
Naar Engeland, fria .&deil&.

~ DE Ko"illklijke Mailboo'
JSUBIAN, W, Rux· V.n.Ju·kantoor, I'ikelbl'rg,

BUlIJOI'! ('''Zl\l(.orrder, 1.1 8 !"fpf. 1879
v,r·r .. k·,1t ,Is ho.t'" ,,,,.. I, "S .. \' I It·" GO' ,-_\l\ . r"'·.,p '1\" ""rn- A"
('p lJI~ll:-SU .14 club.r: I," .. I '11 I IL'If"'"", _011,. It "I'.'e\·t 1 ( ti

Itn ol ure ,m.,. SJagtossen. ~" w.,,;r,chijllliJ~ (.'t'1I
Aan Pa.;o"glers "or it V':IZOC"( 11\" hoor I re 8truiavo eIen .

kornetl op tie Oostkari" :\If,'·.t Olik, ui ..~ lat-r .Ian _.- ..-,-_!_-_ '._-- -"--.----.........,1;---,--
S ure des namiddaz«. G eue- h~.li II: &;.1 wor·
'tll ontvang •• 'la 12 Ure de8 middjrs op .ltoD,
4ag un "rlr ..k. Voor ~'rllcht or I'UlaI4"
te"Ot'ge m~1I zich I'" !\' rn tore "AII ,le Maa"
ICbappij " Union," No, 62, Addctl ..y.traat.

DEEL A9·

ZUID- EN OOSTAFBIKAANSOHE

KONINKLIJKE MÁILDIBB8~.

De S~oomboolmaabcbappij "una"
(0 ILiIIITBI&D).

De Sioombooten rulten .ertl'f'kkell al, ToIII' :-

NAAR ENGELAND,
011 DU ANDEREN DIB08DAO....
IUIl.IAN, Kapt. RUlfBBIDOII:, 14 Octo"'r.
ARAB. Knpl. CAUit'.8, 28 October. I

GERMAN, Kapl, COXWELL, 11 Non,bt'r,
, AMERICAN. Kapt. WAlT, 25 NUh'm\); r.

mos, ,,~.FU LU:R,
Direkteur Geueraa] voor Zuid Af, ih.

lw 1I1sq}baai, Algoabaai, Kowie ft
,,,. Oost Londen.

A·'DE Kon. llailatoomboot GEB;
MAN, C. D. CoxwaLL,

Gemg,.oerder, zalIlIs bo,.en~
Tea-trekken ~p DINGSDAG. deu

7den October, ten 12 nnr 'I middaga. pua-
pr.moeten aan OOord gaau aan de Oost Kaai,

! AIfted Dok, niet later dan 1 I uur ia yoor-
.iddag.. Geen lading zal aangenom.n wordea
op d.n dág van Yertrek. Voor V racbt ol
Pusagc doe men aanzoek bij de KantoreD nb
de Stoombootmaatscbappij .. Union," .No. 61,
.1dderleystraat.

ZUID-A}i'RIKAA~SCBE

IONINKLIJKE MAILDIENST.

DE Sloombooten d- ser Li";e. vet'lrt'kkrn nn
, Kaaps:ad IIDar Louden om den .ndf'nP
DingsrIat, ,ia Madeira eli Plymouth, til S:,"
Helena -n A6U718ioll aan'ewge,ulO op b poalde
lal!lebentijden. Reloorkaartjts. orde" uit.ereut
I.geo eene vrrmiod. rinl!' VOII 19 pereent tu.lIChrD
Ingeland en de Ka>tpkolonie In Nalal.
Oe!, 7, CONW AY CA8TLR. K"pt. Jou •.
Oei, 21. Jo: IllNRUHGJi CASTU:, Kap" Dv.cu.
No,. ol. DUBLIN CASTLE, I\apl. JUJ'RIIS.

ANOERSON & MURf SON, Ag~n.

G8 SI.~!l8f1 n K.eije.

Zt'LLEN op WOEN:,DAO,' 15 OCroRER
I "AANST., '8 Morge,,? ten half 11 or.,
'llblte "",>rden verkocht Uit de Marktk,atl~-
Wellin,S'". '

,. r. B, LOMBAABD.
Wtllington, 30 SeP!. 1879.
J, I'RBD. PENTZ & 00" AfIlagen,

21 btn Qetlrenur.e ,).i.,..rtie.,
VI. -4 t.t • j.rell •• ti,

ZULLEN OP WOENSD!U, dtD a.t.1I
October aanataar:de, publit'k word~ll n~.

iLebt uil dr Marklkraal te \Vellin'g'o", dadtUrk
Da aankomll .o.n deo E~r8t~n Trein.

. JAN MALAN.
Wellington, 30 Sept. 1879.
J,lDD. PENTZ & 00., AfIlapII.

L
Drie Ezelheogs.en te ~oop.
ZIJ zijn gelchikt ,.oor Mef! in. De teil, di-

vief jAar 00:. it, ia t" li.1I op de plaatl
u Modder.ivier." De bide and. r"l1 zijc drie j••'
oud tn &e brlien ter plaalee VIlli riet! beer
J.t..Plil GOU!!, .. Htt!' Slot," MaI,II.,buf1·

Dienlte" warden genar borgd.
Ti! bey""!eD bij .

'JAN V,U R&N~:N,
ModJerri:ier.

PostKantoor .H.lDte.

PAARL.
t

Ge~eesk.ndig Berigte
DR. FISJlER zal zijne Praktijk he-

uUR op JlAAlm&G,"8.00TQ...
BEE.. '

~.. -,
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-NERI EN NULLI'S itr N S T R' E I SI,

DE daartoe
. I_ door "tD U"'r A. P.

l.l • .)()1' ~iet.1 rekenilIJ( publilOk yn'kj.lDI! ..

Dingsdag, 7 Cel
, ' na PLA"".

K'f;I'L SR I'V

I
VOOR H1:T GEVD 'VAN

KONCERTEN.
l·

~uh.!
V!C'~"I!IO' (BegtszaaI). Maandag. den &len :

Woënaag" den 'SateD·
(Regtaualj" Yrijdag~,

Maandag,ISOctober •
{in het Gymll808ium}, Woensdag,.

LnSSt~, ,
;

. '

18 Slpgr_'eil Treknoa.n, S V
• Koeijell ell Kah'ere", " lIij-

lIeD
60 &clap·I! en Bokken·
10 Ex'·r. Vette KIlp'ller Bo'.~e"
1 \VlIleu cnmpl881, 1Kllke!.,oor

plert *.
1 Kruiw".J8". 1 Span Jakke"
I Span Tuigt'u, 110 Vt'1t.Uen
1 Gemest, Groot, Dik; Vet 'q\"1mI
1 Lot Zwe pstlIk kril, 1Zatlrl knlllbllWS
1 G... eer, I IJ.. i~k!.,Ir, 1 \V lite,

, 'de uI "iJn!' eenh! Venduti« houden opde
t Malmesbury, op

DEN ONllEH<H:TEEKENnE ii ~oor·
btcn jaar • el} donkerrood KALF m.ee
P"1I8 en wit yoor den kop, .au Ollltte.u
oud, komen ao.uloopen. Die het terug
wil. behle de kost<!n deser Ad'f'Tfentie.
betzelve Iliet geb.ald wordt., .. 1 bet, Zei

"a datum dflle', publiek worden Térkocht·

dag, ···8·Oct.
WANNEEI ZIlLLEN VBIKKaT "'.IDIN I oos de Heer eeu )ite

W. J. DE KOOK. \

.lUX.DC,

De te Veld Staande .
: tO M&LKK ,!JEN, waar un .ommigen in Tolle Melk zijn, en de anderen.

hllll~t op k~l,en • J.!~lrokkell uit de beste Hollandlche Ingevoerde Bullen,
llolJancl, ..4poU08 .

• 30 V AiARZ. 3 jaren 'oud, gedeelte Iletrnkken, na de ,orige geDoem~te
lHt, uit dell '. rden Holleadseben .Bul Bulla,! ell dell Jngltfoerden A}"hire
TAo.m.: . .

, 30 VAjA ....LoI'~!Ii.1L.:ilivan 2 jaren oud, geteeld uit den gemelden Hollandsehe Bul
"rlllire nul Thom.
~.. I jaar oud, J{elrokkell uit gcnormde' Bullen Weinancl

EKOSSEN.
u-elvee ill' nfl.otll!lli:r Villi .le O"re!!II-:'t!'Leeitie Bullen en K

I jaren door ,1('11 Ed. Ht'cr J. II. lloFMEYR. eijn iugevoerd,
2jllri:.!c Vllurz,"l zij'l lk.'t~L Uil d" luutlle Ingevoerde HolIlI .......... ,<l1
I. Heer RO),KX\'U.
I bt'gillnclI Ila ot! aankomst "un elCII Eersten Trein 'an Kali
wo ..den . voor Vervoer Villi "'Japers van _Kliphen,el

,Tnouw". m-t Speciale Licenrie, te Dur-
"'1\", door den Wd·E ..rw , J. J._ BBcI, op
, ber, de heer .~. W. THCRON, vaD de

jougejuf,. ;ELIZADBTH WILBJ:LXlll.l
"lUOI6'111""S VAN NIKltUK; ,'a', Loevelliteil,l (Tij.

W. D. lU,LHERiE, ,
H. M. DU TOIT.

Vla Nederland-en

A ELZABE JOHANNA lIAAS·
DORP WENTZEL. ...

3 October 1879.

STELLENBOS

r.
Moste,rdbaai

i

. DEN, op d..11 !lue I Sept.mbl'r"OIlI
eellill en ~Iiefd Kindje AloIITTA. EL1ZA.-
in deu ou.Ier+om van 6 meaod"" .en 21
a~u de gefoJge" vun dell kinkhoes' .

P. J ROOS. P.lI8.,
M. J, ROOS,

geb. VAll NlElt.lB.I:.

. -Rio
Slr.AR· N'-Manilla en Dnitsehe
ZEItP-)..-\merikaan8Cb~ 1'11

TOUW~M"nilla eli Klapper
REliJ'Z1!lL-in biili keli
REUZ~OUE-in Taten
TALK+in·flt~.n
It.AJATf;NHOUT-kolt lenglen
ZAKK.N -kopereris eli :;o"j~

_ ........__.• PtKST~LEN .
PETBQL~:UM-OLI~
TA.BA.K!~Cnellclllh ; BInd:

Spqnge Cake
STOEL~N-Ameriknanscht',

A~~ortimtnt
BUSK~UID-1ijn en grof
PKESERVElf-Chow,cbo"
NAAI.MlACHINES~" Lillié W
Mn~LI~MEEL
TERrE TIJNGEESr
'Bl'lzEM -AmeHkaanscbe k.rpet
MAIZENA
SPEK-\AmdikaanAch
McDOUpAl..L'S SCHAPEN- W
STOUTj-0'uiriltrSI' J'
ALE-Ilaaa'i piuten
ALE- 'l1.ali .
BRAND,IEWIJN-Hen)l~Sly's 1.
M~TTEN'GOED-Klapptrh.nr,
MATT~ -- K'app-rhaur, olie
BOTER+-ne,nache. In blikken
HAMM. N-ColI'p~on'8
SU'lKER.GOED
M~LK4Vetdikte
KAARS~N-steariDo eD oomp
SARDIlfNTJES
KRUIDfNIERSW A.REN -ill
ZADEL!) .
TUlp 1
E,-\U Df- COLOONP...-Loce'd
8~OCKfIOLMSOHE TEElt
Bit een. flrooten, Nieuw-innet11le:rcJllm
Z!CHT~ GOEDERRN,

i

.a' ,Pa.iliebetrekki.=e8 ea hie.4e.
:'io de ".Iooit, -\'rijst-aat, Tr•• " .. 1
jeu N.tal. .
DEN trof mij de zwoarsle 1101( nn mijn
lev-n, door bet af,tene" mijner llelier.1e

1!£1"t"P"HOlp, MrjuCrrouw ANNA SOPHIA VJ.SSEa,
· lo PIK!IAA.It, ill ddt oud. rdom vali 58 janiD

, ua ren geloi.;kito,c ('cbtnrbindtenia
43 jureu, H.'UI' dude.ae vrede,en

true", lOO Ik hoop, eeu ourslap-a in d-u
.Met een wetmuedig bart I[e~ ik deo
na:-

O. .dood ! "ij kunt ha.r n ict ID<'el' kr"nkeu
(jtij. hebt ous mellil( p'nd ontroofd' '

N~ mo.t gih,elf?e rust hs", JChenlr.~n,
~)e peln. 8pr~idell 'our hAKrhoofd.

L~"I{!I de~.t'1I weg br~~g ik ooil. ""mOlle mijDiI
mIjnen burtehJken dank lu., o.aii deu

, . heer Dr, J. J. KOTZE. "OOr zijue 00.
1:10 b.toeken en geed.elijke hulp IlIln de .

I v' rl~end i zoo ook aan Ur. GlLt.
I Il troawe !(enf'e8kUlidige di'lillt· en ook
I ... Ie V riende." en VriefJdïnnen' \Yt'Lke
: overleden buisvrouw 100 trou.' h-bbel1 '
· n lot op ht~ l~"tste oogrnbJik. .
· d" VilCer der Licbten dien arbeid der'
: rij,. lijk aau lJ"n ollen ,'ergelden ! ,p

J. H. -VISSER, Senior;

GRIJKE VERKOOPIN I
DE IIrrr li. HUIrs.x" ,iï"

gtV. 0 hebb~lIdp,· he~(t d n OlIeL,
de Ilel~a' publiek te rerkoopen op

DINGSDAG, 7 Oct.
De volgende LossE G01WIUN,

~ijD& geheel Niéuw, t-
18 !Ju'reu Lt-dt'kanko
40 Pllardenhaar Matra.eer, eeD

DOlt ni"t rebruilr.t·
80 VtHler KunenIl en Peluws
20 Wucb- ell Kl,·e,lI.fel. met t'ltlbêl~~lre"
J Mah(lniehrutl'n Kleederk
1 DIoaiju Mobo: iehoulen P ••,rd·"DII~~8t'oeJ(1ID
1 Do. do. do. '
2 D(J~ijn Still khouten Stodeu
1 A '"IEet Tafel
.I Olie en Azijn St .. d~,.
2 Do-ij» Chssnp 'I:lle Glasen
2 Do, Vinger do.
a 'Do. Eijer do.

12 Uo. Me-sen 'D Vorken
1~ ['0. L-pele
1 Do, Wijn Kpr.lf,·1)
2 Par fine SIOVt8
2 Grool e Baden
I Kn~ll.Ar op 'Vut'o (ni.u.)

Een (lrclOt IJiner Sl'rfi-a eli er.1I Ilr~I~I.~C1 .. ,.tllCl-
heid Ola,· en Aarde"erk en Keuken

EINDELIJK,
&-n groote boe,.eelh id NEGOTIB 111'.1)"

RU, eli wal er meer te', ,.rkoop .
ungebo.len. .

P. J.
Stellenboscb. 24 Stpt. 1879.

VAN
· 6ntstékiufC der longen'
: op I)Olld('rd:l:!, '!CII 2dcII October' on~

Ii,,! reedergeliefd ZOO!lljf", MAIlTBINUS N~ITH-~G;in den ouderdom van 1 jnar en 5 maan.
• I

.'.reil -Losse GoedVast
HENllRIK LOUW, M.EG.,
ANN lE LOUW,LSTRUIZEN, ENZ.,

AAN DE PAARL
,

! , . ~t'b. NUTRLJ.Ó.
i BaJu hoek , - .
, Oiatrrk t S tellen bosch.I .

l', voornemens sijnde Tan woning' te verandt'ren, lol publiek

OP DINCSDAC,
DEN 14den

T RU I M
DEZER,

BONUS:
ERF, Jr"legen in de Noorder Paarl, sijnde jredeelte .. n de

"__'1U"L#I..I.Ef D," alia. CcThe House of Hospitali.ty," zoo ab het op
~e)~~~~~iinl worden aall~e""zen, met hl"t ,riaaropstaande groote 'en weli

an 1I11e gemakken v~rzien i mede groote Stallen, Smid ... en
eli Schu'rell, on~er Stro'o en lJzeretl DIlken ; b ...plallt met circa

in "011" dragl, en alle loorten Vruchtboomel, i ht'hbende
tuin. eenige "l'lin~erigte Kampen voor VogelstruileD, e'o, ee

Het Eigendom is gelegen in een a811geryIl8Ó1 gedf'elte ,an hrt dorp .
drij ,en .in ,eenigen Handel, hebbe,,'de de EigenaOlr dallr .led
Smederij, Slagttlrij, en andere Handel gedre,en. Het Eigen

1:.,f,~1[IOI)re'lI Hotel. .
: grlegen all bo\'en, aan den Zuurbrnak langs de Bergrivier , met'

CfIIifOIPltl.IUdeo, een goede huur opbrengeude; beplant met IIlle loor-te :
en EikellbollCben, ! PAARLSCHE

I ..... kssar •• tie e. Trut .~ltl4e"...,itJ~
]

,$ud~ Jaarlijk&cke,Algemteru
'~ ,\.;

PUBLIEKE VERK

In den Boedel vao wijlen den heet' J~ ..
CURI8TIA.A.B IUBn en D8ge18~ echt-
genoote. ,~,

;'
i:.j

Op 1~ti1rdag, 11 let ~879,
'Ii JilOBGIMS TB TIBlf UKÉ I"""

1 Roode Tafel
2 Sofas

12 Paardenhaar Stoelen
" Kleine Tafels
5 .Aanzet do.
"Wasch dó.
2 Kleed do.
I Sideboard .

1~ LimoenbouteD Stoelen :
I Hui.klok
2 Houteo Ledekanten
2 IJzeren do.
1 Kleederbat
1 IJ zeren Brandb8~
2 Rnstbanken.

