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KONIN~IJKE MAILDJ* ST, Op
Dl' S,oomboo!maat~chappij "UlUON"

• (GI!LIJI,ITUBb). '. j

De St.oombooteD-deser Kaal.!chappij .ertrrk-
hD T n Kaar.tact naar

DGJLABD,
ria Madeir., om dt'; and,refl Oin~sdNl~ te' st.
Helena en .Alceatioo ·aalllegg.Dde op, 'bepaalde
tlJl8Cben\ijden. . , ...' . ,
AMERICAN. Kapt. WAIT, 25 ~o.~m~r.
PRPrfORl.\~ Kapt. LUMEB, 9 De~phe .
TEUTON. Kapt. LalGu;-23 December.
D'UB.-\N, }\bpr. WAI!.L"IGtI, 6 J.,,0&'y1880.

NUn or. KU~T:~,nr~NsI~N'N·lT.iL
Vt'}i}7kLl'n. ,ij ~ do vr ertien ,I.~en, oa

aa",' \UII •• "an IPdt're :-toamhr:ot van E"I!"IIl'l',
fD pe~\it ,le 28 da:.:en 1et dil Stoomt.oot nRar
NatIIlbl: reis v('ort Il04r

ZANZIBAR,
te D,'la:oab.'lai, Iuhembene, Qllillimane eo

Moaambique a mleegeude. .
&tourkaarljes wordeu ui.gerdkt "gen ver-

• inderue Prijzen. '
Voor Vracht of Passaae rlo~ men aaDIOl'khij

de Kalltorea der Ma'ltschappij, in de Arldc.ley.
•traat. ,......, I

THOS. E. FULLF.RI

l;i'·ektpur n..nernnl voor .Zuid Af.illa.

. :.

.'. :

----------------~---------------
-Na:&r Engeland, via Madeira.:8 DE Kon. 'Mailatoombo®

, I. ASIA.TIC," H. Own,& Gezagvoerder. ZAl',,18boeen-
gemeld vertrekken op DO,NPERDAG, 1jJNo.
yember, ten 12 ure. ('a middaga). PaBllngiera
worden Terzocht aan hoorn te gaan BaD de Oost.

'. kaai, Alfred DOK, niet' later dan 11 ,uur 's
rocrmiddags. Geen lading zal aan boord gen~·
men worden op den dn~ van v~rtrek. : Voor
Trncbt of paS8llge doe men aanzoek aan de
botor.en van de. Stoomboot Maatschappij Union,
No, 62, Adderl ..ystraat. '

. ,
.'1"

Maar Engeland. via. St. Helena, Ascension
en Ma.deira.

/~~r> 0 Jo: Kon. Manll,ont "AMERI-<ffMb~_ CAN." ,\. McLEAN W.llT,
Gf>l.lf. ,"er,'rr, ,al als bnHn¥emerd v,rlr,kkt'u op
DINGSDAG, 25 NUTtllltJ"r, tcn 4 ore '. Ilamid·
~all. Passagil'rs ~or"t'n "!'zocht _an hoofd te
JI&ft aa', de Oost"K:lai, Alf~rd Dok, niel lalrr
daB 8 uur 'II Da",iddags. Geen ,ladin~ lal ingc·
DOIIIen word,.n oa 1'2UBr ('S qjiddal:~) , op den
dag 'an 't'rtrek. Voor vrucht of pUNl(e Ter-
~ 'men sieh bij de "~Rntoren' van dl'
Stlkllnhootmnataehllppij .. Unio~," No. 6~, Ad.
cler!'y,traat. ~, ' ,~ ..-~-
Raar 'Mosi; lbaa.i, Algoabaai, Kawie ell

'Oost Londen.

D'E .Kon. Mails~mboot .' TEll
TON," R. A..L1:IGH RN.R.

c' G~v~r~er. omtrent 17 Mo.em·
_ _ ber vlln Engeland -verwacht, snl

als boTengemeld ve~t.rekken, zoo. . m0-

gelijk na ontscbe.eing vnn hare
Voor V racht of PlS8a~e doe men
de Kanteren van de Stoomboot MaL&Uicb,apJ,ij
Ution, No. 62, Adderleystrnát:

Raar Port lfá.tal. Debgoabaai, Quilli.
mane, MOI3.~biqtle en Zanaibt.r, te
Mosselbaai, Algoabaai, Ooit J.,on.
den en Irlhambane aanleggen de om

Mails en Passagiea te landen
&&JJ' boord te nemen-.. ", DE Kol. Ml\ilatooroboot

. - . '.~ .. ANGLIAN," B D.
',:" . r ~:: TRAVERa, G.esagvoerder, zal

als bo"engemeld vertrekken zoo I!poedi~ moge-
lijk na aankomat van de K. M. ~t ... Teaton"
Tan EDgeland. 700r Vracht ~f Puaar doe
lIIeDaanzóe~ bij de Kantoren Tan de Stoomboot
)1aat..r:~8ppij Union, No. 62, Adderle,.tinal- -\f~-,_,--- '. - ' .
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40i Vdte Kal~se"e Ha.ell
.ttt ., lerJllf. ",
150 Klpatn B.kke.,

ZULLEN op VRIJDAG MORGEN. deu
14d..n Nonmhf'r 08"sl •• pubh .." "'ordrn

m~'()('ht k KLAPMUTS STATION." lJitne.
Ilfmeld ,'~e br:villdlilich i" Uit.mll:1It'ndfreo,·ititie
•n is opgtbruj!l oo.,r den h~er h. J. l~u1, \'au

~lellel'\boaeb. Zij zwan rek.r ptrld I9P'
G. L. MEIRING, .... ger.

,
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·,_tV
, '.

: t. • : -
I'·

tLO~I!"'I,
. ,'" .

B.grij··__,..ke-..~ .._~ftftftift

.. _r.8_~.~..
inatf1l"'tie.ontvaDgenom, ,DE OodergeCeé.bnde, 'iD sijDe bt:tlrekltioJr.

.0 p' W@ENSD AG, 'deu B~!J,C:~~~~;~·::nt:~D,.
. ! . Den26sten· Bonmbfl', 0_ Zntarda;. 22' d8~t

~ba.ro Ve~lëooping t~~}, van . D-. YOON~ UIt to '!lY, -
Ze"'r slak Grn:u.l meI de Geboaw';"

HET PRACHTIGE EIGENDOM,· uitma- geleirel!op den ~oek "an de High- en áe l:lC018Uto.,:
kende het .Blok W oonhuisen en Tuingrond, Ilr()m8tnlllt, t~j(e -over hel )I"9oniek H~.. -c.,

gelegen op den .H~k v~n de Ol'8.ojesirL.t Dit Ki~elldo~ llf·vat eeu groot Pakb.aif; p. .
en den Greyspa8,. bev,oren8 be"oond door bouw,t ru St.-ert eli 11., r ril 7.eer ..et eD'
den heer J; C. BKBItU~I. Er js in de ge- aufti~iclil IC.maakr; ook 'ell geri
heele ,!,~ei.lleen :Eigendo,~, ~oo over· hili. meI Vtuehei1ene V t" t,r~kk8Jl,Buiteilka' ....
heQrlij~ gele~la t, heflwel)t nu aan de .~lll. Door .desuJ.& Jittginll i. bet
Ma~kt wórdt gebragt Het uitzigt in '~ ,oortr .• ~lijkale .'ao ien .,.óor ~eoê HaDd4lltbt~1'I'
front strekt zich' nit ver de 'ruinen in de daar er door dOlno.erledeDe een
rigting van ~en··T~E!lbe ...g,: en ~u'reild~ :;rir:':,~lige lJand, I i" den l~.,.teD
het Zomersa12;oen, ZIJ,n de ~uld Ooste- Na adoop \' D bovell;:em~ldentkooping.
Winden, versch ván, de Bergwanden en on· worden vetkocht foor rrke"iD!l Y.. D l\bii'.'.'r- .
besmet met de riooldampêu uit K~tad, HBIUIIllG,de yoljCendeMOltbareMeobden':-r
'verkwikk~rwj.J1 de koele bries, ko- 1 Piano f
mende door de Pijnwouden 1'&n de Kloof, 1 Ronde Tafel ' j:'
allerheerlij.kat zijn. De wandeling,~an daar 1Sofa
Daar het midden der Stad vereiaeht niet 12 StOflt1'1I
meer dal). vijf minuten en gaat door den 1 Euy Chllir)
G~ysp,as, die nu zulk eel) aange~aam pad 2 A."leltalelsl
vonnt naar den Gol1vernementstum. 'Voor 2 Wa8rhlafel. ,
mannen van zaken, die QC natuurtooneelên 1 Prrl\n.bulator' .' "
en de frissche lucht des Lands y,enschen, te .1 Mangel r\, . '-
gebieten met eene 'Woning in ;de Stad, 'is Keu~,,,,~('re,·~hap, AarJ":w~rkt ~
. er geene situatie beschiknaar als deze. net Vu,tLto~d zal tuIl
De ligging is zoo verheven, dat bet, onver- met BONUS. ,
schillig welken omvang de aanbouw in de G. W. STEYTLER.
Tuinen bereiken moge, onmogelijk is, het ExecuteUll' Teat.
bekoorlijke en, nitgebreide lanllschap, dat ~ Jl I I· cl L_ ti. 1'. " I '.
zich van deze Wóonverbliivi'ln:v.ertoont, te 'l!-~~' ,.1\U~ ..~ ..; """pIiIS ~,
onderscheppen.. r!dlet GtOO~.~~uis, .waar
men door de VOOJ'1.ensters U1t~et naar de

• l. ' Be;rgzij9é, bieden ,de Acbter~t;l8tel!'$,' een
.. geiágt aan op de St$d en Tafellpai.

,i Het Groote WOdnhuis,
! ;. ..

