt ID de verschillende ~q.., i-e!Z'( ZIU hebben om eeDe hoete van meer dan £() op
le~, dIe aanzoek zulleD id~en om to.lagen .,an ",pll-' te lep:gen aan den man di. den beweerden landloo-
bliek geld. , I " " k .. ~ ')1' ,., hh'D 't 11 LJ h I ~ per op WIUlUWl Ip:e wijze 10 ~ teDlI nam.

e VOOI"Ie er was tel£"~ it a gemeene oDoere.ti!d-" Eindelijk hield de heer McKa no eene red..,oe-:t~~an Ic~ulen'dzonder 3a~ er aeh~ Ol ,we~d gEslwtlJ, rinl! tejl'en 'de Bill, fin zeide dat ~la leze in werk'injl'
h' ~or .~ °hu In 00& ts wer IJgll ragtln v~r 'werd gebl'Ri't, binDen kort de erg.te klAiten lOudin
etdon Germ). ullne~ kl ,~Jr~n, zoow III veie. scho1!l1i worden jl'ehoord over gevallelJ van onderdrukking eD

op • !'VnzeD v()ura ms:l\, Il te zeer het genl w!'" ' bardigheid, Diet alleen vaD deD kant der inlanders,
lIet vQorst.l werd teriWtt~trok~e~, nadat er befoo.td. maar ook van beboeftige rondreizeDde Europeanen;

W&ll dat de ZR.ak duor ~ C;Omm1B81tlo.,er Ondet'nJe en' de heer StÏjZant wae ook te~lIn de Bill, daar die
zou wanten OVtlrWOiltln. ~ , ' 't beh k" d h" pl, , ~ ',; ~00l naar oore~, ~OUwer en, %l)n e IJ 'aD an

~T, PJol'L 8 li:KHik 'TE nON OIlBO~CII. .' -In de aanstaaDde zlttlOg een.' opg&n te vragen "aD
,De he~r Scmilen krelgt,,~;ldf tot de indieDing ee~tlr' de l_ieden die ~lIren opjl'eb~t onder dill. Wet.

Bill om \Vet ~u, Ó vau.'l$4fJ, mst.lJ.jtrekkiDg tot <le' NadAt de 1\01. S~c:e~rls no~ had.!feeproken ten
aaDstelling 'faU ean Ker\!btstuur van de St. Paufs- I!',Unste .vll:~ de kTach~lge IDboorlingpol.ltlek ~~r Rttge-
Kerk, t~ Rondlbosch, tt! be~roepen en andere voor_i •. : rlDg, zeI hiJ dat deze Bill teD doel had dlepohtlek ,door
niDg in Rlaat~ daarvau \l}I !naken: " ; _; te zetten, opdat, vooral imn de GreDlen, eene herhaling'e I ; - zou worden vOI)rkomen van de onheilen die in die

EEN AGRNT-GRNKR~At voon D(,; KOLONIE.. , ' strekeD hadden plaate geaad in din laatlten, tïd.
D, Keil. Secrotaris .,e)tiFde de aandacht van h;ti De Bill werd voor de denle maal geiezin. J