Glas· en Aardewerk, KeI1kEID~Lm!j~l)bap,

i Scboticbe t '3 Dog do., 2 Open do., 1 Lot Tnig,en, eenige 'Stukkt'n 'Hu
raad; waaao"der _t;!',]J'.IM"U'K" Hotplate. en een menigLe andere GiJedert!n, te 'reel om
~ld.n. BEtIGT AAN AANDEELHI'k'nn'l:l'ftl'l

.;.. I

0'VEJtEENKOMSTIG Artikel
. Aq e tI.z r Maatschappij, J:

ktin!,is~."iDI! .'!a\ de Zel!e J
I.e Ver~atlnl' g ,~o Aalu... .,.uuu~ ..'I"
1t~.bbe.",le.1 Kanlore der
bQu. d1 '}Veete1ijke Proviocie

Wqensdag15
~ '8 VQQT'l7t.&ddag8 ten 10

len eind. nn de Direkt~ureu
I" ,

gen ...nn \o.Ie Zakeu der :Plaal
..i".It!!e,,~e 30 Srptemj,er 1879,
Dirrkt.d!-II t. ~it!,ell in plaats
It, erell'lOHA~NII8 R UOOLl'H

ViHID lM~R.&r~. ~,I'. ru"
JOUASNfJs' ,:' oos. ,dIe "olgen!
Acle .ftted-n~ maa~ ollen her.llie1lbalift
o~ twetl Andlteurcn le 'erkle'en
W~I·Ed~ IJetrr.:o IlItl"DRIJt JA
TI.lLExh Roos, T. zn~, beiden liel'.lf·lIbllnr.

ea frie.tie.
RDT bek.e•.d g ",a.H, ,lat het den,
Heere beba"gJ boeft tol Zicb te nemen

lt ~78tell. Spptt,mber, mijn t".'dtrgeJtt'f.f
I_ InBB LoURftliS LI HOl!x ''I'A" DEll

.K, I", ~eD OUJerdom "an I) aaan,lt,u I'n IS
111J "a, een Toorwerp vali ellende ..

Ireboor,t~ aall. Verder. il ik mijn hartelijk_
betuIgen aan den heer C. W. Louw ea

H. Lou~ eli het gebeele hWtg.,io Toor'
en 1l00lt t.~ ver;.:etea weldaderl UIl lDij
overleden klu.l be"JUD, b~ode til

lItonwFn{l .. dal Od Hl'ue het. bllD 1lÏtt oo~
zal lateu.

P. P. T. D."ERWE.
~rg, 29 st ptaaber 1879.

LEVENDE HAVE:
nr.......·... Leg- en Broei.Struinogel •• zoo als weinig tr.: zieu zijn, I paar'
"C",,~;,i7Rij- en Trellpa~rden. . .

.EINDELIJK:

! ~ltLEDEN, le Rolldt",..~It'i, Z•• rtland, _
! ter pta.tlle \au dell be,r Jo. H. SADIK, up·

Stpt ..mber 1879, ,le beer H.KRXAln78
KL DK, GOEDE, iD den ou,J ..rdom YlQ

o+eln-\'I~ert Jar. n, nel,;ell mbarlolc:n t'n vijf

,6
Ez.I.,

.·an W ILUK ADOLF KRIOE, groot £(j{)(), wASrop

"~

De Wedu.e DE GOEDE,
, geb. LOUBI5SB.
,September 1879.

~J J. P. I. VAN BLEI\K'.

Faure & CO., Afslagers.

PEKELAAR.
ANGEN EEN VERSCHE BEZENDING.

SNOEK PEKELAAR,: #

.' Op laat VIID de Direk· .
J, J. Dit VILnIEHS, ' .~

, Seenta+.
i
.~,

ena., ms.
Voorlie I 1 Koe en Kalf.

S. J. ~.&I.u.~

Worceew, Sept. 1879.
I. "8 .IO..W,

' ..
TE KpOP .BIJ i

BAltRf, ,,\ItNOLD, & f)oe Gobo... en der W. P. Balllr,
P~r1, 22 SrFt. 1~19.

"I

, ,



16 $terke Gedresseerde Afrikaan-
sche ,Trekossen,

DiE jrrscmkt zijQ ..oor dadelijk p:ebruik, zijn
te ,i<:'n op de V, eplaars 'ó,n den Olldrr·

.. l~ekende.
. De' ~Il luilen tl' Koop "'0,,1.'11 ABnll6bod~1I0' de pw" "KI~iflh ..rg," Ilreederivier, disrriet
Worfeater, op den 15.:l'fI Oe ober anust-and ••

JOHS. J. RETIEF.

Wdlin~fon, so S pt. 1~79. lIET'

,

.DE ,P
ERALE

j,

,',tel, ;£16'0. DE' Ondergeteekeude. daartoe iJch~rljjk
, " ,gChUit door den he'll' .J. D. J, VIsser,

aal, voor diens rekening en ter ,zijner Plalt.'.,
.. KLIPBANK," distrikt Hopefield, publiek
rerkoopen, 'P

Maandag, 20 Octobel' e.k.,
400 Extra VeLte Merino Hamels, ran . 2 ~

4 jaren oud
so Vette SllI.gt- en Trekossen
2 Goedgeteelde Merries. geleer.l in Tnig

J 2 Wel g'pd resseeede Ezels
I Nieuwe Schotsehe KR, op Veren
I Nienwe late Klusc Kapk~r
2 Zwoorlsche Ploegen

en wat verder t en dage der verkooping al te
toorllChijll gebrtlgt' worden. '

Indien "een verhindering iD den weg komt",
&ulleo terselfder gelegenheid nog 20 Rij_ ea
Trekpaarden verkocht worden.

Ruim Crediet en Vervenehingen.
EMILE H. VAM NOORDEN,

Afslager.

DE TRANSVAAL.
:Sm GARNETWOLsnn is te Pretoriaaangeko-
imen, werd dadelijk ala Gouverne-ur vsn het
;Transvaalsche ~gd, en heeft onmiddelijk
tdaarop eene proclamatie in de plaatSelijkl·
Gazette gepubliceerd, be~nd makende, dat
f' daar er onzekerheid~ óf ,een verkeerd~
~' indruk bestaat omtrent bet voornemen der
II Britscbe Regering betrekkelijk: de hand.
r' baving van het Britsche bestunr in het ~
f' Transvaalsche, en daar bet wenscbelijk is
~-tdat alles boven allen twijfel verheren
"worde, zoo wordt bij deze ge~roclameerd,
(' dat het het besloit Harer Majesteit Rege-
~'ring is, dat het Traosvaalsche zal zijn eD
~'voor ,altoos zal blijveo' een .integrere~d
4' deel van Harer !rlajesteits bezittingen 10
~ Znid-Afrika." .
: Alzoo bevestigde ZExc. in ,den meest
~o1'meelen vorm hetgeen hij reeds informeel
te, Standerton had verkondigd. En hij deed
<Jat niettegenstaande de herinnering van he~
Volkstx>mité, dat het nog geen antwoord
~ oDtvaogen op .de memorie van HaI1I
¥ajesteit de Koningin, die begeleid ~WaI
'On zoo goedgunstig een memorandnm vali
~Exc. Sir Bartle F~re. -

; i Sir Garnet's proclamatie was. natDur~ijk
W KONINol. gegrond op een besluit, d<-or de Rijksregenog
Oi'Vepf'r Zenf genomen na de ontvangst der memorie f!II

GtrtifQrfDl'('rd+ Sir ~'8 toelichtingen. De proclamatie
een: 3O.te~ , voo~ker eene verrassing voor be'
, 'I .fé. Doch niemand die de laatste

1I11"' .... IIDII luUrn me' '
. de 1'1eJlIW~ het Britsche Parlement gelegde BlaaD'"
Kerk"t,..t J over Záid-Afrikaanscheaarigelegeu•
M~~ Drt las, kon iets &Dde~ he~~~lD ve~acM

LJcIUJWA.U I d~ zulk eene proclamatie. ZIJ werd Il~tge'
G. D. vaardigd door Sir Garnet; maar ze Iii de

. \ I v(ucht van a~ de betoogen ja bijDAam ..
, 'I' ~DSUD "aD Sif Builc. .

1,' , I

i

I
. J,_.,

I ,

D!RRI80N,
I "

----+-~~--~~*-~~----~--~-~ ....'.
VASTE EDEREl{'",

Vaatwerk, : DEZE MACHINES hebb~n in deI num,te Engelache en AnteriIrIUInB4~ne
i buld,-GOUDEN en ZILVEA.EN

Zij rijn e,envoudill van z.",e:t~t
SLAGEN IJZER en J.{AMRAD y",,;.t(T"J'4M
lig'ate (lie er bAlaau ~n staRIl iii yol lt
builen wf'rkinl,! brellgen ..n het regeleli
wiel, eli binnen het bereik van-den Yoe"IIla;~.

Door een eellyou,lige inri.a:tinf,t'
Itilstll81l; gevolge1ijk ~ijll dt'lie M ..ssen
tussehen komen van steenen.

. Deze' Mllcbillea kunnen mp·t \,prlrnllllW.·n ."u,,,·n
lng~voerd~ de best geachi k te voor, dez,,",n.IlIiUIl

op het punt skaDde
oIr"'''nIlln op

HET Opr;:_:tc".'l'el 'II. Y"lhlo d I"l'~"ot!rde
, I'IIo"d "SYDNEY," :!C\'plll,1 ill 1875,
•• lna Woensda.g aanst. den lOde!! deser,
•• 8t~:iono'rd wordeu "p ,:e PIa,t,s v '" dp" h-er
D1C.{.AHD.1I,.hij 7,outri,i,r ,.I"'Mlr me n MER-
RIIS ka" he~n,,"d ", ,'t', stamboom insi.n,

~ eo alle bij/o",J,rL "I, n ,",'Cl oru-r-.

IL M.
Paarlsohe Schoolgeboaw, .

liifl,nn ... ;" de meeste dier
heeft regt op 75 gallons
, de pijpen .tot aan

ste'vii!\foJldallllent, op een gedeel~

1. Zekere 21 fraaije Bouw-
sijnde ged~lte fan Je ver'deElfa
Erv,en zijn beplant ,met
Water pet dag uit bet aldaar
de Mainstraat gelegd zijn. 0
waarvan onlangs eene nette VV'~_t.,

·BLOEMVOOR' £8 KONTANT.

.OSSE, 'GOlD
, , DESTELLENBOSCH.
. ,VAATWBRK.

, ,

2.~DE
DE ge.", e M.all,ielijk.che Commill!i _Ver. I

"oolJill~ n\l; den 0, derge: eeken-Ie zal,
piaais hebbeu I

I Stukvaten, Kuipen,Op Donderdag, 9 dezer, Kranen,. Emmers, M
.Is 'UIDter I I .. or2~11 verkocht het gewone (~.Halfaam),. Keldertrap,
»Sortim ..nt ;s I?o!i,·~o 01,1' Il in , ..or ten Smeer- PIjpen (~dUlm), 1 lot, IrKloa~~l{u~tH.~a.~"",u

waren ... ls : Koffij. Snik er, Rjst. Z ..er, Kaarle,', twee. Disselboomen) I
Ham, Bot r, I\",,~, Oli-, Glas- e. Aardewerk, Zadel en Toom, 1 Dnbbel
JJ,er~er ..ed-ehap ; alsru-t!e 100 Mud·Jell Mieli,s, Rijpaard (Ruin), 2 Varkens,
1 Kar op V er en, eli I., (';'Z., •. " Wo. t er m-er ten
.erkoop z.1 worde' aall~' bodeu,

P. J. nO"-:'II.A.N, Af,lagtr. 50 Mud Koorn,
Srellenbosch, 2 Oc'o r 1879.

.Vlootjea, Treohtera' VERDERE TOEV
Btandewijoketel

800 Voet IJleren
'op Veren (een'eu Brendram's Bloem van
Collar, Enkele do.

'''''",<IJ''lJlJ ..m, 1 extra Boggy eo TE KOOP,

•.v~I,. in Tonnen I

.GEORGESTRh.A.T.
I I

J. G. ~

enz. WAseR- &Belangrijke Verkooping Tafels, Stoelen,
VAs I

1EVENDE HAVE,: 16 Westelijke Provincie
" R~trdtrjj.,rtfdsdillt, eaz., i Maatschappij, 20 Paarlsche

e .' ; Paarlsche Bank, ;:;Kaapsche
Te Slanghoek,afdeeling Worcester" bouwersvereeniging.

6-PAARDEI\.!ssoraotie en Trost
'Maatschappij, 10

Wijn- Regtopstaande
, !OP

Paarl, 25 September,Woensdag, 8 October 1879,
's Morgens ten 10 ure. W.. M •

J, S.

DE Oudergeteekende zijne Plaat" I,'t

de hand verkocht hebbende, zal op!
bovengemelden datum publiek laten ver- I

.koopen,

TELEGRA"
h·: Onroerende Goe4c applJ· TE SIMONSSTAD

,., TE KOOP
v Directeuren der I . ' ,

d D lh bbe lSTE. Ilt,t wolbekende en prachtige
3 ea e n MOUNT CURTB, bij uils'ek gc!ch

Algemeene Verga- . een Logieshnie Yilll -tc I~l'reta KIMlI8e, ".'Ult,~"
......rn,n.,' .. 1879. I te Simonsslll.1 zoo groOI!! behoefte

I Inwoneu ell Besockere.

I
' Dil Eii!en,lom h"f'f~ fen allerbe

!. :' gello~de liggi"l!', namelijk, dil(t bij de
n,jaar !Ot. N1(euwe I beeft eeu heerlijkeu Tuill en f","ije Wdude

ende en nog loorendt', !nel o",,,loed '3n Wa.ter, en hel t. onlfetw .
ssen, . een der schoonsI e Ei>!endommeu iu de Stad.

2de. Het COSpmWLITAN HOTEL,
pacbt tegen ten goede' huur, ill uitmu
orde, prachtig gelegen elJ WAarin ~I'tlurf'nde·
jaren bloeij-ade uhu geJrtven lijn en nu
gedreven '1'1'0",18".

Ilijzonderbedeo te vernemen op aas
JONi'~S st COSN

Crewes' Gebouwen, Add6rléy~trnat,
24 S ptember 1879. .

I.-LEVENDE RAVE. 'Brand40 Aanteel beesten , I
2 Span Trckossen-geschikt voor Togt- '

. ~OO.Jl.~?!:rScha~en en ,i Een-en-Veertigste
7 Varkens • Protecteur Brand

II.-Boerderijgereedscha.p. der gezegde
8 Fraaije Stukvaten , dering, gehouden op
8 Knipbalies
10 Leggers, 2 Halfteggers
1 Trap- en Onderbalie ,
3 Brandewijusketcls, Vleesch balies,

Emmers, Trechters, Kranen, enz.
2 Bokwag~ns, bijkans nieuw, met IJze-

ren Assen
I Bakkar, lOpen do. op' v'eren, 1

Ploeg en Stel, .J ukken, Riemen en ,
Stroppen, ROZijnen, Ketels en Pot-I
ten, Graven, Pikken, enz.

, VOORTS: dekkende reil be.lra.r van
En op -Levc ..!

SChooi

I)E Dirfcteurf'n hebbeu le
Polisse» 1.ijll !-litgert!ikt,

pen totaal van 3,iOO mak en, zij

De Polis.e!,~ lf'v('rl'll M!1I

Op Jhalldr~liS8w
" Leve..s :00.

ten, Uit er g'edurende h-t
k e, lI'e"oegd hij 111' noegl!'
3,76t Br<lncl- en 28 L~v '
ij ksch inkomen,

HUSRAAD van alle soorten, eu wat ver-
der op _!1eudag der verkooping zal worden
aangeboden.
Ververschingen zullenïworden verscha.ft.

J. C. ROSSOUW.

:rotoal
Eigendom "an

De Vl"rlit'1.PII, l!e,~urelldt! h
met die vali het vori~~ jaar, lI~n:,'

AHli Brand
E'l a"l1 Level,i!

Jaar zwaar, l'ergeleken

5 8
o 0

I" 'MALMESBOHY ,

I Landbouw- en Handelsba
IN LIQUIDATIE.Worcester, Sept. 1879.

De Vos en Theron, Ve~du-Adms.
Totaal

het af){eloopen
D .. Verlir7.en,

-el~Olle UilgU\'CII, zij
elk UI'l'!' Dirt·cteurllil.':

-5 8.
De Bruto Ontval1!!~t ..n g

Rel!l~, lIui.huur, zijl! .p:2,006
missie aan :\g-e"t~ll. :,:C,,'OIlr' I'll
een Saldo \'an £4- 3(J2 12~.' 4.1.,
volgl'lJde wij,e, namelijk;

m.elijk aan Pr: mien, Verslag der verdaagde Vergadering
. dê SalurilselI, Corn- den ]sten Augustus 1879, op W
. 13 1711. ltd., lalellde I' dag, I October 1879. .
lell te ,eroeelen op de •, HEr Versll~ der vorig" Verj;!sderi"g ge

_."~p,.,,,' ," 0 0 " ' "ijnd,·. ,verd br!1 voorstel ~~n de.,
o 0 HOOOKS ("ie ei,kulaire) l,rug~.trokken

13 4 den heer T.lYLOR gr..ij,i~d BIs vol~t:-
,0 0 "Dat alle Bal!'n, io.luiténde de JJII' .. m.nu
o 0 Sehf'pen' enni.~en, eliI., tel stond bij p

"piling, I\J. IlIclerzillB, tot geld ....ordrn .,,'"u .. '•••.
"'f>6 4 '." dot IIlIe WiAseJ. W"rd~n ill!(',vorcler.l, 1' .. dat
", . "paedile ab rl. we, elllijke Vor!iell~n zullen'
Il(·~eryeronds. r kell,1 lijn, de Aandef'lbouden '1:U

,Dïvidl'ud op elk Aandeel I wordl!" nm,bet tekort t~ b~lnll!i, op yOOr
I ht~D Jd"'lrt 1880." G!'!see-ond.ecrd zijntle

, moeten er drie Direc- drn Seer A. O. H. VJ.N BaKDA, w&r<i he
J. A. BAM, Jr., en ret- aigelllrt'ne st<mmfn aal)~e~"'Jlen.