" ". } '. . Heeft zulke ruifue . en luchtige ~amers,

_
. '. ,.' ala waiirop slechts -Weinige éta~liS8em!!pten

~ kunnen beróemen. Over: het ge~l
. 'is :dit. Hoia>; aan~l~~. !Det i~~kot\dige

H
·',.' t'· >' ~ atfl!jt,ltI8 voor k~llield. elf gemak. Iu d~

Bebede~verdiepin~( 'beeft num: ieve~. Ka.
mers en een Vertibule en boreu ZIJD er

; acht Slaa,pkamers. De Slanpltame1'8 zijn
. . . ; gel'augschikt om .den :.overloop vaD een

'. ',::,~::V I' .R···:K':·.· 0" P, I N:·.G.' pracbtigen tra;~, op~aa:nae uit de. Yesti.bule, Het HUIS besit verder alle gerieven.
In het fronlt vóór de met groote tegels be.-
legde Stoep' is ~en' ;groot stuk; Tuing~ndJ
waarop verscheidene COTTAGES kuonenI worden opgetrokken. Het is: onmogelijk

d h' in!eene advertentie eene volledige beschTlj-.ee .SC ~ p. viog te geven van dit kost~are Eigen·
dom. .

--""""""""",",*,,,'!!!!'!!!'!!!!'~~""""""'~~~ h01J;_' de"·'- T.we. e,', Cott. ap!,és, .'
er~oopirig te n, . ~
op ~.. Aan iedere zijde V'&ll bet HoiII, ééue, ma·,

"" ' kende u,itmnntende Woonverblijven 'uit
voor henj wier middelen m'atig zijn, zullen
mede worden verkocht. De C~ttage ió .den
GteJ')pas is een oongenaam Woonve.rblijf
met twee verdiepingen, ~n die in de ~je-
straat beeft drie Goede Kamers, Dis ns,

! I BedieJ,ldenvertrekken, l70ede .Acbtery r ts~
. ~. enz. De vraterklo¥tten bij 1l9t H~Ï's eu.

(Schll~mela) de .Cottages zijn geQOnnec~d ml;lt. het
'. . (V088~). . .gtopto Sbadsriool: '

, ~~:;,n ::.d (Schi~mel) KAPIT~ISTEN, ::aOTEIJHOUDERS,
ivoor Slag~ra of ~IJ dIe l'en FAMILI~V~RBLIJF
'[ .VERLANGEN, zullen nioel)el).IJlc weder
I I'eene gelegenheid',alj! deze vindeb.

I D~situatie is u11.ique.
IDe VerkMpi.g nl ._~••~. n~.;t

Eikenhouten PI~ken I' . •• IJ. "re. .
IJ. ' H.i'JONES & Co.,l' :Afslagers. 40 STáOI8VOOBLB; ~an Zes WekelI end,
I' Kaapstad, lO Novetrl'ber l8?.!). zullen ~ ,
'1 . '. . - ,Op:Vrijda.g, de I IJ de'ze~
k.Stel,lenboSch.-' ~a.zaar. Ter Marktplaata, te ~D. bij P~bJieIr.'

! -,' ~ , -'~.----~-; . -VendDtie worden ,.erkoobt.
ti: DE BAZA.AR. alhier terl heboeye van de

te i k~ODl_.lI i ,Zendingu.ak .fAl plaatll rinden (zoo de
n Ter p -.. 'H' "1) .. i' , eer "lOp r

i !. Aa.nsta.&ndenVrijdag! l~ Nov.wordel. ' , ,"
:VUURWERKE\ t-

'VUIJR\fERIl&\ I !. ,

. VIJURWERK EN !!!

~

Nd
• ,(I

~:Verkoopina

I, behoorlijk g~l.. r, rail,.,
V I'iliog terkoopen, óp .d.
te Kaapstad, .OP •

November, .

Eell
SPAN
Dubbel
kl&8!1r. 2'
Tuig. AI

life, &.". I
"~LS 'iasrondfr EEN

gewoon &On lt.ok,J eo
I in alle 0luiglen
• geerhikt yO,r za lel, eD

lijn in j1oed,' con .iiie. <

I~DE, .

. N, compleet Toorbet epaD

•• t.a:s, la.Kt

V,tle Kupie"t, Seu,n;' ••.
ti. Kap.tel! ·I.kllt.. '

OP

19 Nov. ·aansl.
SCHAPruq- 'e;"'.BOK.

nrkoch t .word'!li"· .un
E. ?ij .. ijn in ,keede

nili Jrit de haDd .. rkoeht

, ,

Te.tlerS !
Veor Leverantie van' BouwmaterULlea

v~~ lo Nieuwe Bed. Geref. 'Xer~ te
Piketberg. • , :. . .':

.• - .Ó: I ~.. ~ '. j

TEN'n$S Volor h"l !ev,.ren d'" ,olg~d.
~1nt~tjaJ,~tI "'.' de piNots wAar de uDat •...,ibt

Ni..uwe Kelk MI " ..rden ~eboqwd, mll,n, -
de Cor.misSie da -rtoe '&;',l!e~leld, .orden ;D.l''' .
wllcht tI,lt op rieD,20sten Novembn 81\1l8taa';":'
le wordeD geadrt!!88eerd &all den Ood.rge~
kenie:- . J •

I. Vlilf 400 lot SOO euhi ..ke Y'drd. ~hikte
MeIlkiklippe" voor . fODdaro~o" te reken~" tIM''4 • r-'
!/61l1eUeld.e cubi.eke yard, geWiQoDI.ijk gOfloelild .
':rllcbt. '
. 2. VII" 600 tot 800 vracbtcll Klei eli ~d' ,
.Ie vracht !-;t'rrkt'n'J op 40 schep-Js of 36,'
bwh~~ 1

3. Van 300,009 ro'· 400.000 l:oedgebr,Dde
B~ksleellrn, le wor :~II.g~m.ltkt op fone I18h té
wij',en pla.,'s. Ile Klei te wordelI bewerq per
Klei1tWlen.· . I

b~, Van ~J mudden Schelp- of goede S$eé~

J.,J. F.,JOUBERT:.
i,"

.-u~AI'~, '" CO, AftIlageri , LIEK
••

reasOt'releEEei~, 4~n :I j~r
Koop oan.tebQilee IUC8u"e
8 • Kalkfil,·teil',' Koéb irg

s. j. v. D. SPUIJ~'
. '~ ", .

- Alle Materi.le'. zullen on,l r.. orpell lijnt aaG
rl~ g~eik u,ing "1\11d..n A~cbitect of lijl' ·g~ol.
mJlgllgrir. ~odtrl! T.·"der ~oet vooni8" ,ijn' VIllI
tyee go-d te k~lIre" _~~eu voor h..t b·boorlijtt
lIukOlllen.VIlU het -contfl.ct. .,te worden ,~I,W .'
gUll. , ,

De C<)mmi~.ieverbindt rich niet ~ laa$aten
f ~'I'I~n t~.d~r éall tel:emel'. !.

. DI' .Le,.rllnti~ te i o!innell ",ni-t later· .da.j deft
15 eu J.annadj'_ 1880 ('Ii 1e "'urJl'1I tolfooid zOo
spoe lig do!,nlijk daarna. ' .' !
. Verde~ 'Óijf.on,'erhe\ien' te .'"f'r"'!Dt'u bij' f

, K. DE LINT~
. ., Honoraire Secr~tafU.

hlcet'!lt~rg,2 Ort, 1879.- : '

1 18te k1888-. nnI.I

van FjU...'i!:OIB DA~IEL I
UION. .. :"

:Struis~oge18~!.

JAN 114LAN ..

J. PRED. PBNTZ • Co., ~

Gouvernements Kennisgerin~.
No. 1202, 1879, .. ï _

,.-'~
Kantoor VilD

K.

II ~
I

Stellenbosch, 8.Nov; 1
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N~\ ~ Iclers der B~tscb(' Regeriu'" (lil ee fit .
.! t' 'I~ d 8' ne \:lORven le, ,gel\iozen _OD_ el' !.oeVOOfZl t u' '

"Ko,!- • Re' - -~_.~ II g ull!r'\ . genng z~~, noor R. e stemgerpgr.~
"Jo "1 burgers, .hetzl] Voor- of tf.gen"t.aud ~
, '8 lands oll~fhankelijkbeid., Eell'~:~'n

(.iojideJre~, ~ A. D'

l
gek~~en slechts door de onnfhallkelijkh~~'

\ partI], moet wel altoos de qu .....,; , '
\ Ik k d "·,,,e, laan, ' we en ant 0 moordprbeid is, iu !het

en Lo!ae,Gae_ onsekere laten j mruu een COnFellt '
1 t,l;...,.· 1 le, I op, reg v:~ru'I5'" mR~ler gt'ko1.cn ouder toe.

"oorzlg~ .f'Un I' .• e beambten eli OM
eli LOU", I.beschertnlDg van Bn~sc . ~ne~1. Ter

die qnestie ~el nitmaken tot ~ ~~
Oj:ltBritscha Rpg~ring:., " I'

, Op regtvaardlge \VIJze gekllzOn Il z ..;,t
," Man d Ik ' "'\l~n
WIJ, eliik . r atrdzll d ~ne verkiezing th~s
moge..IJ IS, \V(j Oor ZExc, ten zOOFsle
ontkend. Pas echter werd;llein doo;"
i,dpr d('p~tati( ...leden de. vraag 'gedaau, ofe;'
dan meende, dat eene r£'gtvaardi0'6 vprk' J
, 'k d k'" ~ZlDg me' _on wor ~n ver regen onder de '

~~nw~rdlge,~gertng,.ofZExo, (nu 111
insiende d:lt zIJne beweringen aBes Lbey,

,• ' <Je lUie
en L0888 een comp HoeDt waren VOor het Rrit.icbt

Bewind io de Traosvaal), maakte dadeltjt
I"egtsomkeer, en ging op de plek hef~.
overgeatelde voorstaan van hetgeeD jij tot
dusverre had ataAode gehonden. Maar
zoodra maakte de heer Hofmeyr zich nieidie
frontvemndt!ling ten nutte, door 'tc verkIll-
ren, dat au' zulk eeno <??Il\-enti(' dan wiel kon
worden gekozen en ZIJ eene stem rriibri!!t
ten gnnst-e van de Britsche vlag, bijna ('Ife
'Afrikaander de Bri$.scbe Regering lOO steu.
neb, of ZExc. herhaalde bet "als t" PJl.
half schamperen, half twijfelachtigen tOjln.

