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HID- EN OOSTAFRIKAANSCHE
. .

KONINKLIJKE MA)LDIENST.
!le Stoombootmaatschappij "UNION"

. (GIfLUIITEltllD).

,ja Madtira, om del' aoJ.ren
Helena eli Asceusion alllll~!!~"nde
tu,~chelltlj(lrn.

GERMAN, Ka!)l. COXWELL, 11 Novemb,·r.
A.\IEKIC'\~. Ka.pt. WAIT, ~5 Nuumb,r.
1';, ETOHI \, Kapt. LAlllIIER, !) Dvc-ml.e .
TECTO:". K pt. LIIGH, 23 December.

'Uil lir;, KtSTJA \ t;~s t:N N.\T.\L
• \", I"r~~, Il. ,ij om de veerti-n 11."en, na
aa k.nn-t vau i-di-re Sto ,,,"not 'all E f,:~la" ,
en leus i. d,' 28 da~c(\. .et dl' Stoflm'.Out na~r
Na",r h r· reis VOl}!', ,·a .. r

~.,. "

De ...OndergeteekDn.nJ..n

IG8Dt\.G, .. '..J(i
~

Ezels ,! te .:Ko~p'

De Stoombocten deler Maat~cbnppij "ertrek-
ken v, n Ka1r1ta'l naar '

i '

TWEE SPAN gfdrllllO\'tó. Elet., "fD 5
oud, ",ord"" te Koop 8&JllebodeIJ in

boeveelheid, op de pll"" ' Kalkfqoteill,' lloeO~rll!

8. J. v. D.

'rHOS. r:. FULU.:R,
l·ickkur li"""r,,~l "oor Zuid ,\{,i~a.

- . i .
IERKAAR'fJES Ya" .alle klusen, ,te~t!n

,l!Il.' t.erug . uitgereikt .or~t-II tis ,olgt =-:-Tct
tUllICltOIlI,llllleJlllde Sta.tirQI op den 5den NoYemb~r .an.taande;

I'n,al de tUlScbenliggende ..S~.ttoó~; per de
6.iO,· vali )falmellbury om 6, e~>van .Durban-

. te Kallpstad eli Zoutri,.'ier ,m,( de :Treinen,

.• m, op den 5den, en om 7.10 ~Il 9.~ r.m. op

5deil genomen kaartjes auIJen~v~Qr 'de terugreis
op dtn 7den. i ;, , I

t breed.poor-gt!de,el~' der li,hei ; is bet aanLal
rij luigen Feestelij kheden te St ellen bqsc:fl ;wenschell bij MA.ljIMESBURY.

~e\II:,~~.!hce;, 5ul!1I te fJ/l'I!tlot"Zil.rzkt worden, wordelI bezo~~err oitgf'!lIoodigd EXECUTEU,RSKAM
" De .'r,,·ili 9.25 v.m. np il een Speciale Trein eli ~al ~lechts "JhU -+,:---
j v("tschllfFen a.n~ beperkt II.llIal van. de late eli 21e KlalS~, é., un Stellell- JD den loaolventen !Boedel van FB.ABgom
'l'bosch' terugk . 5 uan, ! ' (lUA.NGlJION •.

Tell tlerieve Pa88sgi.er's van ~;, Malmcabury.che· Lillie; zal :Villi. de J,uhkti~ '1' r rv r;

Mul.lersvlei e ..n '::>DeC'I.lle ,!rein nllar ~~ellenb~sC.h vertrekken, ollmidd~lijk Il. IUII~lkom~, j VER K 0 0 PI N G
Van d.fORTu·in al r, .he Uit Kaapstad ~eirtrekt om 8 v.m, op den 6del' i ' "

Pau ..!(iere I" Kaap!ltad en ZO\l~rjvier, die voornemeue zijll op den 6dén te gaan, ' VAN

gelieven hunne rt jel op den 5den te ~fme", opdat. er plaau moge verrcijaft worden. .Vast- eh'
1 i JA.MES DELu, Directeur' wan Dienst, I

en Directeur VIIn Di~~t, . . DE ONDERGih
4
-. -E-E-K-Eï;OEZAL OP .

1&79. ; [ Donderdag, 20 Nov:
HELA. 'GRIJ VERKOOfPING. ,':1.PUlILBI' &l'IVRKOOPU, , HET V ASTGO D in opgemeldeD ..........~".

N ZEER . :', zijfide een fr . Er{, gelegen in.

KOS'l!BlABJ: V \TE "GOEQuBN ;a:~?;~;~,:.:.E~t...\1~
j

. . I Water. 'Behalve il t WooDhuis, dat gel('iefeijjkAAN PAARL.:, ingel"Ïgt ea zeer .e Jes .bewoond is,
. I i v8l1lCheidene 'Bu.it8QverLreklteD, ,allen

• D E ~ N DER G EiE'E KEN 0 'E Z-A L lO;P :b~ie'tI:::ed;~rokt:der~~t~eRlk ....1iv>~.,

m I Id' 'd n 19 ~.. .. Gov;::;::~'W\w:f)~~~::~,belttaaallM

wel
' 'w"aa-~l'. ot" 08nS. ag,. :.:~.: 'f. ezer, ~~~~Je;:~e~~~m;!o~u:=~, .DUI&UI.IIl.

Hl,"afAN nil g I .~ banken, Tafels. en, verd6re ..
hj" .....,.", '. i PUBLIEK DpEN VERKOOPE:~,! eene hoeveelbeid KuBiek, 1 FJ

. ,.. lUI E T. R U I:.·. ·M . BON U S.:~:. "aar~&D 6én bijzondere waarde beeft
I"" rakken, eus., ·en7o. i ", '

de . 1.. Dat "elbe~;'"d~Eillcndom, gena4md ct GOEDE HOOP." met .h~t daarop staande, EeD LevenIlpolis : vaD £500 in de ..
~I ~.grOol e~1g.er.nflijk . ubbe! Verdieping Wop..nhui.~. onder IJlere? Da.", tbans~e.woond door en Levensverzekeriug ~aat.tcbappij, gell'8gi8tJ~1'd
" 'rrhuu~d aau de bee on J'. C. KluoE en W~RNIOIf, bevattende ctrca 20 Klm~fS, .l)llp~lllen 811 liedert ]869. picmium opbetaald

.",PI,!w ••• ·"'.11.·.... Keukcllf; fan "lie ~t'tilllkkeQ voorsien en ~I d~(I~belten staat van reparatie, lalsmede Buitt'n- .September 1880, ~ .
jlebouweu, zooals ~tallen. Wagenhuis, en~., benevens een open Ituk Grond, l4t'schikt 'oor .' B. WETHMAR, j
. Bouwen andere ..ei'den •. He.t eigen.dom js gert'~im in het best" en aanl;er.-amste.ge~eehe Cnrator
,~Q het Dorp, Z)JII~e slecbt. 10 lJulluteq gaalll un het PlI8rlsche Sta'll0n, en IS uuerst Malmeábury, 31 9ctober 1879. ! .
geschikt voor bet :lfijun van eenigenHaádel, worde!lde 'er nu Twee Winkels en andere J.W .• OO~ Jr.,t Co., Afslagers. !
Itezigheden.gedrev'n. . ·1'.' l' ~__ I

2. Het Erf.s.ella~md "NOOITVFlRWACHT," met het daarop I staande groote BEV,.lLLEN,-tcrStellrnb08Olt, op den 3~
"'oouhuil, onder i:jitroódalr,. in drie Huurhuisen verdeeld, thanl be~oo~d door den heer Nonmbel:" ~879, Mej. W. F. T. TjU'
P. D. VOIG~ eli l"l~erep, een goede ~uur pp-brer,ge~~e,.' benevene BUlten3e~o~wen. Het BLOKllBIITBlll', "all e De Dochter. . I
J!:igendom 11 medq.' beplant met Clr~a \3000 WIJnj!a.rdstokken· en ~ert teven. een ' I

uitgeitrekt stuk Tqill~rond ; ook il het w~gel~s deseelfs lig~~'i1g aitn de ~ai,n.traat.en ,uiet G'E fReUWD, m~t' Speci .•le: Lieenne, j·te. •.
.~r '"811 eerstgeln~14 Eigel.~dom gelf'gen,. ghcblkt voor bet drijven van el"lll~e,1 Handel. . . Groot Dr..lr:e steln,len buise Yan LJ:'. .
.: ;1,' , Weduwe P. J~ ~ETIEF. Baln, door Dd. J, G. Kuo&, op de.n 3'~D

Paarl, :) Novep1, ber 1879. ' . i i: October llatat1.,-,J~coBj, MUOUETIl4 H.u;...-, .
, KANJI m.et I:5TI!PIl4N~S F. P. DB VILLII~ 1!.I8IaDDE VILLIlCRS, J'~URB & Co., Ars_era. deP&ul. . I 1

. N.B.-" jp"1 e ,ver.' koopi~ .te ~.:.\,'nnen; 0'fYII- Il tt~ ;..~m. p~! :.ie..". . \ .. ~.. . .. .,: .
~ ,[.uit 11~,err••tea e. 'ria.e. I

Kerstmipkaarten! : Nieuwj.aarsk~arten! Wor:e~:~::;~~::~~;:::t2~~::'r1:
'1 I· ZIch te Demen mlJ~ 100 .erg.llerde eéb.tgeh~e,
i I Gr te V rsche"d nh·d IC' J ~~ n . 00' ,e , .eel! ;'. ::~~.D1;a;:Ali'~8rt~1~ikTfijd~h ~::re:lD~:.
ii TI VE~KRIJGE1!r ~IJ ! weken, . In den o~derdolL Y&Jl 70 ji:'eu lea
ii I '. 1 10 mn·,den. ,! . i

BA~~Y~ ABNOLD & 00., ~al Joupha~ ~9 bCI~~i8~~ TOl.T; ~

. lIaIfelaan iD)Wtootbehoeften; Adderleystr~tl . , J i
A.. 11M4,_ •• te., e. \'rif••• I

de hand te kU88efJ Il'e mij getl.g'D beefr.. i 't Ii 1'1HEB EN ONLANGS PE STOOMBOOTEN ONTVANGEN . . ! H. O. OREEnr

EEN VOLI EDIGEN VOPRRAAD GEFABRI~~fRDE i ~1~etlbU,y,3,~r~.e~·,:.-:-~~

1'0LLI1', EI ,( ITOEI ..EI· 60E.~i;ER.BN·'WAan'Ti'amfIie en Vrienden~! .' ..'. JJ ~ U , ORD beke~ld gemaakt," d.t het e.: Vo..·., R HET ~S','.. oME. . RSAI' ZO:E' 1-..' T....,' .. . Heere ~h",,~d h"d~tot tich le .. ,'ll~: mIjne t..-eder" ..heiJie Ecblgel.oole GE_n'tDA .

b· d' t;' ~ Laag t NJ t" . ~O'OT&aIN~Gj,lU!~UA' &IIX, ~ebolf!n'1io_L,' ..n le en eg~n ,:.-ue S e P,'.~rlngen~·In dfOOoudrrdom ,.a~ 38 jare., en 1 uli.ud. 'Zi' ..
.; oYerléed op den aaO l!:e.u wan: ZO_od81', d6'~21': .. '

deser, ter plutae Fteurbaal, distrikt St 1.aa, 'Sif. ~---RGBS'fRA AT. boecb. Diep beto1rd.. c . 0- .