De H8~r 'I'AYLOR,Iles!'.cowleerd door deo
G W S II. R. B. GRlUF, stelt" voor: _" OBt-ZOO

'tm • • TEYTLIt&, als de B,te., dt'r Bali" doer d" LiquidakIn
gelde gemaakt tijD, eon gl'druktll rdf~l1iDg
Winst I'D VrlJ.i, 8 worJe opgema;,kt ell aun
Aand~elhgud",r. loogezond, Il, wo óat ~ij in •
ziju voor ticb zpl"eD to oor,jptlrll, wdlk bed .
lij n'Ol't'n opbttal n." .MeI Rlgeml'em 8~ m
annt:enomep.

Na de bedaDkioi( aan. d.u Voorzit!" r, gi::g .
Y t'Tg4derins uitpen. '

. .W. F. DUCKITT, Voorzit

prBLI[J(E VEHKOO ?ING
VAN HOOGST

Kostbare Bouwperceelen,
NABIJ HE'T DOK.

Op Donderdag, '9 Oct. a.s.,
(STELLIG),

Bonus anll (Jeas,uH>'
Alill Je Dirt:cleure'l
" "Auoileur~1l

TfJtlllil

III ge\'nf'grl le worden bij.
ill:; zulle .. ele H.eute ril
lier.
,komst 'Yan de l\l~,lIsch

n de lI~ren G. J. DE
,,,,ar benoemd zijn 'tot her
, de Heorell S. V. H"~·''''''''óIr.

DfS Y•• raiddags •• II IIr. lat8K;l~ I't'n SlIloo VIII; £1,62;j 1

DE 0·1 t kib t' d t' Vol"elis de ,oorgesleid" \'t'r 'nuerg' ~P "n,".. e"lJn~ I" me ID-' , ".
structi.n VI", <len i, rK~mad "der N ..d r- £1 ZijiI, be1aaibuBr up dell 64ell

duilscb Grrefo'me nl" Gem.elt,£' t;., K'Pplltad,/ KrachtpIls de. Acte ~811 Ov,'
&uilen hr ph\a'8e zelve, op den boyengtl,oomden . tt'uren wordelI gE'koze;" III plaat.;
dag. vl'rkooptDl' honden \'au PAUL nE VILLIERS, dIe IIf!r('d~I"

R I
f

De IIftredellde .A.Ulliteuren z3.1 EI'vell of OlllVltel'ceeeli, die ook llt'rkie,bullr Zijn.
, rell'!:'" tll~,ell('n den Somt'l's t We! rD h,t Dok, I
• " iJcleod .~" dIl P•• huizen d r Znid-Afrikaan.
lObe \V,jll~ouwel1!"vrrrpnjgilOg; h,t Aigemeea.
PlaD \laaryalJ te zicD ii op bet ka, toor tAn de

Aulagen. I
De .mlle uitbrei,!inr! da Stad in de rilltinr L

bnor het Ilok, ell ,le ontwikkdi, It 'an de .. Han_,
del, h~bben rCIl vr8a~ !laar 8tandpJaaSllen in deze
D&buu~sch8p '.dO'n ontstann, wp.lk" de B8nbie-
diUK ~an deze yoorlrftr,liJk gfl~geD perceelen te I
DAaUWrTllO ·d 1.albevr ..d;gen.

.. J. J. HOFMEYR & ZOON.
Af!!lo. ers:

VoorziUer.
Protecleur, 1 October 18i:J-:

£20BELOONIN
------------- ---

)

IJzerwaren'

HEI ~ ING DRAAD, G"l\'au
M.anilli\ ell Klal~_per T

Ledikallt~n, dubbele ..n enk~le.
Terpentijn, Stopverw, Lijm, H"
Kt'lels, Shjp- t'1l M.olellsteenen,

APPLICATIEN, HET Zusterwe
lUJK li

d!, Itl..ak. ill v.
, I\erl., pPII BIOCTOBEH. p.k.
I· . ,\ll~ bij Ira~c I

, idank ohl.-a""efl

lifrBESLER,L'III~"M.j. A. FAUR
, i RPBEilTBON, S,
IlIri~IID' ~r"a3i ~Il
,,!J~NGH,Ciare';'ont.
. 15 Aug. 18i9.

,V EHG F,ZELD van Ge'uig8CI,rif~en, zullelI
door dell Ondergderken.le warden OIoI'B'-

,en voor de hetrek klDi '11011 Boofdonderwij-
area aan',It' 2de KI.tse l\iet.s"ctllriacbe &bool

~ YOOr Mei~jes, in de NOOK OER PAARL, tal op
den 6den l)cioba annit. IA sen'

4.pplicanteo ~!I<""" ..ke!,nis te 2.e~ell, of zij S ,
bekwaam eo .g.w!l:i~ ll~". ouk r.luueklesaen ~t I
ceven. Sa.larl.~.e100 p' 1JBI r.

D. S. BOTHA, Voorzitter. I'
Noord.:r PoWrl, 1i :::til:". 1879. .~ I

Veren,

IIlTGtmaUDR \'IUlKOUPUG
I TBR PLAATSE

"UITKIJK," KLAP~IUTS,
Nabij Xlapmuta Sta.tiOD.

.DE .' Onder~teekendt! zal eijne gewone
. VerkcoplDg houden cp zijoe PI... b

"mTKIJK," .

.-p 'T rijdag, 17 Odober a.s ,
VAN '

80 ,Potberg Ezels. van 2 tot 6 jaren oucf,
waaronder :I Span Transport Er.ela,
sterk en in goede conditie

... Paar KArpaa.rden, goed gedresseerd,
wR~u'()nder een paar BlaaQwlK:bimmela,
4jal-eD ond

I Paar Lichtbruin. Hengsten (goed p.
teeld), 3 jaren oud, bijzonder geschikt
in Iwt 'l,'nf'g

2 PaAI' Broil 0 RaiDS, .) jnren oud, goed
gedresseerd

lj Extra Rij paarden
40 All III celbeesten. lterry met ·30I1andr.c1t

gebastcrJ, wnarouder sommige fraai)1l
Koeijeu iu volle melk, CD c('Dige frnaije
Vant~en, op kal"en ~ande

2 Span Jonge Basterd Ossen (geleerd)
300 AJ'eriuo Hamels, geschikt voor dea

Slagter .
206 I<apatel' Bokken. ill extrn goede'oollditie
150 Ksapsehe BOkooijen
60 Vette Val'ktl'·ls. '

~J
. VOORTS:- L. ~

30 "Mndden On ToitIl Koren
20 Halfamen ouden Poutak
2 Panr Kartuigen (1Ii('uw)
1 Span EzeJtuigen.

N.B.-Ververschingen en vrij vcnoer voor
kooplustigen vaD dl' l(uldel'llvlei Junctie, na
aankO~6t van deu Eersten Treiu.

C. F. BEIJERS:

•KLIPB'A N K,
DISTRIKT HOPEFIELD.

Vendu-KaLtoor. Piqaetberg,
2 October 18·79:'

STRUISVOGELS.
AOHT FHAAIJE STRUlS\"OGnS.ollltrftJt'

, I wee jaar OU i, waaron.ter "il'r mnhottjet,
r.iju le koop Lij .

, ,W. J. t:tE KOC~. _
Tweexuil, .li-t. :l18Im~8b"ry.

BEVALLEN, VRn oofte Dochter, Mejnfvr.
ElIILE H. '"AN NOOIU>~K.

Piquetberg, 3 October.] 879

le, "~~.~~_ ... ---- - :' ---------

ZATURDA.O, • OCTOBER.
----- -"--
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t.at8te Telegrammen.
I KIMBERLEY.
I VRIroAG. _ De heer Sprigg bewaart eea O1lftl'o
IIilaarbur stmWl.ll8D. Hij heeft eenip "tIiaiIre der
,toolDll&mlte iogO.teoeD geSleD; maar tot .dlll. '\'erN
mel.l gedjIlIn om cJe gnoe!en. van het ~ UI h •
.)gemeeD te Y8memeD, dAt oDteneden il a.wijl lie
bOlit8prigg dOideliJIr Ride, dat hij herwaan. kwam
Ypor belaDjo!riJke weD. Diner heden avo~.
Publieke vergaderiol\' op MaaDclag. De h(!er Sprift
~rtrekt Dinged&g middag.

(Empere TeltlfJ'"'lP/tw ~).
D. l~. ~ ea Herald &ijn t.....

a,nexatie De NfttJ6 de.kt dat den onvermijdelijk
is en dat men de beIIt mogelijke termen moet man..
.qe ln~ent denkt dat het m_t geput aou 1ij1l
~~ de Ed. heer Spnjl'lr sune gevoelens iw)kondi&'O
dj>or middel van den WetgeveDdeD Baad of d.
Qtr-..dte

Het MiJDbettliur vl1l&V:tom tonden tljren 11
~ofember voor de TerWlJdenng 'VaD nr. £25,000
lIljeant61t te worden gezonn, opdat de wer]t8B ~
dtn doorgl!nt.

Webb N. RegenAg. Eigendomsbrief Ale:r.ander'a
FpDteiD te worden gegeven overeenkomatig da ui~
.~raak TAD StoekeJlitrom. Regenng alle joetelI te
bftalen.

ModderriVier hoog. Vel"8Cheidene gevallen van
bNla nu kOON

KING WILLIAM'S TOWN.
VRUDAG =-Kolonel Brablt.nt 1&1 worden nfftD;o

I!,a door Kolooel &yly, UD de K.aap~he Rildend.
SCherpschutters. De hJer Nesbitt en Dr. Hartley
h,bben bevel gekresren dadelijk terug te keeren Da&r

den berg De berg moet wordeD geD01IIenj "'$
h,t ook koste. Kla.gten oYer diefetallon iD Kafferlud
worden weder IlAngeho\"ea.

PORT ELIZABETH. e-

VnUOAG.-COIlway- Callie vertrekt heden met eet
g~l)\)taantal pas8I\glCI"8voor KllApsted en EngAlIaad.

£

KLEIN DJUKKNSTEIN -He~ J
aan de publieke school ter deler
dag gehoudeo Oader de &AOW
de Eerw beer Botha, ;an
flep naar wenlCh al en
De v!'llg!," lUID dil kinderen
moedigheid beantwoord, en
onderwijeer tracht~, en erook
ren te doen verewn wat liJ
en konden vmgen over het
Ook legden II] een grondlgll
Hollandecue en Engelsche
Slaat ;vragen over de
te beantwoorden In
eTen,;roed Het was vooral
de Bijbelscbs Geschiedeeie
in deze school inneemt De
het Oude en N.euwe
woordden zoed Twee stuk
naar van !lIII1l8veld" en een
" Wordt deugd door uetlCUI"t'II~~b~volrd"lrd
den bijzonder gued door
Toerel Het zlnllen onder bek
dell' heer Lindenberg WAS schoon
komt ook dan alle eer ODdank
moeiden Ijver waarmede, en
waarop hij Zich V""U zijne tnak
WIJ kunnen'dea Inll'UeteneD vnn
luk wensehen met het besit ;&11

met bekwaam held den Inst p!Ulrt0
een eebt christelijke en nlgeweene IIDIIlIUlDl1

-M6d~e£kdtl

De Mi'nisteriele 1'oer.
HANO\ER .

De Koloniale Secretaris en de Proku.reur
~ncraAl kwnmen in den namiddag van 24 U.
op hun toertje door de koloma te Hanorer IUUI~

\V~lk dorp 'ZIJ 10 feestelijke stemming en tool
a~ntroffcn Met twee eerebogen drukten de in..
~zetenen bunne goede ge:&lUdheid jerna do
beoge bezoeker S DIt, en betoonden die verder
door middel eener lang&- -processie. aan bet
h'lOfd waarvan de veld kommandant, de heer
pb. Watermeijr. met den vllidkapitein Visser,
8~Dikn, dio hnn tot Uileuburg was te gemoet
gérodeu en he I v 111 daar naar het dorp geleidde.
\ Is er IlO~ iets " I I lig was om de opgetogen-
heid der burgel t te drukken, dan was dat
te vinden In het al.hJ.!S deu ministers aange bo .
den, dat van bezin tot einde bt:tulglbgen in-
h~ld van blijdschap, trots en dankbMrheilll
voor de eer, door twee ministers tegelijk he
dorp bewezen De heer SprllXg had do beleefd-
held te zeggen, dat, 1.0011 bl) de vormillg vaD
ZIJ u kabinet, een del' minratera een parlemen-
t&rlm zetel behoefde, de afdeeliug Colesberg
bem op de gulbal f 19 to ~ 11ZC dien verschafte.
ea hl). de Koloniale Secretaris, Zich dUB vet'-
phJ."t achtt o, v IU de eerste :;elegenheid die zich
voordeed, gelJrulk te maken, om haar te komen
bedanken Hij maakte tevens met blijdschap
gtlw g van het vaststellen der parlcmeutaakt.e
die het Gouvernement magl,gde om onder meer
andere ook Hanovee tot eeue fiskale , afdeeliDg
to verbeffen -Dc Prokureur Generaal meende
hieraan WCIUlg te kUOllCD teevoegen ell maakte
hqt dus kort af
: ~I Avonds om 6 DUr was er diner. opgeluiateed
door de tegenwoerbeid van dames, eli met ds.
14>fmeyl als voorzitter en den heer Pb. Watel'"
ml!HJer als Vice-r ooreiuer Deze laatste stelde
een toast III op het MinISterie, met af'onderl~ke
v~rmeldlDg der gasten, en toen een op den
Gouverneur Ile voonatter maakte eeuige zeer
vl~IJende opmerkingen aADgaande het tegen.
woordlge Gouvernement, welks krachtige 'Injae
van bestuur 10 den verwHr-den toestand der
lUiken van bet land nanva.llkeliJko orde gebrast
en vooral In des/elfs politiek ten opsigte van de <

inlanders groote bekwaamheid en geestkracht
&llinden dag gelegd had, en nog legde, Van wat
ID 't bijzonder voor Let distrikt zelf gedaan waa
mllAkte do eerwaarde, heer, WIBOB rede met ge:
I1;QegCll werd aangehoord. ook met erkente
liJ~held gewag De heer Sprtgg bedankte·
w~lende.met groote ingenomcnhaid op de veel:
Jallge vrieadsohap mssebeu den Eerw.,oorzlt.
ter en hemzelven en do belangstellieg die ZE".

betoond had In de politieke bijeen kom·
Oost Londen Ook gewaagje hij met
lof Vl!in de belaDgrlJke dielraten door

heer Watermeyer aau de kolonie he-
ID :take de iuvoenng van Verantwoorde.

ell hot VnjWIll g B.gmsel. Zelfyer- <

eo Confederatie haalde de spreker
aan ala hoogst weescbelijke result.tea 'I
politiek ~an de min of meer ver"IJderd. 'I'

,Wek (ImIlt.. Do heer Upington bedankte Voor den
op "Ouze VertegenwoordigerII" eo
aan. Hanover de eer soe van do a.anlei.

te hebben gegeven tot bet ontstaan der
op JandloopenJ Wat de voortzettlng van

bet.roc, verzekerde hiJ Zich nooi'
plaat&eliJke belangen alleeu, maar steeds
die dor gcheele kolonie te laten inllnoa.

IJKT "OR.\NJKVIlUSTAA1'8CH
een tlJdsehnft dat vele belJlllllWlek.leillle. Uler,....mA
amusante stukken bevat.
voegsel lot Ik E3preN 18, zoo
IIlt~t!jreven, eli zal binnen kort
.\.fn kil, VRn noord DAAf euid, eo
worden gel ezen Op het oogenblik
zeer belangwekkend, aangesreu
sche vert~hn,! \ nil het bek
AL FRED AlL 'ol ARD " De
vaal," voorkomt De Lp1 eN
eeue llIaAt8Cbappl] van Oranje
en bevat, behalve bet nieu ••
aUe belAnlfTl]ke bengten 41t
Kaapkoluwe, DU\maDtvelden en
nlDgspnJl Toor t» E:rpreu £1
Appliklltle8 le wordeD gemlllLkt
E.-pra., moemfontelD O. V. mll&t. ....!

veracbeideue andere toasteu geslagen
scheidde het f,{oZtilschap om Il uur.

KHIBERLF.:Y
verder telegram van daar zegt :-10
op bet MunicIpale adres, dat uiter--

formeel was, eeide Jc heer Speig, darhif
belangrijke zaken met voor pleisier geko-
"liS Uit gehouden conversatie maakte
op dat bij 0011 bepaald Toorstel heef. le
maar .daar bij ..Maandag Weer vertrekt,

het publiek mOOlJchJk tiJd kunnen ,iaden
het lto VÓÓr dat vertrok to orer"egeu '
. heeft te kennen goven d~t geen rao"

p&! tlJcu knJgen zou, \V •• t iliJ waarschlJn- ...
,.erwachtte, ~ Zle~ alle oogenblikken
IDIUU£e.t te geJIIOetI ,



:!.
'I

,Jrrkoopiug vau Vastgoed!,.
TE KALlmIBUBYo, , IL A

DADELIJK na d~ verkoopi;: toor reke ..ifll •
nn M<j. de Wedlure FORD, op .