£ I: d. Hij ~ nu eerst duidelijk de twee bool'lleu
(25 bé. Aardappelen, pr. :.i ba. :r 0 - 5 ~3 6, 'van het dilemma, door :r.ijn weigeren df'ri leg. Azijn, per legger.. 5 0 - ó OOt; t' d tcl J ' t . AB' ,
ue n 'Bot Ib 0 ij _ 0 1 10' on~e? le .&&~es , t, ,.w.,., I,tll) ~b~
, . Een~~npEl:er~t~'k . . , " - 0 3 O· RegerJ ng IS DIet 10 staat ..6'lIe electie lOp

'Eijeren, ptir 100 '; Ó - 0 10 6 behoorlijke wi,jze' te leid~n, in welk geval
GAlIleD,peretuk .. 0 .6, - (I 4' 6 zij. geen Jeg.t .heeft ov~r .~e oude Ikpolili.

.204 be. :~::~e;;r ~~.Itu~ ~' : ~ =~~': keinsche J1""('rl.ng"te k~IJen, .Of zij do~
. 7 vr. HAvel'JP'., pr; 100 lb. 0 ',' 8 _ 0 6 1 geene el~le Utt te schnJven i ~~d~,
Wak. Kaf. per 16 zakken 2 IOj 0 - 2 10 0 dat de U1tslag_:_!egen baar zal ZIJn, IQ welk

, Kalkoenen, per stuk 0 6: 1] - 0 6 11 geval zij geen ragt van bestaan in jde
, 3 be. K?ren, per '3 bush 1 sG - 1 0 ij , 'fransvaal heeft." ,
12.'1bso Uilen, per Il be, .. , 0 10,·0 - e 18 il Nog fl uwer w a' d te' i
• -'-, 1 I ss le an ere 1gen.~

{.' ,138 JT-rreD. ping van ZExc.,.t.w., dat Vlan op de voO,'"19 'Nd:: ~ ~~~t~"' wl gestelde Conventie geen kalme overwAO'ina- ~L do. I bo d -!'>'\bIl do. 14 do: li 23 dt!.-.. zou er angen 'Van waar "gen, on er welle-~---_,;._ .....~~.....,:ii-: de ,'l'rans\1L8.lsohe ,onafhankelijkheid ~I

NIE:UWE .MA'JiB&. kunnen worden hersteld~en wel omdat liet
ii Comité te HenllOpsrivier bem enkel had
l' t~g?,voegd : H 'Yij ..willeD onafhankelijk

0' ot 0 - 0 l4/i0' ZIJIl. Heel, genefllJk verloor hij uil het
0, O~'3j- 0 0 31 oog, dat het :ComiUi wel zeen ander &Ot.o I~;7i-O~I 8 ,.,
'() I~: 6 - 0 2 2 woord had kunnen geven, daar Zb't.c. h~t
,O"O~lj- 0 O!? nimmer had gevraagd: trW~. geven wij
o "~;H 0 4 IJ IH afh k I·itch 'd .., @! - " u uwe onar an e IJ el terug, Wilt !rijo I~: I - 0 1 0 e« d . ~_..._ da" CJ

f el' an ID t"""...,mmen, t WIJ een Bru-g g ~::~~ g I~ ~ 'tt schen Resident te PI'etolia latan ] dal
o 8 ~;O - 0 0 n "wij nw:e greDsséheidingen duidelijk.
o :3!1 3 - 0 3 4 '.~len f dat wij wat zunen te zf'g~n hêb,
o 2 ~'6 - 0 2 Hij "ben in uwe nat.urellen-politiek?" ZE~.o 10 i'O -- 0 10 6 .ro ~ ~1 - 0 0 li la.w zijn eentoonig réfrein omtrent gah~
o 1 ï:O - 0 ]. 0 za.amheid Ban de wet varen en doe diu
o 2 Fi - 0 2 ó vragen eens ,aan bet Volkscomité, 'tJn hij 1t!tf
o IJ jo - 0 1 :l oon hem verrassend antwoord krij()'~.
o 6 ';;.0- 0 8 6 Voo, l' het geval echter dat hi]' aarzelen .;o~o - 7 j6 _:_.o {I 6 !I'
o Ó,; 4 - 0 14 0 - is ondervrager op. te treden, ZOIl het grln
o 17 6 - 0 18 G kwaad kunnvD, inai~n het Volkscomilé
o .0) - 0' 0 Il hem Zelfs ongevraagd de antwoordelI 7.onj.
o .0 ,)t- 0 '.0 2 Hoedanig ook Sir Bartle's houding w~,
O. 3 ,11- 0 :] O. "d' bel fd h" b ... 'een mg 00 é lj' too , t,w" deu IDhouH:-------....;--~-'!!'~l----~-van de discussie Daar de Rrjksregering tj!'

l\IAANSVERANDERINdEN. zenden. Nu! zal men in Dowllingl'traat toch
N' 1 ,i te weten komen, dat! .leer invloedriJ'ke Kolo.av, 14, Nieuwe Maan, j li. 52m. vool'tniddags. .
Nov. :''O,-,F..e1'816 R:war[ier,:'8u, 9m. ~iddllgB. Dlstan da annexatie veroordeeIeu I'n daar,
Nov.28: VoUe Mann~ lOu. l1m. na.~itd&g'l. van b~n beil verwachte'n, hetzij voor Zuid
__ LZ.._,~--,,_i. ' _' V Afrika of voor de Britscbe Staatknnde. De

!i dépêchp, welke die tijding overbrell~, zal"Zuid Afrikaan" Al,l rn';a'nak. te gelijk melden, hoe de ganscho Trnns,
I " 'vaal van het eene einde naar bet andere in
, ~,' beroering 'is, gelijk' nog blijkt uit ,<he~

EEN BLADAL_ANAK elders gepubliceerde telegmm. Zal me~.DIll zelfs nu nog niet terugtreden? j
ZAL tege~~i&~wj~g ~n verband f' - .-.- ..,.------ 1

met de Zwd Afrikaa\\" worden ~NLANDSC~E ARBEI 'ERS. 1
uitgegeven. ,"i. ~hT prijzenswaardige ,'ool'tvnrenilheidl'
Adverlentien, daarVoor bestfmd, moeten tracbt het Gouvetn:emt>nt te voorzien ilJ de:

,voor den 15den December w~rd,en in~_ beboefte ann arbei<;lers. Uit eene adm,:
-e~ tentie elders in dit blad zal men zien dat cr,zonden. " ~; 103 . I d De ".,iIt'tTTS t, HI'f1nrvYR. .. ID an ers van JagoahMi gearriveerd'

"t""-.&:I zIJn en dat d,· gegadigden die onder kon,
. - ~~il.. trskt bekomen kunnen,volgens den g('ZonJen'Tt ê ~ '. d ?l f ·r.. ' ' s~lregel van "die het eerst komt, die het :

-~.',:-J( ,1~Ul .~\ rt~"aiUlo eerst. maalt." N~tuurlijk is het beschik.,
- r--.o', , bare aantal slechts ielm drop van ver\' uIIiIl,.,"i

'. I

I
aan deu emmer der beboefte, maar in eell'
tijd als deze, nn 'het snel, rijpende pn;
weldra de hsnd des maaijers tot zich roept, .
is iedere bijdrage tot bet Ilrbe;dend pel'8O' :
neel een njet te versmaden ~ pwinst, Be-;
langhebbenden znllen dus till doen, ten
eerste maatregel~n ~ nemf/n om geholpen 1

te worden ter' bekwamer tijd. Vol~t J
Gollvernements~ri~ .:van 31 Octobcr IL,
dat tevens de konditien van aanvrnag en
kontrakt bevat, kan eerst\over eene maand
eene nieuwe bezending Kaffers van Drlago3
baai ver~acht wordeD. '

STATlO~8., GOt'J>,SC~)fIDT ,EN,VA~'lUcBlfn.

Noir. 20, 21 én 22.
C~lril}ia, :Vee e,u Ll$se ,\:t(lIC!lt,rfj,U,
1iC.·Nel. .

, <

Babij Piquetberg Road Statie en 't

Op.'Woensdag~ ~9 ,~No
Vertl'8k VIUI
Kaapstad -
Zoutrivier-
Durhftnw~\
KraaifontelD
:Muldel'llvlei
Klapmuts-

,·IPaarI ;.
. iLaclygreybrug

V. WeUiDgton
Hermon -

EINE talrijke deputatie"
minder dan nogeqtien
Engelsch,e ~oowel als Hol'lAu.UIS'LlIl"Al
sche.--maakte Zaturdng
bij den Gouverneur ... om
gevoelen te. kennen t~ geven,
sch~ Regenn13!_ in het bel
Afrlkaan-gch'e:r;t .
Volksraad in het '

, beleggé;; óm"eens ~q rQQl'"~\,,."''''''''~:~
lell der mëéfdëfliei'd te
. om, ~oo d~t.:·,gjtoolen '
het Bl'itscha Bew~l)d te"zijn, te VUI ... :mUl.1J

le~ omtrent de voorwaarden,
de, onafhankelijkhéid des volks'
hersteld. 'De uitslag \Vas niet '1100'l",,,t,
vredigend. , 'I at ZExc. zou
voorstel bij Sir Garnet W .
Rijksregering aan te
wschtte wel geen enkel lid
die wist welk een aandeel ZExc.
aan de bekrachtiging der aDlll{>J1:atiR,
-Jaat ons maar
kende. Mtlar
zoo ki~derschtige argUmeD~n \,f)()ril"est,pld
van een staatsma.n van naam'~ls
van ZFa:c's lippen.

