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~U;" ZIJID AI'ItIK,\AN" K\
'i ,'oLKs,rRII~~"."

,---\

Dl' In'efKeninjl op uit Llal .is in ,le Stad
£1 lis. eu iLl <le Buiv-r.diatr ikte n .£2 pu

jaar, ,oi"rllit betaalbaa1·. Aan e lken int.ekenJ'8"
~Jrd, ,~"t e ,olie bladen P'" " ..ek 10~~eZODd~D.

~'f Zij die toor he~ Blad wenschen h
.Jecanken moeten dne maanden vooruit
kecnis geven van hun voornemen.

Agenten voor de "Zuid-Afrikaan
en Volksvriend."

- Oeo. Murray,
W. A. Joubert.
P. Teslee.
J. C. de Waal.
D. H, Viljoen,

SiiL.
1,200 htra ntte kaapsthe ea Meri··1 BIJ J. C. JUT'A, .~

. ~t~.,en, I Boekhandelaar te Kaapstad, ~J
100 lhpater Bokktn, ~root el ,~t, 1 .J.. j

, ' " VER8CHlJln~ THA..... <;

OP .DO!\IIEH.DAG, 2., ,\Ul!IIstus, ,utJen I Ben belangrljkWerk voor Vfijn- en spiril
. op([rm,lde SOHAPE!! en BO~ I tushandelaars en Stqkers. ~ .

lHfbli.k verkoe~t "ordrn all" KluplIluts Sta,,,. ! ;,

J, P MINN,\AR, J.P.zn. : Dr. Hahn's Ve;,elijkend( Tafels vuf
, Syke's en Oartier's Hydrometer. ~

I'aar :,,:, 19 Aug" 187\l. i --_.' i

-v-JfSl\R'~ws"··~oirmcoI' EAfslageLIEnS·.~ I nil Werk be,ft ten doel o~ de' r
enrn

, &~_ CARTUK'S Hy,iromete'l' ~tbruik:ell, aHn te taone8
! welke de juute ~t,rkle van ddl: Spiritus .of de~
Hrand"wijn, dirupj koopen en v!!rkoop~.n,.18, ,~f.
rOil dl! merr uaauwkeurige b~echrlJnog l~

'E o.~ei;·~ttefkndea •• ty •• ~. Sn .. '::; Tafels, . ; .(.

1. .I Zij die hu" Spiritul e,n BraDdewijD Yolgen~
; tha•• eeb.e partij "aa bena.tuII. CAIlTIER'. Hyurometer verkocht )hebben, hebbe, .

artikf\.: ~~ daHrbij in a.anmerkelijk. mate :Verliet grle,le.,-.
Te K.. , i,,, .t St. "1'.r~t8'n.t, N.. welke ler,ie&en !lien knil YL'Or~Omtn door h4!1

t8. / BOt!k van Dr. HARK te rlUlllpl~n. ,l
.I. G. STIU.lTLBI. , G.. Prijs, 7.. 6d., .per Hoekpost 8L f

i ~
';'" ,T

.\ n'utuur - -
&aufort \\' est
&th ulie •
Brits T0WD" ~

.Burvent1orp-
Cde~b.:r;; •
CeTf'~ •
Caled,)n

J'JL. Koobel.
O. J, v, d. Merwe,J.R.ln.
R. C. di Villiers,
L. H. Goldschmidt.
W. J, Terry.

CradockJ. J, J, van Rensburg:
ClaDwillia:ll - - J. II. Norzarb.
Durban . \ U P. F. Lindenberg.
Di~rnantvelQon B. Keet.
Fran8Chhvek .1. J, le Roex, P, da P.I,
fl1kói<lrbtll'g • Geo. Hodgson.
Georve J, Kretsen.
Oraarl.Reioet P. A. Luckhoff.
Heidelberg - - D. p, Maraia, A.ID,
Humansdorp - A, L.. Chiappini.
Hope 'I0WU' M, O. Louw.
Hanover De Villiers & OeDtlivrea.
Hopefield - - A.,F. Stiglingh.
Kroonstad • H. J, Morkel.
Krskeelrivier IgO. L. Fen-lira.
L&drsrnitb (Riversdale) A, O. H'. YaD Velden.
Ladv Grey (Aliwal N.) O. C, Cloete.

; B. Wethmar.
~lRJlIle@bury- ) O. de Oreeff, D.ID.

Middelblll¥ - JM. Bennie.
.Mnrrnysbul¥ ! - -.T. J, .T, ~(aritl"
Moeeelbaai - E. ~Ie.ver, N,zn·1

Calvinia

Maclean
~ontal!u
Natal •
Namaoualand
Nwuetb
Oudtshoorn· '
Philadelphia

Paarl '> ,

·W. :\, Joubert,
• Á. van Velden.

J, S, Hauman.
P,.T, Naudé.
H. van der Spuij,

- Á. Spengler.

fT. Roos, T.zD,
D. J, A. van der Spui;
C. M. Dóuthwaite.

_ - Faure.
A. J. Mlburgh.
K. de Lint.
W, F. Zepp.
J. S. Raubenheimer.
J. L, Conradie,
L. H. Keet.
F. RUM0uw,

-~JohaD Theunieeeu.
J, ~lader.
O. Reinecke,

- J, O. Stepban.
- Sterrenberg.
II. W. v. d. Merwe.
J .H, Hofmeyr,
H. Facan.
Geo. Barker.
G. de Korte.
II. L. Neethling.

- F, Lion Csehet.
II. J. Wemicb.
O. de Kock.
. O. Brede Il.

{
E. O. Malberbe,
J. F, Peotl & 00.

- G. de Wet.
_ A. W. Dill.

Potebefstroom
Pret"ria' -
Pearston
Piquetberz •
Porterville -
Riversdale -
Richmond •
Rob-rtson .
Riebeek W p~t
So~e8ft West
Stdlenbvsch
Swellendam
Salti.nhabft
Scbjetf"nte.
Sutherland •
Somerset Oost
Tulba.,b
Tarkastad -
Uiten hll¥& •
Ltrecht (Transvaal)
Villiersdor-p-
\ïct,)ria '\\ est
'\\ï jn bel){' •
Winbul).'

Wellino:tQII •
Worc~ter .
Will,)wrn,lTt3

KENNISGEVING.
1)10:Ye.rko"pinll in clen BQfd,1 van wiile" den

\\' ..IE,I. H, er JvHA~ DAVID ORU'SIiL,
op ï :-EPTEMBER 187\J, is ~n ... rmiirllijk uit·
g-Ii,.11 tot DONDEIWAG, 25 SEPTEMBER
187~

i \
~t'il,ta~", \,o\ug. 18ï9,

F. J. 0 EIJER,
q,q, Ex,cut,ice.

Naar Port Beaufort (Breede Rivier.)---,
I)f.: :V3 A 1.1. Klipper SchoQuer " Mathilde,"

Knpit"ill J.l)(KS SrIJBBINOTON, g.ëogageerd
rij, de. heeft no:.: plaats voor een bepe~kte h.04l-
oe"ib, id LAf)I~G, voor wrlke onmlddehJke
Ba' <ra:> g uooJil( is. ,

\' our Vracht en Pa8sajl.e venoege men &leb
Lij

BARRY & NEPHEWS-
~ B,-~el1e Goederen worden 88n boord OD&..

, v., !!' 0, of er moe' eeD o,der uij zijn.

v
'1
i
.~
i

Ossen i
AAN HET STATION KLApMUTS. {

:r

\0 t,511 '

'r... t.wse"I~"J~I"BOVElf VOGEL vLEi",___,---
PUBLIEK~ VERKOOl'ING~ ,

Op Donderdag, 4 Sept. 1879,,-
'li MORGR'S TEN 10 UB.E, '

ALs wauu-er h..~t"'l!t'm ..l.Ie Plaata ook
pu hlj- k ;tsl wor,!'ell v-rkocht, cal de

, Oll(ler!!", ..~kt'l"l,· pu liel.; 1~leli verkoopen,

Boerderijgereedschap .
1 Nieuwe BobvlI;.:ell, met IJ z,'reu AIHD'
2 Andere Bokwal{,·ns
1 Kapkar op Veere',
1 Ope u do.
I J hi,· Voo, Ploq.: (Ilieuw)
~ DubiLel .. Voor Ploeg-t'1I
fl Eli kele Voor Ploegen
I Nieuwe Braak Egge
1 Zaai Eli!.:"
1 Splln \Va;.:t'nluigell

liPAARLSCH ' 1 Do. Ploegtuigen
I' ! Do. Jukken

Iru"18.n.~e e. Tr.~~lIlwsel",t'~J.j2 Nieuwe Alllerikaa sehe Zeiaen., 6Kaap-'Jr selle Ju.. Zwingels, Keuings, 1

i· PUBLIE~Ev!~.. ,. pau;jH:i:;:d.BaU .......

I,',lostbatl~ B.uis' 'rf,1 Het gewone, als Tafels, Stoelen, lor zoren
.., " ' .Ledekanten, Kasti!II, Glas-' en Aardewerk"

I Aan ~ Bel'JrlsUi&1tj i:, Keukellgeree«schllp, 1 Amerikaansche Karn"
, I ) ',.11 K~lIp~che Karn, enz;
ID d-n Boedel fan '.'ijlen ' WILLI)(U C:.i

daa.rna overle ene Echtllelltoot'e CUK.llm, Levende Have.
AnrrDSB, in I ,en won" dp, de Pallrl. - ;,

Op Zatur~ag, 30 Aug. 1879,1
TEl( 11i pa:i 'a ' ". i

. I

ZAL de Ollder~eteekend~
pen, op deLplaatazei

gelegen &aD de lHer,lBtraat
Yan de overledenen.

:~BONUSZAt

.'I

---,
Donderdag, 28 Aug.; ,

~.

~

'LANDEN NU UIT DE
, ,

!'-...... LlU.'·" en 't EKNESTINE ' van CALCU'IT! .; '.Ezels, W.ge~l.
• ;.1 In Frrmt !Ian de W BIt.I~n den;'· ID801v~nl:- Boedt

li . S~PILUIU8 pu

li -'--

Op Zaturdag, de

Op
NA¥KLJJit :

400 haaije ~- en Tretoaen
GO Do. do. K()eijen.,

Delk uitmun'ellde troep Ve" is. 'oor dez.
Markt uit~áocbt eli op.:rbra~\ do'or ~

. T. :0. JEA RY. t
J. J. HOrMEYR & ZOOI'" Afslagen. i

." i ;;

'Barken "
2,POO T.R. Rijat, No~ 1 quaHteit
l,~OO IAI!UIl~!DT.R Rij~t, X q1l8liteit
600 Bruine Rij.t
,..;~ "Kutor Olie
·...0 Tamarinde
40 Borri. J

40 Zakken. 2. Ib. Zakken .'
,30 Graan ZakkeD
, 6 Zakken
,4 (voor Vee Voeder)
50 h&IIl:U'tI' 08JJ)lBter
160 J 27 x 64, 21 x 60, 27 x 66, zr x 12

I!ieMJ~ort;:lllUmt Indiac~e Komfijt, Ohatni88, AtjaR, eD.,

rllf afLP BLP 01111 PRIlCIIIS,

ZAL de Ood~rgele':~l'lIde bliek
koopen : i .

. 7 Uitmun~de E~e18
1 Tr8D8port!wagen'
1 SpMD Tuj,gen, Zwi

Krib, dnz,
J. j DB VIL v- __ ,

1
w. p, Bank G~bouwen,

Paarl, 25 Arg• 1879.

De Heeren J. S. :MARAlS
!

38 Merries
4 Uaill Paardea
2 J.n~e .:zel. ta ~

14 Tr~kosseD(I spau l' .. de u I.e~
Zwarte) 'J

ZULLEN .I)r~en verkocht le 'Worce8ter, o~,'
~ ,

~ , ... t':

Zaturdag, sosten dezer, j
'S MOltQENS TEN 10 URg.

O.,J. MALlIERBE.
Worcester, A.uIZUllto~, 1879. .:

DE VOS & THERON, Vendu-Adms.

. lNTALLON CASTLE ," van WNDEN:
, I) .r

18. t:Itra ,!:!~S'.~$.8Ife., ~rHt e,

4. Trek e. J.. ge hlen ut K.eiJe. ,~
.1 Gedre8seerde ~zel8',nu :.3 t.t 5 j~
G D.. ft erries, . ~

r ~
I

Op Dingsdag, 2 Sept. a.s.i '.
ZULLEN opgemdd .. OSSEN, EZ&LS fil

PAARDEN pnbli-ë verk'*ht wOf,len nif
de M"rktkr ... l te W ..Uillg'oo.' ~. : ~

IF. J. ROUX, Jr. L
Paarl, 21 Au!:., 1879, '

J:. S. MARAIS & 00., Afslagers. ~

Paarl Gort, Groene Ennen, eD
, . ,

'~L__!&l;L.j !
" ' l. . . ~

Jaarlijksche Verkoopm2. i
---' ~

Kaanen, 10 Ol.} "
do. 11 "
do. 12..· 6 in een' Pak.
do. 14 "

~ \' do. lt) .,
".i JOO Ki8tjes Sardijntjes in 1 Bli kj es,

,Cameron en 8.aUera B888 Ale Bottles, nood ~art Rum .
eD'HalTe Bo,Hf8 Boord. Old Tom.

B..., No•.4 AleJq 'Yaten. Booths Old Tom.
,Barclay'B\8tout iQ,: Y.,. aten' ,Guinneu Stout, Rottlel'l on
l •• ¥~dard ft,til. Bottles,, . ~, ' . ; (::~--~;f t

100 Ki~; 4 GallSpenglers Jenever.
.80 ~i\ :5" .. ..

:g, ';~i~ll.~:: :: ::
10 it"::; 3 .. lO

10 ".;; i2i " "" .
10 Ko""ti geaaeor.teerde Geeohilderde Aardewerk
20 V.WD pebloemde Tbeekopjes en Scboteltjes
126 X@ ;geu.orteerd Dnitseh Lamp".ren

5 ,i.\l I" ~! eelgoed
290 Vattl~ Wagtlosmeer.
, ,<'~ j, ---------

Ex MailstOOmbooten
-~?'" -~ VAN

Mielies, N~otie- en
Aan de WOIIill!! 'all de

; HERJilU!.T,

EERSTE TROBP .
~.

80 Brandvalleische ~e18, 2 en 3 ja.a.Ji
d ~ou , "

30 Gedresseerde en Ongedre~e P&&l'~ i
.den, 2 tot -6 jaar ou4, waaronde. ..
verscheidene egale p~ii zijn, ' ~.

ZULLEl( op WOE1\SIIAO, 3 SEPTEMB~
'. Dlor!l,rns ten 10 ur', p~bli"k "olde,.

,,,kocht uit de MARKTKkAAL, te WE~
LINGTON. D, Paarden en Eirl8 die te Pot
be'g el> Bralidvallei. ziju i~,Ke",oc~t, worde>
gewaaTbor;;(d de mOOiste te ZIJll,! OOit door de"
OndrrK~l",ke"d" op:ehragt, Zij lullell eeltell
pr6I8D' ,ijn, en goon een Jal til !loren uit de hand
verkocht WOTde?l . l'

E. C.I IIAMMAN. ~

J. FRED, PENTZ 8& Co" Afslagen. ~

,KOO~NPLÁAT~-
Uit de Hand te l·Koop. .~',.

. ~
Dl! WEI.BBKlIl(DI PLA.,TB ~

" EL'AN-DSV ALLEI,~
, : 1

.Gelegen aan Koebirg, !

ISUil de' Hand te Koop, zijn~e de On ler,~
teekende door lIiellrlijke o~.ta~dig~eden .,

op advi,a .iFer Doctors verph.:t dit· Ell(endolO
'vali de ba"d te letten. Aanr.oek1 te '!fortleD g'f
daan <II verdere bijzonde, hede II te 18rDem~" bij! '

1. M. D. KOcK, ~t.W .•ooo ï .
ElaDds~allei, Koe~IZ, i/5

19 Auguslu8 1879. _

i'

w.l!- Bank Gebouwe»,
faul, 25 AUg. 1879.

DeHaeren J. sj MARAIS

WALMER CAST1~~ en TEUTON,
AD glo SwiM m~~~ +eoonden8eerde Mek O~m~laDd Hammen en Spek

ti .. K~~'eq Melk I LimerIck Hammen en Spek
" I':. Oh~ta~e en Melk I Compto~', Hammen en Spek
. " "Ca~',e~ Melk i Reuel!n! B~zen

Van Boatene C~óa:nj Reusel ID Blikken
Rabeneen'8 Deen'ó$~'Boter Colman'. Moeterd, Stijfael en Bl~".

6 Ki~b Jlatger's Fancy Suikergoed
, Gem'&d Konfijt in 1 lb. Potteu en Blikken

. 30, K~p ,~untley en Palmen, Be80huit in 28 lb. Blikken
, 3 VateQ Braziliaaneche Noten
6 Vaté.a IBorc81ona Noten

25 K~itnXreoten.

Op Maan~agJ I,

ZAL de Ondtrgele<kend~
kOOpell, ' '

: 100 Zak- en Ejxtra Mi"lies,
do. Bescbuit, e~De groote
Koflh .Suiker, ~ijs', 10
Zeep, 20 do. Ka.ljrsell, Ham,

NEOUTIE: $0 Stukk.·u
.ils'FlaDel 53!Stukke, Br< 1'I;:lild (3;y
KI~argrmR~kt8 : iKleed, r, I', I mU"II, J lpede,,:
8teVfl~, ScboeD[ln, ~o,ken,' Ko'Ujell, l St,
Engel8Che Lrde*en T"i:.:, ... Ij l' en Z:'I .. ,'re :
Horologies, Rin,el" Sluds, Iirn'RUII}rI.

menigte andere ~rlikrku, le

E~ IHEBBEN VOORH NDEN
Een grooten ~~qrteerden Voorraad (zoo wel in het groot als ontpakt.)
Breekwaren" ,~~,!lewerk, Glaswaren, ,Larnpwaren, PorelJeinwaren en '

, .'\;'! 1 Lampglaze:l)..
'. I -

. ,OLI~WAa,EN VAN ALLE SOORTEN. , .•
Lijnolie, 'verwe~~ i*1Zwavel, Gaeata Pa~rdeó Hoe~ Terpeótijn, Reusel, Olie i.

Blikken, Oli.J·fol~.,e,Colza Olie, Gemengd !.JOOd :~~e Menie, Stookholm Teer,
in Dramll,:~~~ en Halve Vaten, enz., en.

~.\~ a _. '
'Vloer Pi.n_ken ""n t tot 1, duim
Zolder ,Pi.ii ken
Amérik"riiloh Timmerbnu~. .
'Deel~~\~ ~ 9, 4 x 9, 3 x 10, 3 x 11.

, :Q_GALV·~,NIZEBRD~IJZER.
"j l' 1 . --:-----

RIO KOFEIE NATAL EN MAURITIUS SUIKER
.~. ~ .~. .. '

Bl~u~ Gespikkelde en Gele Zeep. '

Paarl. 23. AU!r; 1879,
J,. s. MAJlAlS 8& CO."

i
,En de " Ro~ce,"

DEELEN-3 x 19
PLANKEN-31x 11 .,
VLOERPLAN~EN-i duim •.
DEUREN re" llAMF.N, ZW"!I(h.~nl>

kaarlscbel .
RUW, ONGI<;')ICHAAFD

~ P~JNHqUT van.
! .Bolrija eD, Geao~~fe tn Óngeeohilde Perziken,. Abrikolen, Gesneden en HMle, P .... n. ':"t:', ~edroogd.1. Appelen, el1:1:. ' .

Te K.QQPvoor de 'laagste Marktprijzen.
Pakhui~JJ in de Strand en Lang estraa t.

, ";' t,

.0:1,:" ~

EN HE!BBEN
Per "HugeDot," "
. S,S." Devonshire,

aanrek~en g~I"I""~
GEGAI.VANISEERO, G"' ..... , .....""

7, 8. 9!~n10 vo~ .
PORTL!NDSCH CEME \,T
.U,RCEN PIJPEN, I'n VAt!~l'h.'ld

Bou "materialen,Voêt. !
i ~'i'~ !" .~

, i . ;iH .. ;" - .' -, ,
~kDEkoETEEKENDEN HEBBEN OOK VOORHANDEN

Hielies, 'N:~,_i1iqualiteit (gewand en scboon)
;, ~~f'~ ~ "
• '~~!13 i, lO (geschikt voor. Hoendel'!J of Varkens)

Haver . .. 'lY~er
Garst, . pcthoor Brouwers. .
Die zij ." Ilage Prijzen &allbieden om op te ruimen, daar een gedeelte ....n '

. : I

Voer! Voer!

, i

. ,SON"' & G-L -YJSTl;'f"
']j,1ND en LA"NGE-STRAAT.

j

a a

TAM

lee"'erijJereetlH~." R.i•• e.hl~
Lefe.tle 1I.,e, Saaa"le. 'ept, HL.

~ lderii"li, :'t· ,,,,,,'('rel onde-r den 'Zadel -
Hl i'l '1'",_

; Joqg~ E/.~!:j
:t Oprear- El,'! heugsten (gewaarborgd

als goed) '~
22 Sllll(t- en TrekosseIl'
12 Jou,,,· Ossen .
SQ, Aallleelbeesteu, waarollder ,er.chei.

delle Koeijer. Viltl lJldkgeveud ru,. -
"" ili III t' Il;

QOO Merino Schapen
4() Varkens, e« Wilt verder zal worden :

IIl1ugebodeu.

Staande Oogst.
2ï Mu,L:ell Hav"r
;'3 Dil. Koor»
j Do. GaL-t
li Mu, H.,,~
t Du. ~rwlt'''.

N.8.-hrverHhi.;(eII ,.lIe. ,eritllaft
wertlea.

AI .1<:;':""(;"11 ti i,· d,' Verkuopillg wensehen
bij t« '.\." ",,; ~ull"" ",r"tis vervoer d wordeD

I vali ll"!lIh'll "::Hi"". "p 3 SEPTEMBER
i (ua,r de '1', ...1" "I' " ,I,I~" lt' Lal. ;raokomt),
etl zuil .." Wt~"[ drl: dllg "a de V"rkooping
bij het Statio" bt'~orgd worci ti, , .

C. H. WELCH.
Wellin!1ton, 16 Augustus, I87!J.

J. PICEO. Pt:!\TZ l C•. , lfdqen.'

k~NNISGt:VING.

Ol' H ~~n , ohl • D zali~ ont-lap.:" in deo !
H pr, 0.. '- !.,Ii·fd~ .... dierbare Moeder .

d·, \\', ..1. G. G. LII'IDl!NBUO, J!'eb. LIl Ro~
iD de,. ol1d....dow \'s 64 jaar en .2 maandeD.

Uit uaam "dt !.! /,.meulijke Kinderen,
,So A. IMMELWN •.

Wurc,sIc r, 22 Aug., '18711.

HET heeft den lieer I' V8D I'veo ell dood
~h~aKd, om op Dillll'sdag 11I0r)(ell. dllD

12den -'\UgU'lll~, 1879. Int Zich te ..emen oill
geliefde 0\,d810 ZOolilje FB.EDIlIlI" \\'ILLII:X, iiJ
deD jeugdi~('n ou'ltrdom v.n 4 jarm en { má&a~

den, na ten kor' ri,·kb.d van .•lechta l'~eD. '
Tevl"s wenschen wij ouze, da"k t- betuigen

l&Il de vtle v,i.-nde" ell vriendin~en die onl ÏIl
lijne ~iekt" tOOliefJefo1 bij.loDd~n. ell "0 hen
dlie tijne bt'gr8fe~is bijwoonden.