Donderdag, 9 October a.s., I

' .. t b,j publieke weilinlr le koop worden aan-
~bodeD bet BUIS, e n EHF, door I.U wijlen een
heer, E. S. FORD bewooo~, bevattende 3 Slaap-
bmen, Eetkamer, Zitknm· r t'1I 'Oe vereiscb'e I

.~i~~:~:~~~:,b~I:~f~~,i~i't:~:;~'::r, :~~E~~:I,V'O0 RTR'E
Geeneu muur "an v'Jf "U, t hoog. Er II tevens
eea 'pot die bekend 8laa' het Ufst, Wilier lo: ,
le..,reD dal in Millmesbury le vindan 18. V,rdcr "
drie anoex gelel(eo Iluurhui o-«. De G b nw.n
sijD goed gebouwd meI pla"ke .. vloer Il eo
SOlders en in dl 0 b~s' eli ~tant van rl'p.rl\lie.

J. w, MOORHEES Ja. '" Co.,
. Arslagers. Zullen

• j

fUBUEKE VEUKOOPING ·t

Vast;'G~~'deren,I
Aan de 'Moorder Paarl, i

MET LIBERAAL BONUS.

-"OMDE'R
....__........ENTEN, VOOR ZIT

DEBAIN'S.

AAKTE PIAN S

On 'erl(,t'·eke,.tI~ h ..bh,·~ IlA, per Daaábt;
O"I:\I,:,;"'n, t''' ".l''''·r.C~lt II y.:tieto l"tZ".~

il P r DuTb411' .van

)

5
Uitstekend m kwaliteit eJl

goedkoop.
Zoetemelbche ][au.

Ket Suikerbereide, GekooJmJ' ~. ~
. blikken van 2 lb.

i
IlIa.lfgezouten Runflvleesch. in bliUeu
i
I van 21b.
.iBuseb en Eatensen'. Deensche Boter
! .

!eacao en Chocl&dé.
!Suikergoed m ~te vencheidenheid
:Huntley • Palmar's Beschuitjes, alle

ARMONLIJK'G
Notenhout en Gepolitoerd! Eikenho!Jt~

het Klein voor Prijzen fus
~

in het sOorten,
~LOD. en GROENTEZADEN vu
! Carter • Co., Zaadleverancien v~

de Koningin.
E. S. SMITH &.Co~

~

.',°TEtJHI ETHEC Li·l~,
LANGEMARK

,,
i·

Tkenover het Spoorwegstation.,

, lid'" lleclallle· ReliN,.de ri.....
nAS ont·rulkt ,·..n prsehli« ._timeot BR-
.JJ KROO~IIE PIANOS VIn CU.lLLU & 60_,
ill lij" IlftJi""lICh Nottnhout, Dubbele eli Hok."
A~lie, gehe~l iu ME'hlll jle~&t, "ep.oeelde att
Go~d inl(el"iI,le F.onl~n, bet zelf Jil Model all die
w"lke op de P.,ijIlCLaI! Tenteeeet ..lling van 1878"
.. ~lt'J.ille d'Honueur" h<baald bebbeo.

DART~~R· & SONSt
U:l\li;1\ .tGtNTH~,

Adderley- en Kerkstraat.

82,80, ! A!RDAPPELEN.
I

.',angen per "LaplallcJ,'~"
1 '

I Een Versche Bezenm,
~AnI)APPli}LEN,'
: TE KOOP nIJl .

BARRt, ARNOLD &; os, Burgatru.~
, , ' -----_. ----~
ta.rijsche ;Tentoonstelling, 1878.

!mlDE Ondj!rgdeeken~. veucbeidene
. sanzo -keu g.bad hebbende, zal

publi-k doen fl'rkooPtll" '

Op Maandag, 13 October,
1. Zehr~RF met d,srop.lftl\Il,1 n ten jrtrid.

lijk Woonhuis" l!elegUi auu de ~uJrtJ r Pa-r],
YrOe~er hel ell(endom von d..n Heer flue Ilol!!.lx
D. YILLJERS, b'plalfl md circa 20,000 Wijn_
aokktu (meestal jOD~) en Vrucbtl.oolDen. \\" g' na
dts&elf. ligginl! &an de hoofdstr"at ma.kt h tern
seer goeden bandrlsal80rl uit.

Het Huis, ooJer Galmniseh IJ 'eren Oak, i.
iD Ro,den tloat 'an rel,ar_tie. . '~A: .C S

Het Erf is le'e· s voorzi n ~Qn een sta dl.ou- D. I S ~l A ,
dfDden Pa'. . of; ..

2. Zekrr ~RF mp! daaropsta.,)'! G-.boulY, HEBBEN aan het Publiek valf! de Kaapstad en de D
oud!'r G.l.,aolsch IJz ren .Llllk, wo:rli:dd I" ·'ne dat zij huune Gebouwen Jiimt-rk"lijk .ergroot he b
~~ar.nr!,ekke~, 1l"lrlfen lU de 0' ml d.llll" "II· , hun uit ebreiden voorraad. welked ,tij :gerust kunnen 1I1\1l1>.·
bijheid van bovenstaaade, Daast d- Engelsche g "-I.. ' k . J

co-d droóz hout "elllltllkL z ijn, ge8~llikit voor dit ·llInallt.I{.rk. mede voorZien "an (eo stall' hon le,,"':! '" . "''' !.l. , d
delen halldel gedreven hebbende, ,eh kontante koopers op IIPut. . k .'t .

P J Dl' PLE ~.'IS DJ l III staat om te ver .ooper: :- 7á: . ',i. P
, , . GOEDE i\IEUIH'.LS 1.·!.:f'II~'tnetkwBardl" LAGE

Pa., I, 25 S'1'1. 18i9. I zij ook \'O(Hl"'IIIf'<:~ "uUE, KO~'A~T GELD te verkp4
J. S. MARAIS & Co., Afslagers. I ~I"I, aalt h uur.e kli1l1lrll 1.1:'1 \ ",!I,'. ~nr(~el:'l ~a" k le iu e WIIl:.lt'Ii,

. --_._-- "~I,e\'el1 wordt voo r K. \\' ,\ 1d'~~(_111ULI)EN. .PUBLIEKE VERKO(lPING "'" Een gruot ~SWrlitllWl "all illJj~ kblolli.e gE'ma/\klt! ':lIeu
ultijd voorhanden. i:. " '. ,

Hill Publ ie k wor d t uit;':'.lloo~d tot. hd komen, ZIl'1I

Yernernen Villi de prij zer-, ~ ..

LE~ OP HET ADRES:

Afriltaansche .
$

S8, 90, eu 92,.: taJlgema r ktstraa "
HB.-Op aauvrua; lijn Gl'Ïllu' r.le Calalogn~8.n· te verkr

;.:lId zul word .." I~rul:h, Iall I" 8.n den Doper va .. re" of ander A,

'.
. f.

MEU E ·N,
90 en 92,88,

VAN KOSTB&RE

, ,t ."

te bt:rigten
.'1111 h'elt're plaalsillg van
,I~"r nift:Anik ..len \'1111

I/\Ur., vele jaren lallg
I~C"l' .Mdl.i-.I zijude, l.ijll

. ,'·X. l)"ar"nliO\·t',II 7.iJII
, hd"t:!k lu-u ill ~tll"!
-vc n, Jd"f .. r nids 10...• -,---

r.;.: CI\,:-.CliHIFTC:N
'I lt· I'i"",.• j"i ,le 10... "·,, Cll.'LL~,!tI li; SoN ge-

f I~~ iee-r d lij" Z;f Cf "01,41", d.· lnl!!tl uu.euJ ..n,
:. . A:'\10.'> HUIlI~8TElN.

hunueu voerraud eli hel ,
·f Ik nellk,·fl.lt <I •. 1",.·.. ·11 'CR.\LLt;N & SoN er

ar6~.8t.:" &"'j,", '''Jl'''' lul1l i~c k',.at.t"1I t-'alf~o, &Ot: le".f
1'''lIi v." uiumuuend» beIDc..r"n!1 en :Ultlem, too",
HU!",,~ Pior,,flll ',,""ul •. rll"I1"" Opm"r4111:, ell
me! kwunrdi:c trj()",,1 .'at I:ue·'koopt. OlM lIil,l"k ..n
do' ~O('dl"i~he.lt'" "",.. ft. 1)0 in I',,,'j. "OOt .h.
betjte .. CJIALLKJiI& ~O!tl I(ciixpoe" ..rde lll.trumenl ••
detlie" "iet alJ"eD hun, Inflar de g.·b~l" E"l:elich.
aCJ"di .." g,uute eer """. .

i ll\f.A.,l\IU~.l>OO •. Don. R.A.M.
JbHN S;,UNRH F,'O C•.•.E'IIg ..Iseh Juror, oP,',
: ' ti .. l'.nJlICh. 1'''ntooll.telhol,
i 1878.'. .

VASTE EN LOSSEGOEDER~N,
tiN DE NOORDER PAARL.

pebliek te doen verlcoope!l d .. vohl'nde \'u'e en
Loll8e Goed, ref! :- •

I. Zeker ERF m-t ,la;Jr~p~ all Il Woonhuis,
met Hnu"hu;. Rn·ll~x.gel,", " vls bo'en, r eplant
nlt't \\'ijll;.aardslokk"" en Vrucht:.oomen, eo
hebbe"d·: ('('n "andholl,I .. ,d, n Put, liet EilC~o-
rlom b,ell~1 tba· •• ell ~o·,,1' Huur op en hel
Woonhuis • au L em~i. k, Jij k i., hree ;:eri· feltjt.e"'oDin~(1I "Hunderd wo·d-n, liet Ei.:,odom
is t....ells le", g",'C"lkt Voor b.·t Loudtn vali
StruiSfO~:t'18 ; ..rl ",; e. r;t in I W~(' P ..rcerlen en
durna in zijn ~eb-·I ~'>r:!r" 'p!e~t.il.t.

II. 1'",ee oub, buu\\'d.· EltVEN. vlak OHr
bO'E'U~t'noem(h'. ~an d· S r"at, ,h~plant wet erD
Deolltooosch, tho, s ~"sch L ilouwhout opleye-
rende. •

Ill. Zeker onbebouwd ERF, lIe1elten BaD d.
Stra;.t, ?eer geschid ,'oor ren lIalldels,tand'

l
'agenot"g alle Ziekten
ti Qit ol'er d~ Le.enl-

WAL TER. _A~.,!!_c.>_p ~_--~-'----r---
Eerste Prijs toegekend in 1877 en i 8~ het bouw ~\jt4enClOu~naJ>l.

DE .A AIER GEWERKT npo& DEN HEER J. D, J.

DE Ondergeteekenden E..J1igeAgen!.E'o no ~e ~e.!'''mde ó Bark Relleerhare
, hebb-u voorh'Dd~." eu ~er"achleo binrieo, :jc(!rt hunue Jaarliijk.cbe Beze

BroOk.mal'." direct van Nh:UW York. " ! I
Koopluetigen It.lie.en vro.~tijaig aanroei t.' doen"

. Ge, ruende het afgel(,o",," Seiseeu werd , . Le dr.r Kolonie beseeht
Vertegenwoordiger Uil WALTER A. WOOD, me!;' om 1.loh ten volle
de kolouiale hehc-ften ten einde die Muijel's ' te mak~n en aH.
doen, en le alzoo tot ware Vriendm vim dm , Dit i. ren I'".borge Findlay &. Co

r eene zorg.ruldige Stadie j en het grefL onll. Il jterJ, ~<n ë-Hark Uf t·

. '11Ii9 a.an te hevel.1I aa .. alle G'Allllboeren 10 Kolenie. 'B" . tot de V rra.ad
WOOD'S M8Ilijel'll kr~gen tWfe achtl·,o.n· II den Eersten Prij. op I! : lJvoegJllgen n 00

,ebuudeu t. Koeberg, onder hd.but.uur van bet. ' GCllootllChap. ~eillell eo Z"i'llijlat~.neu ,
. All. deel." un deze" MaalJrr zIJn zorg.,nldl>l\,.i'..- el1l~rl~[ Sikk,lt ".Y. '0 1.U., dl)u~e eD kleiDe
Deze is de >Pllijle ,0lkolJleD RelCeerbare ' jer ooit I,lema .. kt, 1118u'e" K ..on,schoppen
Uoor eell h.ndigen Hefboom kon de cfrij~er: nO,ar i, w.elgD.ail.n~, z<)nrftr .ijne tit .I V cb

I cl d li I f C I II k I Il mrrikaun.che 0<,' ma ill~8dtuUliik, bet nnl'kell regelen, I..teude ek" tlte. e, •er e. \'Jer, e 0 "IJ I e ar •• Ti, , d
..,H kl' ",riJ's Voermachio'·a. "OOt Ilau I. aC p"., _..odn~ ark.n ala oppers. i
Deze M... iiera lijn we'el.iber04'mi wegen. h"nn, :. kracut .

,a •• k Glaan 8!•• ilde op ruw toebereide ,of zandig., l.n 'lio,·at. I 'oor ééu Paard, ,"oor bat drij'ren •••
eo' Inijden breed.' i : ' 1\1 cbin ri~

lo Aru..rika eu Europa he..ft WAL,TER A. ~'oaD ~cJ)ouga!1 ~ch3pellclip, ill VU!ltjM ID Ulh~~.
Laudbuuw T.ntoollstelliul( "IlBr hij een ",ed.,;ing,·.f W"I. Q~rb 'Iiscb POt do!l' te~ell b.-smetling _

Duplic.te de~len WOl den in vo.,rrllad gebou,j,t'n en ,oor red~lijke prijzen ~iln~I'. \'uurproff Brandkasten
Koopen geheTen vlocgtijdig IIlII:JOekte dot'". , ~a. el~l\r, n. "ab de be ..le ,qualit.it

V A Jl' DI:.· xe .t!.. "0. , ij ste Ze,:' n lei jlar.n eli ntlldkurk
35, ST.·GEORG , KAAPSTAD, .I:h't-I La:', lj dill'errnl-e 1.1urell

EENIGE ftll'V~"1P'M' 'Df DB KOLONIB. I~ I.' rPII A,~,II. voor W~gl'n8 (n Seholtche---- ...,-------------"t-----:- __-...---"'t"r---!]~-Il" K,t.l r,·"BRANDRAM~' ZWA U, I 1:~;;~~:;:~.1·:r&:e:::'"
I

p.'-lDERLINGE' IU.A~
'fE KOOP in d~Pakhuizen- yan de I LIt,VE,N'SVE""RKZEKEJJINGLAAGSTE MARKTPRIJZEN;. , -t ft

V AN !JE ~,AAP DE GOEDE HOOP

(MtrrtJAL.)

DE EElbl VOLGENIlE DRIEJAARLIJIC •
I SCHE VEnVEI!:LlNG VAN WINSTEN

1,,1 p'lasls ht'lJbeo op cle JAAHLIJ KSCHK V.KB.
GA~EHING VAN L8l)~, te wordeD geboudtD
,.roek iD Augaatas 1880 .
. Ali, •. Yó6r dec ls~ell N o.,em ber •• nlt4D ie

Illt,c,relkte Poliaaeu lullen aUto.praak bebbe. op
Een i/aar Villi déo al,dan toe te hoopn B001ll.

M~1l gelie~e drrhal.1! de VooratelleD ~
.Laur.,tltie onverwij1.d in te zl"d.u ten lloofd-
ka"tOr. te Kaapstad, of cloor middrl 1'&11 C»
AgeqtrD de, ll.alschappij.
. • J. C. GIE, &tcreiarU.
. Kjlapallld, 4 Septelll~r 1879.

belbazaar.ZuidDe.Met Liberaal .Borrus,

laE O\DERi;ETEI':KENIJ!': heeft besla-
,J!I ten op

·Woensdag, 15October 1879,

GEPLAATST OVER DE
I,aren oorsprong, hebben, '

kritchlen (Zenuwen en Bloed).
Het beeft WONDER V ,

'Hl ki9.gen, elie door opslOl'pi'
opwekk.n, die de Vertering.or
en goene Levt:lJge"t'lIdc VochtelI
, Het is unwllllrdeerbuilr lIill

Milt en teJren AnderciIl<Hgsch,e,~
Sleehle Spijsvl'nering, :DiHlIh
<loor l\fallg ell LeVer a,;llllieria
GoedkotlPlr, Veili~h· id, Geril'

LOSSE GO~DEREN.
E. n groote h"eHf'lhei,1 \V.• ,,"makrnhout nn

alle soorlen ei! goed r11f10~. 5 Tv1' best!! kWRlileil
Smi,:~ijl.r ill ~t'or "", 1 Ni"llwe KRpkar op
Vee~e", 3 &:bol5Che !\ur.-ell (2 wnarV,n ~e"o('lt.
IaIlm nienw), 1 li:.!'c OpEn \\; ~e", 1 paar
Ni~uwe Grbrt:i,l- B, .stdel Tui~e , 4uitmnn-
ende Ar.bi ..r Hrn~lHt·'" z;"r <rNcltikt ill Tui~
an ondrr den Z.,'e', 4 £,nnij- (j~mt',t" Vnrken!,
6 eersIe k'a! I;r~im,chi"rs d or dell Eigenaar
Diet benoodigrl, d~ar hij Droei~olo!el. hed ,

1 Eerste klas P,,,nn dour I'.'n der ~sLe m,,~('r:
(nieu,,), 1 MahOlliehnut n Kleed. r~a...t, ptn {rllal
Slortbad, .eo ~IOOle ltoc'eelbeid Romlllel,"ij
IDZ., eOJ.

Ern I{rQ9t ge leelle ~." dl'" Koop~cb.t un
het VlUltgoed ka,l Op' He ,len g houlien worden
&egeo 6 perrefJt per jaar.