Het voorstpl ooner 'e beáDt-
woordqe ZExc. m'et de IJIJ,WerXI.RD' dat hij l{o~,oNi!l.LANYOllf._ Wij vernemen uit tOt'de broD

reeds 1 één Comité in had lit nJl'tte,en81l1&nde Kolonel LaD~OD \'AD het;!de
ontmOet, en d$t het ond goed Weat Inditebe (Deller) '~emrDt, verlwOl'onder
had gedaan. Hoe meo hem one ab Ol)le A4miDistl1lteur tll blijwen boven htS
. 1 ook komalllDdo ~~erl!jn W8I\t Indieeb KorJl!l,wij toth

UIt egde, scheen hij Ulaar niet onder- . op bet punt ~JD dJnetlQlmr~ eD.Dpprijs j1'e8t.eld6 dlt'll"
't . scbeid te kunnen inzien' een I ete.n te. verh~aea, lJit i81 zaer zeker eene wreede

I".l~a, ten buto~;a:D; ComiUi, waaraan, W88 en dat l bejejl'enl~ ,no ~tl ma,n ib Jleug, eD lAl t,~D allez-

"
i, was, gekozen slechts door bittere aterkste JleToeJd WfJmendepr de 'flOlijke broedericJlap

• T&ode" Dl1I.ijerL"_ Vol~,
'~ ! .. " .

1879
! •.,

DE WelEdele heer W. F. ~PP, wenschende
te verminderen, heeft den,

3 SPAN (kleurspenuen) G
, 25 STUKS FRAAI~.h: KO$IJ~N, met en

I PAA,R 'uitgezochte bruine HENGSTEN (5
1 PAA'R mooi je tweejl\rig~ HENGSTEN,
1 PAAR keurige tw,et!jsr1ge SCHIMME '",~nnTPO
6 .f~g. PAARDEN, goed ,geteeld. .

30 Uitmuntende jonge EZELS, van 2 en 3 tot dadelijk ~brDik.
1000 Extra Vett.e Kaspscbe SCHAPEN en
100 Extra KAPaTERBOKKEN, beiden de n Slagters wel ,waardig.

3 PAAR prachtige VOGELSTRUIZEN,&lg'W'Hlw 'geschikt tot broeijen.
6 6roote VOGEL'ffi'RUIZEN, met 3de <,

100 Mudden extra zwaar Koren, gescbikt voor
~5 Mnd Rog, 25 Mud Vropge Gar8t, enz., " en wat verder ten dage :'der

verkooping zál worden aangebragt. I'
Q.e"e "f.ryersthill~fll ,aU... ",,"haft ea Uil IW.PI~.,.!álle ~rrieYe. Jer'teinl,

, "...Iu.
_, DE,

Puetbergweg
T~ibaghweg
OereaW'eg -
Breederi vie'

. Goudiniweg
V. iorceater •
, exririer-
, ~TierOpit
'Komt'te '

'V.,\Jo --"we;
:V~kvan
~ ,

:MODtaltD 1Nl!'
A. Oomtabel -
V. !tJatj_eafontein

!GrootfonteiD

..... '

6 o 2401
1 2' .: _I
8·,15; 0 lOr ..
II ]5; .: 'j'p.m.; .
'1 1>110 ó8
, , ,

:1 45112 J
I,

Yandnkantoor, Piqnetberg,
30 October 1879.

A1~lagers.

,N.B.-Tevens zullen wor(t
10 FRAAIJE JONGE BULLEN {Rood), van
20 GROOTE .SLAGTOSSEN, en ' ,
1 EXTRA TOGTW AGEN, 'zoo goed als nien '. -

Gelegenheid. ~I worden versc~a~~ aan KO?pei's om van
worden vervoerd Vtee vers",' t-egen bIlliJke beteling. "

. De_Verko,oping zal! beginnen om; 9 u

B.8'·. '

Piquetbergweg Sta.e te

Vertrek Tan
Beaufort -West
HrUerburgweg -
Prim' Albertweg -

9'30i
11 0:
p.m.: •
I 26; r7
4 26' 10
5 ,Lr;:

~. _. t

, •. m'f
" , G ~ 1 lt)

,1 -::-m.-. f

• , I 6_.10 :2 Q
.. ~8&!456

lJ 1I)i .li lá
10,35 6 M

.. Il .3' 7 ii
'1l30i 739i 11 ófl • S.l~

~f2miGi 8 t9
lj 05 lJ 8
1 30: I) <tB;

6 20 ' 2 29: lOm4J .
G 45: ,,2 1>11 11 ri

I 6 58: 3 2 11 :n!
. 7 26! 3 2?! 11 47;,:.
7 ',n: 3 4u;

, ~ ....:8 10: 4 Q 12 26 .
844 421252:
024 I> 3' 1 ~

BELANGRI~J,
, ','. VAN-.,

KOSTBARE . Vl~:'_....,
'AAN-

Grootfontein
Matjesfonteill

A: Oonltabel '-
,Komt te ,
V. Montnjruweg ,
: veEkvan '
, '. ontllfrlltw~ -
. exri vier Doet' -

I'exririer -
Worcester

V. tUdilliWeg
reederivier

, , reeweg - •
1

, Tulbaghweg
!iketbergweg
'fermon -

Woensdag, ! 1en. ..d,rze~,
, i

'MÊTR.UIM S:'-f,."
1. Dat w ..lbekend .. Eigclldom, ge,iaa'md ., GOEDE lIIet het ~~arop staand!!

groot en gtrit'flij k Du bbel VerdiejJillj! Woonhui., onder J k, thans b1>~voollddoor en
, yerhuurd lion cl.. heeren J. C. KalOE eli WERNICH, bevattel ZO Kameth VIspensen eli
Kf'ukeils, van "II!! jlt'mllkketl voor:tien e~1ill cl!!" IH'sten S ,tie, 1I1'lIIl'cle Buiten-
I(ebauwe", .ooals Sflillf'n, ""itl(el,hnis, rilZ., benevens ef'1l uk Gronclq geschik I voor
Bouw eli alldere t·ind~n. Hpl eigl'IIdom ill gelegen iii he 'l1,,":.:enllilmste ged~te
Yan het Durp, zljlldt> slechts 10 llIilluten ~3a"s ,'1111 he PiI"r1 e StHliut, ell is "ilerst
gf'schikt voor ht'! :lrijvt'1I VKII t'enigen Handel, \vordelld.. vree ~Will, els en, olldt'r~
bezi)!heclen K~rlrevell. , _ •

, 2. Het 1':lf :,:eliaarnd "NOOITVERWACHT," 'duwp S linde groote
Woollhuij,onde,r Stroudnl, in ,hie Huurhuizen vl'rde s bew(londl,iloor den heer
P. D. VOlGT en' IIntierp, , et" goede huut' opbrel'l!ende, b I Buitcmgeijouwen. Het.
Eigelldom is !ned .. b"pl~l\t met circa 30()() Wijn:;!aa' sluk II eli hee,tt t!!vens een
uitgestrt'kt stu-k Tui"grOl,.J ; ook is h!!t wegens dt'8t.t"lfs ~lIg n eie ~ra~,straat en lite!
nr Tall ellrstgemeld ,ETgt'l)Ut'lII g~legell, gt'schlkt vCJdr het, ivan t·t':ntge Handel. '

Wed IeP. J. ETIEF.
PlISrI, j November IS7!). i ~,

DE'VILLIERS, FAURE' & i Afsla,erso '

-N.B.-De Verkooping te beginnen om ure m. prectes.

Y. Wellington.
~ygreybrug
Baall- -
Klapml1tll -'
.Muldel'llvlei
Kraaifontein
Durbanweg
Zoutnner -

Komt te
. ~aapetad - o 331 5 101 1 40.

: I I I i
-,iTiLLBNBO~9HB TAKLUB. i 11@i

I i I j

I!! I ~ li ~ i::
STATIONS l.. i ·t i . ~ 1 ~ ~

! r ' ; :!' il ' ~l'l'i'JI·_ , ~ t~. c, , i ~ .,~ :;:... I ~ .

~k ~~~J~I: Ia..~· ~ ró/ P:1~2
"I Zoutrivier - , ~ 0 2 i .. ' 7 28 3 38
,~ Darbanweg . ~ ~ ]~ i •• ' 7 ~I'4: 3
.. i KuilariTier - [' I ]ó : .. ! 8 lJ 4 'I>"I Eel'8terivier. ,I 21 ' .. I 8 36j 4 lJ5

";, SttlHenboech t I 30 :7 15, 9 lli' Ó ; 7
~mst te MulderllVle~r 138 :7.. 35j 9311 I> ~

-r--uUJ~",!a v~KMuÏdel'llTlei L .. IK·~117nillJ)l8'3
,,"8~- ~ 75501 8'.~ 4 i6
" ' EersteriTiiir~-......:(. -M + " I 8 38j' 4 $8
.. Kuilariviér - ,~ 22; '. 0,.0 469
" Durhftnweg - T 21>;... 0 1~ 512
" Zoatrivier," 't M I.. 0 43 'I> 2

,AankolDst te KII&JI8tad ,,38 i ., 9, 40, I> ~

- .-~~,~~~~; .~A!!,':lf·_c:_i
I 'Cl> 14>'
: ~~ : f ~(

f g ~ 'iilI oW:
I '=' ~ !o I~I ~ ~ ;:... 1J:::;.c

--~-":"'_----i: a, m. I p. m..
Vertreli: TAn KJ'IIAifontein~ i .. i .• 9 13 I> ,

IJ KlipheuTel ~, 10 i 51 '[l 51 li 4#'
" Kal.haa Kraal- 20! 15 '10 2lJ 6 19

Aankomst te Malmeabury- 29 t 27 ] 1 2 6 50

S-T"'E L _L 'E N B
PUBLIEI{]£' VERI(' 0

KOSTBAAR V__.,..,
HUISRA~\D,. '

DE Onuergf'teekeucle h~eft vnn dt'n WelEdelelI R. I illstrukliell
ontungen Olll op i ~.

"NDERDAG,,13 NOVEM ... A' TSTAfA~DE,
DES VOORMIDD.AGS I I

Puhlit'ke V ..rkoopil'g lf' houden 'van !zijl. hoogst wiJk, n welil'g:Jj~t 'VOON-
VERBLIJF IIIet al'lieXen Grollu, zij,Jlcle oOlspronkclij 'Afl.lIlltiériijkll ErveIl,
beplant: met erll~ uit~f'lochte kllll ..ktÏ4e VruchtboomelI IIJt'lJig- IVoorzien 'ltll
Wat~r. Hf't 'is )!~Ie)(en ill d .. DorpNtraltt ill het '8/1, "".,nl"'''~A ril gez()lid~te gcd!!t'lte
der stad. !