;. : ". i! . P. A. kO i .
. 1

Naar Engeland'via Madeira." ,.~:.,D' I Ko. '.\Iaal! o-t GI'RM;\N,
4:'t":!:.. C, .'. C')XWELI., Gt'(iI:~v"er·l, 1:",

Jul,,, • I) ""/~,I elo ,', i t r e kb'll up I )I:"OI,SUAG,
li K r m' "I, teil ,I UI'.,. " I nmid.·o.c.(~. PasSHg'l'1'8.
\'(ur:j, Il ,,",rzr.cht ";\fl I o,·rd t~, gaalJ au» d~ On!" I

K ai, Alfr, d 1'ok , lil I la' c. tI"r: 3 uur 'Ii I·a·d·l.
da~~. (;, l'" 'Hdill;: 7f,i oll'·Vftn;.:e, wo Op!! 11:\ 12
uur 's Di"lda,s op 'Jell ti. g 'a'. v. rt n-k . Your
trae',t of p 1:-8ét;.!e '1u~, men ililllf.Ot-k ola I ·de
I\.,utOi C" fall J,. . ~tl}omu,:o'lIhatsclI~rpij
"Cnio,;" '\0. 62, AJ '('11 y,trnj;t.

Naar E"geland, via Ma.de~a.fa DE Kon. Mailstoomboot .
• ~~, ',:, t'i. " ., ~"" . ASIATIC, H. OWJN, 4

~~' Gezagvoerder, zal ala boven- N"bij
gemeld vertrekkeu (Jp nONI'ERDAG, 13No-
rember, t en 12 ore, Cs middags). Passagiers
wordt'l! verzocht aan boord te gaan 8&Q de Oost-
kaai, Alfred Dok. niet later dan 11 nnr '8
voorruidJags. Geen lading zal aan boord geno,
men worden op dell da~ van vertrek. V OOI:"

Vlr.lcbt of passag(! doe IDeo aanzoek aan. de
kallle'rel} nw de Stoomboot Maat8chappij Union,
No. I.;:!. Adderleystraat. .

",'j;'UCI"r&ee~ W:'F:, ~IP~, wensebend. e..
verminderen, heeft den
3 SPAN
- STUKS ~ .D.v ...,......

I 'PAA~ uitgez.ochte .
: 1 PAAR mooije tweejari~e .
1 PAAR keurige tweejange ..,v.u.,LJ~

6 Jonge PAARDEN, goed ge~~ld. '. t.

Uitmuntende jonge EZELS, van 2 en 8 j..~~ileIscbUct
Extra Vette Káapsche SCHA.PEN~en
Extra KAPATERBOKKEN, beiden de _Uo.ht
PAAR prachtige VOGELSTRUIZ~N 'liffCIlti1:nPl.
Groot, VOG~LSTRUIZEN, met 3de
Mudd~ ext ... z\fa&r Koren; geschikt .
Mud Rog, 2Ó';'Mud ·Vroege ,Garst, ens.,

VAPIrfV'onlng zal w~eD a&ngebragt.! .
.' .

lalle. 'nnclaUt ea ... '•••• eln
".rlle•..

. DE

Naa.r Mosselbaai, Algoabaai .. Kowie en
Oost Londen.

'. DE Kon. Mailstoomboot I TEU-
f\ TON," R. A. LEIGII R N.R.

'.. Gezagvoerder, omtrent 17 Novera-
~;. ,'.' bel:" van Engeland verwacht, zal

als bovengemeld vert rek ken, wo" spoedig mo-
gelijk na ontschepu.g ran hare Kaapsche ladiD~:
V oor Vracht of Passace doo men aanzoek bij
de Kautoren van de "'Stoomboot Maatschappij
[rioD, No. e2, Addcrll'ystraat.

-----
Naar Port Natal, Delagoaba.ai. Quilli.

mane, Mozambique en Zanzibar, te
Mosselbaai, Algoabaai, Oost Lon-
den en Inhambane aanleggende om.
alleen Mails en Passagiers te landen
en aan boord te nemen.

-;Jo; 'DE Kol. Mailstoomboot
- ..':-' ,< "ANGLIAN," li D .
~... TRAVERS, Gezagvoerder, zal

als bovengemeld vertrek ken 7000" spoediz moge-
liJk ua aankomst van de K . .M. M. "Teuton"
fall Engelalld. -,'oor Vracht of Passage doe
men aanzoe'l bij de Kantoren van de Stoomboot
Maatsc)'appij l.:.niun, No. ti;;?, AdderleYSitraat.

lO

\ .

grazende"1 op .de
·NABIJ

.........""'....,...·lezela,di~ ontscheept lijn dit
pl'fceelell teh gerieve. 'va~ kooper! . ,jil'04:b '.

/\UlD-A}<'IUK~ANSCHE
KQNINKLIJKE .MAILDIENST.

Ue Kol. KOIi. Mail Li.if.
bij

I)1-: :'·(Otr.LOOlt', ,l,z.r Li: i,· "ertrekken vali
K"lIp~ad IIHal Lfo'lldcll 'om den ander~D

Di, ~Sd,lt, via Mfldecm ~n Plymouth, te Si1ll
[ir/'II'! 'n Asce1i~"'JIi AaA t'j!gerllie op lil Plalde
IU~8clJei.tijdell. He'ollrka"rljes "Ol:"denui.tj!ereikl
I, C~" o·!.~ vrrminti"riuil \'1111 10 percent tu!schtn
EI;~elat,J en de Kaapkolonie en Natal.
~,)Y. 4. DUBLl:\ CA~TLE, "'apt. JIIFFlU8.
:\0'. 18. nU:"ROI31N CAi:-TLE, Kaptein

WI~['RESn:B.
lhc. '1. \rALMEn C.\STLE. Kapt. YOUNG.
D,c. lG. WARWICK C \:o.TLI':,K:,pt. ' ...·£Bln •.

ANIJERSO~ &; MURISON, AgeDteo •.

v ,

, "

BIJ ZP. wordt de aandacbt .der Stokers, "ah S.
Artikel 2 vin de Ac!cijnswet. No. 2,'

tussehe dell 1stI'll dag "8n M..i en den Jstell dag. '
van l'fo\' ber en d("u laten dag van .D,,~ember vali
luiuen of anderen geautotiseerdeu Beambte' vll_n "
~t!schre I opg~ve te doen eli te ov.erha~digen, .die de,
door . il gestookt sedert de Registratie of laatate
de hand t, nl(~t de lIamen eD de adreaaeli dtor

~ebreke waar .. n .ij ~nderbe,ig zullen :~i ....1iiN~';;IIr .. ' ....... nr ....

r dail £50, en u.., verbeurte Uil al MIlIlA",-""" ZIJ

480 Kupsrbe Se•• pe.
280 Mn'B. ..•.
50 Bokk,..

\ïUJDAG, 7 NOVE.MBEl\ A.'l..,S~.,
z"ill'll opgpmt:Lle Scuapen eo Bo'lken, In

ra lo~.I~ CO' ,i'itir, pt,bli ..k WOrdy" v'l:"k(Jch~.te
I. ut::; StIltic, Zij lull"l .eker I're.!t'1.t. ZIJD.

J. L ,VU PLESSIS.
J, S. MARAIS" 00., ~

Die

, .



annexatie Britol>CheGonve"ne~
~~ 'in do IU\ng~komen, een man:
~u~.het oer .uljksregering ~t
~18 haast 'C~n Rnde~. ~tst voor hem h:W
beSElteD,verzekeroe, dat.hijinde Kolonie getli
~Dble had ontD!oot die tegen de "nnel8~ie
was, en ~t er tn het Trt\nsvaalscbe ~lf
~ul' W8lDlge mannen wIlren, die 'het~~n
gedaan was OD~U' wilden gemaakt ·lIeb-
.ben. Natuarlijk. moest de .deputatie ,jll
. JEngeland verneme~ dat zij geenszin8 ~e
Ie:oe~en8 ~n het T~n8Yaal~he volk Ter- •

nwoordlgde en moest ZIJ onverrigter
e terug keeren. En alweder juichte men

I De dep,:,~atie [."ram teru~ en ve~14t';
~elke moolJe wOdrden de Britscbe minister
in Engeland tot baar ~ gesprokt>tl. M~r
~ie, )let volk bltJ;ek intoaschen wakker Ite

. t' ~jn geworden ~ hechtte aan al d~t fraais
ottel ",uroe. It pn:;e ~,:"a~ankeli~~heidl!"

r lUBUWE KAReJ oe~t:e J:let toen. . W IJ wIllen vn] zijn len
,. : verkIezen geene~tsChe Regering." !

6
' _ 0 16 Toen begonne de mannen der anne~tie

Aardappelen,per 3 bl. ,g lf ' ~j op hpn neus te kijken. Zou Shep8to~'1
;~f!:~C:I~b. ,.. 0 ó ~,- ~ ~ 5 . slimme _pclitiek r 8lot van rekening t4ch
Biltóng, per &tuk, 0 1 lt - 0 1 8 blijk-:o.Ae verg , te zijn f ~Il de Rijb-
,Beet, per hoi 0 e . 1j- 0 0 2 regenng toch ac~ter de waarheId komen len
, Y",nden,peIltuk. 0 3 -t, - 0 3 i ontdekken, dat I zij door oD\'ertrouwb~re'
}<]ijeren,per 100'... ., 00 QT .~6= ~I~ 0 informatie was ~i,.leid om oe Tran8vsaI: teErwten, groene, per 3 be. .. a
Gllayu, per.l00 '... 0 2 i - 0 2 1 "nlle~eren en e anuexatie te bekra4h-
Groene Uijenper boe 0 0 ói- 0, 0 ot ~ige,n?, Men hoopte, dat de tijd wondri.!en
Groen1'oer,per 100lb. . . 0 r : 6 \- 0: ;2 ~ to,:,. werk~" De boeren zonden het
~n::e!:~:.ruk 1~ . ~ \ ~~ -;- ~ ~ 9 ,Il~lteren we~, moede worden en ten laa~te
Honig, per I\). .. ' . 0 q hl'- 0 (J Il} , bIJ. h~n Beitach onderdaanschap a18on~r-
'Ha"8lgenen,:pt!r 100 lb. 0 '(i 6 - 0 'I) 6 Pl1ldehjk berusten, Heleas ]. al weder 4ad
Kar, 0 /) lJ .: 0 ,6 6 men misgerekend. De tijd, in plaats ian
Kool,per stuk". ~:ï 1= g ~ ii een kahnerengen invl~ uit te oef{>n~n,~=:,~;100 .:' 0 r6 ~ - 0 7 10 'bleek de on~vredenheld al m~r en mi:ler
Leuunetjeeper 100 0) 6 & - 0 6 6 ~ ve!"'ter~en!, .~~ ope.~bare vÉrgaderingen
Nart jee, per 100 Ol 1 .11 - 0 7 1 ~erden al fAErIJler bIjgewoond en steeds
Patll.ttas, pet' 8 be. 00186"Or -_ °0 209 60 dreigender de taal dier verga.deringbn,
Uijen, per Gud E .~ hadd d d l'W
Wortela, péf'< bol... ,,0' é) , - 0 0 1j IJ toen . en e ~l1nn~m er ~nn(lx~tie
Zuurlimoenen,per 100 ' . .1. 0 2 & - 0 2 10 een .mJd' i;.l n. ZIJ souden Sir. Bartle