A. n, J, vu BLERK.
Paarl, 24 Sept. 1879.

J. S. MARAIS' Co., A.f.slagers.

, rle uit j:l'ezonde le"et1s-
route Zen U\Yel'lItrum,

.', k goede Spijsvertering

f'gen 8Ando('llinllen van
oorl8e", Leyerk waal,

relreldhede,;~ waar-
v,eelt het 'zich door

.n, Kaapstad~ Ji

. .te verlirij~e. 1

SNOEK PEKELAAR,
Té Koop in de PakhlliaD VUl

LONG. eOR.BITT • Co.,
jO, Laogllilrd"

DEWESTELIJKE

PROVINCIE BANK,
PAARL.

Prijs voor een Horologie
PAS

t5 Ó 0 ; LAARZ~N, GEMA

Za.ken van hare
de Buiten

ae{!enen. di,e genegen

P. HERMAN,

HIERMEDE geschiedt kenoisgeving, dat
een Tak van opgemelde Bllnk is geopend

te Montagu. , ..
Op last van de DireCte'1mfn'7\:
B. P. DU PLESSIS/J~(. ~er. Heeft pu Gode1froy" Te. Koop in het Groot ~n' Klem, m 'de La:QgElma.rk1maat

iJeorgbstraat, .u..... i""'-lf.

~óo~om811 :- Bewerking~ •en
'>rijlen, ..Il~n ~emaU:1

heel gemakkelijk
Wagf'DI,

vu'4e St,
~

No.95,
redelijke Prijzen.
wordtB. 'R U.PERTI,

KOOPMAN,
StIKKPS. l:N fOllIISSn: AGENT,

Opsettelijk voor de A""parO~
100 KI~[;ER\\'AliENTJ

met 81trke drill~n kapp~1I fn 10'01

i,,~.ril:t; &0 POPP"W81{t'nlj, I; 1
BOllbelrnarde,', 5000 Poppe', ("all

40 KISTEN

KOLO~I!LE PRODUKTEN.
lIeidelbergache Roltabak .
Reidelbergsche Bladtabak
Boschjes- Thee.

.~e Koop tegen de 'LaagSte Mar~~

SIIV.t48 fAN DEI lUL 1 t..,
Strudltrut .

No. 55, ST. GEORGESTR.U~;

T~nover' de Zuid-Afrikaansche Bank. ~t. cha,.i~ch, AJu,ikatl, Blikk,o
til Kaap.tll" L taien. AlIe1 te':Ch Itl

KuIlDlNG VOOR KNAPEN IN JONGtJ:LIIDEl'I.- PAHAI"INE·KAGCHELS ,
Van Good Marine-Serge, Tweed en Laken, tegeo hondt'lIl, lhe rij ge cbikt

• llatige Prijzen; alsook Sterke Winterlaarzen lebruikt wor,lt. Alle soort.1I vn"
, "fOOr Knapen, Jongelied8JI, Mans en,Vronwen. Schommel.lo"lell, Ki"derslOl!ltj'8,

Overjassen eu. Uls~ers "00: •.Heo:ren, ..nJ.tmno- de ZOIL. r oph&udell i., Itroo'e vraa~
tende kwaliteit. Pilot en \\ Itney RIJ&l8SSen PATEl'CTE VLEESCH~l ALE
Inn.mess Mantels voor Jongens en Mans, 10 HuishollJillg. KaspluarJit'1I 'oor 11
/Kisten Fransche Schoenen e~ Pantoffels "oor ~D Royal Koord, Hout"" La"r,e ,
Dames 500 Paar Overschoeaen, Joogenaldee- SO Iloaijo MUURM ATTJo:N, II·
cling, ~D uitgebr~id 888Ortiment, vaD weuwen to:eoSpec:i.wal.sso~ti,"ent VOlteDtoClll1eln
tmaak en Zeemanspakken.-PACU.ur • eo.,. Eeo Flaal lUI8OF1ime I
~ ~~ ..1 VioleD, 00n0lltiDu en orc:.qw~~auetD.

r ooit te yoren

GPlZ'ollila'd~zér' mp! K:op!rpn Ol~-
rreu~,ul!Yl!i (ht ill de Huish',udi,lg'

. I. :l.punillx-, Arm •. eD
!lUItige Artikeleo, bU

DEZE Maatschappij, besloten zij
uit te breiden, is voornemen~

~tel1en, en zal aanzoekfl!n inwachten
Agel1t.scha.p op zich te ,nemen,

Kaapstad, 15 Julijj 1879.
, .

N. J. D. GORDON, '
ANDHEELKUNDIGE.

PAARL.

reerlacl •• p 'oor de
~>J!!";'U'''~''', taD \'ilt, M"hou.. , '

uelll"llkt lij SIIllTS, «15 _HoJ'llna. INo. 11,___ .... IJl.t. c

,
'"
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nalasting.

Ven' 19
frl~~u j_ treil I ~ cl e "er I 0 den 1'1\: ed "n~

~r TF. \\ cr rn I 'w \ lie l' 1 ~ hem gestelde
de' I e Jc II t~" ,ol~ e n j!lIf -

cl or J~n T oorutte» -Ol) ZIJt een lid
r r. cm nl voor GrftAti Reinet I-Jil
t! I P> I"tl pr kt ech oldt!rvmdlllg vn" de

er \\ et '-Ik ben tua. rs niet In beu;rbeld,
.icn n het I\I~~DeCII het gevoelen omtrent de

",,;;en.
den kl)(lper I'-nlln
de ueea dAt II) t81e. de Wilt
m.....l]ehJ~h~ ..n 11I1I .. n komen

AJaAr Jtl behoev .. n met te
IU1Ibtall IjlJn om doe
~r. ver&rollwt 10 den
met..

Oeloof~ gI). dat, lndien de .elall,~m ..l.
,etlteld om dit WUK te .... ''"01...
10uden "IJo I-ZIJ magten III1~n~llm,lI1iilker
souden III de fIIl!'te mannen
genng mogt III beecbou"en
(lIMte nn dell boer

Mnllr. .eronderatel dAt het
nlA de regte mannen, loa
kunnen reranderd
Iltl100f nlet dit gIJ de velldk:o~~ll'ts
"e'"11 bet wllrk to doen
hOddel)

ZIJ: soaden aflónderhJk.,
yeldkornetaloen, Áls een
soonlijk denk Ik, dAt II)
w ..rk IDIUII' er la sulk een
'-ling, dllt do veld kor
aecteerd II In mt'! de m.,n .. ·h.,,.
boadi'n ZIJ souden de
ecbouwen

Weet gI) VAn dil eene of An~ere b IIIstinIl' die In de
pi ... li kiln word~ guteld en '"10 emelijk IOU II}n I'
-Ik ben YO lf bet 'l'6rdubbelen der tl'llenwoordllle
wIJn en brandewijn lieent en Dan sou de Terbrul-
ker worden be Inst

MnAl' dat zou mot genoeg: opbrengen ?-Ik deuk
wel, ongeveer

Er zou gellne vordere elll~lcltt'lt r.IJn In die be
laetJUg, I!'tllJk In den RCCIJns~-Ikdenk dnt die er
wel III Z 111 tlJn. Indien de bel.l\3tlDl!' gemAkkeh]k
w~rd IZ'lllOnakt voor den lieentiobouder, 400r hem
m&lludeli]ka te laten betalen

I>~QI t ~II dat de licentiee k lilden ve"lerdubbeld
worden l-lk dllnk lA, indieu giJ deselve betaalbftar
IDaakt lil kIeme paAlJementeD

Zou het DIet lelden tot amokkelf!n 1-Ik gel If
DIet. nat wtlrd te I{Imberle" voorspeld, toen men de
hC$ltJés dllu vlln £30 op £60 bragt, geloof Ik,
DlII{lr~t vond niet plMts

Oadeffl Mgd door den h(lllll Hofmeyr -
Gelooft giJ dnt er AC&;IJDI"lDapektenra jl'enoeg ZIJn

om de deelaratien In te Wlnll~n I-Neen, DIet om be,~
"erk behoorh jk te deen Men IOn een leer groote
nrwellrderlUll' behoeven Et behoort meer dlla dub-
bel bet tegenwQ4Jrdlg ~etal ta Il)D

ZIJn de veldkornete In de WI)ndlstnkten ge"ooo- I ~~llaen
lijk etokera P - ID den regel liJn II] de grootate
stokera I ll1 ibet~zel:rde

Zeg dot deze beInsting op 2e of 3s werd gebrea't,
zou Mt het verbruil 'fII1J brandewijn stremmen 1-1
V"lulek-er

\\ elko uitwerkina ZJU het bebben op ,.nll!l-
IIChJUIZ'P-llet zou leiden tot "rervalllCluog op groote \
SChRIIl ~

Elders la bevonden, d~t ijet l'erboop:en n. den
ACCIJns m~t ru!.Otl8 leidt tot een rermeerderd inko-
men j:elcl\)ft jll I dat IDdl\lll\ de belnstinlL bllli~ werd 1
verdubbeld Jender geDoeIrmAm toevoorzlgt, a. op-
brllnglL lOU worden ,erdubbtld I-Neen

Ondervrllllgd door den beer Paterson I
WAArom met '-Omdllt lifInalsclung en Imokk.- I

len zoudon plllAtl vinden De kilOS dMrtoe IS 100 I
groot, dat bet lOU lI'eechledel1

Gelooft !I'll, dnt indien de bellU!tln;z_ 2d ware, Als 1
eerst 'l'oofl!'e@teld, er meer 1011 zIJn I{eamekkeld
dlll1J1u f-Het IS ganscb nlltuurhJk dat te reronder-
.tellllD

GIJ ael,t't dat de boer leer bftnl! 18 In moeijelijk-
heden te komen denkt giJ dat die vrees D1e~ e'l"en I
groot sou liJD geweest badde hl} 28 te betalen tn

pllll1te van le '-Jil Maar Iladat de wet eemgen tijd
ID werking 11&1zIJn geweest, lullen )Ulst die mannen,
die nu bang II}n de wet te I erbreken, ID lelherde-
diging' oneerlijk worden pe kana daartoe 18 ':00
groot, dRt dele wet een pre'-Ie stelt (lP oneerlIjkbeId
Ik ken geVIIlleR In wlllke d1JdeJ'8Cbeldene boeren, op
'Mne pll\AtI wonende, den 'brandowI)n konden over-
brengen ID een wl\j!'en b uia ot eene andere plaat ••
wllnneer II) wisten dat de inspekteur Mn bet komen
Wall, eo bet 18 niet wlIlIJ'8CbllnhJK dat dat zou worden
worden u tjCevonden De ~IAStlllg IIlIIlIkt de men-
sehen oneerhjk en ~lIt J8 le betrenren Indien er
sleebts stokers vnn liet vllk 'Wnren op bepaAlde plaat-
sen en op !!,roote !!Cblllll, dRn kOD het bedrOg DIet lIe-
pleep:d worden AI8 thllllS kilO p:escbleden en werkelijk
In zekeren jl'l'IIlId p:e8eblsdt III lZ'eloof dat, boe 1110-
Iler de belll8tlng ID werklOjl' b I)ft, boe erger betzei re
zal worden

o IdtlrVrlla~d door dnn h~r GoldIehmidt -
Do boereD, die op logt gAIID, ZIJD kielDe boeren r,-

Jil
Is het bun Diet moelJehJki qorgen to Vinden, wan-

neer ZIJ d~n brllndewlJn "'6fnemen '-Jil
En ZI] \lelIChouwen dat ll;ia eene bardigbeid ~-JD,

en Ik stem met heD III Jlrofe~sor Nordensk)o)d heeft
GIJ zeilt dllt do akto! D10t ll1ng Ifenoep: 10 werk mg verlrouwde schIp Veg"

11'113 om IJ In atMt te !!tellen dMr01l'er een 01'1016 het noorden noar A lie
te ,ormen f-JII, toon de:r.ellVe In werking kWllm, 11'1181 bl)kans vier eeuwen AAneen
fir .elle ",route hoeveelbeid brllDdewI)D In yoorTIIAd WAS De Vegll dill III J uh]
Te ... n. WAS er een l!'roote toevloed VRn mellscben vertrok, 18 op 3 ::September
wegens dpn OOIlog' Ik keilde tijden toen Kllllpscbe een lo~t vlln vjlertll.'D maanden
brllndewlJn £6 per legger d~od W-IInneer bet bamll lo Japnn I\.lInjl'ekomen or
p:oodkQOp IS IS bet DIet de moeite wnard bpt route OOIt belMlp-IJke
te mllken meenscbap zal nple

lien mAAr de Z_weedsche nTo,r,,~,.{\r
Door den beer Pnler,oll ID do! hllJdate 'Verwachting'
"at IS <le normIlle PO]I vlln brande'trl]n meardeTe be"elldheld wet de

meen I tegen wplken pnJs kan de bou rel8 van Europa unllr AZIO door de
produceren en met wIDat .erkoopen makkehJk wezén zal en ID lillen
vele dlDlfeD om te word én overwog'en All ulblgten op het ope~eD eener
aDdere dln!!,en voorapoedig II)n kan bl) 1l1li11' hllndel met Nf_iddeu AZle
koopen MIlIIr, knJgt hij nll~t een IIArdappel- of De professor venekert, dat er voor ''11',,,,,,.,n.-
oOlflt, dan bllnl!'t Rll~. nn II]n bl'llndltwlJn den welUlg moel]ehJks jl'elep:an 181n
moet hiJ een hoolleren pnta kn)ll'eD om t6 JII]l&n en den mond der Lenll, en als
leyen Tevens d10et ID gedllcbten worden l!'el~OUIQe:n',;1nVier bereikt heeft, hgt gebeel
dAt dop-brllndewl}n een spI1clllhtelt II van de diel Gpen
.tokers Het nrukel beeft een HllchtfD geur Oroote stormen en water'l'loeden
het geWild maakt tersburg getel$lerd eli In de 111gere <TI,,~p""",n

(Te lcordm tervolgd) v:eel veTDleling: 'l'nn eigendom aanL",.ri,iltJ
RUlIIllsche litIId vnn lUIDbelllJlg
acben Smolensko en Moscow stond
men van 10 Sept In vlrunmeo die
hIlIzen verDleid hadden

PnD! Lobanoff, tbtlD8 IImD8.llSa-lIellt
Dopel, 181n die hoednDlgheld

K<lDlnglD '\ ~ctona beeft
en Buller biJ ZIch op
eeratgenoemde mgenhandtg tot ltIQqjell-kn!mnoIlJJdEmr
va.n de Badorde geslagelI Kolonel
, Ictona-krulII bekomen -

Het voorlooplg onderzoek
rekteuren vau de \, eat of »n;;lllIllOj

l~peD, waar de ultdpraak
de malen nRIII!de n:lll1p
leerde verdediger der be~lCbuULil!,deri
ofschoon zIJIle khenten
verdienden en ntet te
geen "relutje van JetuI".llnLII '1'1'88
grond flI\f om ben te beschuldigen
te bewIjzen dat ZI] met steeds ter
den gehandeld

Kn.pt Carev IS bot voorwerp
zondeI eerbewlj" tIlt naaw
Ic. rIll ~t IJ m'n de Z.imdAIl"l:h1X1
went h~m I ne mtnl)odlg,lng
bl]'CUKOm"t b I tp wOne nil
bem eCDprnchug zlheren Inksu>l ID

werd III\ngeoodeD
Te Liverpoolls een mao Bames jl"1fI~~tell

vrouw voor de krlmmele
vel1llltwoordwg te ~oeo nil
tllm die bun door de oudera ""~:""!~~"O"11
nIDI{ waren toevertrouwd , 8lI

lige pchepeelt)es wa;'! ge!'n sJXor
Eeu meuwt MOlltera zaak

bheke a.andacht be~ Het geldt

beataa& •• ne p;ne ..
dat de me,lIICben
acte betrekkehjk
IlJ objecteren er

\1erandennt'e althana geene verbete-
pn )Ien Il Jn laag eli de

De partijen die dage1iJD onder
l1ebragt worden SIJD klem, en SelfI dd
een betere stemmIng te bevorderen Alle
wol lijden ceder de gedruktheId, maatl;
het minst De genngc en gebt'ekkige

11111hot sterDt~, ea
lamswol lager dan Dl het geheel.

Voorwtllgten op verbetering der
niet

De tiende veiling VAll dit ~
Het echi)nt dat eenrDu!