P. J. DREIJER,
W p, M. DREIJER,

J(eb. RIlIn:,,&.
,Athi., Troe Troe, Clarawillialll,

17 Aug" 1879.

,ME l' in, il'! Il'e~e\'.oel beh~n wij lanc:a dnea
weg a~u 1'·'ml11 I'D \ nero den bekend te

maken, ,ht OUs l{l:liefri f)"chtertje ALlflA JOH .....
1U. Louw. 'p dell 13 "D d~zef i, OH'r1. deu .. in
G8D j~ugdi.;e" le~flij j vali sl"chl8 1 jaar, 4t
tna.1ndeu eu Il dale" .
I W. P. D. JORDAAN,

SOPHIA JORDAAN,
geb, HUGo,

Br,eJelil'ier. dial. Wor~ster,
20 Aug., 1879,

HET beeft God ~haa:1:d, iD den a(g.loopea .,.
nachl, It'll b"lfelf Ul'tI. V:\Il mij le D~men"

mijDe dierb"r~ Ecb'L!~"o')te 'MARIA ALftT~,
CAROLlIiA VAN N~*fIl.K, '.11 <I .. n <JUI~rdom 'FaD
t9 jare'. ell 1maam,d.

Zeepu ..t, 19 Aag., 1879 .
J. C. SMITH.



, ,

i.

WELL & E'A
',......'u.........,',........,'.PER LATE ~~E?EN QNTVANtEN. i

..~~.,Pafett~n (64~ TV'",'"
PH!ISW!IElN, .

"I " "

" Suffolk'; I en " IDVmCible "

.-
centl
.oud

, maal
m&klPa J3 u« ~6Aug".u, ist»,

, £ 8. d, £ l
m DI.Aardappelen, pr. 8 be. 0 lO 0 - I 6
6 be. 8ooDen, per :I, baah. 1 14 6 _ Il 6 ~ ,

127 lb. Boter, per lb. ... .. 0 1 !I _ 0 2
Eeuden, per.tuk .. 0 2 0 _ 0 3 ij
Eijereu, per 100 .. 0 Il 0 _ 0 13 ~

18 bi. Gam, Per 8 ba. .. 0 11 11 - 0 il Il
' ijoendere, per .~uk 0 1 9 _ 0 9 Q

12 be. Haver, per: 8 be. . 0 10 2 _ 0 10' j
4 n. Havergt"., pr. 100 lb. 0 6 6 - 0 8 7

Ko 'p I 16 Ik. Kat, per lb ukken 8 12 0 - 3 12 0
9 ,be. KoreD, per 8 bush 1 0 I _ 1 0 I

126 'be. Uijen, per 8 be. ... 0 10 6 _ 0 13 ij

I Zatarda,r, 23 ADg. 6 Wagell8'
Maandag, 26 do. 0 do.
Diopdag, 26 do. 3 do.
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3·0 STERKE RIJ· ·Er~ TREKPAAR
ZULLEN PUBLIEK WORDEN OPG ILD

Op Donderdag, 4 l Septem
TE BAVIAANSKLOOF, DIST. per

L ~ s::::

NIEUWE MARKT.D8 p"tUnEN liJn de beste no~iaaer i. het riket"er~ »Jltrid te. fllJll,' ......
aaagebodeu, ea "orde. nrzeker4' aak e. ge8ehlkt 1voer har4

lijn. :
WM. A, LIPPERT & CQ., Agen

<\ardappelen, per 8 be.
l'ooneD,per 8 be.... ..
I'o~r, ,per lb. ,. .•
I:it~r LimoeDeJJ, per 100 ...
Beet, per 00.
Citroenen, per stuk ..
J<~, den,.per stuk .
GanHD, per lItak ...
0111 .... , 'per lOO.
Koolkool, per b&
Kalkoenen per stuk, .
Limoenen, per 100 .
OkkernoteD,(groene) p. '100
NartjN, per 100
P~tattu. per 8 be.
Uijen, per mud
Wortels, per bot
Wi~te Wortelt,

130-153
1 13 0 - 2 14 9
010-023
030-039
U 0 21- 0 0 3° 0 2;- 0 0 2jo .3 10 - 0 3 Il
U • JO - 0 410
006-01so 0' lt- OOI!
o Hi ; 0 - 0 15 0'
020-04i
o 0 51- 0 0 6f
018-036

•• U 9 0 - 0 10 6
_0106-0120
,. 0 ° li- 0 0 2

o 0 11- 0 0 ,

"

25 Augustus, 1879.

Emile H. van Noorden, Afslager.

BOEREN BE~SCHERMiNGSVERE_NIGIN~~
------ '----------" l ;

; ~~ ,E ENE Algemeene Vergadering van bovengemelde Vereeniging ~al geboudelil ~d,rden

op DONDERDAG, 28 DEZER. I!
( . af li

Leden en andere Belanghebbenden w-orden verzocht gemeld. Vergadering bij te
. f >';wonen. ; , )'

P. J. BOSMAN, BODi Secretati$ f
! ~ 1

s. \

sc H
o

M:U

Cre"r. :Gebou.e".
19AujC., 1879.

, I. S. I(.lUIS III Cf ')

Aug. 27.-Dorba,n, Sohapen; Yan P J
Malherbe. . .

Aug. 28.-Klapmllta StRtie, Sohapen 8JI
Bokken, van J. D. Minnaar.

Aui', 3.0.-Paarl, Ezel!!, Wagens ens. no P,
S. do TOIt.
Ang. 30.-Paarl, V .. te e~ Losse Goedereu

,,&II J. W. eo E. Arendae. (
Sept. I.-Paar!, Loeae Goederen ftD John

Ward.
I. I. HOI'llBTR D ZOO!!.

Aug. 28.-Klapmote Stati:> O!llen "'ft 'T DJeary. ' ',._ . .

D. vos n tt.aOlf.

Aug. 30. - Woroester, Etels oD Paardenna
G. ,S. Malherbe .

I J'. PENTZ IN CO•.
Sept. 3, - Wellington, Paardeo 'eu Ezels van

E. C. Hamman, . ,
Sept. 4.-Bo"eo Vogelt"lei, Vee eo L.e

Goederen Vau C. H. Weloh.
Sept. 10.- Welliogtou, OlSen van D. H.

Rll88oow.

Stellenbosch, 25 Aug, 1879.
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GELI1'K TIJDIG Ell
PAKHUIS fao ,T

b-lend Dail J~ LO~l\ 50,
brerd, sLIlrkgebo» wc{ en
boudeo, m~1H
ple-t. Dit. Pa
lle"et'lt bij h~1 AJ .. .,.., "~~"IJU
N.B -Dit &g'e~CllODJ, vel'88I1WFd

Jopp& B&ll, zou
denng een &eergeschtJa DenMl
om te cUenen
8chool.

HET KAAPSCIIE LANDBOUWGENOOTSCHIP.
" ,~, - -~- , rt:

" 1~ ,
~ ;~ .:

KENNISGEVING.
s ~

HET C(Jlllité v.u. he t Kaapselis L~ndholl\Vg't'noo[8chap is heslolell tot het *,', ~de;, .
.\ all • é

, l;t~:,;; ne 1JLOE~IEN.TENTOONSTRLLI NG ill de :T~i"en, le K8ap8t~1 op
DO\IJEHLJAU, dril 2.iSTEN OCTvBER, 187!), waarop ook alle andere Anq,kelen
.kUI'"~1l illgezolloell wOI,I"" "ll"("n voor Tentoollstelling. ;,'; I

201(". E('I' ~IAAIWEDSTRIJD, in het Kaapsci,e Di~ICI"t, QlIlt13f,"IIL het IlllJlle!tliv8n
NO\"E:\IBEH, A..1\STAANDE. 't :

3Ue. IJ~ JAAB,LlJKSC H E GROOTE TENTOONSTELLING ill de tui.' Il le Corduroys, Harmoniums,
KJal'~LaJ. up uox IJEIWAG. de» ~)';TEN J ANUA.R[J, 1880.. 1; Fancy Doesld~ Schapen Scharen

. Flanellen. ::. , Kar Belegsels
Op Illst vali hel Comité, ~ . Punjums' , ::-'1 , Gelatine

F J ER'I N S ,. ~ Sits J, :.: Doodkist Beslag. . B. LANG I'!\. I'cr('larJ~, Z hoed
KaafJQad. Gra\('5trnat, 26 Aug., IHï9. t! Coburgs i'; ; ilveren Vinger en

'; Dekens Guitars
, ,i ~ ~ Holland ·:'.l Gewere'nI\:AAP DE G()l~DE ',HOOP .~l Kou.~en~aren.! Bloemen.voor Hoedjes

: .:, i" I TapIJten Kruid Flel8Chen

Beleggingmaatschappjj. ~h:~~leijen g~IT:~b~z~f:erwBren
• ~i Ziften'"; Buggy Lampen

Kennisgeving aal! ~n deelhouders en het Publie~ I If~~~~:~,~'~..~~:~M~~:!:n.
BIJ dpzp wordt h, lIi~ ye.:evt'Il, d.u Jl' Tweede J.aarlijhche Alg~mee", PergaJ,J"g Cacao· ':.l ': Troffels

. rau Aandeelhouders Iii BOV~IIj.!""1·1de :\llliJtschltflPIJ !!"hourlt'II' zal worderl i~ l'IlI G?ree~~chap ~~tén Schapen Bellen
St ac hu is te KHHflslad, op Vrijdag Avond 29. dezer. t r.u half 8 ure ptt"Ci"I, teil ;eindt het VlscliltJn~n ":'~! . Stijfsel
Rllpport vau Dir-cr-ure» voor loet IIf!;~I(l(ll't'1lJ"nr t'1l Stsal der Rt'Ii.t'I!illj.!t:1Itot'SI Jtll!ij, Me~rschulm P~lpe,n Lijmpotten
18ï9, lt" O"t~all"t"'. :, i i Bouten en :M~ren Zwartsel

Alsmede" "ru drie Direct,>urell tt' k iezen ill .It' ,,1111IIS ~all de Wel..Ed~ Ht\e~ell Gouden.Alber}:'et.tingen Lijm
J. J: De Villiers. lJ. A. zn., William Hall, eli E. J. B. Knox die afgetreden, 8n~ar Concertmas. il\,:J Spijkers inlverscheidenheid
herkiesbaar ZIJII. , . ï l .Dames ZakJes,}:, Croquet Stellen

op IllS! ~! Omslag Boren ~~ Boren Messen Poleersel
. ,A. SIMP,KlJNS, Secretarjsl Koperen ~ran~~; Blikwaren '-----------------_~---~--~:----~t! V~clkooq~ ~ ~ . Fancy D~~

, !; . i f Toilet Kistjes ";'1; Bedden TijkMaaimachines./ ~i!o~~FIUiti~{- ~,k,u
, " ' Seidlitz Poeder), Alpaccas

-: . . j I Tabak f?nijderisi;i Band en RuwgarenWIJ Ontschepen thans uit de Romance, regtstreeks van New York;: de Paarden. Boefijaprs Voersits
• bovennenoemde . :: Blikken B,:>rd.etii Modekramerij

"'h 'i: Bashel Mateu ,.",: Banden'~BEKROONDE 'lUl'AAI....AC-lrIN'ES' Toilet Stelleo>~;,. Llamas",.I. .IJ.I. .IJ.. ;Blikken Waterkannen Telescopen. MET EXTRA ~1 Katoen voor ~.,a'tBenpitten MarineglazenS, -lo :; IJzeren Emme", i Zilveren Bek6l's

die verLeden jaar Lij den Weustrijcl te Koeberg zijn gebleken de 'ME~ ~:~o~:;~~~~i~n ~~~se:~ta~~i~:rgoed
GESCHIKTI<.: 'YOOlt DE BEHOEFTEN VAN: DEZE KOLONIE te z.ijn Kat<Jenen Kodrd~n Werkdoosjel
vereenigE'nde zi j in zich, Eem'oltdighcid, St~rÁ.'te, en Ligtheid ID' het trek~n~ Geruit 'id Winkel Zeilgaren

Men gdie\'c zonder verwijl aanvragen iu te zenden bij· ~ Zêil ,:;~: Beursjes
Wasdoek Cou verteure~
Vilt Hoeden > '. Gouden Horólogies

l' Berlijnsohe W<irl ' Barometers
~. Zonnescbermen~.\' Koperdraad

, ',; RusseIl Koorden: ~ Zagen en Schroeven~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I--~i: i Krn~band~ % Wande~t<Jk~n

, ..STELLE NBOSCH. ....., '!:fi Portmanteaus ,,0: Zweepen
ft. ft!a,IIWAA .',',Electrif"k 1'leet~ó Buikgordén

.' Schoen Zeilgarén i TrenzenEEN Gewijd CONCERT ,nl ~ehollcl,Il "0r· DI-; 011 'eq.{dte'e"de h,·bli. 0 pa' P"" Da~: he Visch Hoeken ,.(1. Stellen Tuigen
dell "":,, de .. GewIJ' e Z ,n~verre ,.Igill!{:' . o""a"ef'D, en .~rwnc"·,t~nt"~rde,o b. ·,f.,- Hl·' S . 1 '

,age " ",i' i coa era :

Olihi
er
. aNDERDAG AVOND dill!!"11p,"r Durban ""n-', t; Albums ~'; '\.- Mo~sseline'

P D , Ham t Uitstekend ik kw~teit ~~ Gl • K rafIi GI ~ ,
28 AU(jU'IL~, 18i!), S k ( <ik' ;' aswa.r,'~-- a en" azen, Wijnkelk~n, Boterpotten, enz ..

pe -' goe oop~ i BorstelW'firen-Stoffers, Handstoffers, Kwasten, Paardenborstels, euIn de Zaal der "Christelijke jonge- . ~ Ad·' ' D' "
lingsvereeniging." Zoetemelksche Kaas. ~ : ~ ar ew~n-- lOner .Stellen, Bekers, Kopjes, Schoteltjes, enz;,

.Met Suikerbereide, Gekookte Ham, tt La~PWa,t,-l.n-Chandeliers Lampen, Pitten, Lampglazen, euz.
~ SUlker~9.od-Eene groote verscheidenheid. ,

blikken van 21b. ~ . Beschult~Huntley & Palmet:'s, een groot assortiment,
Halfgezouten Rundvleeich in blikktn Hemden~lanelle~, W!tte, Oxford, Regatta en Geborduurde.

van 21b. l Stevels-Ip 1 DOZIJn Kisten, een groote verscheidenheid, voor Heeren,
.J Dames, Jongens en Kinderen. . ,

Amerik~sche Goederen-Stoelen, Bezems, Bijlen, Klokken; Roro-
Handbijlen, Eistanders, enz. '

AEnlilnirWre]!1-:--.!'·onlSCles, Essensen, Fancy Zeep, enz. ? '. C,oIcdoll,
Jor's" thomas, Wanzer A. """'"""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~......~,,,,,,,,,~j.b. ...................... ..;.

26 Aug~atua

BOOD'-,

Plakpapier
Eau de Cologne
Potlood '
Leuning Stoelen
Bezems,
Kooijen
Kurken
Griffels
Knikkers
Gelddoosjes
Harings
Komfijt en Gelei
Spiegels
Schepemmel'll
Vazen _
Wagen Dommekrachten
Worcester Sans
Vermicelli
Mostert
Roosters
Violen
Ca.fbonate of Soda ; ;
Kastoor Olie .
Hout Schroeven
Scharnieren'
Schenkbladen
Kandelaren
Geëmailleerde W&reD .•

Dokum'ent Kisten
Trommels
Zalm
Sardijntjes
Pakpapier .
Gomelastieken Ballen
Maal Assen
Zwitsersche Melk
Pianos
Koffij Molens
Duim Blaauw
Houten Pijpen
Tuin Harken
Vijzels en Stampers
Schuimpanneo
Roskammen
Koffij BranderIl
Theepotten
Maccaroni
Papieren Zakjes,
Manclen
Poppen ,
IJzeren Lepels
Zoete Oiie
Speelgoed
Verwen Olie
Melk Blikken

E'ENE Publie!:e V, rJa,(JfIr'lllJI'
; "o·deu."p
. September 8.t'.nataande,
dl' Coort Room alhier, om
"OGr d~ ',anltNtHde Ra~.;

P. F. LlNDgNBERG,

----Dl!: LI!!T BN u:rl ...
.lug. 27 -24 Rivieren,' Ezels

fan N. en .J. Lambreoht.
Sept. ~-TQlbagh, Vastgoed,

Welch. ,

ea PllArden,

,van C. R

"'DE O"der )te"kllllLl,'
door den E.1eCOI

Boe,lrl van wii"'n M ..j.:'
KA"', .-du:,·,~ '\'~n ",ijl:,"
WULLINGJl, xullen P'!"
den, ter p·."s.- ,-clve"

Op Maandag, I September,
11 UUR,

be i oor.ij" . Ula'lied
reaLHme"tair iq den
H' JOH."'H.&. HOLT-
I he-r iA••• D~VAli
. t"f rkdopill~ hou.

SHIPP ! lf ' INT ~LL Lf i ENO\,<'.
TABLE B\Y ~ARRIVID. ;

All( 25-Aolllian, ~MSt, 1,274 wh., ~ Mannillf.
trom co~t porta to !.hUi pon. Oargo .geD6ralUoilll
SteamsblpCo, &jrt!nts.
26-A~eI6, ach, 69 ton., H PIeua. trolli SaidAllba

BAy to this"port. Oarg-o grain' Stephan BIOI, Ij1eflIL
26-Q~een,ecb, 32 rone, H Kelmer, from SaJclanba

Bay to tbUi port. Oal'lfO grain. Stephan Broe, .,..11.
T,A-BLE BAY.-S.&.LLID.

Land- en

vu
J~en WOON"UfS,

Kellk<I', en,.., Buitt'll''''ruu .. ~''IJ.
PaHrdeD en 6 Ko::ijeu, kamer., en, eeo
K'oot .Ink !i.nd, IIltes til metende 14 M.or-
It'll en 58 \'j,!rkan'" Ito, ICelelC~nte Zout.

2..'J-Denrent, bk, 1.0 Guam.
2.'J-Geo~. Nicolu, to Guam.
28-~amaqua, SS, to Port Nolloth.
28 - Marie, Dan ech, to But London.
24-lJIe~morill8h, SS, to coast ports.

. '26-Atrican, &MSt, to cout porta.
rivier.

..... Dit ia een uilatt!
ICheITjkEi::"I,dom. fil
positie aalt de . grQOlen
,oorr.eker Bn I iu ~aa'd"
Ileschikt "",)r eeue ,. IJ '
"an de et'r.t~ ~lasa!',
aldur grooi e heho~rt~ is.

Er zal Bonus

en 1 beknopt en ~eD.
eel! >.elg.J'1. r1

UBAr Itoeber(r, ell: zal
,ijD'fe leer
,l1m W~g"

"'ID,"'IJ

.;, "
~,l

Osborne's WOENSDAG 27 AUGUSTUS,

"VOORTZETTING VAN SPOORWEGEN,
D.u:de aeA'" i6~ lft"Jlft 63 SpW:" sg lMI1
ee~e gev~~lige neder~g heeft geleden, is
b~lten tWIJfel, en dat de oppositie tegeo die
Bill lledeelt.e.I.ijk..~aD p~litl,eken aard was, is
~eer waa.~chIJchJk. ZiJ,:' ; toeo ze zelven
I~ opposItie waren, niet sC_.bomden op poli.
tleke gronden te opponeren, hebben geene
&&n8praa~ op veel sympa.thie, wanneer die
8taatkunde tegen henzelven wordt ~keerd.
't la echter eene daadzaak, dat de Bill niel
op grond va.n politieketJ tegenstand is afge.
stemd, maar omdat. ze in zicbzelve ~eheel
verkeerd was. Het tegenwoordige ~1iOlstene
heeft z~oh in zijne opiniëu over spoorweg'
v~rlengrng al te veel laten leiden door inge·
nleurs van professie. Dit moge heschouwd
worden eerder als een "f"rdienste dan als eeD
f~ut; m~r de ondervinding leert, dat dil
DIet zoo IS. Het land wenscht spoorwegen
v~r eigen gerief. In~enieurs daarentegen
ZIJUal te vaardig die uIt wen technisch oog.
punt gade te slaan, én die lijnen als de beste
te beachóuwen, die het gemakkelijkst aan
te leggen zijn, in ltede van die, welke het
grootste gedeelte d~ bevolking van out zijn.
Het Gouvemements-ontwerp viel doer, om'
dat het meer oentrums van bevolking beo&-
deelde dan bevoordeelde en de vertegen·
wool'digers van die ooJa~gstellenden .tem·
lko natuurlijk zamen met hen die bev~
zijn Voor uitgaven in het air' mtO'Cn,j en
daardoor werd de maat rege uitgewor·
pen. Het 'IltI88 ook inderdaad een DDt-

werp vaD spoorweg-voortzetting, bestemd
om voornamelijk Port-Elizabeth en Kaap-
stad te bevoordeelen, en berekend om de
binnenlandsche steden te benadeel!'''.,..: 115
doet ons derhalve geen leed: rt, t bet B.eg~
ringsplan afgestemd is, Of 'hooD wij, als
bevorens reeds gezegd, '0 DgattrDedeDaan.
leg! van spoorwegen geb. J gestaakt wadeD
zien, vermits tulks de onL inding zoo na ricb
81epen van ~n departe ment, dat thaD! in
Zeer degelijkeu staat is, t'n dat later niet op
nieuw zon kunnen umen gesteld worden daD
tegen F~ kosten. W at de KoloDie v~r
het tegeuwbordige behG . ft is niet zoo zeer
voortzetting van de ho(Adlinien over de
schaars bevolkte distrikteo ~~n bet binDeD.
land, als wel het nattig makelII, van de be-
.taande linien door het.áan1~p 'ValJ t.U.
keD, die .. iD ... __ ~ ... ic'

HOND

~hlrt1esbury,"21 Augustus, 18ï9.

SMUTS, LOUW" Co.,

Eenige iAgenten.

ACIITKHGEBLE\'
op V rijd'l!, den

bon~ Brakhon'1, jUI~;tt'r~In""
"PRESTO," !liet beel

Deg~nen bij wie
komtIl WOrdeD vriendt
oi~ te ge'ell 'alllf de;1
wien .Htl biIJijk~ kustIl" i,,

Stelleobopch.

Assistant
Hel q!lI\ ,iJlt z.d WOltlt'1I U !~evo rd i"

'''HAT!):'i'S CREATION;' geaN:omp,,_neerl
door r6" vollIlrk,'ot. E II b"IJ"I k' g·'!,,11'o·'o:"n:,:.
kU"jes 'e vc, krijr.:n, bij d('" iI-rr BUkllARD,

KerKstr,'nt. t"'_:"10 :lso l)r'lfel! ope" om 7 toU',

te _beg"'u"" 0" h.lf R Vrie"drn·t o"j"11 v, r
aoelll zich van T"'·..:a"L[k"arllt~ te \'o"'zi." ' iet

'lat~r ,!RI) WO~:NSDAh,
A, H(lFMEYR.. Cor.ducteur.

REQUIRED for th- ht
SchooI, '(JaIt.>doo, ar. 1Il.lllm~n~!ln:1I

of £100 pt'f an"um
'Application., accompanied

hl! sent ill to thie 11II'..m..•....nAI'I.

10th dar oC Sep' emLer next.
Applicalth la ,tal'e Ih..

which th 'y "jill b.
duti a.