'rare, den 'glacatongigc, zenden om de
Boeren te bep~n. Hij zon verg~ld'
worden van een knappen Holland~h-
Afrikaans.<:hen predikant, en te za~en
zouden ZIJ' de boeren wel kuunen over-
tuigen, da~ ge~eel. hun toekomstig heil
,.£hiDg ~an het. b~jven f'ier B!'Ïtsche amijte-
naren 10 het l~d. Wd, SIr Bartle ~Pg.
Bij beurten vl~de en dreigde hij. ~r
ook HJ:)( viel eéne totale mislu~king ten .
deel.. Ten laat,$te echter hechtte hij ~n
800rt van geqoalifiëeerde bekrachtiging ~n
de petitie van ~et Volkscomité aan Ide
l1ijksregerillg, lip! de Transvaal zijne o~af.
~"elijkheid terug te gev~u •. Eo, isis
gevolg daarvan,: verwierf ZExc. werkelijk I·
~kero mat~ va, populariteit in het l~d. " I,
Maar zie, naamfelijks had hij het ,Coo}Hé
den rog toegekt*rd, of hij schreef C~08
dépêche naar Eqgeland, verzekerênde, dat
haast .niemand ~n het land de :&'pnb~ek
terug. Wenso~to I En nu is zelfs ,de ~('()r
Thomas Burge~ niet meer gehaat in Jhet
l~nd dim ZExc. ;

i ~ Nog meer. n Sir Burtle Frel'e: en
TRANSV A.A.~. ot Sir T. Shepstone verzekerden~ oat het I~nd

DE boeren heb 'ben niat, al1~n: te Middei- eene vrije con. itotie zou krijgen, .oe
burg en te P~tchefstroom .paar ook in het regering zoo. v j als die der Kaapkolobie.
distrikt Standerton kruid uit ~e' winkels Die vrije consti utie is uitgevaardigd j en
genomen. Te Waterberg weiger~n zij belae. blijkt niets mi der dan' ~n allergrofste
tingen te betal~n, tenzij ~Utl! quitantiën beleediging te zi n, Het land wprd g~-
word~n gegeven uit naam !ler! Zoid Afri- nexeerd om ee oorlog met de Zulu, te
kaan$che Republiek in plaii.ts ~er Britsche v~rruijden j en h brak zulk een oorlog
,Regeririg. Te PotchefstrOodt _wamen vijf UIt I omdat he lá.boreerde ann idbe-
honderd boeren den landdroat ",nellen, dat rente' zwakheid, n toch trotseert SecocJeni
zij geene belastingen zulle~ 6~rten voor Je Britsche Re 'ng tot van daag tOe.!!De
den elfden December, tege~ w~ken datom regten der Ho14ndsche taal we~en jge-
het 'VolkscDmit~, 'een groo4e rergadering "'I\al'borgd; mAAr pas was de Inkt ~er
heeft belegd. In Ntellw Schotlatld neemt de anllexatie-procla~atie droog, of die r+n
ontevredenheid met den d.g :toe. Dertig werden' verkracht. En op dat alles \verêlidA
mijlen van Middélburg ~ijn lYM"hOnderd of kroon gezet doqr, juist nu de Seêocothi-
duizend boeren in lager g~r4:lrerl om de oorlog op nieo w ~taat begonnen te -wor4,n,
Britsche troepen te tarten,; !e~: allerwege den bnrgers otJ'wettig kruid en lood: ite
vreest men dat het spoedig ~ ~ll botsing onthoud~n. Enl dan durft meQ'DQg Pn4tieo
zal komen tusschen burgers ~n IjQldaten. 'Van gehoot'Z8&mijeid aan de wet! , ~

~a~i~ is de. korte .op~ing. ~er . 18 be~ no ,vopder, dat de partij va~~-
bengten, ;welke In de JO!< 1 weinIge .,npend verzet met den dag aangroeIt; ID
aagen uit 'bet Tranlvaalsch~ _lons kwa- het, land, ~n dat een krijg van blank tero:n
men. ~oodl\nig is de zaken I :;.,! Dd, welke blank zoo goed .~Isz'eker is f Znlk. een k~g
een Brltsch Bestuur van tW;e8llen e6n half zou &flnvloek ZlIn voor geheel ZUId-Afn~a.'
jiu\r in bet T~ansvaalsche w~ijte~~Het is een Ove.ral 'waar Eugelschman en Hollandsb~e
toestand, dIe de annexati~-.nen van AfrIkaander te ~men 'woneu, zou dez,llve
12 Al>ril 1877 zich zelfs pi.~·in honne een tot' hier t.qe ongekende verbittetÏÏng
meest zwaarmoedige oogelll»~~tln voor- wekken, die zi,ch;zou II\~en gevoelen in ~rk
stelden, en toch ~ het enk!?1 ~etgeen zij en staat, onde~ vol W:aS8eneu niet. allbln,
konden verwachten~ l-; " maar zelfs op school. Het is daarom, ~t
. OP. eqn oO.~I_l~lik, "aaritdde! Repnbliek wij willen h~lpeb aan eene laatste po~fg

ZIch ID ~.~lJ?hJk1teden, al~ n;weëD van lom het. onhed t~ voorkomen. Laat et'fl6
den pas geemdlgden Secoooe~-~rlóg, vond deputatie Parlt'l~entsleden en andere llP-
gewikkeld, kwam Sir ~e9philn8 ~hep- v~~edrijke mann+n hare opwachti.;g mal,n
stone de Transvaal b1ODep.; Presldent b~J den Gouver~eur om plaDnenle beeRtje-
Bnrgers wist dat hij' kwam pm; de Trans- ke~, ten'. einde .iden' gruwel aJ.s bortr-
vaal te ~~DE1x~rel1. Maar ~nbliek heette krl)g! af te wenden.. Laat .znlk eened i"
het dat hIJ kwam om, het lahd te helpen., tatte hem helder yoor oogen stellen, wat'
In het geheim werd tnssahen hem en, gevolg zal zijn éener volharding bij de
sommige Transvaal8che ~wi~ds,lieden een litiek, die tegenwoO~g in het Transvaal8p t

plan beklon~en, waarbij het land zon-, wordt gevolgd, .n,zIJ zal de zelfvold()eolqg
de~ tegenstand lIOu komel.. onder de 8t;Daken van-61 voe~ zij ookjniets ánder-
Bntsche vlag. 'Opdát er DIet zon wor- rut-ten laatste ~h lets gedaan te hebb~
den geschoren,. werd tus~0lJie~: President om de Rijks~ring in staat te stellen, af~-
Burgen en ~lr Theophilll~ gekontrak- ter d? waar~ld tie komen. " Het bloo1e !fIt,
teerd, dat er zou worden geprotesteerd. dat lDvloednJ~c mannen te Kaapstad ~ch
Datplart werd.trouw uitgevoe~: en de heer hunne zaak hebben aangetrokken, i'.Qp!l
Burgers kreeg een Britsch pe~si~n. Men outeneilencn over de Vaal tot bedaren kp_!-
meende dat de Ttánsvaal nn vqorg~,'zon- nen ~rengen :en, den kwaden dag der Uit

dér slag of stoot, Engelsch was' barstlDg althans, nog eenigen tijd verscllU
en allerwege 'Werd gej~icht ovêr ven. . ,
knapheid. Wei is was'"," -~-,------
het rt protest-Pli' " zon een HE'll FEBST TE STELLENBOSCffr r
Engeland gaan'" der- Ri lC'I"éIl'ennu 1I.~ "*1 wel niet noodig zijn, verder ni~~
onafhankelijke .' nbliek WIlden over het tweehonderdjarig feest, Ba
en den boeren we· wijs Q:elDafdtt morgen te Skillenbosch wordt gevierd. ije
maar best zonden· den programma dat wil' Zaturdag publiceerd~n
den, dm het werk der Ut1I"UloIIofll.e de ~zamen ~et elders verschiJ' nende kron,I derven. 'Maar jnist- dat d te h d rd .
aangemerkt als een bem}'s her eers o~ e jaren des bestaa08±P~
nomenheid van de et dorp en de advertentie over de spoorw g

scbi~kingen van den dag, zullen den I
Britsche Regering. wellDforma~ie genoeg verschaffen. AI oIt~
laStingen' en van een vrij berigtgevers 'verzekeren, dat Donderdag «ie~
bestnnr, rnst' en vrede het volk feestdag zal zijn, zooa.l8 Stellenbosch _nool~
beloofd. Op allerlei manier , betui- ~.vor~ 8&nacbon"de. Wij geloo.ven dat!
gingen van ingenom~Dheid' Sir T. bIjna de gansche Kaapstad er ziJ·uzal. : li

Stepsrones .COt4p verkregen, Enge-
land werden gezonden door ridder \ W . '
ala zoo vele bewijzen van ' ODBUOU8a.-Betlammeraaizoen je u.itstek$ld

'I ~W~; maar de yerwacbtiDieD no deo puoooftt
der Brits~e in het '1)'l~1!V8a.laQbe •. ~JIl !liet heel goed. Wal ill aáden diltrikteo "'ejrflll
ZExc. had trouwe werk. I Datheid.door roeat bedoneo ~rdt, kan iD W~

'eJ'lCb~~tll Een WelEerw. heer 81ecbts I houe ~ "o~nUtko_1'&rnreg6de droo~, te!'1fl]1
!loo'Wat H_ uit de vijftig .._.... de I IMnendienJittt aardappelgew.. en de jouge yradt~

~ -e~n ~Teel he"'" pledu dOOr~ . ~

£. I.