!!,enoeg 18 om den eteeda aangroe_1-
onder den hamer te brengeJI, waat d.
'Wa' pas drie weken geWoD ~boud8ll.
die vlln l02:l.temher wu 280 lri8teD

op ,000, TAll welke alechta
werden yoor £17,800. Van de
El{yptiache _rden maar 2 Ter-

omtrent £700 Dele velbn~t ~ a.
lil de slechtste ~weest, die WI\ .den ge-

be bben opkomst 'AD ooptm \Ut
wel als uit bet land aelf was wterat

borendien de bultenlandache kooJ:;
'IOnder w.Jlllg ammo betoonden

I\R11merkeh)k loger, daar do daling, alle
gerekend, "rolle 10 of 16 percePt be-

v'el'll'eh)kJDg met de vong'\' Telbng AUtlén
~warte wer1t!!1 metde volle notenngen betaald.
der "rolgt de li lilt der lm lIet waarbl) moet
worden, dat de Ep-yptiSChe bl) overeenkom-
nog 10 tot2f)percentmIDderwaardll)n'-

BIJp;eneure iutge- e 8 d £ II d.
wilde bloed 30 0 0- liO 0 0

!lCMcbteu,
0 0fraaie 24 0 0-31

middel-
IeerIcoede 18 0 0-2.1 0 0
ml delmatt.ge

0-18 0 0goede 14 0
dito ordlnlUre tot I

dito 6 0 0-12 o 0 1
dito dito dito 2 0 0- 6 0 0 I

en heb te, ta- I
fnuue 10 0 0-19 0 0 -.
donkere, dito 10 0 0-14 0 0 I

(l 0 0- lO 0 0
8 0 0-15 0 0

!
I) 0 0- 1810 0 I

tot I
3 0 0- 6 0 0 )

7 0 0-15 0 0 I
2 10 0- 4 10 0
4 0 0- 6 10 0

1 5 0 2 0 0

3 0 0 610 0

1 10 0 -- 2 10 0

o lj

ogrammen v&n Europ&

[\ U PLYl101::TH)

Londen, 12 September
heeft gTo<)t leedwesen betuigd OTer

HII zegt dat hij &elf belegerd 'wu
had eerst ZIJD boofdbevelhebber,

den om du insurrectie te dem-"',. i
werd door het ~raauw doodelijk 41:

De EmIT zond toen zIJn loon met den "4
van CRb. ui en andere invloedrijke lie-

het gcpt'llpel WIIB niet onder bedwanlt te
tel'Ujltrolikende Britsebe troepen hebbelt-- l
om weer Afghl\Dl8te.n binnen te rukken,

te rnaken OOI "ran alle punten voort
Het Indiscbe Gouvernement heeft 'aaD
JdeDden. Dleuwsblad-eorreapondeqteG

verboden .het leger nMr het froni te
Il Men ho "te dat een -ged~lte der tJ:Oe.

een dajl 1 f li il Cllboul zou kunnen bereJ)ten,
nnder ben t besclmJft de moelJellJk~en

Ria 2.u I1root .lilt men C.OOUI1U niet
dan een., ml\l\lld zou kunuen nIlderen Het
dnt de rell"menten '1'1\0 [Iel'l\t met de onge-

heden begonnen Zl)n ZI) el-,cbten betaling
bunne ac'bteratalIJge soldij, ------

'IEH DA..G1 N LATEH NIEUWS
[VIA ltlADKIRAJ

LondeD, 16 September
Dl) nnt8cbe troepen bebben Shutnrgardan béset.

bllngt wil, .dt\t ~ onbetwl)felbare bewt} .. n
nlnt~,"""""'n EIJn 'AI de~ ) IDII'S medeplir.gheid.

AbhRJID8ch !..gcr dekt GabOu Iu de
bladen '" rschlJnen vl)andige artikelen

Engela~d, u 8 Jm OIt.g'en waarvan IIIIngedrongen
(lP bet geven 'I'a.n ondeTlteuDlDg fan cia

Op stantkundlg gelned 18 verder
vertellen Alleen wel t het eenure b~vnleDadiIDIt,
de felle ~trlld die prul gevoerd IS

en Duitscbe or,.aneo, ter
e Du tscb OostenrL,lksche

zoo goed Ills ~eLeel heeft opge
RU8l!Ische pers nu O)stenrl)k bPgJut
eel e toe! a.derlllJ tot I fllDl1rllk en
Oostcnn)k Hongnrl)e 11'0 rt,-Rnt met
Joopend te coquetterelI met Engu hod

In.loed !lt!hlld
~r,.t;Pk,~n YAn brandewIJn'-

IlIAr bet ge.nl 'Will
1111Itna den OOIrlt nn

aelDU~lrd, toeJl loonel bl'llDde-
de boeren DIet 100'1'eel
niet een bllll)ke proef

GROOT DRAKENSTEIN.
(Van .- CorrUJHmdent )

Op Donderdag, den 2ósten der ,orige maand, yond
jIaIIrhJlsch eXIlmen plllAl! derleerliDgen mn het al-
jrevestJ;de In.tttuut .9imondium De opkoma
belllnntellenden "M voornl In dltn namlddar,
ltII~nJk '\ 001'111de schoone sekae Will! fI'OtICi Ter-

welke J,Iatete dllD OQk Tan den
een vnendehJk bedankje ontnug. •

ten 'rongen Jllre bleek bbl, dat bet gerenD
In alle vnkken meer dltn voldoende ...... r
pubhek herhalde mIllieD 'I)ne ondubbel- I

goedkeurmg te"1tellRen ~At een leder k.a,
OOlraeelen, welk QnderWI]1 dRat ter plllAt.'16 gage-
wordt Illten WIJ bier bet prthrramma der werk-

lJru~a;obKlllel1"rolgen -
VOORlliDDAG

SlRlrlnl!' -:'tIoTe Will follo"
Bible ReIldlDg (Ilutcb)
£nghsh IInd Dutclt H,eadillg' and :SpelliD,!, H...clt&-

tJon DIctaLi m
1lraulllatJon ol Cho.ngULUII
Ikc.tIItlon
lil b~e IllJ!tnry
OrlllUmnr lIJ;!. h nnd Dutch, and EXt"rci_
N~urnll'bIIJllunh,.
Hellenbroek-lt..<C1lnu on
Sul'jrng Lord, I bear, .te

S,UIIDDAG

8m~lDg - Jezus U:lYe8 me"
Free rrllnslllLion
Algemeene GeschiedeniS
Repttl.UOD
ocit grapb)
J IIllhsb 1helory
A.~thm ..lJc - A..lgebra
~Wcltllt16n
Laun
SIOI!'IDjl;-Oh' I Rm 80 glad, &e
PruU.f! A'WAROKD

D. reelt.alllls \11 I de Ju"g~1 JacolJ "'".rrlOOlldt';
J<tn LoUIO Junm 11"6 Juuteri, de Pill_, J~
Dmid Ber)tr., Ja" T<HIrltm en lJfIfIieI k~. IIIIQ

..... ,.. p••i....n '-Zij moeten
te etellen , II]
magatJ'llAt rel-

II] liJD bMg
II] de wet Diet

" ervol"eol!
L \\ V

OndE>rvTnR;l'ddoor den Voomtte1 -':ft
GIJ ZI]t hd dllr Wetg VeTglldenllf voor

bOIl -JR\\ ° nt 1'1) IR die IIfdeehnll' ,-Ja
1. dllt eeD dIstrikt, waann "eel

ge.r00kt f-Ja
Zilt Irl\ IntIem bekend ml!t de

IIctl!' ZIJt Klj zelf een etoktr of
Ik 11'88 epn stoker, doch 'bu met

ZIJt f!IJ een kooper van hl'tondnw'ili.n
bamlel pr Olet IU

Wordt er In uw dlalnkt tegen d. 1Il,l)jjllSllcte
J~cteerd (-Zeer sterk

Op welken !Z'rond I-In tie eerlte
men dAzf'l"e ala een ptlrtlJdliX' ""'_,,, .....
ob]"ctle I" het g'roott' on !Cl nef den
dflAr II] zoo ver heblx n te r~uen om
te n~rnen en tilln 001, kUlllwn ZIJ hnn
\'Cnoer~n I md er een C81(,lienaL 'l'nn

GelO(1ft giJ dnt de II.Cclln!'IRetoeen ' .... "'I..I<'n'"
op .1.. 11 prlJd vnn brnndewlJn 1'-1
zeg~en In sowmlge g~nllen gelo r
weder nltlto ,dertlOdt men elllt rn, IJllh
der hlllflonrhjk8CI,e (pg,uen !-Ja,
groote objCctles )) ltr zIJn nIeu,
bOil dezel.e %Alllell te 8tt'1I~

G1!lo<rt !lil dat de bellll!tlllll
d~n brnndewlJn dill In 11'11' dl~tnkt
Ik kiln dBt DIet llegjIen

GI) weet DIet of er III dlm l11et ".',"',,,,",,oh
kill'" der belaatiD' plnPlL8 \ In,H ,

Ácbt ItIJ ,r~e (ntdwkiDgen
d~r ncte mogebjk '-Ja

OtlJilakk.n)~ '-Ja Ik

Aankomst van de Maalboot

ont:llfJII.k.~,gplaate n.-den '-JL
de menscben 'be1fTl]peD,

, II] m"t lullen aar-
Ik denk 100

er liejren de likte he-
de bi]londere polllne
ven voor ontduiking

De vlngge Gwman, "r1\O dil
rollllkte Donderhag u>geD den naebt hare
brengende Illdus regt8treeksche tlJdmgen
TaD VielRljre uren over de tWintig dagen
had 111111boord 125 ]l&asagters Op de KlU\l)8t~ld&Ctié
IlJIt slnl\n de ,oljlende namen -De
Nutborlll', \\ III tU~hby, SweeplDj.!hslII, 1,..... t."moir1

de hearell C Johnston, J L Hultzer PI!!,jlott,
Pljlgott, do hper~n r\ PI!CgOtt, A Spenc"r
Call1ln, F C 1arhlljI F W RoblUl! A
!th lier, J Gllmollr J St;lrhng, A. J
Mock G l\htehell, VUDcoevorden E
h~8. 11 Lawley, Suer, .E B
E J( nps, F \'II, Cllnn(ln J Lord T
Burrows, lIrowl e, J \VIlson, G llryan, n
"lison en Archer

De belan nJIst.6 bengt6n met deze mBll nntv,.no".li

betreffen •

e
te • A unt ~ j Irl ftnn.telltng 'VI n \ e,dkorD.ta
I n poet nIet Z urlt wll]pn lIallbev"len I-Neen

• f dnt til r let I(aarn~ ,uO JIlq u18110rJlIII lOU
d D. " Z Jil
( Jenreagod .I or deo Ptok"nu,-Gme1"anl -Ik

'H' ~ I te wlll~n leg!!eD dit, Rls tlPn algemeene
leie Js voldkorneta tameh]k goed b<>kend II]n met
do I eveflbeld welke leder stoker Jl) zl)n 'l"cldkorne
ech.p st kt?- JR ten nllóoste bij
( • ~ft jl J dnt het rl\lldzllam zou II]" ID plllAte

'an I ltik mets Il~n te @t"lI.n als "CClJosbeambteD,
d RVI V or te le"'~en RAn do v IJ kuru"t-, nadIIt
l" "I D ~ed&l\ll d h r de stok~r. 10 ..en g 'reldknro.t-
leh J a dat k n w rden ~..dllnn mnllr Ik kao
"il 'D laL er " 0 Le m )Plte zon wnrd~n oDd"nond"n
bit In,ullen dH 0Wl'l"pn Ik ht'b 'I'ele kla~ten
geb I ZIJ scblJnen gebrt kklg' te ZI n ID zekere
Dz <'u
1 Ze t .Int dv h""ren bet kwellend vlllden om

d zwavel te d(ll'n ~bJeet".rtm ZI) DIet te!ren bet
d", VRn etDijCerlel 'PIlAHn '-N~en ZI] liJD Ulet
, 0 ...." 81'" nig mllftr ZIJ bebben bet tel!'t''Dde accI)n ..
be I st ~ Z J Zien d I~ flAn Ills f'en!' ap"clRI~ b.-1"allD'!r
é elI m(eten betRleD op bunne DI]Verbeld terWijl de
"" -ren vnj kompn
l Z Jt niet un dill ~e'roel.n gl} denkt dIIt de

lp f I cr de bft1R8tllljCb<>IRlllt'-Dit II! miJn Prl""t
• pl., DlAlirIk h~b "r jl'een ollmlddehik ~lang b)

d
\ k een boer WIllI, !!ou ik m~18n andere kunllllD
enkeo

dAi~' "."r Pat~,IUD -

te te!!,en dese acte 1-
f"lt dllt eene belastmg
magt geeft om betere
den verkG< per, bern I
HIJ lolt IIlLool milt den
listing wo< L ootalell en

Ik weet bepaald,
DaAr .enll plaAti glDg
kon Ik door luik tleD8

rrftftoe(II[(l>opel bekomen
de boeren met der tijd

op die malller Ire.fupt te
manr Olet allen

IAmeh)k IChl'llndllr
produkten ~-Vo(lr-
hunnar liJn ongelet-

deaulken kuilDen bedot

De tl],I!Dcien, "roor zoo ver WIJ die ~t"I~u,mc,e"pru
nDden uJn i'mtultrhlk rlln f ...,O'n!l"~,t""nqr,h,,n'
belltannde IJlt d~ telegrammen, die het slecbte
overbragten. AIIDeenge8Cbftkeld geven ZIJ
dat de oJ.l!llAndm ..t VAD plaAtlleh)ken aard 18,
geh~el Afgbanlstan bereid 8tMt de w~,n,..n..n
n.tten De E'''1''r~d~n 16 mede IR deaen
op Znturdag (6 Sept.) werden nit lndH! reu!lrnlJlf"'

men ont'fllnjltlD, rnboudende, dat onder de I.,...h•••"_

acbe troepen ID Vaboul mlutenj Will! Ult,!ebrokenr
de Bnt.scbe lkeident :SIr Low C&v~n en
gevolg vermoord w&ren in dl!.t de Emu .... ,_ .....



~I .. 0 d. Jong8Jofnoo_o ~.lAnI en .. ,Ioor bij _ pl'OOll
"""18 BM)u, werd ..u met gepute t'rljlDoedlg'beld ,..olp de ultlpraak eeoe 1"Ol,DUlA"~~S
YOOrgedragen,' vennE'rvO!n Jlll"weene goedkeuTln:,r vM bet land. bel&alde de JCOIIII:eEI,eD
_ bragten dikwerf de lacbspieren In eene g810Dde gedaan te hebbeD •
.... egwg . ellChte Dog dertig IDIllIlllllI"1

I)., Ultdeeling d ..r PTiJlen geeellledde door den 00- ftIl overd,.t, en dtl&e enlto~IiKll.'frr'!lerug
"nnJzer ulven, die tut eiken bekroonde eeoe aalte werden de IUUIleldï.lI' ...u al bellllt''''''la
eD jlepute toespmak hield brouwea UI Van RelUlbug WIlS

DIJ bet eindizen der werklMmbadeo hield de on- I k betaleo, meeD80de nllDlehJk ",iln 'm ....
"nnlzer de beer Hutehinson, ellll<l weldoordaebte " lIjn. HIJ deponeerde
me, oud,;,. en vOOjZ'denvnoral op .het bllrt dnakkende, heer ...au Ró.em, toen IaDlddros~'rll;
bonDe kiederen ter echo le te zenden, en hun het te .troom, om het ceder
1P"t'u onderwIJ8 met te onthouden, Opdllt II) !luttige Vao &Mem verliet
Ied"n d ..r mtiAtscl.lI\pPIJ zouden kunnen \Voroen Een I ....rgtlt hét ,eld te
WAnk)" aan de d:\m ..s eo h..t verdere pubhek volgde, t werd nu gedagvaard om
WMrOj) de beer J :S Joubert, een d ..r laden der lalet, wurop de landdrost ml;!lPlraa~"'IC''"
tlehoolcommJlIIl". het w!lord nom ZEd bedankte eo een bnelJcbnft tot eucutle
dea onderwijzer .,eelmaaJs vonr de Ultsteklndt' be- bode van bet Hof bIl bem au bUIS oO ...... U... 1U

tnlehtmj!' Z1Jner 100 uIterst moeijelijke toalr Hij er barde woor ten, die. toen dllIDAD
.. lit hoe veel moelie, znrg ell jl'edllld daarmede ge- trekken wilde, tot dadea
paard glDgen, en had hl) llI'}t iu MISS Commaille eene aaar WAkke~oom terug,
Vouwe co ].undlgtl help8'~r. ZIjne zaAk soade 0'0011- weg-ens unrandlDll' en d.
.,oerbMr zIJn, eli waarli Ik Wil vereeDl~rn ons volko- tot zlJoe Inbeebtilusnemlllg
IDen met dit ge~ut'len "I) hebben bevonden dat MIse IIJne helpers. IDI\I\r de exeeune
CommOllIe al de begaafdl,ed"n besit, welke VItOeone !leslallkt door de tO~l'ehenkomet
bekwame onderwijzeres kunnen flev mi"rd worden l)irk UYI, die sieh
WIJ brengen haar dan ook. met den onderwijsee een IL.n.buf!?S veraehlJnJOjl'
wel ver hende hulde toe, bopende dat het Oppeewcaen kelijK voor den landdroat en
hen nOl!" IIIng moze speren, tot rut en lellen vaa ter teregtsullilljl geeommll,,,,,,,,m.
geheel (Jr ut Drakerist III -NumerlO, vs 2-' lijke vraag wae ZlJn ..n'.w ......,••

Daal op Lel. wam de he,,;' de Doer ~lnZIl'r bet woord had. vermlta bet land .nder Pf(,tett4'.:en'ge,era
HIJ wetS er vooral np hop Rll~ vnorultj!"ang prodikte en hij den Uitslag 'flin dat
Dit wu oo~ met bet onderwijs het geval Vroe~er prokureur .telde hem ,"I!nc,llrIIDl
werden v,," eeu professor zoo veel kundigheden met bellChuldlglnlr well'erl U111aln!llllll'.
,. ..orderd, lila nu noodiz waren OrB ecn goed onder- hof bl'lljrt 88n clVieleD ellCh .... 0
WIjzer te IIJO '\ an dIlIIr dan ook dat die stand !.bana ala Iebade .... rll'oedlDg daarvoor
boog stond 8Angescurenm. en tot een der edelete en als OOVI'Jlnrbuld
lfI''''I~811~te d. r maatschappij behoorde Ook hij Nu word, bet verhaal van
bragt deo be81 Hutchiceon en MlM Counaaille wel ver- Rensl.!urjl' .... rzet tegea de
diende hulde toe ,betrpft. iegeDIlHproken door !lelreniGll:
) 'AI dele ,.emgtlng>en werdeD met musiek en zang ontmoenne bi) bem naD bUUI ",rell<'l,"
afgewwe1d, en met plektl. gebed begonnen en be- d4t het Hof, ala vnn RInsburg
aloteD wu, VBO sieh u1l de ...oeten te

"oor den Regter te vellCbl)oen,
leer nMuwkeurlg IOU bebben on(lerlOt:bt.