Buseks en Estenaen's ~lische Boter
Cacao en Choclade~=---=- .. ,--

. ~ Suikergoed in groote veneheidenheid
KUEDING VOOKK~Al'n [:ol .fO)iOELIKDEN.-!

Van Gou,j Matille-Ser~e. Tweed en Laken. LeKenI Huntley &; PaJmer;s ~huitjes,
Matige Prijzen i nlsook St.erke Wiut~r1anrzen' soorten,
TOOr Knapt''', JongehedeR. Maus en V rouwen- I

Overjassen eu UlSIl'nI ....oor .~l"rell. ,uitmuu' BLOt-.M- en GROENTEZADEN
tende kwaliteit. Ptlot en \\ Itney RIJK.J88sen \ .
Int"erness ~l~otels voor Jongens en Maos. JO Ca.rter &; Co.. ZaadleVeranclers
Kisten }o'raoscho :-;chocnen en Pautoffels \ oor ' de Koningin.
Dames 500 Paar Overscboonen, JOOgenSklee-j . .
ding. ~n uitgebreId assortiment. vnn nien'en . E. S. SMITH &
.maak ell Zeemall::lpakkeu.-PACKHAM &; Co" T htS gata-t"
St&!ld~rJ ~leederUlagaziJn egenover e poorwe , IOn.

!

& EARP,:
lê

, In de Ned.
door den Wel.
-Eene
Marthioos de
rioa Johanna.

S T.
29,: 31 en

.EORGESTRAAT,
DE IUNIO BANK.

, ,



U'''9
d e .. d.
0-1 6 0
6 - 3 6 6
S:J - 0 2 0
IJ - 0 3 0
0-0 la 0
Il - 0 11 II
9 - 0 2 9
2 - 0 10 2
6 - 0 8 7
0-3120
1 - 1 0 1
6 - 0 13 0

18

0-1 5 3
o - :I 14 {I

0-0 2 3
0-0 3 2
21- 0 0 3
21- 0 0 24
0-0311
o - 0 410
6 - 0 1 8
1.- 0 0 1
o - 0 15 O·
0-0 4 7
óf- 0 0 fit
8 - 0 a Il
0-0 10 6
6 - 0 12 0
1;- 0 o 2
11- 0 0 ~
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centrums van produktie Zulke takken
zou I~ et alleen III el~en kosten voorsren

lfs de hoofdlijnen wlDstgC\ nd

OOOTD Df 110' HLr;JXlIlB:DJI;N.--1j"q~Id.-t
-w .."j ztkere Ad 1\11 Fnll l...nbel'l! 1ft
t.e UllAlt bag!! .. bllekla&lld van nn,nt1tla@
IlJnd~ hIJ DIet "ehe ..nt~er I
C!thenno Maeon ziJ had den bellCllllldill':l.
pl88lfd o"er lI"are pl]n In de Iljde, _,.'Ir"" nl.

Ed"arde Laar twee laar geleden nrpleegd
kenberg beloofde toen haar In JM ol,
te j!I!Deaen voor £8 tie, mll .. l np ballr
duren tijd ,erklll&rdl! hiJ sich bereid
"oor de reat een prom_ &All te nemen
tWill! dlljleD later I!'t>netlllmiddelen verzekerende
II] All de lenr leed H t DUid Imaakte haar
zwilk, mMr Frankenberg e elde L 141 geruet
legjten dat lulke noodur wu om de m.diciin'~Q ilte
doeu Wor ktlll I)" lW......... uam t>t:u .... r dl! o,v,.rn&ll!ll.
eo daar Frankenb.ll'l! w.lgerde haar te
lOud II) om dr VaD'" Deae verklaarde ale getUIf8,

llll!'ebaald Kapt Wngbt;, de klaajrwter Dleta Mft d.lenr mankeerde, maar
II1]De man.bappen yoor Il] Hn cbroDilChe kwaal had De door hur ""Dn'LllJIIA!

de beer MunDlk de medlCl)n had meer kwaad daD goed lledaaD
de Regt<nDIf den ralten ell lChuldl~de w" Diet ala geneeebeer jl'ehC8nti .. rd

WI.II1!~1r1Ul eli hen Yt!r_lIlOmd. WlJ-!liam Muon Yerklanrde dat hl) den beechaldigde
d. ee!'lt Dltgetrokken 'D d. had betAald en .eu pmm_e gegeven voor £6 lOa

laa,tetterllg!rek"di'~,rel~raitell'l _reD,terWl]1 biJ baa 110 w.lke som ook .£1 tie 6d 1'OOr meillel
Graaft' YOO"MUDIIDIwu begrepen waren, die d. belcbuldigde h.m

op te ligte ter eere "an l!lJI'eD Ilebrulk ops..redroDjl'eD had -He ",,, ...... ,,,11."
dapperen die ID de 1'8rdedi seide dat hIJ 49 laar oud en 10 Keulen
waren De HwaJd YeMleemt De MlIgl8traat besloot de papIeren n"r den
di. bij den nachtehJlten MO gen.l'IIAl op te zenden en Y6rIClaarde sich bereid

echot ID de borat ,ekregen bol'l!ltellinlr !lADte nemen
hel'llteld Wal om bet SPOO1l;WBGVKRGADKBING - Het veront1'&ardJKd
te nrlat.en en met zIjne P rt Eh_b..th hield lJlngedag 11 eene vergadenng

ten atadhWH om ielf811 het apoorw8flQnt erp der ne:.
~nllll' te protl.tehu De heer &in voorlltt41~
en de beer Blain. stelde de een!te reeolatle vOltr
WMnn h!!t ontwerp werd afjl'ek~urd omdat bet geen
"oorIleOIng lDItoI1kteom de Oradockeche linie Yoort!te
setten en de Regenng aldus haar belofte geechonden
~ al) nrweet hllAr tevens dat II) In haar o!lt-
werp ataatliundl1l8 boven handelsbelangen gep~
had De heer Obnltl&D dl" de reaolutle 88Coudeerle,
11'111 op de Rotgeung In t alKemee" 'fe1'!;-"1'IImdweg~bI
hare pogIDg om het ultent.e oostet en weeten te tie-
.redlgen ten kotlAln van het Middenland maar voopl
op den MlDlI!ter Mtller di. Ileb niet met all. kl'lLCht
teget het scbema nTllet had De resolutie werd ''''
tuurlijk ungenomen en de heer Oourt .telde ~e
tw.ede voor die gelijk men reeds weet, de ópl!l1e
wtte dat de linieu vnu Oradoek eo QueenstOwn po
lijkrijdig moeten voortltuet worden, met .anelw~
op oen geechlkt punt tut!I!Chen Queellsto~ en den
Storm berg om dsn van d!IAr naar AhwlIl Nooni' te
worden verlengd 11811 klaulule te welken elfecte let
GonTerDement ID de bill geheve ta Ia.i:hen Vie
reeolutle wae ID spreken! Zin al te zacht. De Refe-
ring toch bad Ifden ander doel dan Port Eblabeth tan
den handel m.t WeetoGrikwaland en den Vn~~t
UIt te alulten HaAr beweren dat de linie naar ora-
drock nog twee )&Br ter voltoolJIDIl vorderde W&8
alecht. een yoorwendael waDt W88 eerst d. Weáte-
lijke linie tot de ~nl8n voortgezet dan lOU IlJ Rim
aanvoeren dat de UItbreiding UD Oradoek nJet-
meer noodig' wae omdat alle noordwaarta van daar
liggende plaat8en raeda ID commlllllCIIUe war.n met
Kaapstad eD Ooet-Londen De heer Stewart secon
deerde de motie maar achtte bit beter wat ZACht
ken. met de R gering om te pan en sleebte aan te
dnn"en "P epD8 linie vnn Oradoek Dur AhwáJ NOQl'd
Een half el Will! beter dan een leege dop Eebten
vreesde Hl) 0' k dat al8 de grenslijn eenrn .. 1 gero!e~
Wt8 van de voortzetting der Noordo >8ull)ke nl~
komen zon en toen de reaolutle unl!'enomen '1'(&8

laakte de beer K msley I owel te wg nwoordljl'
ftls de vurige RolgérIDg wag.m den tr&!1eDgang ~
hit v lt oijen dier linie Nog verscheideu ande
spreken ..oerden bet woord om de houdi Ir der R
I!'ennjl' te I!lspen en een hunner de heer MllrJla zeidll
dat Port ~ hzabeth veel erger door he bIJ Uitstek
Oostelijke mm stene behandeld ward dan noeger
door het bij uitstek WestehJke

den8poor ID dil
atlg ngeval plaat.
dwl\lSl .... jl'er glipte bij bet
ZIjn volle jI'llwIllt neder
arbeiders ..en 10D
ehaam·<1"pI breken
bet h >IIP lMI gebrag t

DJ- KOLONIE E \ HE r RIJK

'New York ;Herald" over de
Transv alsche kwestIe

1:~:i1C~~;:lf ."'n.t •.t te concurreren om
n ell de vrnchthare dill..

van daar en door het
.n WeetehJke lime

Kliialbet~J:iin 'lpoorgelm'~DllChl'p te brengen
n.1,;nDlUn,u, 111111rav,!]'. CioI8l1l"1~ en den Vn)ltaat

Met al de MD die stad
m.t al het pabh.ke ~eld dllt
In haar yerandend. haven

.£100 000 extra om haar
mogt ,e toch wel wat ge
de IOOle" bojreerd. linie
leker UD de beurt moet

Port Ehabeth

zo
De Oorlog met de Zulus

De bcwermg dat omtrent het werkelIjk
geelD hgd ZIJL van deu oorlog aan alle kant en
getwIJfel \\ ordt vindt men gedurIg eD met
vermen en nadTuk herhaald \ oeral zIJn het
de Nata sche Inlanders die geen gelopf slaan
Mn de 0 derwerping der Zulus maar JUte~~
deel vefZ kelen dat deze het spel van afwaoh
tel spel I om want OOI" de Britscha troepen
buiswaa s ZIJU ~ekeerd een nieuwen slag te
..laai en Iyel"haal W zoeker voor de nederlaag te
UlnDdl Dieselfde IDIsadets laten ook volg!!JJs
de Natal MerlJUr!J het grootste oDgllooeg~u
blijke over de iuschikkelijke houdi g d~r
author iteiten jegeDs de Zulus en zeggen Rat
het beter 18 vlJal den dan v iender \ an de rMt
tel te ZiJD want dat de eerstgenoemde'l steeds
op welwl11ender behar ieling kun et rakene
dan welke den onderdanen der Rege lUg te beurt
valt et IS te vreezen lf.egt het genoemde lad
dat d-e WijZe waarop met het vee des lands wOl"dt
omgesprongen ook blijken zal DIet van WIJS
held te getuigen Volgens het Zulnregt be-
boort al het vee aan den KODloK maal" het
v Ik behoefde slechts bet penooI lijke eigendom
vau Cetewayo op te level en eo biet toe zochten
ZIJ cle slechtHten U t belllelden de besten roor
Zich en lachte m de VUist dat ZIJ hnuDe orel"
WI nuars zoo gemakkei Jk konden bedotten
MeD gelooft dat het beter zou zIJn ge~ccst~ al
het "ee op te eJSChen e dan later als een ~k
vaD gUDst en welwillendheid aan de kraalhdof.
den eel zeker aal tal beesten prese t te <foeD
als mlddel val 0 derhond DaD zou er -I!tiln
voorbeeld gesteld en toch I og edelmoodlg
gehandeld ZIJD ten'IJI meD lal 'tevens de
getrouwe lOtanders ook hat:! kUIlDen beloo~eu

I B poglDgen om Cetewayo In handen te
krijgen worden I ag Ijverig voortgezet ItIaar
!:ol dell vrucht Zoudag hep hlElr ter sted het
gel ucht dat ruen hllm te pakk n gekregen Iad
Het IS echter I let bevestigd Hat laatste
offiClele telegram gedateerd 22 zegt dat Lord
ClIfford de kraal bereikt bad waal" Cetewayo
pa.a van brooo vleesch en !tIer voorzlcn >Yas
MeD had eeu IDIander gevangeD genomen dIe
beloofde de plaats tu bet bosch wa. r de ring
telIng Zich schnIl hJl~ld teD lloordeo van de
Zwal"te Umvol081 aan te wIjzen Pet V0111: vaD
JantjEl was hiJ Ghfford eD de sptODneli van
DUDn doorzochteu dezelfde nabnurschap ter
WIll Barrow met zIjne rUltel1l en Barton ook
huu best deden
Ult een telegl"&m aan ~e Standard a ui Jl I '1

nemeD WIJ het volgende oyer omtrent de twee
krnggevondel kanonnen vaD !san lIawaoa -
Een correspoDdent schrijft nit Ulut dt geda

teerd 13 AugUitus jongstleden dat eeD kaval
lerIe patron lie dIe op verkenDlng was ultge
weest naar de mlhtalre kraal van M Izelcanze
oDgeveer tJen mijlen V8l1 hier op den J ldeu
terugkeerde met eel groot aantal oorlog.mate-
neel iat I de verschIllende Io.l"&als "er borgen
en ID en glond begraveD was geweest Daar
onder be"onden zloh vuurpIJlen vuurp jlbulzen
bommeD schroot bommen enz gf'WeTeD .an
D eu w en oud maak~1 bIlgel en aldere dm gen
te veel om te noemen De patron lie keerde Da
een ~hJtlg onderzoek naar kostbaarheden terug
met haar bnlt toeD ZIJ op ee korten afstll.nd de
kano "agen8 zag met de twee ka~uDen
waarvan zooveel .eboord was en cl e ~u tge-
maakt waren van de RIjklItroepe op het ge
denkwaal'dlge alagveld ,"an lsandnla ¥ec. te
voud dat een daarvaD geladeu was met etl'u bo'I1
die er werd ultgeDomeD en dat ZIJ IleU vema
geld "aren maar Jat geweerschoorsteebtJeI In
de zaDdgaieu waren geplaatst die er nOOit .. a d h

I b cl I k zaak !liet en ertoll'reD UItgehaald zooda.t de kanoaneo ouse a e IJ -_..\.t t,l,.ft~d~_ \ tw"egev.,.;u UI """!' e
waren ZIJ waren ID goeden st Mt en ...<i)[lden hoe billicb te glldrai!'en
spoedig wee}' di.nat doen eD ,.,erdeD lD het kamp meu gaf ~gliJk

~I' '..-....

fl 1\ lIJn te Kimberl ..y beeft IH'n beroe
a genomt'D naar ~I ce en Iedd e

lv ~B li wurdt n Oet ber Most met
1eell{uel!ICbllp 0 K sapetad terug
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Japar,sche en Gekleurde 'Zij'den S Elfen tn , rde FIanDellen

Zwarte <Wos de Naples . Horroek's ~~enlinnen, A en B G'E 0"R G E
Dsmes Costumen Zware, Witte~unjumll-36 duim, 40 duin,,: .
Dames Zijden Rokken e~ Onderrok in ~4 en,;$6Y8rds
Dam ..s Zi'jdeu eli Llama ,rakj!'s Witte JlafuI_Dp alTe QUalite1;'t n
Zomerjaponstolfen nalir 4e Mode, in J Fancy,Oeruit'~JJitl.g h~m.} ~n nieuwe

lengten Blaauw- en Wil-GeruIt' Jlatronen
Zwarte en Gekleurde Japonsknoopen Hanard Hénl4~nlinnen ~.
Dubois Zwarte en G6kleurcle Ka Shot Lustre iUl;Farocy Derril's .

Handschoenen '. Califorl,ische Ci>rduroys, in alle maak.e1.
Kousen enz , TaD alle soor ten, Dik~e Bruin~.P .."unjums} in,al!e

Heereu 'en Kinderen: Bruine Bllftll~:'.'i ~ quahterten
Bloemen en Bruidskransdu Elfen Blalluw,'cin Mode!{estreepte NankiDet.
Zwarte en Gekleurde Datnesdal'Jes . Fancy Doeskiil}.n Zijden Jalstolfeu,
Kanten en Linten ' } in e Zwart Laken e;n~Zwart(l Doeskinl
Festonneersels en Tusscbfnsetsels v . ' enfrns eli PI~~a Sjerpen
Linnen Damesstell-u en Kragen dell d •. Silezische Vl:>~ir~.op Rollel,1
Elfen en Gewerkt Wit Piqué Damast,en ~e4det1Jk
Wit Boek en Nainsook Neteldoek I Mans Brui(l&'\;:Katoenen en Oxfordsehe
Witte Tarlatans en' Geblb-emde Lapp ~ Hemdeli :;~:;
Gekoord Jn Eft'"n Crinoline Neteldne ,Mans Regltltil i~il 'Witte Hemden in Dozen
K.amerdoeksche Dameszakdoel'lm, E .en Mali. en JoRgên. Flanellen Hemden

met Gew-r kre R~nd~n ' i Mans Merino a~derbroej(en en Borstrokken
Ierselr Liun- n Gansoog en Diaper ' Katoen Bro{'~~~jtof, ill alfe maaksels
Turksche eli Ruwe Halldd.oeken .' I'Malls .Goudzo~~Frs en GOUd_}
·Z.\arte Zijden eli Katoen .Fluweel, ID e VInders H~den

. ~ M Fil' u"! H d eeu grootLellgten pi; Mans Zranhsc e, "S"It.~n VO~1en IIlIIortiment
Zwarte Alpacas, Coburgs, aramaltlls, aI's ac te ,en • tlJVe I teil

Barath-as ~'! Hoeden:' .
Perzische 'Koordstoffen, I\ripdoek, Fran'che Manl Katoenel);~11 1. R. Kruisbanden. extra

Kept-rs, Russel Koor~stolfen t:: lanl{ -;.',1' . '
Spelden, Hnkell eli OogelI, Fallcy Spe~df- Mans'Cord~rby~ ~Ieederen

doosj('s . . e MallsDot'sklll t'fIi.zwaltLII~ell·_
Goud en Zilver Net, Stropkjes, ellz. "'. [ sche KI.,~Je~~"
Dames- en. Kinder-Keurlijfjes, in verscê~-, MailS Alpaca, p~ford5che eil

dt'nh~ld 'ï . ;; Stofjassen ,:, ~
Bruin en .Wit Hollandsch· il' MaIlS BrLiind:
Witle eli Groene Baai ~ Baat jes ;,.';;
Gedrukte Katoellen Zak~peken, gevarie)!rd Cbadwick'e Gt~~nbllnd Breikatoen, alle

assortimellt i ' nummersl ";:
Venetiaansche Blinden en ,Wnschdoek f Katoenen Deken., Zwarte en Gekleurde
Taylors' Gedraaide en Ma,phine Zijde ~ D SDtrepeplI) .'
Chadwick'a en ker's Klosjrs GOTI'll ~ 1 . 0... ier .,.lronell, Li,ingstone. Tet-
Kinderscboelltjt's . i i' kenlllg'!n e,f:HollaIlJsche Dekens
lJamt's- en Killder.Laarsje~, ~n Scboenen ~ \, F~olscap eli Lu!n~erhalld Papier
Kalfslederen Balmoral La~rJes ,oor Dar6e,a \\ ligen- en Kar4o,k, t:xtra maaksel
}hllslaanell met Elastiek. ' . ~: Cbawller en NeW~an'. Zadelwerk en Tuig,
Gekleurd Voerchitz, 8 yarqs f. ; ~ van alle aooJ1tn en Qnaliteiten
Komballrl Voercbitz, in 6 en 8 yarels ~ rWestl"y Richar:~~ Karabijn-p.tronen en
Gedrukt Kamerdoek, in neUe patronen Ë J Slaghoedjel! ,; .
8/4 Gebloemd en BreiPatro.b. n Wa8chdoeki ....i Westley ~icb.rcfr.q{arabijnen
Luce's Eau de Cologne i McDougalli Sch~Plm_ Wa.chmidael, ill 7 lb.
Effell en Gewerkte Willse]'. ~ 50 lb. V aátj~ .

1 ._. ;

I.' '~'l. " ~".... ,

(Gtt.) C Jl: . ' ~Z.
, > EFl lee.:.

{j II > ~iln tIl 'an woonplAats opgeven.
j
,

J KI

, L}J J ~ I
I(OLOllALE PRODU K'rE~.

WORCESTER-~
~e'angrijke Verko'oping

YAN

KOSTBAAR VA8T.&QED,
In d.u Boe 'el Ya" .. ijlelJ den H,erH.F,TU

DIK }haw •.

0l) Za,t~lI'd"g,6 Sept. aanflt.,
'a MORSINS rKN TIEI' UIlK.

Z ULLEN 'e 'O~"'el'":~:et'kellrle,, Eir:eculr'Jren
Tesamei mic i I boreng-m-Ide., Bo,'del,

puhli, k [ute n vrr k,·ofe.II":_

I. Zeeer STUK GROND, met twee Gebou-
.~n er op, ~eltg.n in Blok O. DI! WouingeD
,ijn verd. ~Icl ill 8 deelen, allen welke ,Ihani
verhun-u zij". \

II. Ze:':"r STUlv GHO~ D, ':l'IE(~":lg('r'O\'er
het MarktpielIl, met Jric Gebouw er oV, rer-
deeld in 13 deel r- n, mede verhuurd.

Eell voordeeliger kans dali dele oor bet
Ieleg~('n vau K.pitaal kan' weinig gnonéen
wO',dell, daar gemelde Eigendommen Ihlln"eeu
Buur ophrel gt'n, l-!elijkstaan,le met de Rellten,
.. '" over de £3,000 Stg. De Gebouwe" zijn
allen lo. goede orde, e.. de verdeeiingen gerieflijk
ingerig!.

VERDEll ZULLEN WORDEN VERKOCHT
I:.NI9.

LOSSE GOEDEREN,

Is DE ...

.MalmesburyscheExecuteurskamer.
Te hevr, gen bij

. JONES SC COSNETT.
Crewes' Ol' hou we» 0; A dderleystl aal,

25 Au~ustus, 18i9.

Afdeelingsraad v~n de Paarl.

Algemeene Ve-rkiezing.

I~GE\'OLGE het be paatd« bij Arli~el 57'
,i et ;\'_' 4' vac ises, zullen de ieg-nwoor.

digo Lede" ra: den Raad der afde~li"g Paarl
ophoud-'r, i" betrekking n- zijn op den 3lsten
rag van October a"'st/

Ve Kl,s-, ..rrgti::den in de I ytr!chillend. Dis.
trikte" tier rfrl.din~ Pa-r l .. orde I hierbij uit.
g81,owji;.:~. ill ;;t@clrrif,e Kandid.len le nomine.

" reil 'oor de Hr" grll"\I')ldi~i"g dier.Di8trikten
re~p,·kli'l'lijk ill de" .Aflleli: gsra,d bij de ~al1-
.taau,,~ v< rI i'zio.g. ~

Elke h""rJiJaat moet wortl"n ~ellomin'erd door
niet min.ie r da« vijf p'rsone!, die !-:,'rel(ligd .ijn

. OOI vuor h+t . i·tnkt le st,·mm"". ulld .. r s zal ue
nominatie nul eo: va» g_e,,, w"ar,le zijD, en iu
Distrikt :-\0. 1 pfunicipalit~it Paarl), dal ftgt
b8<'ft Om drie Ledtn af te va[lldi~e", ",oet iellere
Kar", idl:m afzon" ('rlijk "ordrIl genomineerd door
niet nlinder dan "Jf Kitz' rs Ni ..malld kali
mea clan éé· C Ilomir,atie 0, derteekt'oen, op
'erL,'urt(· d;d zijn IIU;iOn in ail,· uomi"atien,
w~[Ir"p die Hrschijn'. zill word,,, doorj;(thaald en
beschouwu [I's rr I:iet le zijn ~tplB8ll1l. Alle
Ilomiuatie', ruoel.t-Il Lij d,,, O"d~r!:f'le,·keD,le zijD
ingekomen niel lat"1" dail den 20sten dag nn
S"p'eml,t-r, 18i9, "" op !.:er i"gekomen nomj-
natie" wl geell acht "ordeo; gC8ll1~er:. Ieder
Ki ..~ger,gti,de, die zulk el" e nominatie onder_
tee~rnt, mOd n iijne wO'lI'plaats bij opgeven.