291.".. AardappeleD, pr. a....O-
f !ef. AaijO, per legg. •• <L

126 lb. Botel, per lb.... •• 0
Eênden,1*.tuk ... 0
Eijefell, per 100 •• 0

, GaDJ81l, JI8I"atuk •• 0
. B~~, per .tU. 0,
24 Ih. HonIg, .. .. .. 0,
60 bl. Bu.r, per 3 bl. .. 0
8 vr. HILYergy., pr.'lOOlb. 0

146 be. Uijen, per~ be. .:~ 0

. , £ e. d.
- 0 IJ
-6 0

7-0 Jll
0-018 li
6-01:20
$.- 0 " 6
.. - 0 2 "
8-0 8
Ó - 0 ()
10·- 0 6 1
fl-- 0 19, 0

VAN

'KOSTBAAR LOSGO:mD.VAST-
!

rubliek doen. verkoopen zijne vruchtbare en alon,

\ NOOITGED

Alice
A,liw~Noord,
Ayontuur -;.
BMu~rt W~.
&th;lie -,:)
Brits '!l'owu - ; ,
Bu~dorp- '. '! .
Cole8~rg - .t
Oerell;-
Ualedbn
Calvinia,

Lady (; rey Brujr ; groot :Crad~ _
te Wij 11gaardstokk-n [meestal Clan-.rilliam,·
, doch meer b ...lo ..ende ,vegens Dur~

Vruchtboomerij alsmede drie lJiR,mann·eld~1·',~~
hef i.· :jaar GOor, r~~t OP .. deu
abeveling overbodig, dewijl de'

.: I

~e Plaats, genaamd

eRT,'
Gelt'~en aau de PAARL, ill de onmiddelijk e na
bijkllns 9 M()r~pn. De Plaars is beplant nu-t uilgf'
olldl'~ .le 8 jaren ou~, opbreu;.:el.de circa 00 Lf'Il~er" W
de!l7.e1f~jOIl!!hein). m e t Nerrjes, KlJffie ell. 300 differ
"illstgt'\'t'llde 'PI~all,!l'o-.,;cht'n. De Plaats he e- 'ft het
Iterk*ell Strocru luopt'lld Watt'!' ill dit Dorp. Verdere
Plaalfl overbek t'IIlI is.

LOSGOED. .HumlNdorp··
. , l Hope;TOWll ~
VAATWF.RK,-5 V~lell van 5 tot 9 Le;!g~rs elk; 10 Poor! ltijders:villl 14 tot 20 Haoo~er

Halfamen, 50 Wiju- "lJ Bra",dl:\\lJIl Okshoofden, 5 Kui ~'I, 2 Trapb"li!'~;.'" Rijlralil'8, Hopefie,ld
8 Emlme;~, 3 Trt'c!"tPls, Vlo()tJ'('~, Kraue n, I Nieu .., 6 H"lfuftlDS B,I'III.drwïJ'nketel KrooDlltad - fKrakeelri vier ",-
compleet, vu z, ',', lLadPmith '.

MERDER,-:?O Ton fraai, Wal!elll1lllker~llOut va dl' K'ly~lla 1 lot RduwllOUt, 1 LAdy Grey
do. Brandhou I, ..lit' sobrte n G \ r--erischup en een meuig t undere GlIeoel' I'.~. ; t· veel om te Malmeebury::
mtJdel i , . Mid&lburg-

W. A. MAL\I.ERBE. MUlT!l18bur~:
MOB8elbaai-
Maclellu
Moo~
Natal - -
Namaqul\ll\ud·

,
Nazat"1 lt •
Oudtah,qf;lTIV,
P~iI1\1t!lphin

I 1";'11 i - . "
I ,P,)tcbef~t
}'l'etl,riM
PMrSll'll
Piquetb ..",.: -.

KOSTBAARVA TGOED m;§W~i,
, m~b~tlk "'.'IIt':.

Som~tW
StdJénoosch

. , ..8tt'yDsburg -
Swellendam.
.Salcianhaba
SchietfoDtein.
~Iltherland --
Som_t
Tulbi.jfh,
TarkUtad
U'

Paarl; 21 October 18;0.

1 Nov. 1Wag.DI f '24 Karren
.. 3 do, 0 dO'. 0 do.
. 4 do. 12 doi 28 do.

De 'IJliers, Faure

S' TEL 'L, E N B S C H.

STAt:IONS.

PUBLIE l\]~V~lt L
VA~

HUISRAitD,
--..-+---

Villiersdorp" .
VictoriaW.
~joberg, ~, ~
Winburg ~;

!
W eJ~mgtoo- '
Worcester -
WillQwlIVore

VertTek,,&II
Kaapatad ~
Zolltrivier- .
l)urballweg
Kraaifontein
Jluldernlei
Klapmuts-,
Paalll -

V.~:r'ybrugBerm n •

piket' eg
Tulbaghwf1g
Oe~Jl-
Breedenvier
GoudiDiweg

3.. Worceater
Hexrivier -
Heni vier OOIt

Komt te
, 'V .. Mo ..... ~;:

Vertrek nn ,

Montajl'uweg
A. Conttabel -
V.Matjeefontein

• > GrootfOllteÏli

,
WelEdeIen

~ I~

J. CROZIt;:'1t illstruktien
t

\
,i

r

I' I

"Zuid Afrikaan JJ Almanak.

•
,DO~DEItDAG, ,13 NV'IEMBE

I DES VOOU_\;,L.JDAGS 10
Publi~~1l Vf'l'koopii'(!' le houden vali zij" hoogst we
VERBt.,.IJF met II' j'Lt·xeil Grolld, zijuLle oOlsprollk"
beplalit: IIld eel.e U;;"('7.ochte 1;(;11ktit'! Vrucllt;,~,'·~<,J.
WIlter. ; Het is gelt'g~7. iu dl' DorpsLIaat ill het Ult.
der 8tad~ , I

AI~medt' het uewolle ~lIsultimellt Voor-. Eet- ell
Aardewfric, Twee Pi,tllUs, Blug~j, Kilrpaard, Enkel T .
andere qUlli!.!e artjk"I,Hl. te vt'el om op_te I,o~mell.

Eilldelijk EEN HOEKERF. g ...lq{err altll de Meelil,

• Het Vaste Goed zal om 11' uur worden
, beiorens van de hand

AA~S'l'AANDE,
! '

.. ,
I' I

lijk ell' welilw"rl)!t WOON-
'l'lvt'e Af.r.ul,d",diJk~ Erven,

en o" ..rv IOf:'di;! .voorzien 1'An
'Illialllste ('II gezolld~te gedeelie

pkamtlr M&utJelt'n, Glas- ell,
l"K~rry KOl' in M~lk, en "ele '1IIII!"'1IIIII!....... !I';"""!J,!.~~III!"IIIIII!IIIIJ!I!!!!!~~tp!!!!!!!~

Er zal ;,ruim Bonus Nov, 5 - ...... lD
Goederen,

Nov. 7.- .... '"," ....
ken, 'van J.

EEN BLADALIANAITERUG.

ZAL tegen Nieuwjaarada;g in verbaJid
met de 4' Zuid Af'rikaaIl" \worden

f. , ,

uitgegeven.
, ' ,

AdV&l1;entien,daa"oor beltémd, moeten
voor den 15den December w~rden inge-
zonden. . .

SIfUTS, &; HO~.

Stellellbusch, 31 Oct"ber lH7!J.
J. G. MADER, Afslager.

'i

STATIONS.

Vertrek "lUl
Beaufort Wai
FiuerburgW'D@'-
PriDl Alb,emreg-

Gtootfootiriil
M&tjeefon~in

A. Conatabel -
Komt te !

V. Montagn,teg
Vertrek:1'&11
Mootaguweg
Henivier Ooet
Hexrivier -
Worceeter

Y. CJoudioi-veg
Breederivier
Cereeweg-

Tulbaa-bweg
Piket1iergweg
Hermon! -

V, Wellinutdn-
Lady~ybJug
Paarl- . r -
KJapmutsi -
Mufdel'llvJ[ei
Kraaifontéin
Durbanw~g
Zoutrivier, •

Komt te
Kaapetad: -

WOENSDAG, 6 .NOvEMnlm 1879.

L m. p.m. ;,.. .
9 360;
11 Ol 6 36 ~
P.III·I' ;
126 74()!
4 26i 10 SÓ ; , ,

6~~.' '
, ,.
I O'

6.ui; 1 10
.J'~"".1 6 lOl 2' 0

.. " 8 Mi '55

.. ' 9 16; 6 16

.; l 10 36, 6 SÓ .

.. I 11 31 1, 1

.. .. 111301789

... ]11691 813·

f·m·1 '
,286,8U1
i 12 Mi 9 8
I 1 ooi 9 48

I Jl" III2291 rt> 4ó
; 6~1n 2~ ,

: ~261I~f 47 ..

4 12 2t.I I
4 2 12 62
6 8; 1 30 :;

Publieke Verkooping ZAME KANS'"
- -----------+---_ .._-'

1 4()

'AnUM.

Vaste Goederen,
(.

AAN DE PAARL, ·1-

VAM KUSTH.\Rl'. KE VERKOO?ING
l)t~l'celeD

" \' {latwerk, eIlZ.,
AAN DE PAARL.

BER4LE BONUS. '

STATIONS.

HKI!M.
Vertrek van Kaapetad

" Zoutrivier -
" Dárbanweg-
" Knilsriyie., -
" Eel'llteririer -
" Stellenboech

AlUlkolll&tte Muldersvlei
. TEllUG, :I

VertTekVIUI Muldel'll1'leii:
" . Stellenboech· "
" Eersterivier-
" Kuillririer -
" Durbauweg .;
,,' Zoutri1'ier -

Aankomst te Kaapetad

HEEN.

, I
Vertrek 1'&11KiuifonteQi-1

" Klipbeu1'el '.
" Ka1aLu Kraal:, I

Aankomst te Mal_bury- !
!

"AN

KET,

LIB:ERALE BONUS.

DE Ondtr~f't~eken<l~,v",pcbeide"" au' zoekf'o
Voor hrt Eigendom J.!l"had hebbende,

ht'8ft b. 81o~e,',I'ubli<"kte doen "e-I'Llrp'11, ·op

DR. HOLDEN'S
AFStJH.;II)S - rIT'·O.~RI\G

J. H. NEETHLING.
Oct. 1879.

IX ut:

ODDFELLO\VS' HALL,

TERUG.
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PUBIJEKE VERK
, VJpll 111&' KoeTB ..... ,

V AST G 0 E~D.
, 'I

PROF. GORDON, een l.&Ddl(Ofd builet1 het
Dorp rekoeht beb~"de. beoe(t de" ODder-

geteekéDde g.-Iut, publiek le ,el'kOO:'p6u op

Maandag, 10 November as,
Zijne la·';.eolliDtl 611 we'iugerigLe WODing, ':'001-
aiell '''lil alle g ..mak ken, onder ,:tieten Dak
hebbende eeue ruime AchterplaatI. 'Moeatni,. en
Boom;.:.a.r.l, a18!De.le een groot :auit<nllebouw
met wdinaeri.:le K.ml.'r8 voor Boalld.,., Stal en
Wage',hui., enz., 'Ul., gelel(en op d"a hoek yaO
de Dorp- ,n de ReJl'eveldlltratell. Dit BigeacJoa
is wegens desz·lfs lig2ing in de ~abijheid n.n
Kerk. en Scboleu, bijzonder ~lCbik\.oor ren
Ko.tintigtinr. Hel beboeft geene Yt!rde're alD-
beveli):ig. G@oeg zij hel geaegd; dit bel do:
&lOID bek,l1de 'lustbof wae ,'an wij'en .Irll beer
D. V.A.I( RIYXBT&LD, C.C. '.
yenM,i.K. te ~~.ea •• .1 Y•••

lJONU~ZAL GEGEVEN wQRDEN.
P. 1. BOSliAN, P.soon~ AMager.