Huie up- de g-routo Jio~teD, verboDdeD aan 'b,t; pdSTGRLD&N. 0 • I
tegenwoordige departer4eot der K roor1agentt!n~", ill': Than. kwam de derde leziDg dezer Bill MD de orde.
~~ElI!ln4, Terwijl ~i) zulks d~ed, oowtlflfqt!i . De heer S8ller steld~ voor, dat op iederen brief nr-
bIJ dat, eene .benoi~ug . van egn ,Ageut;;gtl: ~ zllndeD vaD ellne plaate nlUljl'IIlne andere i. dezelf.de
nuaal weD~heh]k w~,l lllet alleell Uit "Colli ~"i; Ii.kale afdeellD!!" eeD ~tgltld nn ld. op' een bnef
CODomiaeh oogpuDt b&®ouwd, maa~ nog me~F;' wegtlnde een half on. o"--minder lOU worden betaald.
met het. oog op eene lf~Ujkp beha:ti!{in~ TI\D cle M"; De hru Merriman Will vaD geVoeleD dat de uit"er-
lanfl:en der Kolonisten. HJm het, nut van zllik eelltl~ kiojl van zulk eeD .,oorstel zekernadeelig lOU lijn voor
ech!kking toe te lichte~ IDlUlkte hij gewag van 4á deinkometeD.IIij z&l!lieverclt4ereeneenvormlgY-l't.
d!UlDg i[J KUIJ!!ChL' eec~r~téiten, welke wns gey~~ ~eld .,ar. 2d. dan nn 3d. werd opgelegd: Hij wyer
op de publicatIe tt' lfll~"llvan de yerklariliJ ~n hevtlr "oor dat men de Z'a.&kvoor eea laar ZIIUlaten
eene kieerlllakijr,-l\dur,ntlC, dat de h,MPi'Che ,IU~ O'IlI"lt&an.
g.riD!; lI,e Koluuie ~L1Urrag-en om .drie Illilli."o!~ pH·' De heer M, J, Lou" wal ook hienoor. "
te, dragelI vo,)r dou ZUlll'.i',)Or!O;;. Die v~rklarlng w~ De. MiD~~er vaD Puhliek.e Werken klaagdl er over
Diet alletu niet \egtug-l>itDrilkén door de KrooDllj!en~i dat meD bl) de derd? lezmg tegenwerpingan ging
maar gedureDde tif'lI ~a&rtln ontdekten d" I\TO<ll\' mak"n tel!~n NlD8 Bill, nadat deze de tweede llring
agentIlID het bedrug niet. 1tIaar specnlanten, dit! W!lt~~ bad j!epMseeld en in Comité WII8afgehandeld.
w:aarhwld beJ;end wartJilj rnaaliten he~1 "'Rt geit! d",lt Tle heer :StigaDt weil!! op de ontUi'gelijke vermeer·
belegginl io Kaap8che 1fóllddu, di~ halloe wn,ai4e Jerinj.( in de c',rrelp'ndenti. die bad plaata gehad
op de markt terug kr,g~n, toon de wlu..rheid \!>'ti: sedert >d~ vermindering tan het poetgeld i doch dl
k,tlDd Wal. ~ i heer 1atet;'Oll W&II .,oo! een eenvormig postgeld, daar

Het .,{lol"ltll werd aJnltonulll6n, het gekheid wae om Iemand die b. v op een kwart
'.l FR"'8E,Ril~~"'CHE ,,,gu. , '"~, mijl afstands van de gteDle,o eener ~ale afdeeling

i woonde, .WAnDeer hij een brief ieta onr eie grenzen
op v'-lotStel van de£t ~t;(lr Auret we.d de VIII'i wilde zenden, .d .. te laten betalen.

kozen CumIDÏ!8ie over~~ bijdr6j.1~ van Fr&8erbl1~ Na wat .,erder gepl'8&t "erdeelde bet Huia rich over
tot deien "eg zameni!e teld uit dtl heeren A. '4+ het- ame1ld.ment .,&0 den h .. r Sauer, dat werd .,er-
:iimidt, Jl .J, de 'Villi~I'!,;, alker, Powell en de; fobt! worpen met 38 tegen 20 stemmen.
~teller, ' Jf,' " T~l1 slou. ging de derde l.rini der Bill door,

,Ill l,J.,.·il\ 's I'AS. LA.NOVI':&HUIZKRS LA!{DSBILL.

Ill' hellr Tennnnt-~tt'l&e ~c'or, ,lilt het 1Iu18 ill comi~ Deze bi~l we~d yo~r de dlrde mw gelezeD, zonder
WUI!" (!1¥11i "Ill' ene re6Jlu!ic' te "Hr" "r'~n teU gUbJ:ié . dllt er ,,'>!llgi dl8CuMle o.,er plaate had.
V'l\11 het ~()ell ePlleT vlt1;_~iJe upll'leting vour den ilarrl~~ LANOLRl.I~.:s EN ~KENTE!<I .,AN INBOORLINGKN,
vau een fpuurw,'(! VI1Il l:Jl,r1,tt·rivierstati" aUAr den vo~t Uok de derde lezlDg deler Bill ging door.
nlll ~Ir :l",\\'ry s l'fiS ohi Suwel8et \Vest. .!, . MUNIClPALE !!1£8PaOKIJING,

1l'1 :lliilJi5ter ,an l'~l1i~ktl Werken z~i, dat ';'d~ De Bill op de beleeniDgen "oor dit doeleinde werd
illgenieuts hi\,ldl'll "era ~"f·teerd, dat d~ lijn ~:~Jkl!i~p ,ook ,"oor d~ derdi maal geiezin, na heel ~at dia-
en ![cmakk"'qk kOIl w,.,~en aangelegd, ODhiJ bQQp'~ eUSSle en Dadat er een paar amlndamoDten ID _{tin
dat het Jiele lid ml't dI4'erzekeriDf( teneden z"u,~ffi. gemaakt. ~