Eell ieder die ~ere~j8tref'rd is als een kiezer i"
de af,j,'elinj( Paarl, r.oi'gellomen degenen die
bel.Oldi~de betrekkingen b,kleed'll i" "jenst van
Harl' Majtsteit of niet j;(!CerldiCtHde Illsolv( nte",
QC de1.\lJ,.en WiH l)o,·d.~ ~t'"ssigneerd zijlI. ell die
Ei4ellaar is Vd" Va't'l(oud .. ~ewilardeerd' voor

. beliIs i"c. tijdens de 'erl,iaillll, "Oor niet minuer
da" £5(10, i, bt:yoq;d 'Dl te warde', ~e,ozen.

S.• V. (LOE'~E, CiTo Com.
Kantovr .an 1!t'1lCi,iele" Commi88&ri~,

Paarl, 13 Ang., 1879.

VOIDI VAN NO-'I.INATIE.
\ '. ij, Olldergettekenrlen. Kifs!lere~ti~"en 'oor

rlist,ikt No. -, I.omiller. Il bij deze A B Ton
-- ill del,e af eelin;.:, om Li.! te word.n nn
d.n Afdeelingsra;,d voor g'.'legd DistriH No. _.

Gedate.'rli h den, dell -- dag von _
1879.

Heidelbergsche Roltabak
Heidelbergsche Bladtabak
Boschjes·Thee.

.~e Koop tegen dê Laagste Markt-
prIJzen.

~HnHs ,H~ 0.;1 RIJL l C•.,
Str:udstraat.

SNOEK P.:KELAAR,
Te Koop in de Pakhuizen van

LO:\U, COHBlTT I. co.,
30, Lange'trBat.

Julij 2:l.
'''--'-_'-- ---------

.~. J. v. C;OnDU\,
TANDHEELKUNDI~E.

~AAHL.

,.- I

··E··~7". 1i>~B'
AGENTEN:' VOOR

• \ \ ,., '1 • '!. i,' ,:

'.<" D'EBA'IN'S:

tMAAK'YE 'F'ANOS!~HA
.' • •••• " ' '<1i .: -,~ ';.J ' """" ... "lj' ~ , f·, ,lI 'J" , __ . , ~ ',' ,.. ,

Notenhout en Cepolitoerd Eikenpout,
in het: .tDein.' ';obf l'fijzbn' als
, ' ~', .i', ,;: " '" ,'.':':,'" .,'J :' ,I';l " . ':.

r'.~TTE~H'·:IT,~1f1]HE~: "ly'· .' ..~ .. '11.1]": .... ·lJ ,
'~.; '" .. ,1 'to Ol -l.', w·11 \, l'O :.'-' "'I . " 'q~ I ~

L A·N G ~ Jd A :R K T S T R

HEBBEN aan het :Publiek 'an de (Kaap8tad eli de Buiten Distri
dat'zij bunne Gebouwc," aanmerkelijk 'ergroot hebben tot

hUil uitgebreiden voorraad, .~elken zij g.rust kunnen .anb~veJ,en, daar
go ..d ~,roog hout gemaakt zIJn, geschikt toor dit klimaat. De ei
~eJ:en pand!!1 gedreven hebbende, en ko~talJte koopers op dei Engelliche
In .taat om te verkoopell ;_. "

.. GOEDE ~mUBELS tegen :nerk~aardig LA,GE PltIJZEN.
zlJ"ook ,oornemen!! VOOR KONT ANT GELD te verkoppo.n, het
stelt aan bunne klanten het volle Yoordeel 'an .kleine winsten te geven,
gege'en wordt 'oor KWADE SCHULDEN.

. Een groot assortiment 'an in de kolonie gemaakte Meubels
altijd voorhanden. : , .

Het Publiek wordt uitgenoodigd to( het komen zien ;Vall
'ernemen van de prijzen. .

LFAr OP ;lIET ADRES:

De .Zuid Afrikaansche Men
88, 90, til 92, LaogeDlarkfst •.a . ....'_ ..

NR-Op .1If1Vrlll)f lijn Geïllustreerde c4talognwn te Yérk
grid .&al worden tl'rughtll\:,I.1 aan den Kooper -ril" teil of Rnder

L.

VOORTR~ .

q
JK
, J ,

'Zullen
.,

GO..

SAIZOEN,'

ee" groote
vereheiden-

heid
tan aHe

qUllliteitenHollalld

Heerengracht.
j ~ ~.

COMMERCIAL;'r
en Brap.dass#antiem~a.tschappij,

, OPGEIUpT 1855. " > ' . .:! '
. . i v -.,.. .

HOOFDKANTOOR: ADD~LEYSTRAAT~ KAAPSTAD.
; 1 .l? ~;~~~

XAPIT46.z., £50,'00 S'rE.J'.~G.
a:CSBa VB"OXDS.:£35, 780 do.. .

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

Wl-1. BERCJ Voorzittpr. . 'C'

JOHN It } jAXWELL' Vice VLIoor~tte,"

~, J. J. DE VIL. ~M.;S,H. A.ln"
': C. J. ~L vos, ) i
': L WU:tiER.. ~':':
\ :' , . ,

BRANDAUbTUREN : . j'
ALIW AL ~OORD-SAUER ~ CA.LDECO'rI'.~, '
BEAliFOHT WEST~A. Y. l-lATREW, ~
CALEjION-C. J. N. !.IIl)lPE~. ,
C.\L VIN IA-J. C. TRUTr.K. ' !

ChHES-W. F. Srllll'u.. , 1
OOST LONUE..'1-T. ij. VEN~ &: Co. ; ;
GltAHAMS TOW1\ -(i,aham'~ l:own Fire aód-j

;\!a'I.I.e A8toUrllDCtl(.;omps"7 • ~
HEW~Lfj~IW_[). P~M,uu!s j
KIMBKHLE\'_B. CROWD!'.&.. 1
.MAUIES~UltY_sMuirs, Loqw.t: Co.' 1
MOSSELBAAI-PIUNCE, VINCENT & Co. ~

H. C. VANBREDA.
JAMES F.LOWER,
D. P. KHYNAUW,
P. MAltA!::;,

.,

.... ft.....,. 'Oftlce.., Higb SI'6 Hr. (Jffic , C,'p~ To",

2ht AU~Util, 18i9.

IN ~xecutio" ol'h~ Ju~Ij;(IIJe t of Le Sij ,.
CUllrt the fo1l01l"1'1(Sal" "ijl t.k" pl.~:~

Divilion of MOIIel Bay.
AD.\M JOIlANNES JAFOBUS GF.REeK

VI. GAHRJJ:<.:L CURISTIAA~ KEYl'Mi. ~
, ?n Frid y. tile 6th, September, 1879, a: lO

o e ock a.n.. , at Zorl(fo lelU,--,1 Hors". I , 'd
B . 1nl .' a.,",,,j '1 .6 VOW,, Gu:!,.,~ if. IIrIS, lC.~

ek., ete. .

J,\~iI<;S M. CHOSBY, llil(h Sbtrilf.

Hi8h Sb.·rir. Offic", e.p,. Tuwn.
: ISlh AUI(Ult, 1879.

IN Execution ol tbe Jg,lgm""t oIlbe cirtuu
Court, the folloltir.g Sale will t.ke place:_

DiYÏliOn of Aliwal North.
CARL JOHANNES ROBBERTZE '8. LOUIS

. ADHIAAN, KOTZE.

on W,doead,y, the 10th St'Ptemlk!r, 1879 at
10 o'clock I.m., al Ali "al Norlh,_1 Bw.( 2
10UDi[ Bulloch, 19 Cows and Seifen, U Cat~ea,
'00 She,p, (mor e or letIII), 2 Hor8~., 1 .Tent
W&gOD, e&celcsn•

JAMBS M. CI:WSBY, Hi~b Sheri(

"

NlUMS
~

Groot.

Kantoor YIn den Baljuw,
21 Aug., 1879,

IN Executie 'an Gewij.de ,""n ht't Hoog {ho
rl'lIteho( i.. rie hi.ro ..d"r~"'lllrlde Z"a. UI

de ,oJ.geude VerkoopinK pIAars h'ebbéll:_ '

! fdee1ing Mosselbaai.
ÁD~M JOHA:'iNES JACOBUS,,,GJ.:REC(E

ye. G!BRIEL CHIUSTIAAN IEYTER.
Op Vrijdag-, den ISlell S, ptemL:r, 1879 des

yoormiddagft 10 uur, op Zorjlfonteill" -1 p~d,
1 z.a.: en Toom, 6 KOrijeOl. I G~' l 'f, 6 "aar.
zen, I Kalf, emoevoorr.

JAMES AL CROSBY, Baljuw•

HtERBIJ w'ordt' bek~i)dI'I""U •• '., dat de 'VERLOREN . EREN. die no Y66r
den lsten lanuatij 879 het bezit van bet GOUy,~rl1l"nll'nt zijD gewe~t, bij

,Publieke Veiljl1~ zullen verkocht al, 2ij uiel v66r Slaten dezer wordeu
ger"klameerd. !

i ELL,
teur 'aD Dienst.;

IN Elecotie 'V&II Ge.ij.den Yan bet Omlilt'
g.a"d Hof in de hieroodergemtlde zaak .. I

de 'oigeIlde ,erkooping plaat. heb:,en :_

AtdeeIing Aliwal ,Noord.
OARL JOHANNES ROBBERTZE '8. LOUIS

. ADRlAA.N KOTZE ..

Op Woenad~g, dell laden Sept_mbar, 1819.
, des ,oormiddaga la uur, t·· Aliwal Noord,_1

Bul, 2 jo. ge Osse", 19 KOtl'jtn en Vaauell. 12
Klllnre", 400 Sch 'pen (meer of minder), 2
PlIarden, 1 Tent".gen, 801.

JAMES M. CR(JSBY, Baljuw.

Kantoor 'an den Direkteur van'Dienst.
. 1Augustus, 1879,'

LEVENSVE RZEKERINS
VAN I)~ 1\ AAP DE GOEDE HOOP

I

(IIUT0A:L.)

Speciale Algemeene Vergadering.

F\I'NDLA Y ·0O.

i
!

Ontvangen E~ 'cAlumina" van Liver
Tuppies Gegalvaniseerd gegriffeld IJzer, Ó tot 10 Voet;
Patenten Stalen Kruiwagen W1ell'0. '
Gegoten IJ ~ereh Koloniale Pompen.
Graven, No. 4. Verscheidene Quali teiten.
Spit Vorken, Stal Vorken., '.
Schaal Balken, en Schalen. ,
Slagijzere 'oor Jakhals Tijgers. Bokken.
IJzerdraad Zittillgen 'oor Buket Pha~tons.
Voermacbines voor Hand en Sl~olllkracht.
Kar Trappen e.n Trappen voor Veer Wllgens.
Steenwaren, Waachkommen en Urino~rs.
WlIschtafela voor KantorelI, eliz., met Steenewaren toebehoor n,
Closet Kommen en Pannen van verbeterérde zarhenstdling.

. 'jzêrp~kh~· KE!I\NIS wordt hiermede g"geven, dat eeIJ
SpeciaJe Algpmee;l~ V, rgadering na

~oye""eJmeld. M.llt8chappij g~u,j, I, zal wordeD
lb de MUTU AL HALL op .

Woensdag, 3 8epteIRber a.s.,

-~--,_~-------~-
ONDERLINGE lIAATSCHAPPU

Gravestraat.
DE NIEUWI

, , TO Til:. URl 's )lORGINS,

len einde een Dir. kleur te 'kiezen ter opnllio,
der 'acature veroereaakt door de aC.ezillh~id "D
d- koloni« voor drif' m.an<len vali den hw
H. M, AlU>BRIfI!. De heer H. M. AIDun, d.
I'enige geo.ominperde Kandidaat Lijntle, sal d.
V, rg.deri"g h~m hebben te I"'rkiezell ,oi~.".
Aete vali de Maatacbappij.

LAARZEN, G$I.AAKT VAN

" J. C. ar E, Jr.,
Sc cr~tari.: ~,"

. ; ; ,-' , ,. '1' \ .
Te Koop in het Gl1KIt en Klein, ili;' dePl,atigetnarktstraat, Ito;
. . Georgestraat, xa.a~ tegen redelijke

r Bewerking, en Duul'iaamheid wordt

Mutu.l Gehouwp", Kaapsta.<l,
9 AUj.!U1IU. 1879.

Parijsche Tentoonstelling, 1878.

Id ledaille leb •• otle Piu.s.
PA&. ontp1lkt e~n prachtilC •• sortiment !lE-

KROON I lE PIANOS \all CIIALLEY& SOY.
in fiJI! lt~liaan8Ch NOIPl!hout, Uubhel~ eli ~ljlc.le
Aktre, gebeel in Met .. 1 jlevat. gtlp.n.tlde m-I
Goud ingelellole Fionlen, helze/f.le Mo,'.1 ale "I. '
wdke op de Parijsche 'l'eotOoost ..lIlng .au 18i8 Je
.. Medaille d'Honneur" behaald b"bbeD.

Bestuurder.

DE GROO

M E U e?UE L
, '.. . IN ZWO 'AFR'~A.
88; 90 en 92, LANG.MA_BJ[T8T~T,

N DARTER· & ~ONS,
EI\NI.~E AG~NTMi', ,

Adderley- en Kerkstraat.
GETVIGSCBRIFJ'EN.

" De Piano •. bij de heereo CIULLEJil <I: Soli ge-
fabriceerd, 'ijn leer Voldoe"de Instrulllentfn.

ANTON RUBINSTEIN.

D. &
ten te blIrigten:

plaatait'lg YeO
leArtikellfp '.0,
vele jar~ J•• ,'

t sijn~, .ij .. "

I ,

"Pc rlcnk, dat de heeren CauLKN &: SONer ia
re.laagd lijn, legen matige 'lr::08ten Pai¥1 t. le~e.
ren' Y"11 ~ittrw.~ "-erking en :uwerm tooa.
Hu~ Piaoette. yooral .. rdienen opmerk iDII, ,I.
.eclr ... rdig zOO.el wa' gOedkoopte a18'uilstekeD-
de ~oeden"heden betTeft. De in Pll1ije door de
heetiao ~KI'f &: SON geëxpoeeerde Inltrummten
deden nlet all.eD huo, maar- de geheeie Eogebcht
aCd .. Iin. groote eer un. ,

, ) M.A., Muc. Doe., HOD. R.A....
'JOaN STAINER, F.O.C •.,. EogelllOb Juror. op
• de P.nJach. TentotoatelliD',
. : 1878.

SN·OEI

. i Vogelstruisvederen.
:! .'DE Ondergeteekende Koopt iedere hoo-

I 'veelheid STRUISVEDEREN, en betaalt
de volle waa.rde.-Is op lkantoor te vinden

. :van 8 v.m. tot 5 n.m, '
, E.' G. !SPELING,

No. 20, Burgstraat.

AARDAPPELEN. .1
----, . - ,.;,ar-"

Ontvangen per "~L'. J'ald,"
• Een Venche Bezen .

:AARDAPPE /-JEN,
. TE KOOP BIJ I

ARNOLD" Co•• iB~t.
. i F

PAS ONTVANGEN EE~ VERSCHJi:

SRoa
'.' 'j ~.

. .. . . TE KOOp BIJ
,\

BARBI,

t - • ;. ;

AIk~urllnfie.IPlfenBra.n.dop .lIe ,oorten .an Eirefdomm;n ió de K."~'"ulr_,
MatJlle PnJzl'n, Onhn)fflbare ~ouriteit, Promp,e en Llber.le

BESTE

I
. !

!

• a.cIrukt bij SIIUTS &; Ho~.. N~ 11,
:~~ .

j
l~
1

.i.i

1
i

r
I'

1
j'



:-

PK1 ITI~S
De beer Sich,,1 dlenda eene pt"tltie in vlln J. K.

van ZIJl en anderen, boeren eJ'loIIndere ingeset.nen
""n het dlstrlkt Albert, met betrek.li1ng tot ontwape-
niDIl. dil aanatelhng vlln Burger-koJI:m&Ddanten, Con-
federalle en andere &aken, waarin h ..t Huis 1'8l'Sncbt

• werd daaral\n zijne aandl\cht te schenken en zoodanig
mIddel Mn d~ hand te I"evpo al. het jioed mogt
·J1nd~n.

Dezelfde heer diend,l' eene petlue in TaD A. J
OJllilhnji en &Ddere landeigPlllIlI1'II vl\n Albert, oYer
de zware kostn van het onderh<.J1.Id 'lUI twee hootd-
... eg.n door het di.trikt. I

De heer Orpen dlend. eene pjltitie in ,aD ingese-
tenen 'l'l\n Hel'llChpl, Lady Grpy en Ni.uw EnIr.IRnd.
teD gunste van .en lpoorweg vu.n Cradock .n Queen',
To ... n dllekt naar Ali Al Noord; en &en. d.rgelijke
... n ingezetenen van Ali l Nourd.

De heer Slchf'1 dIende .een. petitie in TAil hei
I.stuur der Boel'tlnbescheTmID!lsTlr4Ieniging te Bur-
gersdorp, waann negentien punten onder de overwe-
!!'log van her HUIl werden llebBjCt, en dit ... Ild
Terzocht die ",qne gunstige aandacbt te echellken

KI!;'o(IHSGEVINGRN VA:'oI VOOR8TfLLI!:-;

Under dille wae Ill' e.n 'liD Da W. de Villiers ten
gunlle VRn bet ondel'llt.unen vlln tcholen, londer te
letten 0'9 bet dMrln i<'egeven !l'OdsdienetonderwiJs.

DR NOORDI!!RGRF.NZEN

De beN Mernwan laakte de Rellenng wegelMl hrtar
terUJlhoudeu nU zekert) dtlpêchee orutreDt d.D Q.1rlog
op riP N<.Jordergrenzen, 100 als di. omtrent het dood-
tcbl@ttln vl\n VIJf UD elkur lI'ehoDdenOl gevangenen,
waarnn gewil:! ,emaaKt werd 10 een door d.
RiJk,ArejleTlnil ultjlejl'.ven lllaauwboek. en ... elk blrigt
waR Injluo -den door Kolom'l Dayly.

De Prokurear-j!'ene"",1 le,:d. UIt dat bet alleen,
100 All bIJ re"de te "oren blld Jez.!(d, "vu te wijten
geweest .au het feIt. d"t bIj op b.t oogenbhk de op
de uak betrekkmg' hebbende papier!'n nl!'t bad klln-
nen vlOden, dat de zlIAk niet in het KoloDiaal Blaauw-
hofol, wns 0w-nomen Intusseaen zou mali, door te
veel g.wag te waken van deze .kw~tie, de lIIak
Ilechta be"ool'\>ord.elen nn d'l lieden, die thalli te
VictoTllI West In d~n tronk &aten op rl. boachuldi-
glog vlln moord te hebben gepleegd

VKRBETDHl·lS.

DOlBIJl op alt anderwerp w.rd overwogen 100 ..II
geeDlendeerd door den l\ etlleT.ndeD Raad en good-

r-"urd•

HET PAl{LEME\ T.
WETGEVENDE VERGADERING.

VRIJDAG. 22 ÁUGU~TUS.

18t, 18i9.
he SUpt .... e
lice pl.Ce:_
r.
OERECKI!
«~YTI<.:R.
879, at lO
~., J ~U Id ~
rIS, 1Calf,

~ VON DZI'l"l'INO.
DS BIIQBOOnNG.

d Toen
t

men ten 8 ure weder bijeenk ...am .... rd
.:.._ poe. 'Iln £6,697

1
:roor het Departement v~n den

.l!:."enrler-l!tlneraa. o'ferwogeD.
De heer Memman vestijldl!' de ,",ndacht 0 de

~~e "ermeerderingen oader dit boofd, en .iacbf dat
et tijd ~8I om &en einde te maken un de toe

mellde nltgaven.' ne-
De Koloniai" Secretária seide dat nllarmAte de

lJo,ken .~4!" land, toenamen, de instellinjl'en Onver-
mlJdehJk tegelijkertijd toenamen. Heel ... at .nr..
~rk WRI AA~ de T~orie opgedragen wegens de Ac-
elIDe- en 11UlsbelastInlten. '
• De heer Paterson seide, dat bet' ... erlr, dAt tbane
In de Tresorie ...erd gedun, den ..tilt tot den ~ruot-
mn lof verst~ekte, terwi,il het ond ..r het ,.orig" fle..
.tunr eeDvoudl!f tcb ..ndehjl: _ Il'ew_t.

De h.eer Fle~ninll' vl'tlJtÏ).'de de aandacht op de be-
tr~kkphJk ll'erlOlI'e betllling der Donane-bt-Ilmbten
"W1er werk leer zwaar WM en die meer con8id~rati~
.ereul(~bten.

De Koloniale Sec:retaris seide, dat dele beambten
emolumenten Hntnnll'en, die niet op de be"rootinll'
etonden, z"Ol\II overtijd en de opbrengst va"n in b..-
• IAjZ ~enom~n 1I'0edf!l'I!D.

Ouder bet hoofd jj Kroonboseeben eu Plantages"
maak!e de heer M. J. Lou ... jI'8""II' nn eene som
v..n £5,000. 'foor machlllerie tot het "'!l'en van tim-
merhout, enz.

De Commi~ris ",n Publieke Werken ant ...oordde
dat de Rell'ennll' voomilmen8 "'U eene inrigting dlla;
te stellen aan de K nysDa, "oor het In eren vali d"'l\111-
18fl'I!'6n, 100. als werd "tlDbe~olen in bet verslag van
den heer BI_t.

De heer .Merriman ... ae t~en 100 iets, daar h-t op
den duur met IUU betalen, en private onderneming ...
sueht slecbts den bodem 1011 inlllaan. Er waren
meoscben i"ln08j1,' i Il bet bose 'I bereid om hout te
bppell, ..Is de Regering hun een billijken prijs be-
tuld ..

ne be~r Klrkwooo wae Tlln hetzelfde gevoelen.
Tle hE'pr \ Illtr~n~ lu ..rkte IIRn, dllt .r roeds tWee

~n!!"moll'n8 Ril'! d ... K ny8na WBren, ell dat de R8Ile-
Tl Ill!'. ,"l. ZII h ut WIld., bt·bben. gemRkkeliJk kontrak-
ten l(Un .11I1kn [Iwt pnfllte p~TSonen

De C, mmi!lslll1s van Pubheke \Verken ant-
....oo,-d,le. dRt rle Regering er ernstIg' M!I dacbt 011'1
de h)SllCh~n te verlioopen, dew] II bet onderboud
dMTVan RlI~s behalve benedi,rend was Het iroote
bel waar tej!'en he\ SI uiten vnn pri vnte kontfllkten
voor dWRnlel!jI,'ers 1<R8 dnt het hout ten einde
bnlikhAllr te zlin, moeet wordeofl g.-hpt' op zekeren
lijd van bet Jur.