Stellenbotl h~ 22 Octobfr l-fm~.

STELLENBOSCH ..
Pablie"ke \rerkoopiug

• VÁN KOSTBARB

Vaste en Losse Goederen.

DAAR M~jufH. KliooPS d~Ul "laats ~aat
, verlaten, héeft l&ij deu On~erge,t~ekellde

g.hat, publiek le vm:-Icoopeuop .

Dingsdag, 11 NQv.aanst.,
I. Da't aa,,~enr.am, ~e,iellijk pj!; Il'" de"

Dieuwst.n sm.lk ~. bouw· Dubbele VerdiepiJJg
Huis, . ollder L-ij<n Dak en "01>' ",ien nu elle
gem:.k I<en, bennenl eeu I;lelt.. C"lit 'j:', onrier
Rielen; Pak, c n Tui", vQorli" van' PrivHte
Wa'ert.l i\1I~ ,_ ~t·l..~ell in "ft 1\(l(l f\:~ilk ':e~'lq\1I
het Dorp, ill ' e A:",i:.:",t,':oat.

II. Losse Goederen. I" ;"MII"" i" Hcisr ,a,I,
I.'() as M'lh",j,hout. lJ "li" e , 8,,,·1·,,. 'l'"f,h.
}Jl rtl. Lt:(i,b,,'"'' K \I, ':':' r > RC:' p, U.lnl!-
til A:H()"'Wt>r~; -n ., "Il'., Jf'll' 'wat er·mevr t n
'l'crkoop Z" 1\0 ,'C'I ';lallgpho It",.

8tJb~S zill ;!e::even ,werde •.
Verkooping te beginnen om 10 a.m •

. P..J.,BOSMANi P.sn.,
iA'slag~r.

Tenders,! TeDder.:!
Voor ' Le~e~tie:: van : :&uWma.~en

voor de N}.euwe Ned. Geref. Xerk te
Piketberg: t •

TENDERS y.oor het leveren oer volgende
Materialen op' de pl.lI~s w·,ar dl! B.lDstll&Dde

Nienwe l(u'k ui worden ~ebouwd, enlleo, door
de ComQlissio ~~r\o" a""l!e~leld. worden inp;'·
wIcht tot op eien 20stell Noyember aanstaande,
ie wordeD geadre8Stcrd ann, den Oodergel~e-
llellrje 7 "
I. Von 480 tot 500 eubi ..ke "Id, aeachikte

MetselklippelI voor 'fondament, te ,'allene" pe:r
ge1llet8eldll cubiek» yard, gewoonlijk. geaoemd e-n
vracht. ,
. 2. Van GOO tot 800 Tracbtw KJei eo Zand;
de v.acbi~ ger~k( nd op 40 schep. I. of 36
bUlbe!l.

3. Van 800,OQO lot 1.00.000 ~oedgebrande
B8.~8'eelleD, te worJtn g~mlwkt op eene DOD te
wijzen pluts. [le Klei te worden bewerkt per
Klei molen.

~; Vlin 400 apUddeD Sehelp- of goede Steen-
bIk.

. A)le MDteri81~n zullen ond. Tworpen zijn allo
, de goedk' Dring .,an den Architect of zijn govol-
mag\tgde. Iede1"t! Tri der mo~t ftlOrti~n tijn VaD
twee gord te krUTen bor~ell voor h~t: b hoorlijk
nakomen. van het contrlct le .01C811 ""ge-
g.an. ,

De Commiuie verbindt sich ruet' den lallglten
f teói~en teil der aan le nemen-
De Ley,rantie te I'e~i"nell niet la',er dan dell

tilden Januari] 1880 .en te .ortlt'D ,ohooid zoo
spoe lig doentijk daarna. '. '

'Verdere' bijLOnder~e<ien " Hroem~n bij
K. DE LINT;

Honoraire Secretaris.

Piketberg, 2 oe. 1879.
"

AAN'

8trltisvogelkweekers en

DE Oudereete- kf'lld~n ffnraeht8n "lie dageD
. 'l'1l11MOlaa:.pAlle ;l.'eDe lad~lIl, btlltaalldr

Ult '

2760 Zakken lIielies
496 " Kafferkoren. en
-16 " Boonen, '

"

die rij aanbi~den teif'D tie 1.lIgste nottrinKen (lP
, aaniemtt of tijde •.s cle onlscbl'piuK'

MIJ~URGB lrr. Co.

HET V1UAGSTUlt OPGELOST.
PA.CKH:l.~\[ .t CO.Ii, Adde:rleYlIlraat, U 7.et beak

tm ~oed;'-vop,.I~Huis voor Da11l1!$- en Kinder·
Laur~ei. en SdWffiffi in til de nW1D3tc j)ttsoenen
~, Maakse181 waar.vnJ!).,. 'lian CtUim'i",. Lastillg,
Hand<iclwlJ91 en Glad Kabret, Lmja~cM Zij.
rekkei'~, met Teten ~n llo(i9ge1.;nocpt; t1en bvitel4-
gwxme pa'j$ij Qoedkoope ScllOl)lla(lry(\l~ lluu-
$cJw~"f1imen Panlo.ffd,~ ca", ww soorten, Du,melt
en Hee:re1-UlC]"oe?U'1I ('oor a'VOTtddragl; Pate" t
jI/fJerwn met VeteTR elL R'ekJ,;ere; iets bij~
i1l •M,'i:<je.s J,a.<tili!J Schoenen. gck1lCOpt, goetl-e
'1'1i1alilfi.t NI,hul lagen p'rij$.-50 Kisten INrdlJ11
~'14f!1,/l!ak! ,in PACKHAM'S SltJndárd Magazijn,
~(ll1pst.ad: , .

;HEDEN -erd IJ,n. e~D lit! dcx:hterlje
~ ,chore.. ,

P. D. ROSSOUW, V.D.M., en
IS.A. J. HUMAN.

St~yubllg, .16Oc~bt r 1879.

)'

SNOEK PEKE~R,
. ~e &oop in" Pakhuilen van

LONG, CORBrn • os, .
SO, Lan~eatr.l

f :t . ·Jalij 23.
- -_.- - --- -----

N. J. D.. GORDON,
TAND~HEELKUN~IQE. '

. ." PAARL. \8 0,
t· AARDAPPELJ;N.

Ontf3ugeu pel' ~ Litltlaldi"
Een v eilcbe Bezendinv \

_,A Al{.1)APPELEN,
TE KOOP BIJ 'I

BARRY, , ~OLD &; Co•• n~
---~. ------~--------' --"--~.

Vogel~~.isvetiereL

t
BRITSeR Z11;IDl

I,
"

i.

i
i,
",

HIERBIJ 1L"P'"u.qt..l" kenmsze'en
. TAK
vettigten v-an

, I

)JE 0 ,,:eri!etfekelt.de b~t&llt d.'e lOIlI
waarde \ voor Stniiuedertlll': lis t'.! fill.

dell op KUllloor. vali 8 ure 'F.m. !..i ' ij "r, C,III.

No. 20, Bar;~slr.~nt. !

,_ _ __ .C ~~SP_t.-I_N';.

H. R UPER~,I,
, I

I, KOOP~IAN,;
Sf.r! K !':-. t,' ('9}UllSSli~ ,~~ur,

t,o.~5ii, ST, G&ORGESTRAA.T;

Tesrenover de Zuid~Afrika.anseh. Bul:.
_ ._ ....... . . __ ~.._---. . ''-1..' __

&\ Co"

Ind,arl1ele.,k8Iod.I.'U, gil, Agellteo U'II de h..~,Mmd,

voorbuIde"i ,êo '~T\'!lcbten biun.n
'van l'(ieuw York'.
.:elie,en 'Vfo~g_tijdig aanzoek le dOen.

het afgel40j)en Sei&OI'D werd' dit-
dig_r '1'&0 WALTER A. WOOD, DIet be' .doel

&Ull,o.a't! bebo.ften. tell', l'incl., «io Mi.ljers '.,uIDlukt
al~oo tot tttm'e Yrietrdeta 1XIIl den !Jou :te

.uldige' Studie j' en: hu gee{\· ~ns IIU seel Cl.llfl~QteW
te bevelen ... , alle G, •• uboeren in de gtbt.,le

l\tuijll~ kngeiJ lWl'lI acbtrTeen vol~t"nde jar
Koebug, onder }uit be&tU\lr un bet Landbou ...,

tan deze.n M.. ijrr zijn zorg'l'lJldig vetllterkt.
de eenige 'olkomeiJ Regeerbare Z':'Ubuk )lJI&ijer

89ft b.ndigtn H~oOtlf hn de drii,er Daar

barken regtleo, I~te"de elke tweede, derde, vie
.11 ldo,pel1l. .: .

)la.ijer. zijn' wer ..ldberOl'~ wegen. ~UDue een"
8taaP~. op ru,! ~.berei~e of zandige 1.11 ,"J,gU,.;:"" ...

breed. .• '
mlld"a en Europai be..f~.~~~T'E1l A. WOOD anó
TentoonatelllDlC .. ar hij e"'~ ItIl'de"rDlr.r was.

. ". . ceelen .olden 'in voorraad gehou,l..·n '.CD sull ..u'·9I'1I11'.
vroegtijdigiaallJoek te doen.

V;AJf ,DB.
. Só, ST. GEORGEl:ffRAAT,__,,,,',.n.'· .~

I
Geor~e Findlay

HtBB&N OSTV_'!iGt:S ~ t .
• i
Per " Duart Oastle" '\ '.

", ,
Gomtla.tie\e Tuil! Sliwgeo
Gome·asti ..k voo; M:ocbiuerie Pa\':g~I"
Pate ,II' ~kyli;:ht l-ubricato'lI
M..ule'a P.1t lite AUlde, Close!s
8chnat.sell z. Il Olit<lt&III.\IlU
BaKs'e1!ro, Vormen
Geld eIl-'POCulllt'lIt."; Kistjes
lto"ddraaiende Datum Doesjes \ \
II Rill i~" T.tbak., ijflrr~ .
I30ltel Zegel~, met 7 Bll\llke Centrums f
'ertind~ottelkappcn en Ur,,"dewijn I,iabels
Pat rote" Vruch:,,·. ,Plukk ra ('11- Illllfrnen

Vt'n"'lIf'láars ,. \
De ., Lady H,'lp': ~"tchtt! ,~I~s~e"schoJ!lm.~e.
Patellle P.rondll' rs K. tl.'iS.· I,

. l ~ ~

IJzermaganjn, Gravestraat\
, .

van de St

I)E. 0" ·et,:. t,'ekt.'lIde ht'bt*D pa. pe
_ 0 t var CD, (~Il "·f'rw ...cbtell Vel hl r,-',l.

dill;;ql p.'I' Dur~atl vlin

.,
I'

PIBIJ
BAllllf,' :\R~OLD •& CO.