De h~"r ll,)fmeyr .~J"rsteuDde bet \'oor:ste~'~r • OK ,11KGROOTING.
Wille l'!\ll IIlfonnatie, '}, ,;' liet II uie ginll' weder in Comi~ o.,er daze zaak

liet vIooratel werd ~klluomeu, waarup htlt ~l~ met deD bier Watermeijer alt voorzitter. '
Y6r.daaide, j , De heer Brown klaagde o.,er de oDjuiaiheid ill ,el.

~ ~L
~
?

De ~"'rBlaiae
lOU gaan oyer ein
soeken de MDepraak
~j8trikt KomghR. en
hezen geleden ti jdens
,roer .opde grensen, in

Hier 'werd nog al
Solomon zag niet in
genoemd; het Will
bunne _peciall 1L&l~IIT,ralllill'

leggen.
De KoloDiale .,,'~cr,et8,lllJii:W"A.

den verbonden aan het
schade geleden door de
deren Wtreft ; dia I18n
tamelijk lijlt uitvindeu.

De heer Human "118
ment w.tten moest
en niet foor een
GreDzen hadden
waarmede zi j zei ven
al. aan deze u kan t der
leden, dali zouden die "'{'I'U"'OU<IU

aitgevell.
De h$lr Mijburgh

en gaf er den hear
weerde dat de ID

en hunne levens onoffërd ..n
kolonie, i "el del(eli
looestelllng van den

Nadat Dog lenige
voerd, w"rd het voors

meent (tat ge"eraal '
uUUHlr7.1:",knaar de OID jt.n-

Het bot.&aJkalltoor
is door bra.nd vern ield ;

1... '+"' ..... "eTteerd. meubelen.
stateu, dié bij het'

~n inge.ooden,
getabuleerde papieren
Men verdell kt d..n be:

iHij was eenige dagen
en is giatereu in

WOENSDAG: 20 ,AUGUSTUS 1879.
IaVlNI£, H. BUG. '

In d"ze IIIAJ[, die clen vorige!! namiddag ~eopend
wu,' 't'8l'11Cbeen Adve"_t, Buehanan met Advokaat
Innet .,oor de eiachm 811 AdvokMt Stockenstrom
met 'Ad.,okaat Leonard voor den .,erweerder.
ne.. 'WAl! tene ~e, .,óorgebragt door luine &:

00., va,~ KiDjZ' .~illia~'8 Town, tej;:en Wm. ller~ tt
00., alhier. Zi) moest dienen om verhaal van £000
schadnergoe~ng. w8ftllns ,verbrekiDg .,an een kon-
~ .ten op~gte. .,anlde'l .,erkoop tener partij mie-
Iies, die de elllChere biweerden dat in beschRdigden
toestand door hen ont!n.nlten WU. Het bleek dat
d~ ~eer Berg MD de flTma Inin. &: 00. eene ladiDjZ'
m~ee had vl'lrkocht, dil door den aglnt d-r firma
alhl!!r wy !!,oedjrekf'qtd, q1&ar, die, .,olgens .
der fil'IIlA, in beechadl,jrden toestand te ~ing
Town W88 ungekomen;; w68~lv~ zij prntestetrrdp,
maar II toch aan het ,OOmml88l\fll\Rt verkocht, of-
schoon tegen een milld,ilrlln'prije. Nu wae de
of de. firma ge!fII!'ti,d 'Wal op scbadeveJ'lZ'oedi ng
dan ~l~t, worden~e aan den eeDen kant beweerd, dat
de milles besebadigd war8li bij de ontvanget, en aan
den anderen kant, dat lÏ,i iD goede osnditie ~en af-
geleverd bij de Te~heping.

Verseheidene iltuigen: gehoord hebbende,
datlgde het Hof tot V~ja.g.

VRIJDAG, 22 AUGUSTUS
I

IaVINJ: "'•• BB8(j.

De argnmlnten in deze zaak werden voort"'e .. t
en het Hof nam zijDe ~tepraak in beraad. " ,

JORI;IAAft' V8. PIRTERS.

Dit waa een appël ~an Hnl uitepraak
Csledonecbea Magistl'8&t.