EindehJk ... erd de post gescbrapt.
I~ heer Robertson veotigde de II&Ddncht op het

d~pnnement VRn den \\'nterbouwkundlgen Ingenieur.
Die .nn b't'~ 1': I',;,!tte het IRnd £1,000 per JMT
11118rltl, e~ ió()(J pt'r Jllar nnn fpisko.ten, en spre-
lr4Ir IRg met In "'!\Arom deEe uitgaven ... erden ge-
mAAkt

Dil Le>!r hlr!tWllOd Plt'CS dt'll Ingenieur hooj!'
8prehE'r Rcbtte hem pt>1l der lJnngste beambten, dIe
de R~llef1ng ID hare dIenst bad, en ofecboon het wer~,
dat hll hAd fledaan, op bet oogenbhk niet van grodt
lIut mogt scbiJnen te lIJn, zouden de boeren later
groote r!!den h ..bben om er te'freden mede te
lijn.

De C>Qmmi!IeAris van Publieke W~ken leid!', dllt
de IngPDJeur \ o"rnemell~ WRl! e<'nig-e groote be-
sprof'l1lD~werken te maken IIan de Vlschri,.ier

~'et betrekklllg tot b.t I!8lans "an £1,000, vlln den
Hootdln8pekteur 'l'Rn Publieke Werken leide de
'Commis8IIT18, dat de l!,Iler Fforde van ~Ian ... as te
bedank'en,l\ls bil niet £:.'00 per jMr meer kreeg.

De heer PllteT""n dRcht, tlat het plnd8 voor die
betrekkll\~ !l'ebeel foldoende wae. De P08tmeeeter-
II"'nel'lUll, wi.ne dientlwn vlln het RIlerh~te belang
waren, kreeg mmder

Na nog wat (epr&l\t lei de Kol. Secretaris dat hij
de £200 op de tI.uppl.mentnire Begrooting lOU do.m
plaawn om te llen wilt het gevoelen VRIIhet Huis
...u over d. zal\k.
De beer Hofmeljr vE'lti!!,de dtl aandacht op d.n pqlt

van feldwachters op de KlUlpecbe en Stellenboe8cbe
,lakt!.'n. fllJ zelde voor een paar dag.n een bril"fJ'
te hebben ontvangen ,.an eeD landbouwer dijft bij dl"
dumen Ran Eersten"IPr ... onende, die klaagde dat ae
boechJe8 IIldl\l\f zoo erl{ werden "erm.ld, dat bet "'MI-
sand k.an8 had flroote veroveflnjCen ep de omliggendE'
landetlJtln te make" Spreker wist niet ot dat te wij-
ten WII~ IUIn een III te b~p ..rl.t geutl wacbter! dllll
... eluri hAt feIt dat de ..... chter. O1.. t al te ijverig
waren a IJ boopte dat de Regering naar de mak lOU
omzIen. De C"mmisaaritl nn Kroonlanden bel ootJe
de aandacbt Mn de :&IULk te zullen WIjden.

Met hetrekkJn;r tot pen toelage vlln £:!liOO IUIn het
Z. A College "el d., he~r Mt'rTlmf\n, dat al. zulk".11 toelRj[e doorll'lDg, de RegerIog talloole IUInlOS-
kjjn vau tlien Mrd 1"11 ontvangen, d.,cb !,Iet Huil wae
Yan I:~voeltlll dllt de 1I1~lelliDg van publieken IlATd
Wll8 en bet geld werd toefle.tllaa '

I>flarop ... erd voorti[anil j!'..rapporteerd en verlot
gegeHn om op Maandag' wudor zittIng te new ..n.

Il Sbtriff.
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the CircuU
le plaee:_
1.

vs. LOUIS

"1', 1879, at
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12 Cal\'es,.
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• Hoog Ge-
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1879, des
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5. LOUIS'
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B'~ljQw.
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P.nk.le
le m-e
ui. die
I tl71l Je
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daJj ool'llp'ron
die! TAn King
fOil: event jes 50
keljjk d~ koeten
spQ!>rwegen was
bet begin bad
mOf8t men
vele andere UII.Il1lV8IlIi

wat alleen voor
hlld bij zich op die

De Minister van Werken
on4~rwerp de meestl béudigde n .....,...... ,.;;;
IlInf~n; en dat dl le'dtn slecbte
w.>,enhike belllngen ~d. lande, 101ld.aau pnrtijvooroordeeJi lHij beboefd. niet te"wrue!n
dat' 8poorweggemeeu~ij.p noodill' wu voor
en :de eenige VfI\&jl1Vtot de tijd tot de
danrvan than.s WilS Ile~ en. Men
over de routes, maaë et .H'..n.... 'n lIl_I' .llIIn,!'ft-
ken Spreker wee8 <fp~e jplnstil{. de
thl\l18 reed. aangel~i spqorwegeJ:l di. bet
M!tJ~tlte~e Molteno "qen begonnen, ... aarv®t aat
.MlIllStene de groot8t1! ~of toekwam, en die,.ii\t een
haudellOOgpunt beeclopwd, op schitterand.' ':Wijze
bl\dden beantwoord Sp~ker deed .tatitltielc. "en
om te. bewijzen dat" ~nneer de spoorwegeq wartln
voltoOId tot Mn huntle;'indetationll, lij Mne g,Óoeg-
I!!&me winst IOlUJen ~lIterpen j .0 de ~ueen'.'fp ... o-
IChll spoorweg!ijn 101f, ~,.• nnf'!er lij klaar ~ !ponl
eene 1fI'00te W1nst ge.,~ De 8poorw~ IWJeaa-
fori "'est IOU zeker 'dpreer.t nltlt ,,,.,m>91l\t~rrrn
we~ens de groote le~ der hJn duo' ,le Kil";'", -
D"ch o"er het geh1!' !hadden de Ipoorw8jl'~teeds
nu goed beantwoord"eD 8preker boopte d .. t he.:nuil
thane zijne goedkenri(1g~lou geven un de ,erJ.ilging
un s-poorwegen; en ~I tbans, voor6ent: o~t de
R.~ennll een groot ~AtlIl ingenieurs ID g.~.nde
...erk lieden had ingevgetd voor d.n Mnleg dei tjgen-
wn(lrdill'e Ipoorwegenl toor ... elke ZIj bunne pl!'e
n!',&l' de Kaap en telit~ m06llt betalen. Vpl'lf"* had
'-lj ,een groot aantaHpIlarden, ezell en v~rtliil'en
moeten aankoopen. ~Ue iDg.nieul'll en ... erkl\\3d.n
zouden thllns wedEi naar Eng~land "ertréitken.
docb de Minitlt~r haa bun vetlocht te blijven ,~tdat
het lot deser BIll b&\end WM. Men beboorcfê die
mepschen, welke nut eenmaal bier _aren, l&!r te
houden en dadelijk m~t de nrleuging de, lpoorpgen
vvm te gaan; wRnt ~II men .th ..nl den Itat oll~nd,
om: het werk over e~ PaRr'laar ... eder Hp te '-!ttten
loltd~n de onk08ten o~tsaggelijk zijn De ~r afoun~
II'lIr,had verklaard, dafi 1111 de spoor ... egwerken ~rbiJ
Beaufort W~8t tbans~erden gestaakt, bet verl~ op
die, lijn alleen in ééJl) jaar £150 UOO zoude bedra
gen. Eene tweede tidl.ln voor de IpOOner!,.png
w'" de tegenwoordif,l lage staat der ijlemlllrkt,
hetgeen een hooll'lt t!llIn!lTÏjke luk ... as Iu11R74
betllalde men £13 17s~ 2d per lpn IjlIIl', en in dit JIW'
wilt de prijs £6 per to,II.)Er waren 60 ton railSlWadig
voqr eene mijl spqorwe,*,; en Ills men eell ~~;f r.n
met de verlenging wac};tte, lOU het ijler ... aarech nliJk
wetler tot ten minste ~U> gestegen ZijD; IDOI1 I due,
Ills men than. met den~nleg voortging, I!4n £110,000
bespareD. Staal kOl!t~ ~enige jaren g.leden ~ en
tb",ns £6 Ba per ton3 en derbAl'f8 wu d. R~ring
vlln plan alle nieuwe J3lils 'fAn ltaal te doen lijni daar
dit drie malen laDget d.uurde dal'1 ijzer, al "!IS bftt
een beetje duurder ~pteker kwam vervolge na &Ot de
wuus en lei dat de iRitllrering "WAS voor eeD )eind·
;tafion te Colesberg, de.iJI Kaapetad in gem~hap
moest worden geb~t ~met den Vrijstaat, e~ dat
A~rdeen met de Beiufortacbe lijn lOU worde:a ver-
bonden. Spreker tra4hlte lIan te toonen dat d& lijn
00]( booltst ,.oord_eeligjtCRl lijn voor Porl Jt;li.tb ;
wrlke ~tl\d, intnsscbelI,! AlI~. in haar iiMren pell
ecbeen te willen emv~t'n. AI. Kaa~d epo.Jtweg-
vedenging wilde bebbi,ln,ln08lt die beglnnen valll*u-
fort lit; en Port l-.1zfbeth beboorde lich, bij d.
Be.ufortsche lijn &IInje lluiten. Er moetten it.cbts
twie lilnen n&al' hetlb~nenland ziJD; en bet W&I
elechts billtJk te ovet~en of Col8l!be~ du "'1'1
H0J>8 TowlJ het eind¥~on II&D de Qran}erirjet IOU
.illl. De gr"nlllpoor~81 dieDde, nRII~ bet ge,oelen
der; Regerinjl,', te w~nleu aangelegd nur '.AI1i ... 1I1
Noord. \VRt de oPle'ingen betrof, die me~' bad
Il\ton doen voor de 8~rw8llen, welke men ~ het
o()~ bad, die wareD «eel vollediger in hare lijjlon-
derbeden dan de vroet,ere, behalve dIe op d. Fillll-
li~lI. Men mogt thllnf ~ggen ... at men wilafi bet
land wilde maer spoqhr~en bebben. De ~ring
hR4 zich intuaecben. :~et verbonden un eeollff be-
pal\'lde rou\e; ".Is II] !lare .zaak verloor, dUll ~~Il lij
r:el'!le vemedenng Ilr~len; ... apt lij lOU ·,..ten,
dl\L &IJbaren plill't ha tIedaan. , . ,:

De beer Powell 8p~kjamt'llJk laog tegen bef!Voor-
atel der ~nnj? en!wM t8j!en de 1IJlOO"'''itftl.en-
Itl"¥ op het oogenbh14 doch IIIj gft! hoog DP 'JJl het
regt dat Hopetown bl(fl óp s!kJorwt'gverbindt+,'met
Ki~berley, muetendp~~ de lijn van KaaJllltid', ..1s
dit', verleogd werd, etrder over Hopetown -dail over
Col~8berJ.( worden ~~el8id, voonU ook ,iJ.wijl
etTltll'enoemde plll8tl 'Ieel dIgter gel.gen wp. bij
1\1l'nberley, van welke plaat!l, 100 als Dr.,HoTll"'.had
ge:(e!!,d, de beJCbllVing: lI!0est doordringen ill lit~bID-
nenillud van Atrik... ,; : .~ •

{hl heer Te Water ~atht, dat bet plan oál'~ber-
d8lltl ruet Nelspoort ~ den Beautor&lchen s~r"'l!Il
te nrbiDden, aan GiUft'-Reinet den dOOda.. 1r lOU
geven, en trachtte dit,met IIrj!'umenten te atay'" . De~taa en bet dl~tnkt teb zouden door dill at~jking
g~beel en Al VRn het tJvenge gedeelte dor U~lijke
dlltnkteD worden afirt'aloten, waardoor de ~v ... rt
van bet diltrikt gebe4 IOU worden vernietig4, 1

Het lJIIendew8llt lSD den heer Viateint .... ' .on-

lwartell,
!mI.kta

di- te
r-id del"
1".n'l 'Eo,," Il

die over
IIi in bet .Parlelilllel~t
hen in orde

wl
Albert eltten, waarin

over bet. ".regL. dat'den me'DIC:be,n
die IUUI on¥ lijd. e~ voor 0011

ten. Wilt d. Bll!Jtlto'. betrof, buIde
wilt op bet l.a,*te" piteo" tegen de «h·t ... IJl,'PI!lIlilllr
wae gelegd. Hef bleeK·duid.Ujk dat
vola&rekt niet meê iogenomen
beel Il)nderling, ~ het YOOrn&allllte
loodanige ding8D' tot het Huie
land gepubliceerdAi blaauwboekeD.
'ten dUnau een ~erhaal, door eoo
omtrent b.t beJl4ald •. b*aluit TAn
~utoe om Toor hunn~ geweren te
~riltinn .&pr... vond men
Ook in andere nieu ... sbládln
,an de GrenAn, "'&arin werd
baDr!havin~ v.. lien vrede op
paat ... ordende, I$er l'1lItventoringell
brengen. Gren.biláden, die dl
w ..ran, verklaard.a lich lelfs de
dese werd uitgevofrd. Tegen JJIlCIQUOIl
Buutoo te velde it.trokken op
IOnder oenig loo. (wat m"r
Kolonisten wet Al bunne hri',n"",' .. ",,.,..nil.

konden beroemen J, en al.
te hebbén gevocbten, naar buie
hunne bslooning, d..t hun bunne
ontnomen !-De Fipg08ll waren
voor de Kolonill ~e vechten;
thans alleenlijk "nenl d. onl~..,.~peninl~1lVet.
wae gekh.id te II!ggen, dat geen
mO@'t hebben, deWijl zij het
om de blanken in de lee te
&autoe toch hadden nooit tégen
ten; en de Il'em*eren der
den 1J1611tregelalecbts verontrWlt $II

Iprak V&Il eene knicbti«e inruvn'l1n"'fmT",li,t.id'j,
spreker wilde g~a'.ne booren van "oI,.t.,u,·-';,?
in hoorlinreDJlOh Iiek. Het gevoel der
word.n g_rbie,ligd, tin nieta .trekte
gemoederen d., luenscben te vubi
regel, waardoor zij werden beroofd
Ills het teaken Il1lDner ~aDnelijkh.id "",""UlJUW

nl., bun g.weer. $preker had dele zaak
gebl'llll't omdat ilij aaD de Regering de K.l1egtmnelU
wilde geven hailr gevoelen uit te spreken

De hllAr Fro., "lei, datal Wilt hIj
teld bad.1wM li lt zij 111eoepetitie
kond.n zeilden H 11\ het Parlement.
die J.(eg.ven Wt I,: eb omtrent de Gllte -~". ~.•I.~;"
landers 0 ~e! de 0 It}VapeniDg erg
tl'llChtte dit met \ OI>rbeelden te
op Tan de lOYl\uhtllit der FillJ.(oea,
aan deze ZIjde der Kei; eQ spreker dat lij
luiks zouden blirv"n in weflrwil Vlln untwnpe-
ning. Die ml nselben, ~adden vóór den Itlorlo~ zoo
RO.d all geeII'. ff8weren gebad en ál h.el weioig
_iCwj.n. 1I I !ioopté iDtDsachen, dat de Regerin~
de inlandel'1i re~tyaardig zou behl\ndelen ~rl hun eens
billijke IICbaderprg'Oeding zou !I"nn; maar Wiltl v'wr
eeDe iestadijl,'e UIt1!OeriDg der ontwapeninks ... et.

De heer 0rr" I '\Chtte het in het afi-'.trO'l!k.ne heel
goed om de il '.m4el't! té ontwapt'nen; d,*h het Will
niet heel zoo I ,·m4kllelijk. Hij "'118 er '<I.r om den
v~rkoop van Illlkruid gebeel in handeD der Rell't'-
ring w laten. d"n lOU men wlNlCliien Ian'gaamer-
hand uitvoerin ' lI~nneR geven Blln den ,maatregtli,
.n zuu I\lIeng8 ddn '1DlaDdere bet gebnuk bunner ge-
weren worden .Itgeleerd. Spreker gil: een IIInIl' rc!-
IRItI om te bewllzell dat de Ba8UtO~ Diet van hunne
g .... eren moestt·n worden ooroof.1. in elk ~evRI moest
dit, even Ills ID·t de Rudere inIRod.li, op vllorzil!'t1ge
en uiet op ruwe w_l.jze geschieden.

besloteD dezen post te laten over- De beer Irvine 8prak tegen de manier "'&IIrop d~·
ont ...apeDlng werd ten uitvoer i<'elegd np de Grenzen

voortg'llng gerappqrte.rd en bet en betoogde dl\t het onmogelijk II'OU lijn voor de
Europeanen om te blijven wonen tuMChon de Bae-
hee en de i<'renz..n vlln NAtal zonder dell biJsLan·rj
van gewl\pende ialandel't!. Hij sprak tltn lterkrite
tegen het onrt'gt dM den loyalen zwarten werd I\.I\n-
g~daan door de ont-,vl\pening en t(>onde aan welk e~ne
ontevredenheid door deze oud~r de menIIChelI wórd
verwek t, die vooral WRS vereri<'d door d,· mlll1ler
WMrop lij was t~ uitvoer j!'elegd, en de ell.lldll1e
schade,.ergoeding die del) lIeden over bet nll(empeu
voor hunne gewenln W&l vetleend A I (I~g'ptuli[e-
ni8 in het BiMu1vbue~ vervat duidde Ran dl\t de
\Vet niet bel\ntwoorddé. Spreker Trne~ v~rd"r of
de Regering van WRn W&8 een hIIlt millioen gewe-
ren te ;raan opkoopen, die in de laallte ~iJf jaren III
de Kolonie waren lnge'l'oerd De volledÏf!e ultvoe-
rillg der Wet WRl!'<onmogelljk, en bij hoopte dAt de
Regeriug dit zou }Ilrien. Pil dllt rij <le Wet alleen
op dl810y ..le liede. znu UItoetenelI

De be~r Brown 'sprek teD Il"unete van dil onl wa-
penin;r, ofschoon hij niet in alle OPZlgten dl' mllnlt'r
van uitvoeriJIg det Wet ~oedkeurde Men 8jll'Rk er
veel ~an dat de Ëingoea voor de H.egennl{ hndden
gevocbten, integendeel, deze hRd voor ben j!'9vocb-
ten; lij wIlren de'\OorZRak van den oorl0ll' gewe4!.t
Iht moest hun oqder het OOfl wordeu i<',br~t De
SecretAns voor Inboorlin!l'ZRken bad ge~d, dat de
zwarten ln het distrIkt KIDI!' Wilham's Town bt--
reldwll1i1l bunDe I!'ewpren bRdden UllgeleiVerd. doeb
dIt wae niet waal'; integendeel, door de \V ~t WRS
,.eel verbittering te weeg ilebrallt, even Rh door het
merken VRn vee, daar d. inlandare dllcbtrn dar, ala
huo vee gemerkt werd, bet Gouv.rnementlle~endum
werd. Sprek.r wu er voor dat, all een 8wllrte ('en
Ileweer mogt hebben, bIj i.ne lIcentie Iqn betaleM
dil)! louden w4IinÏl!'en er aanloek om' doet. '

De heer Walket lei een !Croote ,.riend er Kaften
W zIjn; doch ni.t te gelvoven dat er én 10Jllie
inlRnder in bet lAnd WIlS. Het ~e'Voe! VRn den
iulander ...&8 dllt 'fAn slanfscbe onderworpen held !jnn
zIJn opperhootd, eb nrechIlde J.(eheel en 1nl vsn bpt
gevo.l va~ deu blánke, wil!D8- lnyauteit ~stolld uit
gebechtheid aan zijn SOUlverein en Mn ~,et ~n orde
Loyauteit aan den' kRnt 'ftn t'en inlande~ WRS 1IIe·8
dan een !levoei Vllfl eigenbel&ng.-fhj ~ld8 weten
ot bet ook bet..!r wae dat alle blan\len "'Ilrden ver-
woord, dan dat allen het hah'e millio~ "e ... ereu
opkocht. Hij weeS op de maDler wMrop ee~e sJ,ort
van ontwapening ,werd ten uitvoer gelbgd in leen
belChlUlfd land als~I~rlllnd, en hIj ng niptliu waarom
hetzeltde OIet alhier kon geschIeden M~ kon DJet
Yerwa.cbten dat dij Kaffere dadelijk met 'hunoe ge-
weren 10llden kdtnen aanloopen, en J~llIt hunne
0~t8,.redenh~id w .. een beWIJS dat hunn" ont ...Rpe-
ning eene gewen4Chte Zft4k WII8, én zij [!Doe,t met I
kl'llCbt worden d~rfllZet, hl deden zlcb o..k enkele
lIelsoleerde mwde!: l\lf ...aardJ.gtl hRod,elIagen dRl\rblJ
voor. I

De heer Hockie, eprak ten gunste d.r ontwape-
ning; en werd in ~8nzelfden Il'eest gevolgd door den
beer Goold. '

De heer Hofm~Vf, !Ioaw.1 lilIes 'behalve lIOn &an-
bidder der n~I'II;legde-ult 'lVllllrdm hIJ mtleDde, dat
een onderloek In 4e zaak gtlen k ...aad kon.
.. De b~er Sauer bJoogde dat zijne kiezem, al waren

II) ook aan Alle hnten door Inlanders omringd, toch
tegen de ontwapening willen Het leed geen tWllfel
dat, als men de lla4utos WIlde. ontwapenen, zij zo'uden
gun vechten, en dit zou eeu oorloi[ tew66g brengen,
dIe zeker een paar Jaren zou duren en eeh paar wil-
lioen IOU kOl!ten. '

In den loop zi Iner rede verdaagde het HUIS

IJ onze scbt·t8en vo ,rt en
Swellendllm en It!veredale,
te zejl'lren De heer '100-

wt'llendRID nu sedert de Illat-
ferm',.,lde lIver, kel1D1B Van
luwers en ook andere zijner

In de meeste Il"vnllen ge-
bllnt ZI Jn "A bel EICh !ten
nin zicb ov,'r Iedere k""'8LH' In
eR dRllr ZEd zapr moolJ ..lijk
Will! biJ 3',"],81o.8tl,( ..11 te be-

18 hIJ lIU veel '"r'kt~rd
dl"o t Il'edaan, eo la iemand

w(,rd~D 1\18 du" vac een prak-
de br J"bn Bllrry, ""oell!'r lid
Raad, hekle"dt slechta sedert

een ... plas'" in d" \\'elJCe-
O'!wel ZijIlEd in zIJne vroe-
n uitatekend deel MU de ver-
n..m, beeft hIJ I\luJd jletuond,

kolollle ale zaménf;!evloch-
de zi jnen !roed kent
bil nt' item "ldal\r I 'lO-

!.",,,n'Wt)nrt1"'~n krlD!! lI't'iftWt'n,!le-
Vlln ZIjne onafbankell)k_
onze belan!l'en, III bad bij

.. "'''<rl nl' SOW! te v..el naar de
een! hQe bIJ jleetemd en

,zllk~ de Immigratie-, de Land-
ArbeId- en ander, !rwestleo.
den mil dlAn ZIJnhd ife-

Rud naar de nederiH'l
J veel meer nutlli-' wn)!

hd ber!,;<.JZ8n, te weten den
nJ~uw lid, den heer Ii..ltz

ëeJiot::rerlOilmde i@ door zIJn open'tlU"tlg~
11\ I\le buitel! bt! Jl ui.
;reen redeD8Ar te Zl Jn

de vuiet w~ ...anneer luj,.

Het H..ia gilllf daarop in
Yerp. " f

V.recheidene poeten ...erd,n afgebandele!..

_poor nRIIr de KIIJ'I'OO,
beeft.! " w-erksaaDl-

ni ..t "An veel be-
IIet kwam 1>118
I01'l!'vllldi,ujk

d.r..b,l&nlllriJ~lete ollderwerpe~:
~",."r.JIlIDll' wareII. WIJ

Itet onderwijl
nn £4,(;()O,OOO.