Ham )
Spek 5

Uitstekend- in kwa.li~it ell
goedkoop'. '

HEBBEN· THANS
Zoetemelksche Kaas.

', . I
Met' Sllikerbereide, ~kook.te Ham, ill

ZW.l~VEL 1,1
't ! . I

blikken van 2 lb.
Halfgezouten :&undvleesch

van 21b.
der beroemde Amerikaansche ".LJ~U1<"'U

MAAKMACHINES, van ACH' PA
om dit werktuig door de' Graandi

12, ,S.t. Georgestl'aat,

~RANDRAMS BLOE~l VA~ ZWAVEL,
. \

Buseks en Estensen's Deenscbe Beter
, ,

Cacao en Chocla.de \..,:
Suikergoed in groote vendJJlidenheid
Huntley &. Pa.lmer's BeschuitjeS,' &Ill

\

soorten,
BLOEM. en GROENTEZAD~ vali

carter &. Co., Zaadlevera.ntie~ val,
de XoniJlgin. :
E. 8. SMITH &\Co-

• Tegenover het Spoorw8lgstation. '

~('I~dia,'1 van Mauritius, 17.f.8 pakken Suiker
,Wit Gekristalliseerd, : •

VAN nil der
tigen~

1681 .......11
d.d. 29 oe
boowera, d
8tellenboeel
geene beh01
deo 'V1Ul \llll
daardoor w
geerlID." (
.emear~o~
deze zaak i
op &lUI den
kiulrt te ~
landboow

J: G~STEIJTLE U B E,'.._
iN ZUIO

90 en, 92, LA.NGEl4ARKT8 ...... .,._....
BIJ J. C. JUtA, ,

Boekhandelaar te Kaapstád,
'jD·

aan het Pul>liek van de Kaapstad e!,'
bunné Geb.puwen. llanmerkt'lijk vergr

voorraad,"welken .zij I;erust kunnen
t gemIlakt trjll, geschikt voor dit kl .

gedreven he~be~de, en kOlltllllle koopeu
, te verkoopen :+-. . .
DE MEUBEL~ tegt'n merkwaurdig: L

...nnrn ..menr-VOOn. KONTANT GELD te
hunne klanten bef volte v00rdeel "au kl'eille~jttl"~n
wordt voor KWADE SCHULDEN. '.

t auorlimen~'vall ill de kolonie geulólaboj
"",,~rn,.nn.·, I ; ,

,Publiek wordt ui~genouo'igd tot h~t kQ';tt'1l
"",'n"m""n' nn de prij.zen. : .

~ LET OP HET- 4AJ'~v.w;,0h;J;;«,

Zuid; A1frika~nsc
. '{ :,

88, 90, en [92, .Lallg~......al.rltst"1II1t.
••n'rug tijD e.tUUltteerd.' CalalogOlMln le
. terUibetaaJd • du looper;¥&Q .é\lD of ,neler

[_ , • • L

t ,.1:. .~
, 'T
~ ~ :;-t j

, VER8CBIJ.T TBAl'8

Ben biltJigrijk Werk voor Wijn· en $piri'
tuJhandel&a.n en St6kers. i, I,

" 1682.-1
benoemd, 1
Ruiaing, <:
alechten, 01
1683.-(

bewoond
boawopge
wien· een
etaaa.

16Bó.-(
benoemi
1l.heede, '
dill als 0
overgezon(
radeD, te
Draken..-.ëi
leer ui~e
B.Mlllr&de
1n!ro aans
a-te14 all

H
hUil uit
goed d
desen
in atBlt

G

l
.l
':i.l

---
Dr, lUhZt~. Vergelijkende Tafels IVII_

Srke'.' en Oattier·. Hydrometetl,
. i

Oil Werk bf¥ft ten doel om detgenell, dit
CAnTIBR'S Hydrometer ~tbr!Ji"r'" a~n tc twntn
welke de jui.te s~rkle Tin (i,n SpirituS ¥,Ieo
Ul'fDdewijti, diem lij Koopen en \"rrko"p"D, j~ ,O!-
R".S: d. Dleer Iluuwkeuril,té btl'chrtjl'ill~ ID
Sn.'s 1'.Ms. . : .
Zij die hu~ Bpithul en Brandtwijn ,~rnl_

CUTlltR'. H,dtometl!r \'erk~ht hebb 'II, jI~be.
d&lrl.lij .in a,.nmerkeliJ·"~ Dla\e .ver1itS ~,~1e",

1 ' , h'we ke ferlil.'c." Blen knn ""oriom~o d~, •
Bo:k "..0 Dr. IlAB. te 'a"'pleg~n.

. Prijs,78. M, per Boekpost ..
:xs:i:ze . . ...LZC:si:: -_- ,- ~

.~ bij Sim Al BonlSYr., No i l~
)[. RI'ek_ LaPJtad:
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"
apartementtn van BiIaWCk bijeee. la eie

...." ....rsamer, l1&li 48' echriiftatel woN~·thuI WenICl.
p:hiedenis gemaakt en beoben placb ..... ~
~t8, die voor de toekomstige o~ellar" po
WeurteOÏMenin Europe van het hoopte ~& ajD.
]JtdeD hielt Bismarck maer dan tw"!INl iD het
'iDÏ!terie nn baitenllwdache _aken doorrlnrt.
~ ook de nuntius, mllQT. Jacpbini ~ wu.
1TegeIl'drielH'e U"' middaga Ingt.de Keiser den Kali-
,,!ier een bezoek, dat ruim een uur gedlUl~ heelt.
. HOtlwel ~an de tlipl~matieke onderhan.delilljl8D
~(uJlIlljk DIets bekend III, kan men toch In poote
tiekk.n verwoeden, welke de onderwerpeD djn, die
lbaM ter sprake komen on !lerejl'eld worden. Men
beh, eft daartoe slechta de NordtWutliCM .iUlfmrwiae
z"1,,n'l, bet lijfo~n van Biamarck,. te Iesen, en dan
b!I,SI:Jat de Rijkskanselier de vriendechap van Ooe-
wn'n Ik wekt. omdat op het oo~enblik de belangen
UIl btollio rijken dezelfde aijn, Nog meer dan de
owvredenbeid in Rusland, 11 bet de voorspoedige
o~t"'i1keling van Frankrijk, die Bi~rek geen rust
!JIIIt, \ ul£'ene zijn gevoelen dreigt nog altijd van
di,,, hant ~!\vllar voor de eenbeid van Duilllichland.
Ikr hIJ thans niet meer op Rusland rekenen kan,
1,"'~:S ,'ert i Ids bet l1eval wae. moet Oostenrijr thaDII
&ic" met de WIk belasten die v~er IIAn' eerstge-
~D1J njk (lpgedr8jlen wae, namelijk zorg ~ dl'ljND
,(OO·r de dII.klriDg van Duitechland in de ~k. Dien
~.ét kan - ~108tenrijk des kl !lemakkerlijker op uch
nemen. daar .de bewaking jericht.ia tegen eed ,ijand
"'IBM'VOr bet steeds op IlJn hoede moet zijn 'en die
bet rruei! of laat bt>8prinll'en zal. Tenllevolge van de
uDt1VIkldIDg der Oostersche q uae&tie is. een uitbar-
. ·tilll: russebeu Rusland en,,(loetenrijk Illeehte eeD quae8-
ue r.m, tIJg· Door dus de wacht aan den Donau te
betrekken, bevordert Oostenrijk niet alleen lijn eigen
IiIkOIheId, maar bewijst bet ook nog aan Duitechland
MD dienst. dat al zijn aandacht naar het Westen kan
Il~tl'n In seoverre zijn de belangtll!. van beide rijken
delt'liJe, en niet te ~6rwonderen is het, dat binnen

'b.!&:be,dene l(renzeD' zelfs Turkije' geroepen is een
rt,l lf) dit verbond te spelen. Hoewel bet coquet-
teert·" 'an (lortschako[ met de Fransehe ltaatslieden
t"t Jusverre nog tot niets geleid heeft, lOOala onder

, roe"r blijkt uit ad samenkomst van \Vaddington met
~Hl:sbtln, zoo meent Bismarck, vooral met bet OGg
op een," m. 'ze lijke verandering onder de Fransehe
ref:c,nncspersooen, wplka nit den aard der zaak ner-
.~n; Z0.' spoedic en onverwacht dan in dat land kAn
plaat- hebben, zich telZen alle mozelijkbeden te moe-
kil \\'~!Hbtlri!e·. en daarom zich van den oprechten
steuu vnu ( lvstenrijk te moeten verzekëree. De voor-
de,·!e~.w. lke een hartelijke verstandbouding Duitech-
iADd V.Hif(l\),<tenrijk medebrengt, zijn voor laatstge.-
n"t'mde waarl iIk ook niet g"PTing', daar de8self. poeitie
zvu",,1 II] het Ocsteu als tegenover een zekere fractie
ID Italle daardoor eeue annmerkelijke ve~rkin~
ond.·fl.."fl,at Ik geloof aiet ver van d. waarheid te
Ilj" met Mn te nemen, dal dit het grondtbema der
thans l.."evoerde onderhaudalingan uitmaakt. Terwijl
Dunschland de wacht IUlIl den Rijn, en Oostenrijk die
aan Jt'n~llonRll betrekt, hebbentevens beide Staten de
lJ. I ftt' afl!elegd om elkander in die moeilijke lAAk te
ooder~t.,:un('n en iu l-'eval van nood elkaar bij t4 awn.
Z~, n-t-men-dat ook in de politiek het beginsel van
de felde.·Jiae: mn arb-id in eers wordt gehouden.
T ,t h,'.lulde4IinlZ' van deh thanA béerscbenden toe-