Hl't bleek dat de appéllant. Jordaan door de
~pondente W~ gidagv¥rd voor krn&~os~t'n ten
bedrage van £{J en onderhoud .,an £1 per maand
.,oor een kind waarvan, naar zij beweerde, de appel-
lant, eeR gehuwd man, de ,~ader Wal; dat de Magi-
atrAat uitapraak 1iad ge4aari teR'en den appellant ; en
van, d!zfI uitep~k we~ Jteappelleerd. •

Eeruge affidaVIta vali( beide kanteD werden voor-
gelezen; doch het Hof achtte de gltuiglnis teil il:'un-
s~e van het Yl\derschapl .<io overtuigend, dat het de
~tepraak nn den MAgilitraat onmiddelijk bekrsch-
Uildl en het appel van, de band wees met koeten
tegen den appellant.

:-r--
,De Oorlog~met de Zulus.

. V enoheidene te!e~mmen zijn sedert ons
Jongate nommer uit NaW en Zululand ootvau
geu: meest allen betr.eltking hebbende op de
pogmgen om Cete~"YQ in handen te hijgen.
Za.~enha~gende bengten óntbrek:en. Wij dooien
eenige dier dépêohes mede, en men tal ,pr uit
zien, dat de voortvlufs'tige koning versoheidene
malen ," bijna" iu de. pan geloopen is. en het
heeft wel eenigzins derllfchijn, dat het altijd maar
jj een beetje BChelen'~ zal of men heeft hem te
pakken,

10.62.,.m.

de vi jand .. rdr"" ..
in groote IaMM geoccu-

DOI!Lli:an.. n wordt .,oortdurend g.-
8terke, eskortes h.bben.

"",....i...A,-n den berg te be-

Telegra1lsChe Berigten.

ULUNDI, Ding&dag 19 Aug. ll,20 vm.

16 .Aug, 3 nam.-Cefewayo heeft nog maar
~ m&D .en ze. paarden bij zioh. De ruiterij
In "olle Ja.gt aohter ~m. 4, nam.-Drie man
en. drie paardeu gen~meri. Cetewayo is met
4rle man op nog slechts omtrent drie mijlen
afistands, en wendt zio~ !laar de Witte U mvolosi.

• ~~c _

ULUNO~, D~gsdag 19 Aug. 0,30 nm.
Sir Garnet Wolseley en staf gaan terstond

via ~nference Hili n~r Utrecht. Alle lroepen
ontrul~en bet fort te~en den 25sten. Cetewayo
nog bIet gevangen genomen. Er wordt' een
cordon van troepen ~ getrokk:11D 'om hem te
beletten in het Kanslilagebergte te ontsnll'Ppen.

lich door fraai en ~
zomers i.a duid.lijk

. , ID de edare
. Wij begianea

voorteekenln in 0m.-

8lken Dinge-
hier aan, en,~

Het tarief der
moetSt uw COrrM-

pak jee boekan uit
10 pond wogen, 78. 6d.
al. de MaatllChappij 100

"""~n,,r.m lAr "erzending z&l

een kleurling, Stuurman
de Ilabi)heid der .teen-

onderzoek werd
tu~mJH,5tiloc:wr j.:/.llwuuela, en de MajiÏStraat

een (In taardiag '-an vet
He overledene Wal ver-

.terken drank.
vindt zich thans in de ge-

d.lD dood VlIruur·
agena&r, din bijzit

, lene, na eenÏjZen tijd
!!'e..Ár,,,,..,,I. gelegen te hebben,

ond.rgane miahan-
voor ~et eerstTolgend ~
verschijnen, om re.kea-

te geuu.
JlIU')emlntelid, Iieeft niet
bet voomt!!1 van Da. Vil-

hi] er wel tenell ge-
htig genoeg gtlw_t

vlrmerdeD, die tegen het
)~ lIlJIar nu heeft hij er zich

dIIt; h.t wtD g'odadienetleeraar8
de Yerbeterhwen te bezoekeD.

m.e~, hoeveel men V:ul d~ goda-
(l)t!DScIge I!~J'lllUll'H,U der ,zougeoa.&mde patriotteD te

W~Z6I'l, lets waarqp de .. PlitriOt" altijd.
\\' le :was h'H, dH! Ir Zc)Odring"nd op

:den g'o<Ud1811~tl';"rlUll'i vrijheid ~ .egevl!II
jellg'diS"e miadlj,di;;;etS eeD woord ván ernst