Alsmedf' het !!ewoli(' HSsllrtimellt Voor-. Ed- ('11 S II8pk " GIllIIi en
Aardewer;c, Twee,PiiJll':~. Bu_;.:)!y, KHrpalll(l, Enkd Tuig, I K t'lk, ~n ~e1e
andere nIlllilIt' anikdell, III \'''1'1 om op le Ilo~riell.

Eind..Jijk"EEN HOEKERF, gl'lt'g~n aOIl de,Meelll, IT bij de

Het Vaste Goed zal om 11 uur worden
be,oreas vam de hand

Er ,,~alruim BonfJs

HEEN.

TERUG.

I a.m. i p. m. :
,",ertrek van Malmeabury." ... 1 " i 6 5, 2 16
' ,,' Kalabas l\raal' n 12" 6 41 2 lid

"I KJipheuvel - I I) I 56 t 7 II) 3 2(J

~ko~.t .~ K~f~~in- '! 2lJ ,_2?:. ,,-, ~_!~j _'!_!_!l
A, Dele treinen stil, wanneer e~

pu..,i~ 'lijn die ,.tappen. :
St~llellbosch, 31 October 1~i9.

I

I
WA VEL, ;1Y

!

ZWAVEL!
DE Ondergeteekt"lidf'n h..bben funrhandell BR~'N'oRA

III raten !!Il IOIllI!'I.I~s, '

. SUIKER! SUI__ ~.
Thans w'ordel1 oIJIsclt~ ..pt uit tie .u Cnl c ..rdill/' van

alle ~chllkrringe", Viill !?ollk~rbrui!l lot at'st \VIl Gekrist!!1

; ·MIELIES I
8:-,Rebec~iQer hk, to OD&lD,

eeb-,to St Tbomu.
to StTboniaa.
SSt, to England.
to ~OD'I Bay.

Een groote ,voorraad \'an ~"e soorten.

::1
;,..;:.. '

..\ardAppelen, 'Per ~,
A IIWlde~n, per lb .. ,
Iloter, për lb. . ,
!Illter Limoenen, per 100 .
Beet, per bos ... .
Jl, 11&1'188, per ]00
Biltong, per stuk
I'~'nden, per ~Llik
I<.:ij"l'An,plir 100 ...
Erwten, g,roene, perS be ...
Groenvoer, per ]00 lb. '
Hoenders, per stuk ..
Kalkoenen pEr stuk
Kool, psr stuk '. ,
Kel'\\jes, per 100 .'
Koni,inen, per stuk
'IA>q uarten , . . .
Limoenen, per 100 '.
Patatta8, per 3 be. :.
Speenvarkens,
Uijen, per mud
Wortels, per bo~. . .
Wit~ Wortels, ' ~ ...
Zu~limoenen, pel'"IOO

~VOEN~~~~, 12 .N~v~~~f

-b(-DEPUTATIE' NAAR ,;
VERNEUR. .

1879.

DE TREpOEREN.

DB slodm boot S'u:allow kwam ZondaO' (In

~~f~lbll3i terug, met de onaaug(,l~ame
tJ~dlOg, dat het der expeditie tot cmde'rsteu'
illng der Trekboere .. niet \Vas gelukt ua~j
POl·~ Rock te landén. Ue goedcren zIJn
nu te Walviscbbnni ~aD wal gebragt, en am
ze van daa1' naar de huJpbehoevendeu te
brengen zá1 eene enorme som kosten, ,Zoo-,
~at de balans, welke het Hulp,comité thans
III ha.nden beeft, wel niet te veel zal zijn.
Hd ComiUi heeft volstr:ekt geen reden om '
te meenen; dat de nood der boeren tuinder
groot io!!dR.n \Verd verond~rsteld, HeL berigt
te clie~ effekte door een paar tijdgenooteO
gepubltceel'd, schijnt enkel op geruchten te
msten.
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De tweede leD Toordtl{'D, de ·ho.... l .... ,i......
lleluU:,.1i. te ".., u God 11'\ ~ tiat er PD • .aaq,

D1nln~'D!a.Da me( ruat,~ I "ermeld.':'! WJlren, ml 1.tot Ja Diet
door de oor4'te1k~.tiIl, het IJ Lo jl1'OOt
g.plun- Onwurclljr, o"er de J't!Ilta~deeJi{l,r)D een
Parle- deel .. -.ar 8Dlntle "erkeerde 1li~eD,

de:atJlltlXlLt.ie van met lit.- attentie dlgler bi) bu,i.~bl".EeD Jaij
Men galÏen ,hebben, dat de rdllen dter in' •

pleQing in Fra.mik, ltalie en lIe Jl' iu
britIanIlle .. If, o"ê"loe.t~D ~.. Waar.iD

Het ÏI moeiJeliji zich eeD Jm.t het regt ot' IOhand.lltk .. '"Jle geheel ~ al ba
de kuat, waarl~! wij "oeren ~, II ~ ID een Iud ale Ic!i"
8Jl Die" dAn und I Geen drllkpel'tl yolkomen "riJ Ja, eD d6 p"'lrflll101'.u
begroeide heuvel, nieta dan allen open~, w,mb e~e aU, WUflIl W

I nr het oog reikt; Geen enkel mialaki,.poedig .an bet publiek bekend enI _t mj IIIIg8n, WAl een oali wnt.k, en nur bebooren door de organeD -,roken.
HQ9men In Wahiech Baai talri)ke get"a1leD, 8t"eower, WunD de jlU18l naarpo

Tocb leeft men er tev:redeo eD, we&illl bW! pligt doen en 11errueten Ultbreageu tegeIl
opmerken, de paar inwooe.... die meucben \'Iln han flljCeD !'tam, Ja, IOmtijda "U liJm
l»J.IOoder l!utVTJj De heeren Kocb ellf'll) m~bap, o:ltjrhppqn der opmerking of wor-

, WAt lij kannen om OBa dlenateo te deo beeeho •• d All le~ datlT.aD !lelt spreekt. Dr .....
I De jOiN dag nn het klAar nadrukkellJk, op_,.jZTOnd"$n de meeet.oIdOeD-
IllOIf niet bepaald V'1UI daag de enanng, da&, al. een alJremeene 191, de
I lterJc om aan lOllen te denken, ID cUt lane, het&l] die ~ Uit mafifea ftIl

gebeeI4,., ill hit begin VAn de IlADltaande landecbe\ ol FmDeebe ofi Ea\gellCbe of im.lJJdla.
uI worden begoDnen &tkom.t, birllne pllgteD ~etrouw en eerli,k "enUIleJttO

: De 8ICallotD "ertrekt morgen en met Alle verIaDjreD om tlU8Cben den eeDeD lDIIIIICIr
en den ADderea billiJk en regtyu~ te bancle1ea.
Dit Ja niet~ech,,< mlJoe opme alleen, mur <Milk dl.
ftIl Iedere. anderen regter 'YU dit bof. met wien iJf
over den uak geepl'Ok~D heb. De nrbeteri.ng iD
dit opli«t IS ID de WtAlte t"lJft1eD .)tU'8n b~ op-

Het volgeode gedeelte VaD de. Hodfclregten un- merkelijk «eWQ8It :\tIJD voorganger, sir Si~Bell, heelt mil meer dan eenmaal (!:eweJfln op d_
jl'I'OOten voorwtgang, door de lunel gedurende aju
tlld jl'emaakt ID de 'ffll'tltandtge en gemOedelijb
kWJJtilJjl bunner pligten Deetroom mage den ee1If!II
tlld sneller l1)n ~n dllfl deo anderen, Jl' nil eu.:
dao mage die zelfa "oo~eenigen tijd geatwt ol tenar
gedreuJl, liJD, maar op den langen duur 11 liJn loop
benedlJCelid ~ew_t N"~t bet mlntte der door eeD
ltaat Yl\n oorlog te weelt' get;~ onbeileo ÏI dit,
dat die de ergate harl9lulf~n del' Dl_heli KUDd.
maakt en de gehJkmuedljfbeld "el'ttoort bij allen di.
er III betrokken liJn Laat Dna hopelI, dal het eea
of ~ndere oorZMk un dien urá was, die deo etu,
vaD saken heeft teweegf:etngt, waarop de geleerU
regWr, dJ:e onlADgI IIfgetred.!n 11, unmerDnpD beeft'
gemaakt. HII "erklaarde, op liJn Jaat.ten rondgug
eeD graad nn afkeengbeld tUueheD de blanken ••
Iwanen te hebben waargenomen, ale nimmer te vore.
door bemo~emel'kt. ZIJD togt bad plaaw op een lijd
t.oeu de Im]d Gp ptn beviga~ woedde, en toeD I8lfa
de mlleit geoefende IntelleoteIl het moel~li]k voa-
den "afkomen rua~ ID hu.nl.oordeel te 11]0. Er ia
Alle redea om te jlelooven, c1lft wat de geleerde ng-
ter toen Moecboawde, slqu de tiJde'l)ke te~
werplDjl 'tan den stroom 11 g8W~t, en dat jn vreed-
&aDler tiJden de ItI'tIom Vat} Terbetenng .neller d&ll
OOit vloei]eo sal Heel wel h~ner Ik mij den bjd,
tnen de toeetand ... 0 den kleuij)ng geheel .. rtebi.lde
van _t die tbanl 11 Om van ~De andere ,oor-
beelden te geWlIl{en, bennner Ik ml) de hoogpaude
opgewondenheid, In NIn of twee afgelegen dietrikt.n
nrooY'lukt door het jZ'erucbt, dAt eeni,re ideurliDge.
Iitting 10 de Jurie anuden bebben Sédm dien hJd
beb Ik 'in verWijderde blliteolllt!tnkten 'gflpreaideerd
biJ J,:nmloele 'verbooren, waarbij blanke hoerea
londer epo W'lOrd "I\n wedel"llUl nevenl Idellrlinpa
opjreNf'pet1 werdt\n, en 1!Hlr JO KAApetad ÏI het ieta
beel,ewooDs, bil de krlllunele Ilttln~n junee te
hebben "an belde J'IUI8endooreengemengd. ~Iaar.lOO er
ID het verledene al vel'betepngen tot stand j!ektmeu
liJn, IS er nOIl rUlmlCb()ots pllll\tA1 'l'oor verbetenng lil
de toekom~( Tut dit doef mede te werken mag wel
bet stre "en zIJn vlln ooze regtel'll, mAf!18tmten en alle
andere bedihoRren der wet Oon st.aauheden mede,
80 onltl pubheke I!!ChTlJ"ers kunDen 'l'eel tot st&nd
brenjlen door welo"erwogen ge~dbeid m kUDDe
!Ml en dOtlr OIet toe te $eVeO !IAn de ergwte yooroo,. •
det>len vlln het meer onkunplJ(8 mideelte der blanb 1 '
be'follnllfl' Boven alles heeft de We~II"'lng het iD J
bare mAllt, door de bIllijkbeId en jlebJkheid harer
yerordeolngell den Inlandirs beat-f III te boesem.. 1
'fAO de reJ't"urdtgbeld hunner heetunrd8l1l, en oilder I
de blanke be'l'olklng het denkbeeld te beeinjden, dat I
)egena hare Ifekleurde broeder. ongeetmt onregi
kao wordeu ge,..lo t!'d Tot dlt doe11u1leo, ik ben er
ovel'tllljl'd un '~Ieden der (TOOte zoowel ats die
der klelDll Jqne III li , t.oekomflt hOlt bllnne biJdrapD,
gehJk ~I] hel Ol ~11l WI]1e ~ hebben lil het
TeriedeD!!