!tacd IS het ieker !liet van helan!!, ontbloot, dat de
beer \uITikutf, RDS8l.~h awbassadelll' le Weenen, tot
een" allJnf' WlIlirdigbeid ~eroepen zal ....orden. De
hl'H \""'Ik"tl, i:lie sinds lao1\ deo am b8s.<!tHIeUl'8pot
allilel beldeedL, ~ Olll zijne vred~lie,end6 g~zi!ndheid
bek~lld Il~ il1;rrijpendf' venwderinj!', welke thans in
d..n '0e,tanU rlln Eu'ropa plaats grijpt. mRl\Kt ditlnll
'-11)\11).'111'" ge'Yenscbt en ..-el door een diplum~t, d!e
ni.: ! ,t de ncbtlDl-' be boort welke de heer Nowikoff II
tlMredaun, A Ixm mtl'1I{I~u.r tkmi mot .u.Jlit. ZOO
laD!."df \ ',)~tetsche 4 uaet!tie niet 'Van bet tapijt is, eD
h·t llJJ5tJp (h!.>lrtne i. no~ zeer v.er nrwijdo;rderd, &AI
\\ et 'H' w,·1 het middelpunt blijven, waar doo dl'llde.n
o,.r r 'Irl'i""'i'ch" diplomatie te ZAlDeo .~O~~D, c?t dIt
ee~ :r;lIk I~ 'uur Oostenrijk dunen.wIJ DIet bulu!8en,
Ir.an~ I' 'l IJ \ en'ult die wetenschap vrlen met trots.
()"k !haD~wordt weer IlE\~Herd, dat • verbood tUII-
;cL,,' II.J.t"nrljk eu VUll~la:nd ue zekerste waarborg
., \ '.! den Hede. (faat men !'Chter na, dat er niet
et n t'lIk,·1 tmetaAl gesloten i~, waarbij niet del8lfde
ph:<!,,'n ).',·bezl~d ZIjn. dan ZAl men lich.moeilijk van
,",,0 :ilUllaeh vul on!l'eloof en twijfel kunnen onthou-
dril \een. het ~Iuiten van verbonden i. l'en slecbte
Rt!~, "IJ 'JUl AAn den toestnnd van onzekerheid en
ro.dal·.e i n I :uropa een einde te maken. De enorme
'hul·.de I"l.."ers.de toestand van ge ....apenden Vlede en
da;-.rJ.... r Mn den \'olksarbeid onttrokken werkkrach-
kn, de beer!\Chende ongerustheid en eindelijlit :ie
"etrIlschap dat die 1t'g'llrs uiet I\ltijd werkeloos kun~en
bllJf"II, ziedaar de k&llker van d~ tegenwoordige
et;,a'huodl:" ...-,>reld, :wAaraan nocb verbonde~ nocb
"~C'akll 1 ,ts ~eraiJderen' kunnen, Integendeel, hoe
meer Je dip! ·matie in het geheim voortw~t, des te

. ~, ., '. r w, rt! t de ;;:isting in den staatlrundlllfl~ ketel,
,."'dat ~",'ml d~ kleine staten met ongerustheid het
v"C:':!Jbl.l. t~i!'emoet moeten lien, dat er eene o.ntplnf-
fin: lllstaat. die ook voor hen met noo!ilottige ~evol-
l'en :epaard Z.,ll kUI\I1en gs'\n, Dllt dUll een ieder op
Z, IC l>uede ZII om nret onv60rbereld door zulk een
ex pI )~Je ~etrotfen te worden.

alaven i
el'jl te leur
gedaan,

1687.-De
gebouwd en'
van elk mud.
per licentie tqel!!1!81:~
toegekend.
omtrent het VJ8I~nrlllile
vallei

. I
17".-0.. SoloéDon, ;van Ecbten,

6 Oct. pro '-pore. ;

, 17~.-Een ni.uwe ~ddl'Olt werd UDge.telJl Vriidai' Ir. vijfhonderd onlr8wa1leIicle"b)llretl
Kliprivier, da& deD DaalD van SwelleDdam ch.fltroom ~nneil "reden,
werd atraecheideu l'&ll Btellenboeeh. Da. R.altlrt.l'1lI ,Landdroat te ver.littipn, dat,

A .... Weerman volgdt op 8 Alii· Da. :I08dtn betelen dan !li' den IOdeu ~=::::~:;l!ri::'., l1J pndibnl pro tempore. V .~~ ;be-.Ild yoor het bOlIden der groote .
&Dateo Waaraenomen dPor na~rige pnlllill:aat;e111""~ t-"

1747, &oei! ·Da. Eduafd AreDts werd
~ d~ .prinkhanen ID andere beloeldagen
- 1iddq nitgNchreYjlIn door GoUverneur.
Talbarh. i

17~.-~nile .JavaaOsche Prineen. werden .'ala
staatlge.€nen geloo4en BIIIIl' Stellênboeeb, wiaar
HIl, buie voor hen we~ Il8kocht.. De. van Ecijten
&jfeert an aal aiIJ precjibDt. I

1750.- RellflriDIfr. ;het advies van landdroat en
beemrade" l1'&Ilende o~n' de vrug, of er ~iet
.meer !ruilnoen t. Stellepboaeh kunnen wordeD _iJfe.
plutet, kt~ ten antwClard, dat er meer melllC(hen
waren da goed aan !lito kcet konden komen.~Er
Wilren 8, S dele., 13,$9.'1 lItuke "grootvee, 71,684, '
ecbapen, 2.300,000 wijn~kken, .terwijl 2,Ml eg-
gere wijn en 7098 mudden graan werden gewoD~n; ,

Wil.-De predikdie~~ werden belJrtelinp wMr- ALIwAL NOO.D, DiDpdág 4 Nov.
ltenOlD.n door Di A. ~Mj. Meiring,le Suelu, S. ran Gisterenav.,Dd werd den Kol<WaleD 8eCN'taria _
Ecbten, VoIteien en Pet~ van der Spuy tot. diner aangebodeD. Hij ~::a'de dMllecieinija ~~

1763.-toen D ... Johahnes Appeldoorn werd be- itfikKaapalad. een 1d8lu te d~ koloDiaJa
_md tot -predikant. i i heai overal, waar hij . ook Ja_u beaat,.g~

17M.-VI88ICb deed ~n .tUiver per pood. ;De wae met verkeerde voont.elliDjen eD nJeebI
melaataehheid brak uit in:t ....ee gë&innen, en de RaRe- Die atdeeUDg van od•. pen had Iieb
riDII' nam maat~len om le at""'sooderd te heudim aantijgende kritiak en ~1jjm~.hew~ P IdI N be l"",rl,,- cl L___ ~_L cl aar, en sten OV8lll rOf",.van de rest der volkiag, die dit jaar voor bet ,is- ...... tot oneer ve.-.w.ate:l, IJ DOIIIII •

trikt 4822 ~.Ien teld~, ..... van 2344 lllann. AI:gtU en de C"". M~j welke bladen Aa dM R«iNá~"r.,
li67.-KI-_'-n OVer d,'e armoede -der bevolki~:,en bij 'een hoopt betreaNne~ onkunde Mijaheer,-Iu uwe ullga,e YU Zatal'dag Ll, pe

_""' aan deo' aaDp&lldt alle iu~he l'J'aIfr,' ik, dat bij 'de OrdenÏbg van den Eerw. Proponeat~. >h.t beswaarlijke om hun wijll en and.re prod ~D etukken, en wee' het feit, dU meli h~181 'eD ell M~ aan de P..... eenige LeerareD tepD....er-
ti vervoeren en aan den Iilan te 'brengen. ~ dine kol1egaa 100getrotaeerd had, aaa. ~ IChaacle- wareD, ala ook twee Proponenten, maar ook t*-

1761.-Jaeobll.l Doetl88, een boer, het vorige ~r liJke voontellbtgetl die del8 'bladeD '~WOoD waren; .......'U.."'... qr.,., namelijk, Dempen en Botha. De 1Chkj-
op de olifaaknjagt uit lieweest lijnde, b~, ~er i vaD de _ken te geven. ' :. Yer sicb in ake VADDempen, die wu ...
Regering berigten omt~t de lltam~o en bet land' Ontwapetling WftI.te VOOfDaaIIItItebrUtertrek der Zendeling toen bij ODdI!!' toeaÏjrt van de ~
teD lIoorden van "de aroate riviJr" (Oranje)" ilie i politiek van de u,renwoordiJe Rere~ng, eene poli- colSmileie IIMft rewerkt; doch eeden hij ...
I.idden tot ~e uit!endingl~~er Qntde,kkin","Iexpedi~~, 'tie" waarbij die Rellering dacbt te .'tUD 9t Vo. ~allen. ael&tandijlfl Gemeeute heeft, is hij Diet meer ~ ..
heetaande UIt :-daÓ' lia81teln der 'herde Oompagth. )Hij verklaarde, dat de omtrent de PitaoJ8Publiceerde Im., maar PredikADt, en wel VADde lDdeJl8lltlEBurger.dragonders VIUI ~tellenboeCh, ,Hendrii Ilop rapporten valech waren. Ja, bij IPGg 'efder, veraeb-, Gemeente aan de Paarl. Ik weet dat de WEw.:
al. kommandant j Tielemftn Roce, .,J. t'weede,iD be~1 j •rende namelijk, dat de haeru, die '4ie NpporteD. Demper' niet 100 kLointf-tir il,om vaD ~al achrij
O. F. llrink, landmeter il J. A. Ange, tuinier; O~Q. :hadden. atlfUOndeD, nten, dat le 'fIlaob waren no~ te 1181DU. Doch ik ICbt he& mijD~' b.
Rljhoet, burger-ellirurgijn i A. RUIlllOUW,J. CoetSee meendeD bei GouvernemeDt daarmU. te lulleD publiek ol' luIke gruve, ja" moplijk moedw" fOil-
Jan., H. Kriger, A. Greeff, J. Nieo ....kerk, P. Ma~, 'lICIbad8JI't Maar lIij wae hun voorpltomen eD bad; ten ten Wlj18D. W&I'e ik in de plaats vu deo w.
C. BateDborst, J Joubertj O. Scbepper, J, Coets8e~en een volledig veralag in .nelacbrilt hieD maken, en Dempel'l, aan lOa ik l'8l'IOebD om mijDeD lIUIIl "
P. Heyn!, burgerl,-beneven. 68 basterd Hott;n- lOU binne. kort ~h en ,doorr lie gebeele .lChrappen in din GereformeerdeD Al_aak
totten, voerende een tr~n van '15 wagen., ieder be- hltlUl l'8nptlud worden. N~la \'8r._· ~.
spannen met 10 oaaen.-+De expeditie keerde den , hij, . duidelijk en met nadrnk, dAt de Hagenng ,. ED VBlItND VAN W AAJlJBID: I ~
27 ~pri11762 terajr. Hetlrapport der ex~itie wel'd, iblijveD lOU bij bare p?liti~~ 'an Out~apel1~D~. '
"mjkt met l3 plate Il, ~Is een boekd~l, ln 177~ tt De .~poorweg;,. l8id~~ll, moeit· in ~lIe loon.l
Am8terdam gedrukt. I .' mogebJk ooetelijke ngtlng voo~_t .!orden en

1762.-De .~dy bntndde af en de bouw.:an 1011' derbalve op de eene of andere "'IJI8 QOk te
een nieuwe drostdy, tbora de :rheologieche Kw""k- Aliwal ~oord komen. • : i ••
lehool, weid bej:'onllen. I' ;. De Koloawe Seere&aril l'8I'1Uerde ~erder, dat hiJ
, 1763.-J. J. le SueuI lJ.noemd tot landdl'08t. ,; dB ~belli. gelokaliaeerd had IlfIl'O~eD.n bepuld tot-r ' '. IIIln1jf8.lpelonken en dtn berg. Binn~ koli SOD er