, tLUl!tert, !iij patrlotteD, het
dullaDder, de heer Te Wa-
,Wat,. het gelach belAeklnde,

.ater dl~ voorstA! deed, kunnen wij
Onwillek~nr~ denken wij bier &an
s~t iD 1111&lm 1 vers 1.
ijrug ov<lr de Ongersri riir gaat men

Il\J1lgZMI:llYOOrult,: en het zal Dog lan" durell
, poor dil ijverige bemoeij~ln vu
meq nu sP?edljl met het pleiateren der

L.eIH1:i$i('8lflipe,l,die "lak l"t.nu~· .. r de brug gelslfln i.a,
maken; :looda( dit .,edEi61te van lLichmood
fra&)e; nrwoplDg zal makeD. De jj Zllid-

komt nog &ltiJd lJnglregeid wer a&.ll. Verli-
.beeft uw cOrre8p!JDdenteen exemplaar moe-

en de,e wtell heb Ik ook intee.kenaren
da~ het ~ door ben Dilt oDtvan-

n wien' ligt de IIChald ?,

kranten ~orden l<l~tlld op deo post Iitl(iaan.
4elpt Dle~ E'I'4D 4ikwl)l! &I. ona blad

"Il~blijft, l)~tbre~n er exemplaren van kraDO
WIJ .,an buitel! ~eteD ont",agm.

OFF~pIEEL. '
PIETERM~B.I:rzBURO, 20 Aug. 187~.1

Het volgende, on~vangen van het hoofd van
den staf, wo ..dt tot I,algemeen narigt gepubli-
ceerd:- ' 1

Ul.!mdi, 19 Au~tUJ!,-Het laatste nieuws
va,'.1 ,Lurd Clifford is: gedateerd hrden morgen.
H lJ IS nog op het spoor van Cetewayo, dien hij
ooge;lschijnlijk: afge~óeden en in het bo oh
gekeerd had, Eenige ,van Jes koninge bedienden

\ rou wen, alsmede _vl;lrscheidene rijfels waren
in ziifle handen gev~llen. Vandaag zijn meer
dan dridlOllderd ge'fyeren in het, k:amp
gc'tlverJ, :

PlIl'tERMARITZBURO, ZO Ang.
Offil,ieel bekel,d j!emaakt, dat llarrow gisteren

'te Ulundi. terug~ekoord,,~ ~nvelTigter zake.
Laatste Illeuws \'an, VlllierJ IS ;gedateerd 14'
dezer,' ij wns vo(Irt gemarcheerd, Ob80illS
volk VO('gt l.ich bij, hem, eu er zijn' OI·ders
gegeven om den ve~deren VOOI tgang der Swa-
zies af te !.;0Ulma.nJurbn. '

De Euphl'alps is blut 150U rtan troepel'l, via
Kaapstad, WI<lr El\o(eland vortrokken. Te
K~p"tad zal ~laj()nr 1'remslctts batterij ont
soheept worden Tij lens hd doortrekken dor
troepen alh"'r ziill pclle menigte ongeregoldhe-
den vporgpyallen', I}ls het open breken, vau
ltantieus, het plegen Pil; ,liefstallen en gevallen
vau droukonschap in menigte,

BRIJTALE EN: GEtIEl~fZINNIGE
DIEFt;TAL Bl) FORT PAERSON.

De volgende dépêcbe va.n de .1 Empire
Associatiou" is gist~ren ge.publiceerd :

PiiITERID.RITZBURG, 21 Aug.
De Witn!ss vern(l~t op goed gezag, dat op

'Fort Pa.~I'!!Ou efll vf)rrnetelt! en goeheimtinn i~e
diefstal is gepleegd .. De di.;;triksbctaalmeest,er,
die aanmerkelijke somm~'n had te voldoen ,'oor
PM &angekochto Qssén, han cen groote som aan
specit> in:coo ijzeren:ki8t iu zijne tent. Uie kist
is door dieven geop~nd an voor een bedrag van
£5000 bestolen Dé tent st<Jud aan de heu >,.:1.
zijd~ buiteu het fort, Over dag hbeft ecu klerk
het toezigt, maar des. nachts is er geen !l!lJere
bewaker dan de schildwacht hinnen het fort-
De diefstal is Din~dag ontdekt, toodat de
d&del1l ruim dell t.ljd gohad hehben OlD t.e
ontsnappen. Er ~s ,geen draad tot bunue ont-
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