}JUllll'iiL I ZrTTll'l{G.-De rier I
sake deo ,.emeenden ~ op de ,.slulI"""
liJD mpproken.

BA-....s: 'AN Al"JUX.A -E en mnalblad nroeemt,
dat de alDdeelen ID de Bank vlln Afrika In EDflIl1and
erkoc:bt worden ,oor 17" &1 IIn' 201. premie.
, t ie
Z. ~ BANK-op eene vergod enng l;all a"n4eeJ.. ~

houders ID due Bank. ~Ie Maandag wet<d geho"den bootecd
ter vtrkitZlnjl ,an twee direkteurea, he. d. ~ I rd
Paul de VIUle18 l:l:?, dl! hen AtlndAn mn der HIJI K apetnd,
9'2 en de be~r J t\ Bam 62 Itemmen Beide. etl'lt- Cbrist,e ed
~DoelDdtD werdeD derhnlve ferkDlen verklaard. me) K.r.'lDllln.
Bn ~[KLWE HOOl'DBRSTUUR der BoereD"ereeni- familie Brin

rID' hield jllst6ren t"erjlildenn, eh berkooa den Ed jong~u V
beer l' 'In!'lll~ tot President, deo heer J S MI\~I" EIIMs, kapt
1. \\ \, t t Vlce-Presld ..nt en deo heer li P. du El!I8Dbach de
j>reeJ tot SN:retans, terwijl de kens als Th_lIn~r Geoffre C H
ne! op den hr L H Goldschmidt I.. W V. G ". - Y• I uac61

DK !IL",ISI HAPPlJ om J\ Imberlfl" fan wIlter te I A' Dealle ' E
,(\()rJIt'n ID v...rband meC Let kontrakt- dour don heer I JA Th
I,neh nu t de MUDlclp','htelt 1!'et!loten, IS In En!le-fand rlsmSe8 om"
M Bland gekomen, dat III te ze:;rgen, het gebfel8 F ~yel', \\
bpll8AI ,~n £250,000 lt! volleekend, en twee W~I'- ast, W
boDwkundl~'8IDjleDieun ZI]D roet dil JVn/mer Callie WIllter A
~DgtkomeD om ter plaatse opeseung te houden 'ran i Frank G
d~ lao te leg)!PD werken Slade, Henr.r ...,'·III'U£I_L

STnt.F.~BOSCU -Het afi!Clneteon nn b ..t "I1UI- I WIlkie, John
werk dat bestemd WRS.oor bet eeuwfe~t, doch dat James Torbet
wegens het on~unstlg weder werd Ultgl'8lA!ld ui H dJ'
pIaal8 hebben op Dondel'dAg avond e k -Vrl}da,.r eo erson,
wordt er hiel' sen buaal' Ilehoud"n ten beboeve ~an son Henry,
de Zer.dlD~ZlIAk En ep den arend .. n dien dag mm Carter,
relt Doctor Fiseber Tau de PllArl ons ~ene t"o:nle- Tarle, Wm.
nng ID de IMI tier Christelijke Jonllel Vereemgmg son, AI~:an,dalt
o,er' (,oelbe en Schiller ~-MMet;Nl"ld Haoter,

DK V,pt;rHII~ ovxu DR lsANsYAAL-Oe .01- Diebel G
~Dde bmf door den Ed heer M L Nt!etbbDjZ' ge- Et'
nltt RlIJI den heer J n Hofmeyr Jr, spreekt mor At: ~ weh1DIIchzêlven Waarde vriend ~ Ik betreur h~t ten ~ IC e
letfjtt' dat Ik uwe circulaire omtrent de D~pnl.tte achoawd
OTerde TraD8fMI eerst ZatllJ'dag ten Il ure a m lijk de telel1:MU'
~ekrel!fll heb, seodat Ik versteken '111'118 van bet seer
i(TOOte~enot, vnn WIJ te l"oegen bIJ de Parlemente-
leden dl" R!UI de deputatie deelnamen Ik ben enz:
li L "RUliI ING
KO,rsIIJK -Dil Sf.cmdaarrl klll~t over de ver-

!lunklf,l vnn Hollandsehe namen ID buitenlandseh ..
blAden f,~ de F ojl'"lacheo maken het niet belt r
In de TII/I~yao den 3den October komt eeD (n"re)
bffi:hrll'1D~ voor van het dorp .Ynznrell. ID de TI'IIDII-
fIIal • Die muede IS 'Iln "l'azal'etb, DU lhddelblll'J:
-.heet,n, kiln DRR!' .VarCU8 EI)S town gtUlO, , ..s
~IJlen van ;\R"Zarelh " IIIjl't EIe schrijnr, en dllD ,olgt
eeo .anl!'e beschnJvlDg hoe "Mr Mnrcw KI)'" die
plaats beeft aanjlele!1d Doch WJe III Marcus KIJI ~
PD waar lt.!t zIJn stad' t\otw De stumpert bedoelt neraal
deDbekeDd~o zendehng Mt:.rt!rl8ky en lIJD etatie ' , .1ellelabad
DoRDRKCnT -Op Maandag IlIa~t1~deD maakte de I Dlg last

kelkern~cl Zijne opwachtIng Mn de pMtone ~I\n hebbeo en
onzen I'eacbt! n leeraal' om hem een pracbtlsre kAr, leen aan ge
pell1d~n en IUl!!"en lUID le bieden, a18 ,.nng blijk schrlJvon HIJ
lftO befd.- en tot:',.:t'Dtgenheld Het teschenk werd welke stad
onrhRl dJgd Imlt eeJ1 Ildres, dat op z:eer toepaseehJke W"g nog

,) Wil! door Z\\ Fuw beantwoord werd ZijnEenr zou' HAt B
bffft et'n bero ..p nllAf Ali" al Noord oonRngen, den r.{.d
JIIl\&r tot ODII8VTellgde mMkte hiJ Zondng bekeod, dat ea
hiJ er .oor bed nokt b...eft Dit IS DU al bet tweede be- atano .1\11 een
IOfp dal ZIJDEerw ont~1D1l' 8IDdA ZI1n -rerbJljf ID golen DJe
OM IDlddeu mMr oOJer 1\1ler;WenllCh I", dnt bil BOg van den VI
JlD!lhier mOjre bllJveD, en dRt Zljll werk, dRl tot DoA' fantene
toe zeer I'fz6j!!!nd 18 gewet"'[, meer en meer ,.rru- kOlltl1\-be

,end ml ~" wordeD nlln dezo jrerneeute -l't1edtye- zeil ~ell
duid I hllh:e e4'n
HIT ('HRI'TRLIJKF. lElHIS -De derde JllAlhJ~- IS nllts I\UI

ach. hl_ndtlln!-( nn dHP w~ldAdl':~ l1HIi'tlllj!' ten
bth~1 e Inn dalllf'8 hHl VnjdAIl IItlmldclpg plR:II., hl'd goed
ODd"I voorzllter.cbap lan ))r "hlle Llldy Fru" lernRn III deu
In liarp dochters waren mecl~ te:zeDwoordll ODder lnlld met het
teeZI!lt \"" 'lice Lamb wertll"edure.de den dail een geheel en al
blwlr Ilehuuden die £: I O() opbrRft U lt het ~oorlle- :l)elfde vrlUlg
Ineo r~ppc rt ble ..k dRt er thRn~ twaRlf dames III het occupatie vau
,~llchl ZIIO, en ,ht er ""dert de I!lRtste Ter~lIderln~
t'Kfe ZI Jn (l~t'rled,,'l Het bt-Muur !!t'\\ 81l!ld" met mailt op den
~f(0' 't't'(\" t zen van bet gemis der g' ed~ dleosten garlllzoen
un [I- Hol t'rlll(lll en met dRDkbare "rkentems TAn I t"oor te ho
efn leI!nnt Ilro, t £20 u...,r 'Iel Bumll1jthnm aan de VBO onlangs
ItlchtlD" ,prwllllkt, en ~AO et'n harOIODlum, door den op de beeo
bet'T~.la;lwell Blln banT lt'n .geschenke gtllleYen, ter- lorde In het
WIJl ef')) or:bt>kend wt'ldren~r d" scbool ID l"erbRnd I van de "IJan
met bet (l,lflstellJke TehUIS TIlD eeu hallten vl0er I gehergte zou
bAd lalen voorZien \i earl" had hilt belltllur ID den I d
1000p dr" Jna" het Rnoex ;relegen pakhulls II.Illlfl'e- gen, zon er
kocht hetwelk m~t de noodille herateihDf:ett £7361 teo de zO<)gElIla_nlde
had ~,) .'1, lut kWIJllDg wan welke I!!Cbald de mfde- zeil, dIe
werkIl ;:!: ~I\n goedg"zmden werd IDlferoeIW'n JjI~t I weest.
rapport w<rd IUInj!'enomen I'D verscheidene .heerun I Het
rpraken de A!llIwezlgen toe _,-' Uit oo.Em(]lau,y,