1'709.-De Eerste RiVier bedreigde het bove~ge- aanval geeehieden, die moe« geluien eD
deel tt des dorpe, doch we,d ~nder lleur1l;li,ng °llugt oovenehillig wat bet koette. i De berg,
dar Heemraden (,ooral Mftrtln Melk, dIe de <jUde v.oegde er bij, moeet gfnomeD Word.D ,door Kolo-
Latbel'lCbe Kerk te Kaal"tad bou ....de, eo Jan Bletn- 'nï.le troepen.
hard' HoffmlUl worden ~l!!Doemd) van loop verandfjrd . .-
en in de tegenwoordigel beddin!!, gebragt.-Kor'en . GJUAFP-RIU.NJIT, Di~ '-
deed 41. 8d .. l!8r mud; echapen .3a.; wijn 141Wï.; . .. . 'eh ._
brandewijn £6 Hie. per ~8jrll'er v"n lOO gailons.+-lL. De Koloniale Secretarie en alJne' e tgeDOO ...
S. Faber 19 Junij benoemji tot landdrOit. I ; lullen bier aan bet eillde der week keaaen.· op eeN

~ I.' I:blieke verpdering is' heelotea, een ~keteD een1770.-Een onverbetenil:'ke dronkaard, die lljJIe I
I did d-'-.... tegeTen. ! -vroow .n kinderen bad m. an e ,wer '"" geween

IOldlUlt naar Batavia jreZ8~den. I ,

1772.-De. Appeldoo~ .terft den 2,) Sept. en
wordt pro. tempore opge,olgd door De. PetrOl v-!ln
d.r ~poy. i' ,

1776.-Een kruidm~ijn werd .!l'ebouwd v~r
binnelllandlCbe verdedlflllljl' i reguIatien werden ge-
maakt ter beecherming vap de bellll8nwaa-h_terl. i

1777.-0.. PhilippUI K~y. a&ngellteld tot pred~lr.ajIt.

1778.-M. A.. Bergh "gesteld lila landdl'Olt. " i
177q.-Brandaplliten w~rden aangeeebaft voor ~~

dorp. . I .
( Wordt iJ'tl"volgd). . !

r ~
-:rm-t- ;
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.BABUTOLANl).
(Gl8TEaaN ONTVANGSNDKPaCBII.)

DE HEER SPRIGG TE ALIW'b). ~RU.
L ~ VrieDel en Broeder,

Kroniek va.n Stellen bosen.
, , f

n...Iw,f1tInIi:. &tltj'fl, BOlJllMtltllDar.
, aangenaam te l'8retaan, dat

ell1lae,llJI~lGtU1gron'!1alI1g van des Beeren Huis
leggen eD den MDtell
V&ll die kolonie. Wij
erkenttnie van din,

bij UEd. of 88IIig ie-
811l'eua.... wordeb.

I II SuiON VAN DKR SUL.
I.

..
.. " g.

I,~;:' -Op .; '\uvember pnlo( Gouverneur Simon
,R:J 01"1 :-tel een twtje maken naar Hottentots HoL-
ia' ·1' .:a t toen ft'eds I18n de Nederlandscbe Ooet
I:..ll;<:b" l'olllpa,:nie behoord6. Up den ~ten kwam
til' I, IU:: l'D schreef In lijn dlijlboeK,41t lil) een Jeer
fmalle landu'uwe up cenig~n afstand van de see had
b"z ,ht, W!l1\f hij op ~en eilandje, doo~ vel'8Ch water
'!I.,tr· umd, dén nacht d(j()rbmgt cn die p.lek.bRd!le-
n emd "tellenbosch.- Volgens 1\ QI~, dUl In 1711
~·Cle\.lI1S van Stdlenbosch WM, was het land meeat
!r.0! -trtlll.eLi ~n l,uut hewll..'!IIen, "wesbalve bet eer-
'lj'!' 1',11: de lIolbnders Wildeboseh genoemd.werd,"
n ll,lt "IiDon van dpr Stel" het oordeelde nIet on-
d'd.-: '': te ZIIn, dat hIJ den oud~n naam eenig-
l:I ~ behield en de gaBsche, kplome .IlMl . ~eJehe
I ,eruJe. t"rwl]1 hij met eer zi,~.naa~ lDegeliJkil ver·
e~'I\\ I:de' \' "l,!ens dezen scbnJver 18 de naam Stel-
len}, <cl, du. nld eene zamenete-lIi'ng der IlAmt!n VaD
V.lCl ller :-,td eu diens Ilade.

r";-(1 ,_ In, \ prll werd verlof 'gegeven aan ~ekell
'a:.lib.'ul\er,:,wfk·w'nder ook de n~men van de \\aal en
\1 Jl ,jer HIJI yoorkomen, zich Op de plaats tIJ vea-

aer kerk w~en de
t7etlOODttI kindereQ tot het jaar 1807 in

Kupatadec:he gemeente re-

b.. r D. T. Simond benOllmd
iD het Franaeh.
kandidaten voor de he-

den Gouverneur in'
vaD de tungerendt en
de fangerende alleeII.

nguatlll, om, 100_ al....,.....'"",rd. het onderwijt in de kerk

, .
'DEREGEB,INGSPOLITIEK UPE.KOl..Q..

NIALE PERS. I ï
----jl""

HET ADlUSSJE..EX.AllEN TOT DE T~
LOGISCHE KWEEKSCHOOL.

• 8telleaboech, , Nov~ti.r 1879•
I -( 1

A (JIl tUna .R.daA:uau-. ;
}fijnbeer,- WillOO r* din, mij door mitWel:'"

11" rërd blad te informereD, ef .. DIJ 001lllllÏllie,'be-
ltaaDde ,aleehtl Bit !Mr iii plaat. van vijl led., W
nI(t, heeft bo,e~ .. eld exameD at tt DeIMD, eI1 of
aulka Dief in tegeDltrijd is met oue Xerkweu., ea
dll.l oDweu.ig.

! _";lD

l' ,-I -I n de re50l';ttien van den Raad van Politie
rl d. :::' IlcLuber 'wordt berigt, da~ e~m der land~
t, "" er~, dIe zich op. d6 "leer fertlJle plaataell,
:-t, 11.'nb.,sel! "pllaamd, had net!rgeJet, klaagde, dat er
""'elie }lPhoorlJjke j.,TJ'ensscheidin!!",n tU8llChen de ~:
Jell I'nn he,mzelven' en zijne buren ,waren en dat biJ
dli..rJ 'Jr wdililt geuoooZllllkt zou zijn om te "deIa-
.I' efl'U' Gevol,·,,jljk besloot de Raad. dat de Gou·
\, I~"lIf n"'-'m.aals naar de plek zou ~n, en wel om
li, le lHak III vrde 8l,dlen. Het SChl}Dt dat daar-
'a >Innden laodmekr Wittebol werd opgedrallen een
b"r~ 'f' milken VIln zeker land in die buurt voo~ den
lat.,Il> uwen ter verdeeling onder tekere !Dg8-

.MI.ncIi:er)1lI cid I :lden December t()t
beo!lenlCi in 1698 'oprevolgd dooI',ll.

236 hoofden ...

APENlNG IS EN BLIJFr a;ET PRO-
GRAMMA.

,I~;.~ -In A uguslUS werden vitlr .. beem,.~en
b. h')emd, te weten, Gerrit, van der BI)I, Ueonmg
IIU.8111é:. (iriJulpo en J::berts, om Ianddiaputeu te be-
'I"chtel', UI' we~en te letten, en!,

lof>....: - I'p _) :-lept. werd bet dorp en de omtrek
b,""-""nd d"or dertig gezinnen, w~rd een rei~e-
b, 'UI'" "f'l:l'trllkken eh Cdn ~huolllltlester !\&ogellteld,
"'.dl eell stuk ::rollds Ier bcllouwiog werd toege--
'lanti

:~l.-:,_I 'p den lt.den Julij werd Joh&Dne~ Muller
b..· "'lJd tot eer.-ten labddrust dunr Baron ·1'IIn
!~I. de, \'11 beer van Drakenstein in Gcl~erl&nd,
l., ".I- C... 'IUltI"6ari,,-generaal UNll' de kolonie wat\ tez 'nden Ileze eerste landdrost bad /'l, Heem-
r, !"~, le Weten, vier voor Stcllenboech en vIer voor
11"1k,H,.telll I n A UgUMt.usWII8 het rJ"rp reedl! zoo
E-·,. ulL.!"'},r.)id, dat op veuotlk ' " I lDddIiost en
I !,·..rDrau'·1I e~ll s!'cretaris-Sijbra....Iu" Jlan!'Adan-
","tl fu'llp·~ti'ld, Tevens werd Pieter Oem~ ~- vOt.n-,oJ.II.-''''IOC:I1t41D
,,;e~ttld al8 bode 611 koekr en DouweGerbrandt StelJn en

"
ceUUdrj waarvan in de
is, geaehiedd. op deu
: An", Maria Holst, te

!d"onll:eDl~b'lp i Anaantae has, Qyer
~n .n Cornelia

maal te ....orden beriept
Janee Swart en haie-
,..aepeodeerd Wllj!eDII

dronk.neebap ; ca.eraad
en de vróu~ .an ~ ..

DE REBELLIE MOET EN ZATh WORDEN
ONDERl>RUKT.

Ik 'beD ~

REGT J)C)OJl zd.

Dramatic Recitál Society.

Universite.its-Exa,en.

, .

" .&a .Ad~reek.
Het volgode WOlUt ala eeD c:vioaiteit uit Álllerib

venneld j eie berftuer _&IIat .oor dt waarbeicl in':
Een beambte UIl ~lMak in New York Ir.... Iji
eeD beknd advo~t eD leide';
, II Ik .beb 01JIe~ 100,000 dollara geetol8ll, bet il

1101 nlet ontdekt. Maar terug gtlveD-ddI!<.:;ou ik
tOCA lieIlflr fIiet ilom.' Hoe dat laD te legen ?" :

IIDe aibokaat dacht .. en na. .. ~
II G& naar de &nk tenJg, alaOf er nitte gebeuJd ..

en IIt<leI -- 100,000 dollare." I
De beambte' deed wat de Advokaat bem geracJ,in

had. ' \ ,

.. Toe? echred duelaatllte ~de direktie, 'da&·~~
ehent ~.~ dollere gestol , bad; maar iener.
W:U, vnJwlU" de heUt terug i!ev80; aI, de aUk
ulet ~u~tl;ur werd gemaakt.. . De direktcluren ~.
ten Iich 10 het OllTumijdeJijke:,ullameo de lo.o,ocp
dollare aan, 811 de beaIii~t werkelijk ala eta
Nlptcubel ~ bekeDd; evea_1 lDOeet rbij ~
advo~ YOOl IlJD goeden ~ 26,000 4011ara b8taI.á

'betu.ld ...... 76~ dol .... oer --Jl'8D~'

I'
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