.... nn""'.n gehad de u.nWprAllk
te lezen, mllAf toch

umngen in bet HIliB, welen

n~l'we.IaJlIl8.l[elllci: al gelln tllt-nellleo<l. Jrl&nvijke
v, 8&Dis$aU maakt, hij dan toch .. ker

verllw.ndige; ""'I"u",..elijke en op ond~o-
bebbéD Zelf r-

g.-
nadruk ov ..r saak

all ov ..r de prak-
tMI."..., ... " 1een "nderwerp,

~1&n.llIIt<!lliflg der Wt'l4!'evinll'
bet onderwijs ; ell. de

ook sonder p!'rtiJ-trI!votll
beult'!linll"n .. t 11~ beate

el~tlviojl beDil te bóud-n,
vo,lr boven and-r« ll'8~g-

Delanlr,," rukt niet vall enkele
"''''A•.mderd hUlwezlD, en wel

z"loale 'wi i reeds vroe-
..... '... M,.~n .... '" WIJ het ~"lIwoordi ..

enngtllo<elllilren en toevool'Zijrt Rls vrij
werkinll, mMr dit

ikheid W6Jt', dat het
vatballf kiln lijn.

hoe zii ,@~bulpiln kunnen
ztlkolr een Il'e~st 'nqt'rwt'lrp
1 dl' %1111 ij zoo 11It~pbrt'lcI I'n

IlAllJ' tI~ll., euwml8Bie
on,<l,,,,~.,,,k en ultvoerhRar

Deze eommisaie be-
alleen Ili~hepren, die

undizen zijn, (lf uit slechte
uit mannen VRn erkende

al! anderen De on ItlT\ iuding
dOlscherpe wediJvl'r.dle t.bRni
lUTlgtiog'pn pl.all< Villdt, om
btlpMlde eXRmlnlt voor te
'Ien a"nleidll\~geeft tot bet
~O,JI!'EmllarrlC1e•• P' .mpetettoel n

nuttige IrennJl, die ech-
U01,enllteltl! E.xamina-

toch zoo onml8bRa.r is mn
van elk beroep Men

der Eumill1l-pajlJ6ren te
dat WIj o»z" '''llPn niet

V.eI·Slt61~8"",'ra(l..n, mur ...el de _te
, opleiden, en dllt, v~I·;!..liJkóln-

jl,'ellpr,l1k!m,llleclhteweinige oud.,. In de I!'ele-
ter ,.erkrlJJlllil '"lIl1i'n

r ...t!b'rk"nrlige keonltl ;j of' 4 Jftren
ander onderwiJS, dat

Jk wordt. Dele ell der-
een wijd v"ld VRn 0.-

OpetHetten,en vooral oudel'l
de hewr oJJljrevoede klaaae
dIep, CI7 t cl. 1, ~tbal'l' , n
dlud"n \aH II Iz~r Zl)tlt~n

hIeven opj.!'t'"fferd en
om J<)n~phn:ren voor

'Jj[lscbe SeulInaTien op
vo~rt Oil! m~t een! tot

Il slotte opp~ren eu dIe wij
COmmlMltI gaarne

tk. t, boe K8wonscht. en
beboorlIJke pr"p"rue van bet

el ..L01;!Ut i Ollze plaatselIJke Seh.lOlbe-
wOj.!'e, wdl mo!!,,, flewl\llkt worden,

VAndllt element 1I11Z'evoerdwordt,
hi'.r"m....... plllRtaehJkA belanj!h"bbemlen

Qe,Qol'lie"lalRr. Zijn Het weiolge dllt wij
onderwerp, III Jn volk.,men
n Il'eeat VRn bpt heter OWe-
m8nschen. WIj I\llel1, beamen

onderWIJS, mMr dat be-
nder"'1 tot seho. ho_n IU
en d~r &amenl ..\ mg zullen
,,118 l'lIrlement erlrene voor,
len varel8Cht-l'Chuld m"i
.r het onderwijS AI onse
m,,('t ..n ala, nol!' ..I<lel'll op-
\Vurden lI..bf>t.n "'IJ be-

n Illirdkuudillt:! nf loC'<,nieur
Ik mopten 'er. m, t hnnder-
leu 8"'" hn~ g"sl.·md wur-
te v()prf"1I (, thr.·,·I.t het
nRtuurlIJken BAlII..:: nf Mn
fll ..r er toe vo<,r te berei-

t te l"",gen, dat het lantete

A VONDZImNp.
Dé poot "an '£]9t,3'2t) onder bet hoofd ti SpooN

wwlnlt'8ni.uF" ... "rd·ovtnr.n.
-u.. Oómm_' ï. "",n Publielre Wer!!e .. 7.eid.. d"t

de n.,.rinr hllil" bt .. t had JrM;.an om r-en :.1;: ....
meene~ bee~!lrder ftn ~olo~ ~ •• a temj-
I{IUJ1on... ", hiJ """II a lJl,,' III jC~a..\"'\,;::! e.:ll ;::~acLI1.·
teil 'man te bekomen. Ale lolk ... n btoambte ach
e.lIIl1wel, aanbood, _ de R.gerinll volkomen bereid
onder,handelinge. met bem un .. lrnOOPeB.
Et' votgd. eeni" IdiecllMie iD den loop _ma

'lIfII:heideJIe leden lÓoh .. "klaarden ten gunste"'n
plJ!iAtlielllb eomwillies om bet opmlrt te bOliden over

Spoorngbeetuur. .
De pó8t werd jI'04Idgelreurd.
De lMer Buckley veltilfCle de aandacbt op den

'p<* TIln .£&4r 'foor b.t opperhoofd Ob&, 0J;ltrond
das dele niet gelrou... ...... geblnen un dil' "Beg.-
rill', mj .telde voor den poet te ecbrappen.
. De Minister voor Inboorling&aken tartte h,t edele
hd de ontrouw van het opperboofd te bewijlen en
zeid., dM b.t eene hoo~ droevige laai: lOll w~Rnale men sijn ... oord· vermk tegenover bet opper~
hoofd. Er Wy velaVekt (!'eene rebelli. be ... elen in

'. mane 1AAIr •De heer lHiDe wil •• Diet ontkenDen, dat Uba aan'
dell drank "'&1, docb dii "WAl !feene reden om bem
toelage te onin.men. . .

De heer Brown seid., dat Oba'. plaats niet ver lt
...u vaD de plek ...aar spreker ... oonde, en bij kon
verzekeren dat, 11111 het opperboofd niet ~erk.lijk
tcIluldig ...ae un oproer, bet er al beel dil! i bij
kwam. Rij &ag Jeelill reden waarom de £84 IOU-
d.n worden betaald; £24 per jur in elk geval ... 111
gedoep'.

De Koloniele Secretlllil seide d ..t, betlij de poet
IfMCluap$ werd of niet, de &ogering niet daardoor
verbinderd werd de som t6 betalen, daar het .en deel
...... van eelle som, die voorbehouden ...R8 onder lekere
verpligtingen bij tnktaat. 0bIl bad IIÏcb niet IlAn
openbaar oproer scbuldig ~gemlUlkt, ofscboon hij een
dronkaard en een zwuke breI mOjft. lijn. Zonder
t~jfel ..... ¥L.~ lutig Il'~weeat, maar.de Reg ...
nng voolde Ileh DIet ~eregtigd het -penIloen in t.
trekken.

De beer Frost mllRktc benraar tegen t ... ee poeten
van £IB elk voor Sandilli's ... eduw. en docbter.

Do Minister voor InhoorlingAlrell acbtte dit een
!Z'e.,.!, wurin bij NIn bProep kon doen op de menscb-
lievendheid ftn bet Huie, daar Sandilh's ... eduwe
... erkelijk Mn het verbongeren ...u.
De poet werd goedgelrelud met 29 tegen lB .•tem-

men.
De heer Brown etelde vOOl, dat eene toelage v&,n

£20 &an deo kapitein Mabandhla word. Jeechrapt·
docb dit Tool'lltel werd nrworpen mH 31 tegen 1'1
stemmen. .
. Deselfd. beer vestilrde de aandacbt op de groote
loebeid welke werel AADden d"Jl" gel.gd aan den
kant Tan inllpekteure van inboorhng~nlokati... Hij
wu teaeD het geven Vl\n geld aan lieden die er
niete ,.oor deden,'D 1!f'lde voor den polt te 'Vermin-
deren met £200.

De Minister vlln Inhoorlinvzahn ried bet edele
lid a1Ul om, ala hjj eene .pecifieke zaak nn verzuim
wiilt, die voor bet Htlie te brengen. Hij be eerde
dM ue inspektie dir lokatltl met IUCCes s be~
kroond.

Na heel w ..t diJCUlllie, werd de poet goedge-
keurd. •

ne heer Irvine vroeg om inlichting omtrent den
poet vlln £5,200 voor het Gebied ten Noorden der
Orllnjerivier Hij dacht dllt de Reg4!'ring~onb.kende
l'~ n~hP.plll\lde verantw<>?rdelijkheden op licb nam in
dIe n~ytlRj!', en meer bOOl op haar "fork DAm daflc lij
kon dragen.

Er .... rd
.iun.

Te elf Il"e werd
Huia "ff"<Jnagde.

DlNGSDAG, 26 AUGUSTUS.
VaAGf!I<l.

op eene vraag van den be.r de Wilt ant ...oordd.
de CommÏlllaria Tan KrooalanderijeD, dllt de Regering
eene voor ...aardeliJke overet!nkoUl8t bad R8nl'jeglUlll
met z.kere firma voor de ,oltooijing der lpó0rwell'lijn
vlln Kookhuisdritt naar Cradock. lijnde de voor-
... aarde dat de lijn iu twee jIlrea ,.olto<lid lOU ... orden.

Up eene vraag Villi den beer T. D. Bllrry werd !Ce-
lIntwoord dat de £500 op de Bell1'ooting onder het
h60td: "BuTJel'l," bestemd is om de' koeten te
dekken van het mogelijk~ nu en dan verl!!&melen von
BurgeN'

K'ONTRAITKN.

Er bad n<Jj!'al Wilt. discu.ie plMII nMr IlAnleiding
van een voorstel van den beer De Wet om den tender
der be ...Utlte firma .oor te leggen, Hii be ...eerde dat
de I{tlnoewde hJR gemakkelijk kon worden voltooid
i~ een Jaar tijdtI, daar het moeijelijkste ... erk reeds
wal gedlUln. Hij ... ae verwonderd dat de Regering,
na ~.Tat op depaltementele ... ij~~ te hebben Il'ewerk: op
de hJn, thaus de J'l'st dallr\ an bIJ kODtrakt ging afdoen.

Het voorstel werd ten .Iotte Mngpnomen.
JtJlBK TK BONDKB06CJI •

Op vool'ltel van den beer Scanlen" ... erden d. hee-
ren ~. C Wri.ht, T.,nnl\nt, Seuer, Moodi. en luin.
benoemd ala het 'f8rkolen Comité uver de Bill op
due Kerk.

beleemn!!,en voór vprlengml
ZOO" '·4 it Il IDllh ....nen
hUIVenI!! Het d'·llkhe ..ld

bl J on Ze f""d. zoo
IJzlDgwekkend, 6n toch

bet bil d~n e"l'8ten oo~
houden "'IJ het >'Oor onhe-
de kolome te arm li! om
woordig .tandpullt. lndIen

dlfl tot hler-
zi Jn wi j geW1~ reed~ veel
.0< m..t tot een direkt ~"r-

tot een indirekt I'oor-
kken, 18 ~'l8n I\ndere

Ik !'lIMf liD Ulo~ten
lW he.()'·l!,III~ld t.. 'nen. door

Imet verk\\'l.t mllar met ov ..r-
ze beeteed word t, ..n vooral
~8te n~tJl1~f'n \Vilrden I\&D:

ze"r n~t ..hjl wtlrk, en &al
dH Il<'ete ondervInding ver-

I"t drn 1Il1.~llIjllIlel l-~sJ>&noen
I~d, I !Jd, dit· hl"TlD eenen

EIII e.'n /plllerkt man

ONT ... APRNING.

De hHr Solomon deed het vool'lltel dllt de JH!titi~
TIIn zekere inlauden in bet distrikt Queen', To ... ~
tegen bunne ontw ..pening, n&llr een Verkoleu Comité
worde ver ... ezen voor o,erwegin;r eu nppqrt.

De voontell'!T ,af pen ounigt van de p'eJChie-
d~nil der ont ...apening en schreet h.t nemen van
dien !"aatregel eenvoudig toe un de uitdrukkingen
j!'e~l\gd door Z.Exc. den Gouverneur bij gelegen-
beid van de onhangat VADe.ne dep'lltatie uit d.
KllDler van Koophand.1 te King Wllliam'l Town.
Het WM ... el een ... onder dat zulk een id'e nooit
W'U opgekomen bij de VerdediringlCOmmiaie, en
spreker blld no?it a-edacht dat de .ont_-peniDg o?
sulk eene mamer IOU ... orden ultgeoef.nd. HIj
haalde .ene JIIl8I&g8 aan uh eeo. red8TOeri~ van den
Kol. Secl'lltaril, om ti bewijzen dllt bet oorspron-
kelijke plan der Regerin8' ni.t ..... Ile ... eélt iederen
zwarte lijn gewoer te oninemen, alleenlijk omdat
~ij .. n lwart vel had; mur over hilt ..Igemeen
ledereelI dllArVlln te oDtdoen in wienl b ..ndln een
geweer niet veilig wae. De Regering bad IIl1eeDop
bet oog ~ebad de onuetige distrikten ....... rin ieder-
.. n, betzIj blank of zwart, di. UIl de onlWlten deel
n..m, kon worden ont .... pend. De Prokureur-G.ne-
raai bad verder gelegd, dat het doel der .... t ...u
disloyAle lieden te ontwapenen' .n tennl dat bet
uitstellen van 12 mund.n w~t het gIVen Vlln
scbadevergoeding un inboorlingen voor bunne
ge ... eJ'l'n betrof! alleen ~om Wy lIepuld, om-
d..t de Regenng er ml8lCbien toe Irun komen
om den lieden bunne ge ... eren terug te geveil,
loodat b.t beter w ... ni.t maar 100 dad.lijk b.t geld
Toor ~e geweren uit te geven. Daaruit bad .preker
afgelelj dat de ont ..... pening alscbte een tildelijke
OIIIl&~reg('1"'~8 Sprdker twhf.lde ot dol groote mAlI!"
der Inlall~ers wel 100 heel bereidwillig bare lI'e ... e-
ren bad uitgeleverd 'all de Ra,ering b.t wilde doen
voorlromeJ:l, ~n hulde een bri.f &110 uit Emigrant-
Tembulan~ dle ... ae vel'lChenen in een Queen'iO ...iMch
blad, WIArl!! w.rd g.m.ld dat de inlandel'll w.igerden
geld un te nemen ,.oor bunne re...ereD. Dit toonde
,oollek~r .een soort vaD Ilemoedsgeeteldheid di. al
beel W'1018' bewees veor bunne bereidwilligbeid. ro
ander~ streken wae het wel beter gegaan, maar in
IOmnuge daarnn _reD de inlandere Ir allel behalve
over geslicht. Spreker 1118 ~a V,'lOruit h.t rap-
port van deo Secretaris "oor Inboorlillfl'saken om d.
?nl'U8t un te toanen die onder vele afdun,.n d.r
IDlandel'll wa. 'reroor&&akt door de ont ..... penilllll ...et.
Het W&l bepaald onregt~a,ardig om de loyale Fingooo,
ev.n Al. dl oproerige iDludera, VaD hunDe :wapelMl te
bel9OTen. De lII8IlIChn klurd.. dat dou ....t 88lI

Ifl met da m"IIt! 'an deD
l'''UW.e spnl'l \It t·.:plAoDeo te
d'l JMr an IDtllllSCben weer

- Hoe g8Taa~lijk de Jl nicotIne" (piJj>-d,Iie) 18, kan
bet volgend genl, te I'RTlJ~ voorgeknmlln, le~ren
De heer D. verwondde duer dlllren zi in llOkerband
met een mee, dat hij e8Dl1!'8 onjl"enbhHrm te voren
~bruikt had om lijn piip scboon te makeq. De vin-
~r 1...01 op en 8IIn den arm werd het epoedig z4rt-
11aair, dat er bloed ft'lJfifllllPog hltd plaate ~ehad De
~e~.sheer . oordeelde bet noodzllkehjk, d"t er ampu-
tjLhll geschiedde, ora de verbreldlOjl' Yen bet vergif
ill het geh~le urganullue te vo',rkomen. Dit geVIII
bn all.n rookers ~ waarecbuwlog dieJlen~



Mt. te' zejZ:gen beeft. ZijnEcl. js bij wijl.n e'DigliDt
Ia.. thoofdijr en hautit!' nb humeor, m~r koe!t
l!PCMdig af eD il een Iter beminDenawordig Afri·
baDder.

( .~
. '.

WJlTGltVUDJI VOGADBJlING.

De diecu.lie over de voorgeetolde .poorw'f:'v.rl.u-
-,., werd onverwacbts 'D IIA&J' OD&em .. Dlng I"r
ëloallOOl tot Maandag verdAagd. Het i1 iDd.rdaad
• mer dat de Bill niet vroeger voor ',IJ.aie gehncht
::'rd 1~lIt bet publiek meer tijd had lijDegevoelen.

1 over' dit allel'll'ewicbtijllt nnderwerp oit te .preken,
waaromtrent zelf. de eehijn nn overhaa.ite wt'tjl'evinll'
beboort geweerd ~ sijn. Het doet iemand ind"rdllad
.... rlijk vreemd opsien, wannter lelfa de br. Solo-
_n I"elegenheld neemt, om, 100 lIie hij in deb di~
cuaie deed te wureehoweD tegen het o.erbaaetljl'
wejl'ltemmfl~ van groote 1101ODenpubliek ,eld. Beter
laat dlln nooit.

[le Bill t"jren landloeperij i. eind ..lijk .hare derde
ltolinlr door in de W ..tIcevend~ Velllad.Tlnll. nIldat
w!>e clansul .. Vlln den br Fuller, nam ..li)k om boo-
aehuldilrd .. mledRdilleri onder dez .. wet alle kAnaaD te
... nocfiHITen "lo w..rk te krilj!'pn lYUl publi.ke "f pri- 1.
ut .. w~. k-n, voordRl zi 1 RI~ mlll(j,.dlll'"FI j!'evRnjre" fI;'
... t word ..n, Ila k"rt .. disCUIIII.. WHaIIIlIllen"m"D. "Ij li.
beflCh"uw ..1I <i .. ze bijv""llinfl Rill b ....1 menechlieyend S.
fin r-cht mati ....-Ook de Bill t-r b..p"rking der v..r-
.nt"",,,'rd .. lijkd ..id r an Bank-aand .... lho.ndt'rs p"~e ..rd .. (.
DIet ... , i)!e wi Iii nll..n har .. derde l"zIDg WIJ o"u-
d ..n 11I.nr .por l'"n ze ..r Jlewe"eehten mHatrej!'el.-lJe 6.
Bill ter afeebRffinll VRn bet ver boor .an civiele zake"
door Juries werd voor de tweede mMllleleJt'n en wel 6
m .. t 28 l"l!'('n tlalemmen fht 'Pljt nna d~t wij ons
niet Dl .. t d. onderlt"ulleTII dpz.., Bill nrt'eDl,r ..n kun-
nPn Ill\I\r bill b--8tMnd st ..lllel ni ..t verplil"to'Dd.
mlRr RAn killllt'r oot 'erwt'erdl!r niJ)l1lIAte ie, b.;-
ICbnuw"n wit ....np ... rKndeTlng- Ale Ill!he ..1 (ln I.oodlll
eo IIlhreukm.hnd op "nZl' vriJhelrt Ook ....eten wij
......1 ""I"" wit nu Ria lIo"fdr ..cht"r-m""r DIet wl ..n

. wij in 'tI~ to ..komst zuJll'n heboon. ..
H ..t wontel VRDden heer Reld om de.ondt'rw')I-

kwesti .. naar IIpne CommissIe te .. rwIIIen. ~e~a
.. rl!'~n"m~n V Iln het peTllOneel deler C· 'mml8llle
aal het IIfhanjl"u, ot one ondp,wi 188t61s61binn"D een
jaar Rl dRn Olet nur ('Ieeh ve",ndard en v..rbete~d
aal wordrD Wij hopen dat de Rajlerinl!' met bel.lId
en ,o'slrekte onpRrtlJdiJlheid zal lt! werk gaan b'j de
'bo-nnpmlnjl der leden
WIj bllddet: weijlllwpneebt en verWACht, ook het voor-
Itel .an den het'r G ,ldschmidJ. om de verlenlrioll der
telt!IlTlU\tilJn over Plk~tiJ4lli' en ClAnwiIllIIlO eD 0111-
viDlA RRnJlennmeD te lIen; lOur metteJlenlltllande de
.,oorsteller zIJn werk uiterst ;.roed d~d om te be",ij-
Jen. dRt deze I"n veel voordeelijl'er zou :lijn dail de
.ndt're nARr KpnbRrdt. werd bet vool1ltel verworpen.
Piketberjl en ('1"nwllhRm en vonl1ll O"I'ln;' verdie·
Den meer cOneJdemtJe VRDde zijde rter Rt'gerinll in
't £IUl8 d"n bMr op den duur te beurt valt. lIet
Hnis b..lloot ,n Comité te t!lIan over de kwestie vau
compenllltJe voor onlan~ door de boeren ID ""ITar·
oorlogen Ileledtlntl verhezen In het ~omgba-d.htrlkt
WAar"p dIt IRI IlItloopen le llIet te ~'ltlllen. er IIImee?
jUl8tbNd en hllhJkbeid 10 de bedenklnjlen. door den
heer liumRn geopperd ~gen comJl"Dllllie voor Kaller-
oorlo!!,en dRn 'l'"Rftrm,'r men ZJ:d crediet j!'ee't. mMr
allen heboon met RI. ZEd. den moed. zich hierom-
tront zoo rondboJ:lltljl te verkiRreD -Er be!ttaat no

'bllk.nll ~een tWIjfel meer. dat het p.)lIt~..ld 3d. per
halv., on8 (lP Imt!ven door de g-eb..ele KoloOle . zal
liJn, Jnd,,~n de fi,lI. dIe nu de 3de lezlOjI' bl) de
\\'etg V~r!lRrlerHl", gepaMe ..rd 18. wet wordt.

Il"t v,,,'ralel VRn den PremIer. dRt bet HUle in
cODlll~ zou ~lU\n. om de 8aD!telhnll "Rn een AjI'ent-
l!:enerRal v"or de Kolonl8 10 EDllelalld te over ....egen.
wt'rrt I\Rng'..no~ Het aann ..men des vool'!lt .. ls.
dnt hlJn>I z~ktlr f~. ml ollg.tlVljfeld In een d,kwlli.
jrtlvQIIlde ooboette helpen voorzien lndIen men
den regteD man III Enj!'elRnd heeft RI8Allent-geDerRIII,
kan bil veroozend "eel goeda doeD, Rti<eZlen zelf. nn
trijn Rlu-emppn ~ent8wtlrk, door de QDverkJ,u"krfl
onkunde met onze Kolonll\le HRr.llpleg-enheden. selh
VRn de hooJ,Tst J,TeplftRt8te pe!'l!OollRdlt'S, aldRIIr te
belpen Wt'l."rUimell

Het II UIS heeft ook bt'slotell. np \'norsl ..1 VAn d~n
heer T ..nnRnt. nnder"teulld d"or d ..n heer H"fm ..yr.
in c Imltó tt> ~R.l\n om te t)"eTw~g .. n, pf ...r eot'n ,"lu ti.! ...

opmt'tlI1j[ ilt.d,,~n z~l \Vtlrd~lI.fllt'r ,.pttt;r\V)ttll\ ...rI~!J-
"in!! lu.ech~n Eprstellner ~n ~Ir L..wry II I"!