BIDDAG \()oa fnA!II!\VAAL -Onder de gemeenlen tot nog
die den Bldcln~ four framlVRal gphouden hebben, gehl\d ~Ien
m()j!t \ lllier.d Jrp geteld wordl'n 1- r WASeen jlUilde i bao of ZIjne m()Orddlidllll'e
opkomat Ds LIOO C..cbet lelde ID liJn IDleldend I eene tele rom
woord dnt hiJ !leen woord wensebte le spreho o:rt-r I k d tg d
de polll:lek HIJ sl"mpathlseerde geheel met de en, a •
Boereo Hl. n Wflllrl an tut ZIJDe Ollde gemeenten be- zIJn eersten
bordeli "\\ Rb hl) over de RnD"ntle dacht, '''lat I krIjgen M
led~r" n d"ch 'bIl koo 111 t ..erwncht6d dRt d"!le- ala de He.idlen.!j
mfeDl~ 10' dacht al8 hiJ z:elf en Wilde ~e politieke lelde bij SIch
kweStie onaangeroerd lalen lJoch W,ftS er lemllod ID to boeze
tt~enw0vrdll!, die DIet op bet lI11erhlll'telijkst voor Sir Evelyn
de ~ebeele TrRDllvaal en hire IIlWOnl'rS kon biddeo 1 h t I
"aren ZIJ nI~t unze Broeders' Hebben II] lllet I raars e we ,,,,,rill',""'''
Teel ~eledtn, VRn deo ciAIl dat III de kolOnie HrllIlen Do pIe
hebb<>n tol DlI toe I Zal het dTA!lehJk Z:IJn, all een goed van
dlnppel VBn hun broed door de Engelache soldaten Het sch
Ter~o en wordt ~ Is er ook jlllen selllIld lb belijden I bet
en boete te doen? lcderetln, dIe den naam nn op da nabe
Chrulen drao!!t, moet smeek~n " Hc;er ootferm u lmet
Oler d~ arm .. TrRNsvaal LaRt uw Wil met dat land I mede de
ell dat vulk I!pschleden, .. Il wee.r ID I!'ena.d.. het kWllde II bek
af dal ver hetulve drt'I!o(t" ID dieD geeat w"rd de ooplg
bid.tfll dIlehoudeo met groote op!lIwektheld - I oogeD sterk
}i"Jl!geduld. .._ I maals .oor

()''J"j; nor FST01UI F'" _ 'I et grnol ~enoellen l~len Dat de lt
WIJp"tvo'llend. ID de lierkbcdt ~nn Zaturdag ~~r hUId III

IICllljnt DU lvch kans le bee18an dllt ~r een elode il]. te m
ui k(Jrn~n BAnde schllllde voor de ProtestlInten dRt Kenealey
de R , mscl,en de eellll!~n In ZUId Afnka ZIJD dl. een den III h6t
Inelll 'ut '!"()flr doofslomllJeO bezitten D! l\IuJTlly "ClaunaDt"
lP, t".B1J vel{ln IIwer werd de noodzakehJkheld 'foor van den
onz~ ~dk nn eflle ~I!!,ene tnnl1'tlDg "oor de oplel- t t
ding lall doofstommen te bebben, 10 den laatsten uJd rmg 0
dnolipnd Il"cmeld, pn bel :ml U vllrbh~den dat er>nllCl kandldntuu
'0 rUltZl~t be8111'IItdut ID dIe behoefte- terlang "oor- O.er de
ZIen znl Wi rden DaKr bet ons Diet ~elllkt ti een OD- zesde
derwllzrr UIt Holland te belwmeD, zoo 11 "be-aloten een als het
ODzer"orm~lIl8Chool-kwet'kehn51en, dla ulf een doof- volger
lt mmen broeder btt-ft en eene blJlondere !l1l'fe \x,ZlI gaa .an
mpl bem ID te ~Aan DaM het Instituut te Gromngeu d
le zpr.d~n telT emde ZICh.te bIIkw.m~n om naa.r de op e
bt_te metbode on:r.e doofstomme kmderen te onder- In toen aenllim.,n r'~~'J~lueu
1I'lJzrn Het plan lB dat hIJ ID JanuanJ ek D'"lr held vaD Daltl0!1J.8te
I \If( r~ !IRat, om le!!,en het elDde dt's .JMr~, zoo de zeil eo de
II ~tr wd rn~t zIJn ....prk "en RRnnIJIl te maken De Engel.cha wer.a' .... !NlI
f1 kO'len IUln de rt-Is tn bet verbhJf ID Hollaod veT- Pamell gaat
b. ndtn wIden geschat op hoo518teDII £200 In de dat do ecn
flln~'>ergndennll', C DIan !!" le Tul~h gebouden, r81n ka
,tot dae zaak btsloleJl, ell de hRrtehJke ont1'l!t.eu. pe gt

d R l dom nie
fil!!, 'Dn de )!eIDPenleu 'an lell IIlI1' ons oe zer;r I
I Rar '" \frz(l~krn Wil dHPI'f'" en "lie vnen fn die n ~n.l1'elana
.,u rhtlslell Ik h"rt VOOTdovf8tommen hebben, hann. gen ook
hlJdr~ Ten ht{@t blllllen dne mllanden anll Ds A D "an Staat
Luckbofl 'An I{A"fstad. lee te zenden, dl. ID~.- sD4~ec,ue!S
"IITi.ct bteft, Dl~t I'll C Rabie ell D;lIJleITen, m~"e-
1 d drr ccmmll!..'IIe le zlln en tenn. PenDln!"Deester
\ AI Rile 0nt\"B,,!!~r.e ell Ultbetaalde!!elden .. 1 behoor·
Ijk r.Ii~I scbap wcrdrn lledAlln, I'D Wilt fT meer daD
"at n(1{)dJIlI~ ~oor de opl"ldml! '1'811 den onderwllzer

t,n"ll'pn wsrdt, rRI lRter j.! .. hrlllkl worde. tot het,
~elr' n lel.noll"en T ,n de • I'ltldw!!" (Iller IIrme doof-
, LU nwn 1~ de bljzQllderbl'deD kan meD voor alII-
t.t Il n et bt'@IOIlell, '\\11 m,,.,teu III'D hoe de Heer onl
J'ld: ~lOJIUl)pljll~ Iwt Dna vOOlnt'men dat,loodra
dp Lllder"'1Ier UIt Hollalld l'nJllkeer1, hiJ hier te
\\ {l(e~ler n.et het wfrK In brt klein !RI 8lU1fBlI,en
"\ el uer~ mhc-hllqr ...n I III eeDlg lid der C<1mml!llll!,
\ {r 7.' ( \.r hH In I-IJn, \'eT1Jl(l~...n IS, ~olfl""r;nt' Ile~pn,
.11 1I112U l.n dankrBIIr liJn de weDIIChen der Hrrk In
,n Jt ren le HlTWmen Jht kUDnen Wl) iJ <: lIIeldfn
'Hl Her ID' Hl do tlld jCedpOfll'n lol ,-I .. Jonfle
1r ,('rr dl~ I\1I"r HolIAlld cut, Jok 1II110E'kl!ll bekend

" rden mpt dr bellt!! melhotle om bhDdeo te on-
f J .. I.en Vourt'" ~rdt dele JOO IltWpnsch'te aD-'

url! , IT II ~ 8ID de "alteh Jke hAde, de Illbeden eo
cD\hHleUnlD~ der Cbnslenen UI ouIADd'lqIlIuoJIII.

Aanspraak van den Hootdregter.

De "Qlge~de zaak, WRann Joel &II Oerwl Bnnk ~an
meIDeeli werdt béeebuldlgd III merkwuribg, wIlnt II)
raakt de poIIltie yan UImand van een voornaam atand-
punt ID bet dlstnkt en een voormAIIll' bd dea Parle-
menta, eD II) betreft &likeD, die "I]f )lUIt geleden ZI]n
vOOl'g8vallec Uit de Itukken bhJkt, dat In het JMl'
187' door lekereD BoemaD, nn Ric~llJond, in drt'
Hof eene ~t18 werd ingelteld tegen lekeren Vllhen,
mede.. wonende Aldaar Een dAr "oor ~en eltlCber
opgereepen getuigen WAS de ..u bel!ëhilldlji'de, dIe-
dieaIVolllelJ. den laten Deeembér 11&arKUpi!tA!i 'rer-
trok Vóór lIJD vertrek werd bern door de Vllhere
een brief g8llChre\'en, loboudende, dil' de mak ge-
IICbikt WM, en dat hIJ dWl I)let hoodlg bad. als Ill!-

TRANS.VAAL.
[Pita TI1.LltGIlAAPc]

Van ,tl' JorisselI aan de Redactie vaa bet~ il
Volksblad -

PRETORIA, Maudl!tr
Ten b·hne~e ~o.n het Boeren-Oomlt.! breog Ik dank I

toe AllOde verstnndlg~ t'n nderlandlhevende 1JII\DDeIl ~
dIe hunoe opWlIChung hebben gemwt biJ Sir BartJ. , .~
Frere 'Ingt de R1Jltsreg~nng lult!teren voor bel te t
laat II-Deel diL mede III\Dde Zuid A.friJuum. ~. ~

I
BERIGTEN PER TELEGRAAF. i

besloten het ",eed bler te 1l\ndeIJ. eli tell put in mil ZIJn, u te hennoeren, ,dat, biJ «le o.er-
en "Wire inltruCtie.n vlln het Kaapechl weglog der u opgedrageu znl(en, ~een onderscheid
af te wlICbteo De Ibeer Jonbert keert vooral yan pel'tlOon eD geeD Tooroord"el f lD rJlfi}beboort to&

I)e hee'r llhy¥ttel heeft op ~~ geno-II ,elaten te worde.n. U althans 'R het ,,*ust, dllt III
te be?,roe\'en te ~ van hler de Doereo tel het OO!,der Wllt alle meDscllen, IUJn zill!oog (lf laa,;,