CORRESPONDENTIE.

.t~PJM'n te roem:!:J. Dat wekte de ,,"an
andere predluutrn np, lI:e 1t'1lteo g..ld"~

DOll'mM:a geld, un bolt Gou,""r.emellt ld k~ Itel~
indirekt WHI dIl Engeleebe H18ochop d6 0 ,r!l'

dat WIJ een de,ehJk oPVoedlll&58t.ehtl

... waar, onu trecbkaoten ElJ" het et'n, .. tt
lWoll18Chl! gestehj Hoe dom wer de kaddt
voordeeliger het plu.lrken '
, •••• /" G...
mij, beer Editeur. walIneer JrlJ den door u Ing..

weg blijft bewaadelell en l!etrllulV liJ! ~
pnDC! pee, aan lulle 0 jlllen :STood_"

en PredikanteD eo pnvt\, hetzl)· ce III
Ooacla,... "treenijld IU)", helDJ 10 hunIII
(P) Kllm8r8 \8rgaderd, om de ,rel()o'll~e

tegen u op te steken, u hwaad d,)A1l J"lerl-
de Boeren, die heIalUl mnr de , 0 hl I DIt!
de Boeren van voor 25 J"" liJ", Weten If.t

Il! 111de kuip hebben, en lateo llCh !;o:euntd
de oogen draaijen lO

~ unt ge le te gemeea ..rs en lngel1l beddn kt'n om led~o

tt kerk tl'j.!'en bunae leerNIrs \ p te DIaken en de
teten ID nllt'r oogen nit te kTlIt..o voor al wAt ' ....
tehJk UI' la dl~ niet eeu heulen, an dell .. PAlhOI •

mqt de vijanden der li'erk. J8 sretUljlt, dit niet ran eta
i1~du-gellndheld, dIe hl'to belh; .. V~fTAAdten rer.
koopt? En dat bet tevene IICbnn,lehJkc l-uzens zijn
J.nMit Iedereen JU den Oranje VTl~talit. dl~ I. A
"IlITRY allnt, dit' re-d • voor 25 l~""n Z()() ~ffi roor
iJen bloei van be~ college te Uloem' lUIelIl ged lfD
beWt. en UIt den vreemde talleu VRII ond ..r"'J~
~~f~ laten kom en ID@t el(tll ecba.1~ \lH op<>R~nn_'
1- dit de fad~rlandeh~fde en llo1.dlen81Ig" !rulUa~

be~d, ~Ie de " P~ITltJt" voorgtlt'fl te bJzJtt.en •
AI IIjO de l\IIn,.!ehnnld~ wo-rd, " niet VBn dtll

Jlejdakte&ar, mMr Tn11 p,'n c >rre'i>"n.leul, er m~t
"oGit eeue plaste 'foor sijn afjrlofi.'lJln

Du)lren terea hun WtHlljre overb-id op te Ml~a
.D kerk en leeraar ve,..cbtdlJk te maken 1ft ie
fiIOII'eaekr leden, dit IS, wat men er OOKt<'g'l'n &t!1!~D
mCljfe, gebeel In den geest van SvClahSl.en en NIIii-
IwttlD

Penonalttelt.en ralren miJ DIet en Ik z"1 er natuQr-
lijk geen kennIS vnn nem"n h bhjf bl) zaken, tn
an~ereD trachtfD dit ook te doen

o J WlLLKlCSIt.'1

[WIl ITBLLIIN .oN8 NIKT vJUlANTWOORDBLL1J[
DK CU:VOISLB.HS ONZ~B cORat:S1l'OlmIUflrSJI.--nl~~.1

DE HUI8BELABTING.
Aan dRa R«lakuIU".

Mijnheer,-lIet referte tot het achnj,ea ...an
h.., E. o. Retief, beo Ik 100 mj de ...olgende
lDelkiog te maken; dAt ht!tl. "Ijaa iulÏeaa, hit

woeu, 100 de Regeriug ook in andere
de GoI¥rntr.8ftt GtrMtte kondlCbap

ea d& toepuaiag durvan • daAr
1.!DeDlchllD geheel ia bet duwkr .... rkeerden

betreft de Huiebelaatillll alt den Aecl)aa
"Ol nnoek ik UEd. ...neadelijk om bij d.
JÏtUag des PArlementa iemaad te nagen eea
.tel te makfn iD dieD g ... t, en ook dat de.,_t Gnucl. J'I'IIW IUUI eiken
publieke ICbool gelODcUn wotdt. Het
lijft ,oor de band, a-lthan. wat de buitecwi
treft De OaderWl}l8r kan eene kennillll'e'rlalC
eehool unplftklren en ook ;IJ,..t dIl
road.turea, eo soodoeade wordt de rijke
aleuw.blad krijgt. en de arIDe hutlHwoner,
eell eouraat l_t, er mede b..ke.cd ... n hlUt
oll&lUl~numbedeo eu boeten beef'lIl\rd
beer Hofmeyr DIet 100 a-oed WIllen liJn luik een
etel ia de WetgeYende VlrgadeliDg te d'leo 1

TRAl'f SVAAL.

De Van 1 tot 3 Odolm-, 181r1
£ s d £ I cl..

14t1 be Aardappelen, pr 8 be 0 13 9 - 1 (> 9
33 lb. &ter, per lb. ••• 0 1 fI - 0 2 1

Eendea, ~ Ituk . 0 2 0 - 0 :1 ~
EIJerea, per 100 .. 0 8 6 - 0 9 D
GRnzen, per Btuk 0 4 0 - 0 5 ~

)!3 1,. Gnrst, per 3 ba 0 10 0 - 0 10 ~
J!llendpT8, )J"r ~tllk 0 2 0 - 0 :l 0
Iln~er::~ , pr 100 Ib 0 4 0 - 0 7 ~
I\nf, per JO ukkt'n 2 10 0 - 2 10 til
KtJl't!n, per 3 bush O]!J 10 - I 0 4
UIJen, per 8 he •• 0, 9 0 - 0 l'j I

Een bentt~e,er Uit PretOrIa
tweede zaak TDn zoogenA"md .,,,,r&ét11t'~lr~,a
die ZÓOmo~teD diellen TOM het J1.0'o!l1!:alll1~
Mldd!'lbur)!'. alwaar de Ilttlnjl op
be~ld BIJzonderheden
bIlIten hpt feit, dnt de landdroat
Goud~mDlISll&rlS op de LlJdanbu
dwa~be.,~1 h~d ultjre~Mrdlgd ,
dell be.ICbuldl~de. mede lien
leidt UIt blOtfeIt, dat er knmlnel~ d
deo af,"gefen ID geVl\lIen wMr
dag'lUIrdml!" even doeltreffend
IIlltboTltCllten volstrekt •
hoeren te bevredigen, al. zij liJD MAR~'1'P.RIJZEN

1;lRIEF V,\N HET VOLKS ()mIITI AAN SIR
OAICH.ï "OL'EU;1

Het velronde 18 getele,!rRf~rd alln de &nnrlm-d and
Mail -

PnnonlA, J)ioi;sdag
De vl)~eode brl.f 18 door hel BoertlDClJmlté ge-

n;rt MD Sir Garnet Wolseley -

UWP.: EXCELLIt:'ITlJl!.-Het Volk~)ml~ hef'ft Uit
de meuwsbladen het ben~t vernomen nn de Ann·
komst van U we Excellentie als Il OOjle CommlSlllns
ea GlJuvemear van de Tran,vRlII HeL !leroeIt Ilcb
daarom r;edronl!"en h~t vol",ende ter uwer kennUl te
b~ngen -Sedert twee en Il!'n half Jur Vtlrte~enwoor-
dllrt dit Comité het volk der ZUid Afnkaanl!ehll Repu-
bhek, dat AanhoudeDd geprotesteerd beeft t.ejlen de
uaenue De deputAtie door dIt ..olk nnar Loadea
afgevurdlgd. werd door den :SecretarIS vlln Staat voer
dl KoloDien ont,anj!en ,de HtJoge ComWI88llnS, SIr
Hutle Frere, glll 10 F "bruaTlII • to Mantlborg, audnm-
be an.n den afgevlUlrdlgdp, dt'n beer P J Joubert
De te~en ...oordl,r" AdmlDletrnt.eur VADdit Iud beett
op dezelfde WI)S gehlUldeld met de lede» van h~t
Comné SIl BartJe Frer~, U wer ExcelIeDUet "oor-
~ngrr als Hooge C Immisssm. hpeft herhaaldelijk
.".tlge en IR!ljle d1SeU!!l!1~8lI'ahnd met de leden
...an het Coo Hé, en het jltlVol~ wae dat hll
un Harer .Mn)elJtelts Regenng sehree', dat liJ
de aehte08waardlgete h"den III d~n Stll~t WII-
ren, dat het hem dllldelr)k ICe,. "den , dRt
de oppoelue t!!gen d.. IInne:talle die)
leid en meer lI~emeen W:uI, dan !tIJlDdoor Jl' lJ J-

ba was voorgdsteld nl) nRm Uit de hllvden VIIn bet
Oomltá e..ne m~m"rl~ vlln h t volk Mn H M do
Komni'lD SlIn, WARrm ...erd 1IIII:I'e.-lroiIl'en op dc op-
hellinjl der IInr.entle, en hiJ schreef ter ,,,ltder tl)d dnt
de.I! ..oorstelhnj( de err~Btlge overw~glDg der He,!"8-
nng 'erdlende Maanden liJn sedert verloopeo en
&ot doeverre bebben WIJ IIle!._ v~rn >men, en 001,

IebiJDt bet oos toe dllt geen enkele memorIe, etln ern-
"Ig protett ..an YlJf (') peTIlOnen. OOit bet onderwerp
eeoer dueeu88111heeft ultgemll"kt In het E()~elsch8
ParleIDent, .oodat "'1) op bet O<lj!.n' IJk onder den
Indruk verkeeren, dat ooze Illftk nog .teed~ 111 Enjle-
land bnnjlellde I.', en dnt Hart! ~1\1t'etelt de KOInnglU
omtrent dez<'IZAAknOjlll'eenf' besll881ng biJeft gtlnomen
.MIddelerwIlI vernemen "'II Uit rnpporten, l\.Ia IIndel1l-
.1D1I, dat Uwe Excellontle RAn IIndO'ren, die F ...e
Exeellen!.ie toevnllljC op weg ontmoett.., mededeeIJn-
,ea doet omtreot de tOekomst VRn lJn! IIInd, dl" rpIOds
In de publieke nteuwsbladen ZlJII v1'rsdwnen WIJ
alJn door Uwe Exc., Ilt ntJe nnI" nlet'vereord geworden
met de mloste kenDl~enn!? ltlt r lmtrellt, 811 up allt!
hierbofen aangehAAlde ~" n lcn meenen WIJ de eer
.teo te II)n dte omtrent lht! zaak I"ts zouden verne-
mln Dit brengt ons tet dt! t'erbledlll'e"rRlIj{ aaD
Uwe Excellenti!', of bet Rntw'ort! vnn fI M de Ko-
IUngln ml8lclJien ID tll\ beZIt la I Zoo lA. dan be'relen
WIJ ODI eerbIedIj.!' bIJ Uwe Excellentie nlln om met
een kennl8{eVlug ,er," rd te worden \\ I) be ..elen
ona eerbiedIg aan ,"oor een Ilnt woord op het adres V8n
ODzen VoorzItter, voormllh.: PreSident dllr Republiek,
deD 'VelEd bller M " Pretonu., tj Potchefstroom

MAA~SVEnANnERI~Gl N ~
0Ct 8. I...,atstt' Kwnrtler. 2u ó71D nRmlddagl

16, Nieuw!' MUJI, 4u 23m do
22, F..erate K .. rner, 7n 32m voormldd~.
30, Volle Maan, 2u 23m do

Ámt tint R«Inktevr
ld'JAbeer,-WII u 100 goed liJn onderetaande

ptaat'Je In liw blad te geveD, 100 .ult gIJ mIJ
liJ ks vlrph~ten

In alltw\)<,ltl lip den DMmiooieD bMef ol correlocjn-
denti. \"..rae1Jllnen In UWekoloDlmen van ]eten
If8teekelld AL, lOO dleat tot nRncltt ua dl"n
die ;&IchA I. teekent, d.t er hjeten ter Inzage
gen ten mlJnenl huue, nllmehjk voor Al degeneD
onll bij dl' I&II'-te "ool'lllellllllr met subscTlptle of
koopen yu kMrtJeI! onuersteund hebben V
gl'llloYt!n \Vlj dat de heer ~ L or die A L. 18
gl'daan. veel te voorb."IIlI8. lIoe J,;IIn LIJ loeh
redehJldlt<ld ,erlanjCen. dat onze opbrl!nll'8t..n
mOlteo slaan met die \"I\UI ona
daar ieder melllleh bekend UI welk blliitel~lre,w(,ob
Il.OOt weder het wnt op deD avond der V"'tJl1IlAII,IJDlIr.o
en ala men hierbij ID neemt
lelechap de week te ...orea eea .He,aellice..vA>or,tellujl
voor den heer Jno Combnllk
vnj gild £41 161 Bd
een ,"eJ'llI~ tcr IDlftlfe bij ml)n
A L II nrkeerd IDgehcht, als bl)
dat het geseleehap reden lOude bebben om het
door ona oatmngen te vcrzwl)Kea. Integendeel,
lIjn er boogmoedig op te kunnea .... rzekerea,·
albtewel de nltetaaade geldea nog nIet allen
gea IIJO eD eenige onler ondersteuoers op rela
de buiteDrdietnkten, IlJ~ de netto- opbreDglt
geveer £40 .terhq zal lIjn, meer daD tot aog tge
Hollaadacb jlel8lecbap bMft kuanen doen ID
Mn kortea tijd Voor ....ur wel euo beWIJ8
Eeadl'llcb'" een goedeD naam heeft
...oontellin~en te gevea ID den tI)d
dIe MD mj geld over de £80 lterhag
bracbt, en dit bij .lecbt _der, UI wel eeD
he' geaelecbRp hoog in ac:bting bij
ktnd menleh staat ungescbreven Ik
venekerea, dat geen onaer leden la de
t.n gelden beeft gekollekteerd, en
(l8gIle £80) door ac:tintelt, spet, I'a
..a~ bet p.bhe.!r gewo.neo bebben,
oOl8n bartehJken dank be~uillea

Vertrouwende geaoeg IDhchtiog ua
beoordeellag gegevea te hebbea

VerbhJf Ik,
P FADDKGON, Junior,

Praaldent vno ~et Olaelaehap
II o.s Eeadrac:a'-"

PS Wil handelea Diet 1'Oorheng. Ala de
onwangea liJD. zullen WIJ de 't'lIIte Bam 0P6eTII
.... rut.oordeD.

I'

(( lt de " Yu.(Jujll.nn.

Beden ZIJn IVIJ geko.rlen tot (1
Tan Sir Bartie Fren', Ilan den
KolOlIIen nit de TranIIvaal " ..a~'rc'" ..n
eerste gedeelte van dezen
beschllJvrng 10 algemeene
aankomst hIJ, eli bt'zoek 111 het DDDre,nKam
ee I verslag vnn ht't onderhond
tatw aa'l Hennopsri \ It'r, wel
zOtlc]~r opmerk Ing voorbiJgaan.
lentlo gaat er dan loc OVel),
ma.kel! vali het Boeren karakt
op ...at, en we motten erkenneIl
nog al tnmellj k vlt:IJend v
Uitgevallen (jce II \Tower
plaatselIJke d"!I!I,8 dellWe!{O In

en SIr BartIe plegtig do Ics
Boeren oen zoo mooI CD den .'
zoekers" oen mlllder goed
Dit was van de Argus wel te
goed spreken var. df'! Boeren hl'eft.
...an dat hln.d dezelfde DltwerkllJg
doek heeft op een oolJen slier
de Argus razeil III hare dolle
terag tot dun brld va I SIr Bar

Zl)lle I':tc lIe Ihc erkent ID deo
dat hIJ en Kolonel L wyoll do Jr I
teruggebragt ZI)n van twee dwaallllilll.,rllnn"n
Zl) tot (hen tIJd toe gekoesterd FQ .........

naren, die lange Il flJ,1 ID het lauj!9lt!el,¥ecst
hndden hun nnmeh)k WIJS ge
tegenstanrl del Booren enkel
dat ZIJ llIet den moed hauner
oplnltS hauJell liet ondC! hond
latJe had hem getoond dnt die
belde op:lllgten (JP I'cno dwahng
had lIlet ...erwacht de Hoeren zoo
te V!Urieu 10 hun bClIIUlt, 01Jl

hnuoe onafhankelljkbCld te WI
...an overtnlgd dat. nIs ZIJ Zich U[~~UlIUCI"1l
geweld te gebrDlkcn voor ue

PnBTOBIA. Dingedag doel, znlks met le "IJtCJJ
ID de Grrutte VAnL..d"n morjlOO li lmt de nll1eode aan moed en zelft.oelVlJdlOg .~oU'V'~'J

proklamRtle Toor -'I>at, nR/lrdemaal er ollzekl'rh~HI rtJke trkCnnfllll1l8u vnu Haler
of lDI8veretaod beelMt 'mtrenl het V()ornem~n dor gen CommlllsarlS, erkennlllgen
BMtecbe Regenog IllIIt betrekkllllT tot het bandhav~n I aandacht veNhenen van zoo velen,
"'"n Brltech gezag 10 <le Trnn8valll, en nRllrdemaal bet de moeite geven om ~Il ondel"ZoelC
raaduam IS dat nl dl" t ...1 f~1 IVlrde wel!l!'ellomen. en 811Jf eli stork be\tpr~n dat
100 wordt het beslUit van lIarer 'IRJesteltR Uouverne- slechts vau el'n p'lar hel'thoofden nl
meat bekend jleml\l\kl, dllt d~ Trannan! Vtior al-
tijd liJn pn bhJven zal peo zamen8tellend g-edeelte 1'&n ZIJ Uit Je hooglo smal eli (lP
Harer MajesteIte belJtllllgeu In ZUId Afnka .. lRfhartlghl<ld Jcr Buercn 0,8