I" a ..n \\' pt",ev ..nd-II l!.Had he ..ft mpn ".. k .... " p•• r
III\ken .f.r.·l",ndeld lIe '''II<)llIl1~ YRn dl' \\' ..IIl~' "".
d~ V~r"HII .. rJnll b...trekk ..hJk he' verpl .."t8-n n"Rr 't
v".t, IMlld. f~l1 't R .. bL..n EI1and8Ch~ A~yl"m w· rol lill
"'......1 rll8CUQ lt' t'll 01\ .. t'!ll p3Ilr Amt"nd~m"Ht ...n, liJ dtlor.
Ylt·lt"O 111har ...n tlo'Ap,,,pk IIJlu.n 'fllrru 'U\I1~t'rlllmttn

Hel ;o,,'st"1 THn d.·n h r Eb,j~". dal ,,~ H, !{"-
nil\{ \:w\'w··J!dt" J>t'rllJ! lI ...n ttla puhlit kt" ""' kllt.!rl'l 111

crtmJnt'le z1'tkt'1l v 'Of dp" ru8~1 .. tr'H't8hllv6n IJIOt-'t &ltll-

Ittollt'll, nHaf h/IHr !,.Ht'"dvillden, \tHWrH.tt-"' m~"'" t't:'II'

I.. n:lt" daw. 0"11· I IJ fUtf w~rd w,..r'A! Ir~1I m~1 II tt ~"'"
7 ,t~I"nw" I 'e h.-h .. f, .. W rdl "J·t'" '11.. 1I dlk-
'fld!ll ~,..\ o.lt! t flitrt'lltt (lJt"t"T11o"I"-1l d~[) bt"'h . ,11Jke
1l~1 ti..-, 1. ("1,tl~t'>!lll>f

llet k IlIt ..,. r r, ,,,,, rit' klel~e" .~" d~n C.V
Cl' m. lt'll·n t't-'I'''' hlt'II't' l-...z"ldl~IIL htt ~"'r111Jlt " ...rk
•• 1U publlt.k ...JIIIH.llkl1'l"!t'r III tte t \lIte d181nktt'D .. tUIll\I,-

kell1k ell .,._WI l.!Iltk lip Zicb l,ulln~(J nem", ,
lid v .. rhll]'1t n. nu lilt de .,... n, "jl'l1k .. '''Hk ' V r

f,}. )tHAn. m let~ , fJJlrrnt d... . ude 1"11 w.lb kt"IHj ..

leden VO(lrO ..urjle ~n ()utolsb ,,,ril t" le_ " ..n
Il .. b~t'r \' Inl,~nt. rtle I!U re"dl ee"lll~ Jllrell ..en d ..r

1'~rtt'llenwllllnh~t'N. VRtI G~orlle 18. behoort. WHt h...
kWIIRlIlh-ld \ o.. r ZIlI! P ...rI..m"nllllr~ wt'rk ho t, ..ft.
onder ti .. RIIt'rkru'p8le I.den j:r .. t .. ld le worde ZIJ"Ed.
18 In Rli. opZIchten t!t'n ~""rJ spr ..hr \!oell .."d,
boldRRrd. zRhhJk eli " .. 1 ter tRRI. wordl bil RltlJd me!
1t~~I'Rnnen ~lIndllcht Rang~b"ord I>e bhJkt'n Villi lilnt'
b-sehR'I"ln .. eli gezond v,,",land Zlln onlUiskenbllllT In
ZljnEd p;rekt'n en 8lt'IDmen. G~dllrende dele 8el!8ie
he ..tt bil. looal. In de landlu<'p ..rljWel en een pMr
aDdere zHken, tot onze bevr~emdinjlln de mind~rheJd
gnternd -ZIJnEd's coll"Wl RobertllOn, ..eD meuw hd.
komt ons voor eeD zeltgevormd mRn te zIjn In't
be!l1n dpr !!""lIle werd ZljtlF.d w".-:ene zIJn ur:bou-
de d hl"tZlllD1g en wIJdloopend spreken over bIjnIl
iedere %l\RkdIe voor het H Ul8 gebTajlt werd. voor I~
tig Il'ehóud"ll. mBRr IRter eebllnen zIjn Ijver en pTllat-,
lust f'emgzlD' afgekoeld ell gt'matJgd jlewordt'n t.
lijn WIJ gelno.en. dat deze heer de belang-en Zljnn
kIelers ![TondIg kent en IDet et'rhJkbeld en iletrotlw-
held wen-cbt tt' bt>hllJ'LÏjlen Heeft ZijnEd zlcb ook
mltl8Chlen bedIend VRDdeD hem door den hetlr Sauer
aanlleboden raad 0

Het Mnj:!'l'enzend. ,IiIlInkt Oudtshoorn, een der be-
lant:'riJkste di.tnkttn der KoloD1~, heett als ooWIJ'
TA.n erkentplljkb"ld en tevredeDheid o.er bet ",edane
werk zIJn ond hd. den beer Keytt>r. herkozen. Een
betere keuze hRd Oudtllbo<,rn moelJPhJk kunnen do .. n.
De heer K ~yteT pretendeert I!~en spreker nf me6liter
der En" ..l~he lIIRI te ZIJn, mMr b"l'Ratd m..t ~cbran-
derheld en ~ezond vl'l'!IlIIlld, .preekt hij Iloed e-n dui-
dehJk. wanneer hiJ het ZIJD phcbt Tlcbt tI' !!preken,
en woM! hIJ mflt Ileuoegen en bellln~tellinjr Mnge-

• hoord Er zijn zeker DI!'t velen. die de b~boeft ..n VAD

Oudtl!hoorn beter kennen en dIeper tt'r barte n~mfD
dR" Ul heer K"yler H IJ II! eoms IPtwat bTllelllrrig en
baal!tlll. Dll\Tlr mettemm IIltJJd ntbRftr vopr oVt'rtui-
gmg ZIJn collegR. de beer A de Smldt, beeft reeda
me~r levendIgheid In en voornlom 't Hws MO den
d"ll.' "'el ..~d dan t'Dkele andere oienwe RIlnko-nehnj!'eD.
Het~ontbreekt hem zeker DIet lIan bekwumheid of
""n et'rhJke bejreerte om zijD plicht jegenuiJne klezt>n
naar beho,'ren te volbrenfl6n. maar ....ellicbt ontbreekt
bet Z Ld aan een wel DI!!,meer beradeDbeld en VOO~
Zlcbu;.:beld ITI 't Tt'p:eleD VrtD liJD j!'edrag in 't HUI,.
vooral wllnneer hIJ eene molie wd maken ov.r eeD

'onderwerp Rls de At"CI]ntlIlcte, waarbij IljDe Ine&l'n
zoovpel bt>IRng bebb..n HIJ beett nogthane lIJn klein
mll'stRpJ6 blflromtrent ver!!,oeliJkt door IIIn den r.j!'kn
kant te stemmen. en &A.l nog, bopeD WIJ, een zeer
DutIl!!, lId bhlken te z'Jn

Beaufort \\' eet heeft %1Jn vroeger lid. df'n heer
PTltcbRM, nMl' bet HOO<,ferhuie Ilezond ..n Z Ed ill
geeD rustverlto"rder In 't H uIe. waar be ..l be&lldlgO en
v~,@l&ndl"", en bet'ft beel veel "TlZlen ID RJle rich-
tinj(t'D en In bwten 't Htus verkT't'j!'en HIJ yerl8jlpn-
....OOrOljlt ~aufort met w88rdlflb.ld en b..kwRAmbl'ld.
De br \\ liman, e..n van lijn Ed3 "pvolll'en.beeft &lcb
niet dIkWIJls Iledurende d"le ZIjne eerste 8t'1III1~ in
't HUIS do ..n hoonn \\ IJ wflten Dlel"'mlTl dllt bIJ een
man van beider doorzicht en gelOnd oordeelll..
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A la IJfIr beklindD.kiIDI
ol tweede
If derde
., vierde
II lutste

sakken moeat te~D, v66r _e
ParleID8ll ..... kieá~. totn ik hem, 11& t......
.. leD &e ,trgeeIa ..el1lOCllat &e b.bbtD, op ". ODt-
ID08ttl; ea lOeIt .,.,. .. rcl., beloot4e mij op clea
.lDd .. &e lall.n "&elt.. Toen ik dien ~ op b"
dorp kwam, Hide nrwMrcl., mij, dit ik ID" _
en .. n lebei......, bet ... &ioD lDOtIt pul el
ala dese "'1Ite rllaarcl. da& de, ,• .,., ~
wa. dan 1011 bij .,enr.ercler, &eneden 1lJD.-. Ik wes-
,.rcJ. eD Rid., dat ik .. ij. ~ld wildl ublléD, ... ~
op .,,","rdw &eide, _ hij ni.& wilclt heIaIa; I
kOD doe. wa& Ik WOII. Ik kID h.t ,ertooDde moa·
JtIr; bet il ,oede láadb.,.er .i .r i. .lllObta NIl
weinig u dru,bok" ia. Ik gtDfJ .,.,.,o~ DUr
een prokureur (Oorr~den&ie VOO"'-_D, WMnlit
bl .. k, dat v~eerder • .,11l01D0 pwillir wal te lie-
talen .,oor de .ver, diie bij bad tIIt.,.opa, ot.ch~
die niet ,oed WIl, ...., weigtrcle &e be&altD .oor d.
laataee 60 .uko).
op kontra.,natreD 'antweorclde .. wiJ-: V.rw .. r-

der .. ide mij Hn paar k .. r, dAt ik met b.m DUI' d.
etatie ana JlUft met een "voetrd beoord .. Ltar OlD
naar de haver te kijken. Ik ken deD belr Ryan;
docb vrrw.. rd~r eD ik kw.men niet o... ,"n, dat
Ryan d. b,oord .. lur lI)a lijn. Ik wilt dat h.t
_db.".r mOMt aljn. Bet 100 Diet Doodia' aijn -ie
baver te liften voor b" .. ai;en. AI. d .. huer gntd
i. dan il bet ni ..t noodl, de aaadb."er ait te lOeken.
Ik beb ireae,rd. dllt d. hu.r lf08d WAl .,oor IUd
Ik b.rinner mij ha"., te he.hbeD verkocbt At.I!
Gou,. 100 mnd, op denlelfden tijd. G(lOl heeft mIJ
,..D' haver tentjlJrelOftdlll1l, eD nooit geklaagd dat de
bayer met ,oect WIl.. llr heb de ha.,er nooit wéder
,~Iiell, nadat die ..... afjleleverd Mn de .tali.. Ik
... ide Mn ... rw .. rder, d.t ik met ~n beoordeelaar
iets wilde &e doen hebbe. j ik kWllm "I",oodill' OlD
mijD ~Id ti nnbAn'f'D. Men bn li.n. door wn
bna bner oit •• ne mijt t. t~kkeD of de ,eheeie
mijt Ifoed i. " ... " I&Idbaver. De m.n. di. de mijt
hAd jl'.peFlt, 'l8rklaa1d". dAt d. bn.r aUerbeet Wal
Ik beb aan mijn neef He"drik Slabbert ook 20 mod
daa"u .. rkocht.

BIt Hof. verc:laa«de te 1are.

RlenAn wu
pv.,.. letl meer daD
mak!ogeD)
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00 hhrteli,klte 'dl'nlc wordt Wege;bf+obt
un ,Je Vl'il'ndellJkef~vera en aan de ui~era
van tilt Blad t'oor) de kosteloolfl plAAtl"-r der'
bekendmakingen. ~De Heere gebi.de ,bj dit
alle< lijn segeD. ~ I , l'

~ • F. LIOIf O~<i,....:
ViUieradorp. Aob*tu, 18il9 l

--==W - De ko~ten ,an den Zulu~oorlog,
HOOG ~EREGT8HOF/'

~ _ft. _, ,
( P'OOP' Aft 'IIOltolJig. Hof.)

De rede in tiet Lagerhu~ door den Kanelier
der Sohlltkl.t met bt.trekking tot dit onderwerp
gehouden. loidd. all .. olgt:
0. KlInelier &ei dat hij thanl opstood met

bet doel om de bev;rooting .oor te leggen .,oor
bf)t votom nn krediet dat benpodigd lOU zijD
voor den oorlog in Zuid·Afrika, betgeen hij.
zoo laDg all plogelijk. had uitgelteld om d~
blijkbare reden dat de Britaobe Regeritllf begee-
rig wa. om de laatate berigtao te ontvangen •• 0,
t'oor soo.,.~ .11 mogelijk Wal. zioh eeD ~eDk-
beeld te vormen .,an betwelk waal'llChijDlijk Je
aard. eo, derealt'e. de kosten van deo loorlog
lOud.o ziln Men had, ..... 1 il waar. I"en bePlU'ld
fiDaal berigt duromtrent ontvangen. maar w.1-
.,an lolk een aard. dat het hem minderongeneign
m".kte om eeoe begrooting te goYeO vaD wat
de waarachijDlijke kosten des oorlogs ,ooden
liin. Men had die eerst berelcend op eeo balf
millioen per maand. Men had onlaoll'l de zaak
in alle:bijlOoderheden oooenoeht eo bevonden,
oat het Ministerie .,an Oorlog berekende. dat
de netto koeten van den oorlog, behalt'e
de reeds voor bet leger tQegesf;.ane sommen:
zoudeo wordeD gedekt door dat half millioen
per maand eo deze uitga\'8Q waren opgevoerd
tegen het lvolle bedrag tot het einde van Jnlij
Men had gedacht dat. ""D dien tijd af. de .itga-
veo met snel beid bE-hoorden af te Demen. of
IchooD die ",aaMichiJlllillc fliet terstond t~n eiDde
zooden komen. OerhRlt'e stelde de &!{eriflg
voor om eene verdere som VRO £2.450,000 op de
begrooHng te plRlltaen voor de mogelijke nitga
ven op de verltere rekening van het leg .. r. t'ODr
wat weil kon 'er~acbte" het verdere tijdperk
vlln den oorlog te zijn. De marine bad eeDe
begrooting vaD een hRlf mlllioen ~edaan als o~
....Harschi,nlijk. kost .. n van trR"'p<rrt, eD de Re
geri"g hun £·'JO.OOO toel( ..staall "Por tof-valli.:e
omslandighe<leTl Dt'rhalve WIUI de som die wl'rll
llevrul(tl. £2.4~0.OOO voor het lpre(.r. £500.000
voor de ZH"WRl(t eli £.,>O.UOO voor toevl\lhl(e om
"t.andighedl'lI. Dd WRI de beste begrootIDIl .tie
TlIen had kunll"n .. pmakiln vaD wat ~a.rRchijn
liJ k zon "ert'18cht worde" ; mH&r teil e liJ kertlJd
wi"t het Huis " .. tODriiJk dat er III dez .. _keil
onzekerh.·id ~o" beenoch,," (hllor. hour). ell.
7~.r,dt"· t" ilit'1 kun de rekl!lIlDlC fliet korrekt
'J"' Doch III ,·Ik Ileval klln eon bedl'Rl( 1'''"

.!it'1I BHr·,'. Z 0 Hl IlJt~t voldoende V'lor de 1{t"h.,..I.·
J.:oRt.. n \'all dell IIorlol{. lI'I!noel{zal\m wo",le .. ge
!tcht voor III "Ht In,~chell dt'Z., CII de volger.dp
z,Uilig van b .. t Parleml'llt m.'t'~1 ,vur lell gele
verd. Spreker hoopte eVe" wel, dat dlUlrdoor il'
"II" Dltlll\verl ZOil worden v .... rzlt!n Maartleze nil-
gavell 1U0.. lIlel1 voorzt·ker in HHI\ geheel. ui"t teil
lute komen vali de RiJk8.<;chlllklst (hoor I boor')
Vltn ·jt'1I vn>egsl .. ntiJd d.",:erlral1sakt,esaf aed"rt
d"o oorloll ID de Tralllllcei. hHd de RiJksregerillg
aall d" KulolllHle overhellen hf't feit voorgeboo
deQ dat de voorschotten. welke eerstgemeitJe
Regering un oe laatRte had gedaan. niet
mOt.'lteD worden beschouwd al eene orkenteDil
dat de RiJklregering r.elve al de kosten zon
betalen. Oe papieren in de zaak loutieo weldra
aan het H oil worden voorgelegd. en daarnit soo
men lIen dat Lord Carnarvon. in Januarij 1878,
de a&noacht der I\aapsche Regering had
gevestigd op de manier WaRl'Op het noodig
zon wordeD geacht. dat voorzieniog werd
gemaakt voor de nitgaven die toeD werden
reemaakt in verbalJd met den oorlog iD de
Transkei Vóór dieo tijd waren de sohikkingeD
&8n de Kaap. d .. t deze eene nominele IIOm van
£ 10,000 per Jaar zoo betalen &Iln de Rijkl8chat-
'kist voor de troepen die aidHar er op na werden
gehonden. Bij het einde van 1877 werdeD twee
re~ementen nitgezonoen naar de KRap om meê
te doeD aaD den oorlog die toen gevoerd werd, en
de veratandhoo(ling WaR dat de Kal&pkolonie de
kosten zon betalt'D. Er werd bepaald dat <:Ioor
de Koronie lIlaandelijklcbe terogbetalingeu in
d" Rljkl8Chatkist zondeD wordon gestort; en de
Minister vaD Koloniën had later eene dépêcbe
nitgelonden om te .,~rnemen we ke de werkelijk
gemIlakte ODkosten ware~ MeD zoo uit de papi ••
ren zien. dat de KaapaC'he MiDisters hadden ge.
meld, dat zij alreede op de rone of andere wijze
£1.254.000 badden betal\ld 1'001' den oorlog.
£750000 waarvan was geheven door eeDe oor-
loglbeleening. Wat den Zo In-oorlog betrof. in de
biJlOnderhedeD daarvan kon men nog niet treden
dewijl de zaak te nieo~ Wal Qtu die te bebandeleD
op deselfde kategorische manier NatuorliJk Wal
Natal de KoIQDi. die het meeste belaog hRd bij
dien oorlog. en voortdnrend waren dépêcbes g_
sonden door den Minister Ya'r Kolonién aan de
ltotboriteiteD iD Natal dezen gelasteDde om de
plaataaliJke g._,. n &00 lug mogelijk te bon
den. al8()t)k olrvoorzielling te makeD voor deD
ellcb die kon ....oroen ingesteld tege ' Natal voor
de al~r gemaakte uitgAven, nit de Rljks-
scbatklst ; maar, 'met betrekking tot de
geheeIe zaak moest spreke.. zeggeD. dat
algemeene inltrukties van den alleratreDgaten
aard waren uitgevlUlrdigd. zoowel UD Sir
.Hart le Frere al8 un :oir Henry Bnlwer. en
laatlteliJ Ir; &aD Sir li&roet W ollle~ey. en d.t de

DINGSDA.p. ~ AUGUSTUS.
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DU PR.ltf v•. RIlLAl!fX. •
Dit wile eene 1III&k< fllariD verw8ltrder w.~l ge-

dlljlv.ard voor ecbuld> : ,
AdvokaRt Leon.rd Cr~ "p voor lilCher BIl:..4.a"o-J

kut 11llcbll"an voor ,,~tir.erder. ' "
hi~ber v!ll'klaarde,:ddor de. beer O. H. "'.Zijl,

prokltreur. dat bi j. lC~otende het jaar 1818~tfl}k.t
healt w .. VRn ~73 m;rmOl'cbllpen, die hij ill;':!l1lur
had Itenomen nn &ek".,. FJ'IIIIer, tIjlllD deo prip\ 'Ian
h 9Q. per jaar voor efjl flCbaap, welke hllar !Il'IM il-
I..o~ op den 22sten a~ptember 1818. Eiaeb.l'!ver-
klaarde 'ferder dRt op 4110 Beten Julij 1818. te U~n-
kloofi hil eens overeeii~m.t hAd bea10ten 1IM&,.,er-
weerder. wMrbij hij.qndernam aan den V8r~l!r
de 473 eebapen O'fer le jl8Vf'n eD hem da ~~JD1elde
buur al te atllall Iii op! ~m te traOlporteren .óOf_den
tijd die toen nog moeat, Rfloopen, mits de vét"flller-
dOlr 11.. 10 bet volle bedW van de buur der 1I'!I,!D~I~.e
IChap"'D zou bellllen ~D den bovellll'emeldii\l'TlJI
T'lOr 'het lI'ebeel. ju~ illndijlende milt deD 22aten
Sept.l!mber, welk lied~ w .. £U 7.. 9d.-~ber
verklaarde tevenA dat. ~I~hoon' hij lijn deel "!'Drhet
kontrakt bfthnorli]k h+I ..,e"'Dld. en ofacbooD ~flhit
y"lle T8jlt bRd op l1!)'r't!ngemelde Mm, y.r"..,.der
bleef·wl!ig ..ren boyenlO'melde ... m te betal!ln meli;dan
durop v~recbuldillden j il!ter~et. ' , ~

Er werden IH!nige ,d.ttl.ij!'en .erboord, en val'Willllf·
der verkillIIrde, dat bIj "deD eillCb..r h.d ve'1elitrd,
dAt bil bern 100 beul.n 'ala de ooijen Rnen I"m~en.
wurop ..iacb", hlld jl'paeitd, dat IIi allen 10ud,1i "'.m-
men. Wllarv" 'r W1U\r~tJc WRII fl"geyen. lHI&I' 1bet
ecbeeD; docb verwt>er4et bad· alecbte 16a 1.lIUDfreo
ontvanIlen, met inbej!'rip;va'n die welke dood lI'iPFen,
..nz Van dMr de w ..lll.rinll nm \de Tolle ao,-" te be-
t.l .. n... feeh ..on bij £11 lad II11DlI'e1lodeDbel)e'fjlp de
k '8t"D. d'och d .. el!!d'hoir drnlljl' Riln op de ~ing
d"r YI.li.. s .m.-Ile w~atde d~r 16.'l Illmmeren ,.. ...
Y"Lr~I\. yerW"erd ..I·1I ~..tkIRrinll', tbllD' onjl8vee~ liL
p"r stuk. h ..tj!'..en de! fjopfdrejlter al het'1 "rJnig
Rchu", d ..cb v..r ......erdeJ! leyde Uil. dat de IRat.'ren
b ..~l Rrm ..edill "'RTen •• dewlil de qoij.n jf8brék un
m.. lk h~dd"D llehad.-4I~t hll'ek intultlCb~n. litt ,er-
"'eerd .. r de II'lIheele ludde bAd jl8f1omu, h8l:'1goed
"'~Ie"d •• dill slt'cnt. '!n,ev",,' de bl!lft der aeb~pen
J!'TI> t jlen ..", WRr..n Oln lt' htmmen. I.ftrwiJI ~her
hRrJ fI~wI\llrb .r....d. dat; Rll"D luikt w ..1 ~en
d . ...-n ,., i ~ .f •

lIe II ",fdr"j!'r ..r ,j..~L uit.prlUlk YOnr eieeh~r. !net
01- k"81 "; Zl1"d .. t,ij Achth. VRn ("-,rO",,I,ldRt
h., lt,. h.. , I Iaar Z"lI %1 lAAn d ..n k~nt van P8lI boer
m I.. "Ml\rl>., ......n. d" ~ 7"" ....eheele ku,lde IICb"p"n

lllnlrn"~ lnU krll ...en. '( ~ ..
I.... b.."I.. Knd..r.. '"j!'l''''' atemdeD d'Uirtnoj(J~ in.

I ledutl ft! ultlIprlt"k v,'.~r ..iIICher ru .. t de koeten. : '
LATJl:G,,~ VI. LATf!GAN. 0 ;

Oit WRII "I!TI eillCb;toi bel'ftel vaD ho ....elljk.j.fI)f.
t~n i ;.

Ad, ..kMRt Ruchftnlll\ trlld Op yoor eiecber e!l: ~d-
v..kltRI Chd"y .,l()r v..n....rdereN8. ' .

Stt'pbllnUII P"trua Utejran verkluMe. Ik .bPn
el!'cbHr In deze zllRk. ~N. mijn bu ....ehjk .erhliiedt'
Ik VRn Worcl'at ..r nu~ Wellinllton. Ik w"on''''"na
te ll ....ederIVier en ~fleri"telijl( boi, .oor
mijn .. Y'OIlW Oue "';i,.rt met mIj te komen- ~;'tn
wonen. Zij &elrt, dIU tii 1l8woon III Ran b.re pl.ts.
dIe blQlr eillendom i~, .n \iie niet wIl verlIlte". Wij
bad<Lm e~nig.. j!'t'ecbill~ onr die plaat.. nr'heb
baar ll't~n RRnscbrijve~ linor een prokoTtor. MljDe
vrouw is n!lj!' niet terllt~keerd. ,

Op kontravrA!!,en IID~wbordde jf8toige :-a ~
IIIn Breedenvier bebt'~ niet Mn mij. mur ~n
mijn broeder. Sed~rt :Jlinij. loeD ik .an Welli'DJrton
vertrok, beb ik If88n. ~orrf'T!po)Ddenti. lI'ehad ~et
mijDe .VJ'(lu..... Ik ftpr4k,met dese over de •• iD
Mei en later in Junil. ' ,

OndervJ'Mjlci do .. r ~avoklllt BoehRnlln :--op:de'
p'IIIRtI!aan B",ederlvie~ et"an twee builen, wa.",an
Ik ~n'en mIjn hro~er~ bie~ aDdere bewoont. • .. ,

Hflt Hot waa vlln ~el, dill de vrouw 'QI!w?kt
fleen regt blld:om te 1fe~eren, haret! eehtgen®t te
volgen; 'WIIIlr d ..Z8 o(). )ring ....onen; en VII"'~r-
deTt'8SI! moeet tot hare" ~an terugk~eTtn teg.n len
eenteD dag van d ..n v~'nden termijn. ,

IILAlIB)nh t'l, Gmn. '
Ad "pkaten Leon.rd ~~ Inn68 trilden op voor eitober

en Advokaten Stock~iIlI~rom en Gr ..!!'oro .....ki 'FOOr
verweerder. ;. i ::,

Di t '!Val e..n eiech to~ betali ng vTln £64 lb. ,,oor
verkocbte baver I j

JACobUII Hendrik ~lIbbert verklRllrde :-Ik' &ou
elllCber in dtle IRak. !k ken verweerder Ik herin-
ner mij dat deze in Fe&r'llirij op mijne plu ... Ii.".m
om bn er te koopen. 'II'j noel!' mijD prija el:l, ik
zeide 1h. Ik bad t"er;p"e mijn koNtn gedoreeb~ en
lelde dat mijn bRver ~~ niet gedoraeht- , Jlij
bood 10. 6d. RAn yoor ~ mudden. Ik ide ~.m,
dat bIl ilaar de mijt r&oellt flAIIn om &elf te al;!JI.
Wil w&ren over&enl!'ekl{\D~D omtrent d. lOa.6d. ·lIk
lelde hem drie malen n,.r de mijt te IfMD. ~f.,~i·
.nnjl niet en &eld., d.t~ hij wÏllt d.t de haver .
WM. Ik leide bem, d.t 'er een bee~je u dlIIi&Il l"
in wu .. Dell wflrdt ~r60rzIlAkt door vocbtigblid.
Ik beloptde verweerder! ~ &likken huer te ...,.r-
koopen' Hij moest ,,1« de IIIkk ..n l.,..ren. cJ)e
bllt'r PItter Breda dpn!tbte mijne Ilebeele mht. ":!le
hMer WIIa V'D deaeltde ~kirPJiteit. Ik keD den _r
Smo~, te Malm~.bu~ .n toen ik lIU1' bem Riill!'
om d. ukken te haIeD. ~Y(fnd ik den nrweeidei- fiij
b..m. Ik YTOefl den ~eerder wieD hij &&IIIt-l4fe
lIie lijn ;Agent voor ~e ~ken; eD' dlr heer Sid.*,
... ide. d't bij de heer,Gird lelf Wa&. Ik hel} '11
hUllr niet tetuggekrett+.! (Ikwijs van ont ..... t
door de" heer SmUL' vIIP 50 !Dud ba ver vertOOna~.
De laatste 50 zakkeD, ~\"Ir bet If8tICbiJ i•• waftn
nrweeriler'a akken ep idl'OejZ'en zijo lDerk. be
haver dMrin ....... UIt dtl~lfde mijt. Ik heb nOOit
,~ iemand kenDiag8Vut,g~tvUgtlD', dat ik d. QU

om den Reltim~Ddl.1'iI,
eeo ol t

de K.ap te • welb
pl&latl4lD .de geeobiktete _()It WOl'"

hootrnn,ft.,n~ d. rekeniDlléD n& te- pa~
manier de uitga1!tlD konden
"Jl hoe dese beh~rJijk kon-

en ",rdeel~ tUlllOhen
de;iRiJilt~rellerioll. Dese baoi thana

som nn £5,000,000.
om een eiodé te maken
eo daardoor Isou in de

:word.n te w~ gebralrt
,168.00&. en .pre~er pt hf't.

Haw io beden dát. dit eene lom 'w ... welke
men boopte en', .,e~aêbtte te &oll.P .,erbalen
nn de Zaid-A.frikaan~he KolOllitin (hoor. hoor)
De Rijkaregeri~ h~ r.og vorderinl{en tegen
deu no ,roegetie ja"", her. Daarom verzocht,
.preker bet Huillllec~te om tie (U,gering bet r61lt
te ge"ep lohul~brillvj8l) uit te reiken voor eeu
tijdje ~n bedrage van £1200,000.

I
I

I dORR~S~ON DEN'rIE.
(WLJ~I:LLIN o~ NIU VItBANTWoo~DIUJn VOOB
DI: GII~OKLaNI UNZ!!. cOaa!!sPONl>ltNTSN.-BSD.)

~,inia, Aug_UI 12, 1879.
..4,,,,, "" RedGId".,..
.Mijnbeer,- V.rlrun mij dAt ik ee~ klein y'IMtsjeva" u .... lI'eëerd blad linnt'tlm, ten elOde mIjn VI'"

tJ'(lllwen aan de l..jJ..n .,"'n 't Pllrl"ment op te drllJ'~D.
Eiken dajr, IOOdl1i ik de nieow.bladeD krijJl'. i, er
..... t Di.w. door b. Parlement jl'f'dUD. Ja vel. 'fer-
and"rin;en iD de .etteD: I ma" pf die t'IIrbeterinll'en
lallen vhm.ken blijft dl .,rull. Wa, tot nlljl toe ged.RIf
ÏII door Ibet P",rlement ÏII niet w.t de behoeften d ...
lande YBreiachten.' Verjrun mij dlln, he.r Editeor,
dat ik dit Mn de ~eden' ,.n het PlIriement bekend
m•• k. TeD •• J:IIIe;wil ik flAIIll epreken over de I wet
tUlIICbeD mNéteFl tin dl'nlth. ,den die 100 te 1IjI'j!'l!n
.. n oDbeataan'IMre: ... t il voor< deD armen landmIIn.
Ondentel no dat een boer 8I<D jl'J'OOte dÏlltRntie van
bet dorp of den M"-IfI.tl'lll't af i.. .n een jonfl8D .lIIgt
..en achaap .,aD h.Ot. w., moet bij d.n "D"'''Ir!n.~oe diefetal mag hi.t I(eaehikt worden; eD Jl'&athiJ

bet dorp. daD moet,bij lijD d.ire IIlleen IlIteD.
ook die groote diets'ti. njden, 0'(1 ei~lIn ank, ....

Komt de ~k "4Ior, d." i. bIj lIJD jongen
want die krijgt dan .mieechien een paar ID&IID-

den Itraf iD den tronk. iEn il dit nn een IOOrt un
.traf om .ulke Iw-.nen 'lMq,q te IDAk.n of Ilf te achrik·
ken P Neen. de tronkstMlf ia voor hem jleen ecbande.
ook kriilft hil' er Diet leer van; mur krijllt ..... 1 eiken
dag kOlt 'fO oP;' en w ..rk maar weinill'. la h..t d.D
niet beter om bem met d~ " kats" te beiooDeD en bem
weg te laten IfUD om zijn dieIIst te he,,,.tteD P Ep
nu ..... nneer de joUjf8D jZeltraft eD in deo tronk lit.
lijdt de boer even veel onder die .traf ala de jonjl'en.
VOOretmlt ÏII hij lijn man kwijt j de Ouk"llten Tan
die .,erre dÏlltRntie, o"k loo ....el ala de acbade door
den kereljl'edaan. Zou h"t dat' niet relrt wezen om
deo armeD IIIDdma" acblldelool te atelle!> P !Iet G"o-
vernement dat ~q ecbade beett wordt betMId door
het·werk no de&llll )onlfen iD den tronk. en de bau
mO:t toe.ien. 10di.D er een wet lett verll'oeding be-
lteat, .,erexctllet'r !Dij dlln; maar dan woi'dt die wet
Diet gehandb~d. ,

Ten t ....ol8de..... anneer een jonfle. zi in dienat 'fer-
laat. dan moet de baal bem eerat ""JegJ,:'eD om op
ID\Dtoor te komeo j ;en' nadat de bMlI dlln twee of
drie dagen 'fir heeft flertideD. ÏII de jonll'en DOll Diet
preeen~. Dan moee bij weer ternIl eD ....eer komeo.

i Ja, de onkOllIeD vali di .. ridje. li,;n vele m.len een
I pond of tien. En djn bet dRn .tMllTen die het par:"_'
, ment mukt voor de IWRrten of mor de blllnken 1
N"In. ik k.n met wRllrh ..id en de jZ'rnotllte vrijmoe-
dillbeid &lllI'lI'en. die atraf. IS vonr de MM v"el meer
dan voor den jpng.en. J)Mrom, hlH!ren leden VIID
bet ParlelD"nt. v,,'"ndert de,,, dIOIl""' L~lIt de
woordeD v~n ot'n Millis~er VRn Inb-,orlinj!'zakM. di ..
bij If1'I!Iprolrenbeeft !lp V djdl\ll dlln Achtl!t.ton AUlI'uatUl.
....aard"or bi l de I..doln neil P.rl ..mente opmerkzulO Il'"
mMkt beeft dat IIr meer v"n IWIlrt ..n _j!'... prokfID
wordt, d.n 'fRn ~e bblDk ..n ..n ~ll"OI me.r ten
gunllte un de Iw"rt!!n. Ware d .. klêine beer Solomon.
die ... , ijveri ....t.togl'lll de IIlrR' d ..r zwarten werkte.
mMr e"D dRg een boer, bij lOU .Rn lI'iernill grnot
worden.

T ..n tweed,., omthlnt hl't v81'1elldfln VRnde KAIf ..r-
mlliden d.,,,r het G 'uv ..rnem ..nt va" plMta t ,t piRAte
Kunnen wij ov ..rdJe-bRn1elwijz" zwi IIl..nl Ntlt'n.I ..ker
nil't H~t phlD des Gou ""n"ments met deze m"ld ..n
kon eeD nuUl1l plHn Jrevu.llt li In, wRr" bet ni ..t d"t
holt IIIIn dlln Wil d .. r. meid ..n o ... r!!elaten werd. A I.
h~t G"uvernement dan d"ae meiden door bet Illnd
h ..bben wil. W"Rrorrt Z"i!'t h~t lIi..t !!lj m >et bij dif'n
baR. ·,f die jufYT"u~. dIt! u v!'Milt. I!'II&" blljv ..n in
"IRlltA .an un bRTert WIl lt! vnld'>en 1 Ik zelf ken
li ..d"n die TRn dill" meid ..n hebben will ..n tot be-
di ..nden m.... r nnlleilikklll' WAl h"t IIan baren WIl ov ..r-
",elllten; en bet alltw"(lrd ....1\1 "r.e ..n OD. bet ~en
zin" WAArom w.,rdt dRn mij (l"k DIet j!'eYTRIIjI'dnf ik
de 'bo-Iutlng wil he ... I~D of niet' NtoeD,rlODder vTallen
wordt ..r Ileze ....d: •• G'i m.,et bo-llllen, en 1,)0 jl'Ïj nil!t
betaalt. worcit IClj verkl"" ....d. Z't! d""r weer een on-
derstf'uninl vlln ....oord n door den Mini.ter Ileoit
JR. het 'foorregt der ,wRrten. die me ..r dRn een
onl"r d"n dood I!'ek... t h ..bbeu, i. m..er dan dat der
WitltoD N"en, ik den. de.e onkosten kunnlln mMr j!'e-
Ip""rd ....orden. en geef die liever un de vele
weduwen die door diln o<lrlog VRn hare man. beroofd
zijn, of UD die meDicher. wien bun lI'nederen door
de YijRnden ontnomIIn Il in. ot verbelp dllt pilln. 100
dat het nuttill voor het jllnd kan welen j t'll jl'eef
tocb. Ill. u belieft, uo de veldkornetteD of aan de
vre~r8Iftera meer mllgt, lOO dat men nader kan 1I'e-
h D word!m. Wat i, tocb de red"n, dat luike
n et gellCbieden kao? Zijn er dan njet vele inll'e ••
teneD, die ventand IfInoelf bebben om te beourd ...
len of een jonll'pn rej!'t beeft of niet? of i. de J'I!If8ring
bang voor partijdigheid' y' Laat dan de "erklariDlten
door dil misd"digeJ:II IIfgelegd, naRU....keurig nagellllin
worden. Ten Illotte ~ vele wetten in?dit laDd aljD
een at",t voor dan arOlen lAndmRD, in plaata VRn eeDe
.erlÏjl'ting. Daarom. beeren leden du PlU'ltlmeuli.
geeft acbt op dele "'nmerkinj!'en door mij gedaan.
Laat nwe jl'edacbte IlUn, en Ilij sult zieD dat ik regt
heb, en li"t wat .nj IIftn dele dlnj!'8n koot doen.

Ik nrblijf iD goed. ver ....achting,

.. neo konin.r be,etlrd., flIIt
mnnr. "n """,lAl, lult w..
nil' (1 l:>owJ. 8: 7); eD, te1I

wil. I"'arom bet"t Hij
d.n Pr ..feet glecbiel

21: 26. 'rT.) Maar mo-
Oude Verbond _ Gude

hilt Niea ..... Verbond
I~ in ... 11 aljDer brie-

niet, om 'I If"w ..ten ..... il."
wet.t'D komen of de 'fOFlt dllr
G .... t .preekt ..... anneer 0....

P.rl.menl P" Ef'nvoujlill'
te on lennekell (Joh 6,

Paalm 1 leeet ... Welll"'loha-
wandelt in den raad der !focl-
den Wfllf der sondareD, noch
.putteN, mur lijn lo.t il in
oYerdenkt aljn w..t d&jl' en
meer 'bewel'Pn dat het de
o leide .. G" naar 't PRr-

Ief'r wt'l. dat nni ParI ..
h..t h..1 Gud ..... o-·rd van de

leden oil I .nrl. ren en
d~ !r8welddadill6 alll'Uu.

&&Ak nIelOen.
hoor Il'edlenel'f!n: ol JuÏllt omdat

te m..er .en rolden
de""a.rll~an, "p-

warde." MOolije rede
zi jt '" j ia .tri jd mpt G >dJ!

....ordt bet 4 ..0 Chri ..
um niet lt! he ..racbeD

O'fer li inen _te. (Matth.
Loc. 22 : 26.) Ten tweede
AposLpl Paolt .. ulO de ....e-
s,j" (&'10. I.) met om te
cbrisl.t!Ji lker worde. TeD

.. iDdien iemand
..n ontvanllt het mprk-
of aan zijn.. band,
jn d. toornl God.,
il in deD dnnkbeker

lI'''pijnilld ...."rden met 'wuor
,h ..ilil!'e ellll'61eD .Oo,r b..t Lam,
I I. d .. Satan DI.t de God dezer
I de ..arde Diet RAn de kiu-

7 Moeten de gelonvi-
io deze ....ereld (Job.

1I'I'lloJ()Vlllr"Uniet 11& de ltoll'en....oor·
doillt'nd jar ..o b .. racheD

Ibetaamt den jl'elooYi~n
mooot ten eerste 90"r IIJDe
een .til en gel'lllst le ... n
n tweede m'ltIt hij. dllOr

V8lrllClnIJlII'IIIl.n de n.derende ItMlf-
te bouden, lracht.en zi I'"
en belieering te brenfleD,
met land en vol II voor
aal de O-t del H pereD

&tojl8Dden .troom der ou-
bij door lijne eill'ene k"'cbt

hij """ur om (lf m.'
"meejf8v""rd tfo wor-

nederlaag dan K niper
o DO te overtWll8n dat

mllDljcb,eJIIltelm 'beboeft om '1 men'
het Parlement te "erde-

"O'Iol"'IU": W"inill'e dRireli ria de
OoUDCII hIlt lJ•. du Toit

Rnder .. woor,len die op de-
""""",,u'OJlJnlMtrlCOllllen:-" He in,,"zetenf'n dOff

de Rl]kartlj!' .. ri., .... om _n
Gi j bebt durtl!Bfln niet JlA-
jlÏ] u allD plill~vt'rzuim Ieh.l-

ter .t.eOlb_ "m Il"ede
tf' It'lIttPll "
v"I", ..nll G.,de wil, want

kr""II' jl..z,ollde 1.... l'IUIr .ea
W ... t om zich kHndidut te
f'n in lijn IIntwo"rd, wMrin

boodR"kto, mneet bi I erk ..n-
beh ik bet I.,~ in den IICboot

v"n den H".ltilleVT1lal!;d,
I mij K~zt'(d "II''' nit't." T"D

eell' IIAllt lis. G W. A. v.n
sou kandidll&~ .tellen .fJOr

He. van d ..r Li"lltl" hem aI-
--1--- ...n d .. vllrand ..rilljl' m.l
r"'rI .. ,m~'nt. Tpn derdl'. met owe

d·.or pene aanluulnll' nit
1'IIn d"n W ..I-J.A!IW SbaDd
I hl ..n Septemher, 1869. bij

Wel-Eer..... J. A. Stijl'-
UD iialld. 6; •.. , ~Rllr wij
llebPd.. en in de b..dlenlng

Shand zij" .. bt.ecbouwinlC
."'"Jl li... w' "'rde hlld jlt'-

h"o,..n: lk WIld" U. hID
....n rti~".t kll..clJt Uil

• b..ptt IJ ..lijk te
en de I:J..dle"iDIl d",
heb" ..f ik II s!.·chu te

van Pau1U11 Mn Tim"th .. ua
~"Izen dil b..p.ulde In-

pn ~..rdeJ'!l d .. r Il' rn.... nl.n.
d" ap lIttol IIChrllfl ir. dea

bnef "an Tim Itheu. :
cilllll ..n dat j[t'.tftHn worden

~nz lip. 2:
le"illlf .tt's '11'0 .rde, .er-

,fd~t. v•. 13-16 .. Houdt
V",mAIII'D. in L..t leeTt'D,
hilt woord" v,.lluudt'n" iD.
.elk ILltlJb,'odendbeJd te
af te laten, ut óticb tot
.. Wij lullen volbardeo

dea ....OOrdll." A.n-
oudtijdII, oDder d. be.
v.n Levi tot waarne-

af~e&"lJderd, I!'a..ne IRnd.
mUIl"n 'ft'rkriJ).'en, lIlAar

mOf!llt onderb"uden wor-
Imm"rI, dAt h"l d. wil
van d .. g"dedlenat of de

licb Diet Julien in-
dQ band th n;!"n d ...
lull"n boud ..n un d.
afl!'elonderd Wo,.deD.
dTlJyen, jl'een IICbool-

in d. kunllten eD
n de EVA"I!"'Ij,.die-

IlAllnflm.,n of bRodba •• n
MftllnllLnl&lllDoven. lOur be4reeu

de beboudl!nie der
en het eeu ....ljle leV"D

Om DU tot bet
t'olll"'n wIj den

del ,eloof. Jelu,
de SataD bem RJl.. ko-

tooDde. .. eD wat li.t jlÏj
drie .. alen lijn unYaJ mi ..
teD "i.rden male ObMStUI

.. ik &A.l n al deu
.er kOOln",.ijken
lult unbiddeD,"

'fen 'ek en belofte
ObriatUII tot bem ... lI'a

.. ..."'h ....... n: Gij 101\
.... u.' .... ,.", en bem aU...

Daar het Parll!meot
. ~ant bet llOningril'k

w,ett:llI'.iII' "nll·"OlllLln 18 Diet vaD de&ll were a
1I00d..r bAndl'D clt

'fermaald. Dan. 2:
.&&rJ
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MAG EENEN CHRISTEN ZlOH KANDIDAAT

STELLEN VOOR HET PARLEMENT'
Ann tkra R«laId_.

MijDheer,-lk beb in de zuid .4.j';1cGan ..erechei-
dene ligtvRRrdijl'e brie.eD lI'elien olJltrent' de electie-
aaken. Daar de "verldelinl!'en DU tot h.t veriedeDe
behooren en gavoijl'elijk niemands kandidatuur meer
door mijD ICbrijveD kin benad$eld worden, lOO ver.
gUD mij een plAIlts iD nw ~Iad voor eenige aaDmer.
kingen op de voli8nde linsnede oit eeneo brief van
uwen Richmondeeben correllpocdeot "GeeD Partij-
man," t.w : .. M"n 1110etal hlH!l ookandig wesen Om
te 'Willeo bewereD, dllt predikaDteD sich 10ft getne
.~tkund~ .hebben in te laten." Waar ,~jo DU uwe be-
....~~&en.MIJnb~er G. p" "oor deze er~~ beweriDjI' P
GIJ steldet ow jl'eyoelen boiren alle kMbek, ja boven
God. wwrd, of gij lehreeft onDadenkend. Indien
bet lutete me~ 0 het IeIIVMWM, daD clieD' het 1'01-
gende- om u we Ier tilt DRdenkeD te breng.n. Sla
owen Bijbel open en I~IIII eena de Ileecbiedenia "an
MOlM Da. Ook hij lDeemdt', g.lijk gij, of de pre_
dikanteD welker jltvoeiel11l lrij yoorataat ... ik beD aaD
Farao', hof opgeyoed. ik ben de fleleerdete vu mijn
v"lk, ik aal bun lett Leidlman en W.tgever veratrek.
keD." braelll LeidslD.n eD Rejl'ter il Molt'. Iatsr
jl'l!worden. M,'z8l,!toe nitnemend ook wae een
Adam. kind die wel ~jne broedeFl, de iarulieten
kon rigten. maar Diet door zijne eilren-wetten"
waDt de Heere is en blijft KODinlf en WE!igIVer to't
in eeuwigheid. Wel i, WUf, &oen larUJ ""', io

\~
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Wilt IICO UItlek bt"treft.
lokaal de eeFlle pobli.b
doel had de .poorw.,_

wellie biJ .. nkom. "nt
Parlelllltl!l~ dl Yruch, Wal.
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