't Ulet, dat clIO dWlllllbegnppcn bIJ
Een IInder telegram 'rIlDPretorl~,ll"ed"t.eerd WoeDs- lentle bestaan heubcn eo dat ZIJ Vl)1",."Ar·nJ,m

dail. boudt hel volllenda In nmtront de ann. ut le - werden Joor het onderhoud lTIet
Sir Garnet \\ oll8ly 18 gl~tert'n bree(h,.;d "I, Gou· \VIJ we'en 't bl (nnrmg Jut

.... meur vlln de TrRn~ ..anl In de Gt1;lItte V8n beden gelooft. dat de tegel)8talld del

.enebl)nt eene prnkIAmallf',~lnhOlld~nde dat, Dll'tte- liJd wel nllslervetl tnl onder een gl
«elIStAande de herbaalde verz"k~nnll ter kontTllne bestunr. N,ds. 18 mIlJder ""aar
•• n de IlJde van Harer ~fn It'stlilts .,erteg-enwoordl- ,
gers, er loch rmlekorh~ld lf Wlerllrtlll![ blijkt te be- soonhJke biJ WOUIO~ hunnergroolo
Itlllln .omtrent de Int.entJen \ftn Il!lrpr ~fnJeste1l4 UI genoo~ om die IUlflvnttmg
Gouvernement tt'n opzl",te der InstllndhtiudInil' ..nn gemoed weg te \agen Dit IS Uit
Bntache heerschappI) en 'OllverelDltelt o ... r de Tmns van Sir Bartie :Frero ten dnldehJ
...aal ~n BAngeZlP,u bt't dl, nsll_" u, dat III luIke tWI)... Vreemd genooit, oveR wel. b'Mt
tthngen P!'DI en voor "llI)'1 word on 0l>:leheven, proltln- leatte voort te vertellen dat wat hl)
meert Z Exc d('n vi II en L.t be.~lult van Barer 'fll- ) dagen gezlCn had hem III de
]8Itell!l Oouverneml'nt, dill de T,II nsvn III Vl)or altijd I •
een zamenstellend d~el uI IlItmaken 'rlln narer Na- f gesterkt. dat de ontevredenen
J88181l8 gehled ID ZUId \'nka ejtl biJ h".lult met nl meerderheld der blan ke bevolk
Hllrer Majestelts ond.rdlTDen, In dat /{obled en I'lders, Boerenbevolklog nltmaakten
en lillen linde ren WIen h~t moge 8~n!,'1lIlIl, te gelMten 'VII begrijpen ulet wat ZI]De E~cel
eli te vermanen om ZIch dlenotert'enkom8tli!' te ge- kon hebben om hem f ot die
dnlgen lelden H IJ had gezien een

OODel1l1\}CollL·v 18 Jrl-Steren nIlllr lodJO 1'ertrokken I 300 a' 400 ou Jl
.. a.gens, waanD, aar

-c;;;;:-- I 1 600 tot 2 200, volgens tellltllC "U._..'~""
V,\:-; RFNS)WRO'; Z:\.AK I en 5,000 Hoore ,eelle maand lang

T~ PretorIII IS berl~t ontvIlngen VIIO den IIltelag W IOd blootgel!teld, op cene bal re
der ZlttlD![ VIln het Rondg-""nde Hof te Wakker- ha.dden opgehouden om middelen
stroom, .-oor batwel!.. TIIII lliIn8bur~ moeet te rt'gt- tot herinJ~lDg hnnner ger<><1f,le
ltaAn, en \\I\l\ro!ntrl'nt llllerlel j!"lIruchten-jreIJJk nU had kunnen weten dat elk~~ol
Ilbleken IS nlscbe-III omlO<'l' w"ren ~ew"e8t \d- kt.. J ' 1 '"
.0kMt COOpeT zelde, d,lt VIIDll.en.burgtl broeder hAm I oms seuen. annarIJ 8/8 talnJ
.eHOCht had den asn)ltlkIM_,.dl" te .erded ,,"en h, t- lVoond dan de otlmlddohJk VOOrtllll:-.ra·noo.
"elk hiJ IUIngeDom~n had met de bl)voelnng dllt de ha.d JIlIst een ondorhond
PaIr )UISt lIlet zoo beel eru"l/{ was Van Ren.hurgo, gehad: on daar gezien,
WI"IUI InRk de IMtate op de rnl WDII, verscheen ecbter I t" ce opzigten verkeerde 'Ul.ur"JlIlL'"
111eI. Daarop werd de bor~jjtelhng ,erbeurd verklaard ven door belanghebbende
~ een bevelsehTlft tot Inbecbttlnlsnemlllg UltlC8VMr- Nng meer b, dat on
digd De twee maDDen du) bet moesten executeren, I J
liwamen echter toor een diKte deur en vJndeD dat Voormannen van het Comité &lj.ngebqUlen
ftn R.ensberg weg WM ToeD de uitslag aan het handha"lng of vcrmetlglDg
Hof WRSmed~ed ..eld, werd IIMr dlln loop des ragts dot'n beslIssen door deu ru
uecntJe IIII.jlevaardllf U teg-en zIJn ellrendom. WRAma merdo volk88temmlDg,
~er Kotzá de JUrlel~d.n bed8ll.J.t8 voor hunne ZIJDe ExcellentIe VOOr%lgtlgu".,,,,,,,u.,
jfeUouwe opkomst en de wMnhge Wijze WMrop ZIJ WIl vau zIJno" versterkte 0
deD laster In de nll'uwsbladen, nis wllre bet hUD voor- niet had IUUIgenomen En t~h,
DemelI geweest, de ....et te wederstIlAIl, badden g!'lo- It .. d t II h d b
pnstraft I: g va... a a es ou I IJ nog staa

Zells vneDdeD Vl\ll ReDsbul'jl erkennen dat de man I ontevredenen lllet de met:lrdeIthelU ~."".""u
m.t naar verkeerden "'lid tt) IUlllli'rf'D, Ilcb nood ..l~ Dat begrIjpen WIJ lIIet
ia !troote m()~I,elijkheden !tew~,kt beelt. ZIJU lI.1Dk Sir Bartle Frere hangt "elr,,(l,I"I~~
komt lort.eliJk blerop !lefr &algea tijd geleden tafereel op Tan do Regermg 'I._'."~ . .,-y-

TABLE BAY -ARRIVED

8ept 30- r\dele, Oer bk, 693 19n8, II Altl,"ann,
from Londou lOtb July, to Lhl! port -C LeW18, a..eDt

30-Cllltlliflong, 3-msul ach, JJ,1 toIlS, W C J una,
trolD Sunon's Bay 28th Sept, _klPg - Wm ADderson
&: Co,~ntl.

3~atano, SSt Transport, 8,175 tonI, J HobeN,
dor N trom SlmoD', Bay -Anderson .\: Murl80n. agen~

Irw-.aj!io~lnllll " tan Oct l .......LydJa OudpIl, 3-msul leh, :l"14 tons R
LIDi"ell I Todd, 'rom Memel 17th JurIe, to Port J-.lizlbetb-
RII,Jla- Poppe & Co, IIll'n18

J-tit1ro1, bk, 673 &one, GADoeb, from Lond"n

j ht Ju!1, to thiS port.--Ju Sf'anght & Co, ng~Dte
l-Guat.afll, Swed bk, 312 toOII, () HorDbell:, trow

Sande~ all :.!5th Mny, to Port Ehzabetb -Poppe &:
Co, agentl

l-Oa~bula, bk, 494 toal, H Phl1rps. from SwanNS
I 28th July, to thillport -Anderson&: MurHJon 3iCeD~

I ] -Nalhilde, seb, 1.10 tona, J Stubln;t<>o, from
Purt BrAllfort.-Bany &: Nepbews, agente

I I-San Joae, bk. 3t);1 tone, J Groao ...., from SW8II_
I 19th Jull' to tblS port, WIth eoale -Andcl1IOD .t-

I
Munaob, agent&.

TABLE BAY -SAILED
Sept 30-Louil '\llred. seh, to Walwlch JlRy

~Ehznbeth Martin, CR.~f:lS" to MallrItjUl.
.JO-Ollrlmn, 1HMSt. &0 E~IAnd

Q,;L 1 I .1[D. Jó'J, CRMSt, ~ Oout Po",

14 W'~~eD
o do.

2 Oct.
:1 do

mr uz: =-===
NIEUWE MARKT.

\ nrdnppelen, per ! be o Jó 0-1 5 a
" mRlld ..len, J'l'r IL 0 0 3i- 0 0 "~
AZIII1. per haltAAm o J.! 0-014 0
I '11",· Llmolmen, per 100 0 I 1 - 0 1 7
II oemknol, 0 0 3~- 0 0 7
lopoen, per 3 hs I Ó 3 - 1 :; 3
, otet, per lb O· 1 6 - 0 1 f!iI'; nd~n, per 8tllk 0 3 0-0 3 8
I'., 1 rf'n, )ler 100 0 8 6 - 0 9 0
Onll~en, per Atuk . 0 4 (3 - 0 4 {)
UIIM.." JK'r 100 0 1 A - 0 2 I)
Gr~nvoer, per 100 Ib 0 2 7 - 0 ~ :i
lIoelldel'll, per stul, 0 2 4 - 0 2 I}
Kalkoenea per sLuk 0 P o -p 10 6
KaIIl, JIf'Irstllk 0 0 O~- 0 0 2
~Ilnrt.en 0 0 7!- 0 1 31
Llmoenl'n, per 100 () 2 6 - 0 4 0
NartJ"8, per 100 0 1 6 - 0 3 10
Uilen, per mud o 11 6 - 0 l2 0
VII,kens, lpeen 0 6 JO - 0 7 3 ;1.ZUllrhmoeneo, JK'r 100 0 o lO - 0 2 8

waarom bUl-
Beat~ur In de
AfrIka eene
bebben Toor

In den
, inboorlingeD

VrlJlltaat" ZIJD aan
en tocb IS bet een

IIUIIKli..Q., eCDlge ZUid Afrikaansche
heD jaren lang onafge

Ali Sir Bartie geen
het TerDletlgen der
hl] tot hiertoe gedaaD

een heel zwakke zaak
tc\l' ... wen. on IS bet wel tc

" gentletnan" en "man
eelier"'I~O hond bare poal~lO bhJft.

\ i it!\ I "1'1 \(.1 :\,

v ~ if" ('i'" Il (.()ti' ""
of, lndleD gij wilt. thl\al

J J nonU:Ta EN ZO )I ..

Oet 4, -Knap6tad, Purden eli Ezeis, vaD-
I' J BOI;JdAN

qct 7 -.MoISI! I dOOalslrnnri Vaste co Loue
GoedCl"CII, \ nu M \ an der SpuI)

Ell,. NOORClEN
Oct 7 -KUII~l lVIer, IIlst P quotberg, Vee I'D

goederelI, \ an A P H v ZIJl
OK 'ILLIERa fAURE EN co

8 -Wolverlana, dl8tnct MalmPlIbn,
!~'"el.J6n en VlUlrzcn, van A B v N Piele.

J!ARKT BN NEVEN

8 -Woherlans, dlstnkt Malmeabury,
fll Vaarzen, vaD A B. van N Plekard.

e DI VOR EN TH&RON
Oct. 3 -Slaogheclc, dilll WOIcester, Vee CID

tbsae Goederen, nn J C Rouonw
ft CAIlSON

Oct 8,-Klem Vallei, Koud Bokkeveld, Vee
eD ~e Goederen, van D J.' rmmelman

J F PIzrrz EN Co
Oei. 8 - W t:lIlDgton, PlUlrden, VUil Jan Malan

1 C 8TIPBAN.
Oat 8 -KookfoDtelD, dlst ClanlVJI)lIlm, Vee

en Losae Goederen. taa J A Engelbrecbt
J " lIooaBBIS J Z!I IN co

Oct 9 -Malmellbury. Vuta ea Loaae goede.
ren, yap E. l'. Ford.
E! !dL:!

STELLENBOSOH.

Ik wu .... 0 plan ook, om no eli dan "'001' U lete
nrbaleo vau onle Dorp en omtrek Ik wrl.len d
IlW Oourant fn ODle DI8tnct aftrek knjgeD, want
Ile~ dit voor u, omdat R1J geluliteerd door oOIe
Ll(l~ &0' nel v..or 0::' In die \V Itj(evIng
~fallr mlJn Broer Jacob WIS miJ weer te .hm,
WIl miJ foor lIJ die Jlll\k Ik denk llle biJ miJ _"~'_'I
gefop heb, dab la het glnoeg, maar dIt I' alets,
daar Oompltlcl", en Ik lal Broer Jacob "IJle,
miJ' OpvoedlDlf aet 10 goed Wil.! ale ZlJDe, en dat Ik
ook .Iran courant IebnJ',en.
Nu &ot die puat ODI lIIl eardllgs kiellIII hebbe

voor Ollse Die&ricte Raad, op Woenadag deo 8 vaa
OctOber. Die .. ka la mer. deurmtlk&ar MIJn Heer
vno Ooteboom IS weg na 'VIJDberj!', met rugplJa eD
"I, en kom nIet weer om IlttiGg te nemeo. Ik bool'
ala de ED8D1Chea vlD on. Dorp ep DiatMct ng te werk
.. I rua, daD .!rom <le .. ke WIer reil. ea lulle moet
Hakie maaaen killen, die nrstaod vau pubheJre
aake hebben. Oom Fhpp aal ook stua ...oor oUle
Dorp, al woon hIJ aan Klapmute HIJ II eeo te daoll!'
!roed'e kerrel, ID Ik heb hem ook hef, eo Ik hoor die
T)ermaa op dIe Dlaner heef hem 10 een poot kom-
pleme.t gemaakt, m.ar onl moet toch niet verge u
dllt hIJ Oom UI van "klelo Panl" die IehnJvfl, due
denk Ik moet Oom Flipp niet 10 Mumer~lDg kome
Net 10 ook met Oom Paul, klela Pllul .I)n vader
Wat zal dl~ afjlne 1 Eea Famibe Rnad, iwat kl\D
ODa .... rwagte P Mur Ik vertrouw dat 00 Fhpp eo
Oom Paul dit lalf IIIlIDaleD, lIa lauJd. I ea teruS'
trekke 1.Ir .... rwagt dIt van al twee, 10 !1'er ala 1jt.

hen k.. i
00111 JaaIDe Holm nrdlen ook dat biJ I de R..ad

kome. Wnt die Haad UI veel aan hem ve hjl Plet
Selteoall'ellgt II ook eea man wur one op aa rekell
Hil UI moes ook een van MI.ter Mekloklillg *IJn eerste
lehoolkind.rs glwee., en spreek Eagela ala een En-
"bman. 0 lrlede M18ter StefeDs het moel ~oor hem

I d d gele.r In die taal te ep~ke, eD IIU lAl dit hem stl'llQ
Ita we boor Idn8 vau pu kome, trant Ik hoor Ollie Dleawe Maglltniat

ICe ulgeD IJ, en en wat one kriJjre .preek geen woord Hollane
kj &ott deun elnl! Klela Kooe' Villier b.,.f ook groote un. om In te

badegDe°
t

aïd~woor~, I kome voor BottellnJ en Killpmuts Die vqnlle Lid
19 k b veh~dae, I JtefOf moes Ultgf'b&klre, zelt llJO Eed_mpa II ook
er bo lj ge ,ea te~en hem kleIn Kooe is mOei! la Europtt jleWeet

merll·'dn ee.," ttel ea ':!.D.. ~r IAla biJ weer mag gaan, ka. hiJ 'oor klein Paul
uen g~vanl!'eu. I>Ur L,.. KI P I h k L dh bbe bl I d I met WIm me Deme ein au, OOr' I ~ II I van
e n. ee III en die klem P",leweat op Stenenboec:b, en word aD

JJ.IIi~'ol~rea'I18Db:I°rg·iJl!wam g'etrelot 1'oor die groot Parlement la de Stad "Jan
weg te -:il I~ wae Boompie" .. 1 bem durom klop, ab dIe tW88 tfgt>D

dif,'lr"wlinnia. b h~ veil makut kom, wallt biJ kan moe. ook al f1uu lpleUl
t diJ e voor- maak. AJ88, AJU, ala Ik "eer ICbnjt, dan zal "IJDde~qv:"..!an Tan brief C!8n weiDIg IaDger weie, wut Ik WIl mlJlJ nD

"b~bae, en I Broer Jncob DIet lut ondenloen.
gl! ., IJ IO~ I • EzAu.

nlJ eeDe rkl.,.ng I PS. Ik hoor daar aal een groot Verpdena, Weie
up hur .terfbed Mn lo oall Dorp, Q_j) UDlIt ~Maanda" OlD IChilrlrl. k

d.! .... rte. mlde die wet alt make 1'oor do Twee H9nderdJ&llg Feett. Ik deak

DIet l!ebllldig aan diefstAl
G Smltb "I!rklaarde nIl

'Jf::lIJaell8 II)ne llfwellriheld demV("~:I~~'!~~WIlSop Zljll8 plaat.
V WAren ..enoeheldeno

ook lut den kelder,
n,LAr de gevangene

en lOet een If8I&olen
.be<:014 •• WIlS geuomeD, verklurde

8HtPPIlf<3 INTELEOENOE
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