_,.." ....". Hl) z:al lOO"ee~ paardeD nemen a18 bi]} n)k of Rm, blnnk of Iwar~, L'P "vlkom{lll denlelfden
.n.II('''''''''''''' om "óór bet fi!~trek van de LUUiI Alfrecl. yoet st111l0,eo clnt IIRD"ll~D gelijkehJk Ql!.Zelf"dema~e

weer aan W~l"ulch BMI te welen eD no regt mOllt toegemeten worden MMr ID eeD
het Kaapeeh Oomlté b+hoorb)k rRpport te doeo. tijd aIe=Uen tegeowoordll"fe, nu WI) pas olitwontelende
heer Hayblttel ~hIJn~i mi] tee een man te 11~11 lIJn IlAn een ataat un n]audlgheld met IGmmljle DE OORLOG MET SEOOCOENI. I

een i]leren geslel, doc& {)f bet hem gela~kkel}, onler lnll\ndllCbe nl\buren, njl de ~ubh4!ke alllldacht, I
om bIDDen flCht.wekeq dmand mijlen te biel' eli elders, bepMlti wordt bij de'betrekklJ:lj?eo GERUCHT, DAT nE BOE~N ONDER PAUL
te 18IlIfen, zal moet"n gellen worden n elk tllllCben de blllnke en de gekleurde ):lewon en vaD KRUGER GEHEEl} ~AN OM NA.AR

hl] Wil het beproevefl Zl1ld Alnka, en op de mat.ll"llo ragt, die due laat- MlDDELBURQ rE MA HEREN. I
werd gedacht, dat "le nn bet gebeeie gezel- steli ".I\n de eersteD m~en "el'wlICbteQj lA bet goed, I

ingUo, de k~ten te groot zoUden zIJd dat '"J "oor een oogenbhk tltllatllRll bIj de 'frllag, of NIEUW:'; V~N N. AI.. t
UI". ,",uu •• ". nader bengt, "an KUpi!tad, te oDdert wIj yoorwt of acbteruItgAAn op dil paden dea rega, j

Een WAgen en :;pn minste dna span OlIe" of wel uf WIJ ons Ye~llooegeu met stil te SI RaP! eD [E".".re TeI,,!/rcyJuc ..ANOctataon)
moeten ,rekocht w~rden, eo eenige maande_ voldaan te zIJn met de ruwe ,'p""tt.1og!ln 1'&DonleD MRntl~, 10 No.ember.
er moeten ,erloo.~, eel' er bepaálde tijdl~1i pligt j8genl de IDIAndenj WAArmede dé.tlerete neder- lIat .e,rucht jl'llAt, d.t twee op~rhoofden ÏJI ~ I

Trekboeren komen n la de hier Ha1bi~tet zetten In e:ht laod Ilcb teyreden stelde, Ik bekeo, land aan bet tWlt!teo zlln o"er dee KónlDlf1 yee. I
relukkag om 1l1n n te volt"oeren. da. ka4- dllt Ik eeOlge dagen ,releden pl]nlÏ!k :w¥ aan~ed&l\n De troepen, the ooder Kolonel Baker R4U118Ultaao. I

.December reeda .!lten waar én in welketl bl] liet lezen van een "c.!l'bMI 'tan dé wij .. waarop ID ZIJD op rnarecb nlUlr SeeOCOeDlt!berg :Men denkt da&
d. boeretI ZIJD, e1 daarnaar kan er gehAtJ- deze kolonJ:e bet regt bede"ld wordt,ala ~ boek gesteld er &..'11moeleD gt!"oebten worden I

worden ' ~ door den EnkelIIChen ,leaebiedacbnl,er, die de aaD- ut! correspondeot "aD de n_ eehrijft "an 00-1
Om na bet geheeie gezelecbap te doeu 1Oga&D, ~ gelegenheden van ZUid Afnka tot zJJIII8 op,ettelljke mIltlop 31 October d", de Boeren daar all I
moelJeliJk liJIl. I Itudle jlelll&Akt beeft II Verboor biJ lItne," ,~ biJ, glate'ren opgeetMD ZlJ~ en dat ellJ met. geweld be:l
De heel' Pall!nve keert look nlAl Kaapetad.teruj!'t "18 het pallAdium der Eogelacbe "njhtld \ erhoor bebben genomen VRn'lIcht dnlzend d ~mmuD1tie

denkt oYer eeDlgen I t.1Jd mllllChleD weder 111 lfi]]une ID ZUid Afnn werkt somtl)ds al! ~n mlUlt- lllit het m,Aj."llIIJIIle Lake On881e ÓmtreDt &eli ho I
pan. regel, 'll'8IIronder een blanke, die In .IJuen omgang l dArd boereft &lJo wachtende op Paul Kruger oua na!;'!
DB. Jllll Oachet heeft rk besloten om vooreel'tl~ met een Iwárte Zich ,eH~eteo beeft, ,ootbel"eo kan !\hddelbUlJZ: te mllrdb<lren Tracht bet Goavernemlni!

te gaan wordeo van de gemlgen Hlld hiJ bJ!t daarbl] ge- hen se arresteren dan &ál er gevochten worden II ~I
dnrf Diet be'PUld ~geD dat d. eXlleebtle 1Dl~ laten, 1IIJ 10uden gedwonl!'en ZIJn, te .rkennen, dl\t boeren zulles de ~1\lI'"ns Gp dill wegel! Daar Ne~t1Sl
is, maar wel, dat d~r bet nIet landen te Walt el' mMl' AI te' veel WaaI'beld 10 die bewfnng 1. Allen eo Pretona In bt'sl.g nemen 1118die nameli k i~
Baai IfI'OOte moe1llhjflbeden ontataan liJn Ii die bekelld liJn met he~,en er 10 OOM, ll'eregtllhovCla dooT een eecorte be8eLer~d wO~6n J n_1

met geloo.eo, dat delhoeren In lu..t sullen Z1JII omgaat, lullen Zich Itev&llen kWlnen·te hIDDen bren- rVan bovenstaande ~ngten WM gtst8lell a ad
goed .an bier te b~rn KWlnen III dat Diet, ,eD, waarop 'leze bellChn)nng allprflMu"kl'unll8t ge~D oadere bevl!stl!l"lnlC ollt"AOg"p.] YO
11]0 er naar mlJu Inlle! twee W8jl'1III open Me. 'f1lD toeJl4'8lln,r. II, en meer bepaald Ulllen ZIJ %lch \ De 8upplewlre lwgroqt.1Dl'!' ~lIn N4W!J 'l'oor bet
IOOnel kannen ver4melen, dat ~1l1' het goed een onlangs "oorgekomen luk hennl)er~n, de Ult- 1880 boldl'Mjlt eeDuonderd eD twaalf dUllend r
Omararu kon lende~ Iht Ii<>U .eel )leld!rOJ-O .~ waarvan IedereeD, die het relit )Jef beeft, "er- Dil bazaar voor de Kerk VIln Eng~nd beefr'£H!()(Jo •

ten, mlllChlen wel £1 ~r 100 Iba ,_Dt. dit is bet "ullen Dfoet met een beeef "aD eebaaimte, amart eo opgebragt "oor het )leratel "iD Dr OoIe ' •
m08lJellJkete ~eelte Ui den Wlll!' Doch het &'4:11' vernedie1:Jng Mur de IICbrl)Ver "er volgt aldua, KatbedraRL 1110.

, en dan louden e boeren het ml_b," " In d.''Kaapkolonle leggen de J4,tne8 op de Een Jong meDlCb Rec"es geb~D V d -1
krijgen. Van e hoeren naar Omar U", Ilrenltln ~ellleifden teg~n&lD MD den n8JZ: OlD hunne Dlllban van een trap 'ge"llllclt CD ten ",;':lg ~ag
ItltIr ver, lt! Dlet.jlOO moelJ8lijk VAD hIet IAndgenooten eebDldig te v~kll\ren U;lI oDregt tegen geatonen ., e rv

Omararu lt! bet g~te gebrek un water ei de lde1Jrlingen De kleuthollen m~n hnnD,8 ~
h)ken 'Kenoemd worden, ~ dat 1& Blcht!! In tlWarie
Ik weet Diet, of de:r.en 'fOOT de ....et onbevoll!ld El)n
om""tttting \e bebben ID lunell, ml\at ID tie P'lkUjk
lS de regubedeelin,r In banden der blanken, eq eene (Ol Emlnre" TciegrtUZj,erwotlClulj»
o"ertre<hng van een blanke tegen een IWarte )vordt KL'w WU.LIAK'S T
Dlet beachollwd nn dezelfde lrinllMlt te Il,n ala OWN.,
eene overtreding "an eeD IwMte tegen een blir.ake" \ DrSG8DAG -Mne lterontwaardllrln&iJ_k~
ZOO dl~ eene ,"olkomen JUI.te beaebt:l)V1ng Tan den werd gtltel't!n n~ond g,bouden ID St Patn~ .. ZaaI,
.taat VaD uken alhier WaTe, lOU Ik loderdaad Mn om te protéltf'r.." t",eo dlln brief VIln den ·eotte_JD-.
onle kblome ..... oliupeo lndieo bet, Da de "oorlichtÏJI- \ deot van de MerclI.ry, lID de Uitgave "liD

gen, de "ermROIngen eu bet nobele yoorbeeld dat door we de Roomaeh Kat.blolieke aeDding lil .HIJautolailli-
eene reeb "U n08j!'ere relrtAtre, die 4h j!'",toeJte tot I ne oordeelnllingen "ap deo
.leraad geetrekt en bij k~IDele _!ijjn voor;reltlt.en ge):lf'lUldmerkt als allll--'ootl!'~.end en beleedlisrEmd
hebbeo, aan de ]url8a gege'len la, een 4aaduak lB,du, I eene reeolut18 nn aYlIDflIUbt., IJMlt de
al. nlgemeeDe re~l, eeoe onrtl'edln~'tl\lr een bladke I nen der Zencling werd mellLOClamaUe UI~Il~IDtI""'1JI

tegen eeu prarte door Ollie .]UTleP!. hetzi] op de Dd beer William Hlly tegt "olatrekt geen
greDJI81I of IR de W8I!t.elijke dlstr.iJctjln, met be-1-mea te bebben OlD de~ Premler te dagftardeo
I!!Cbonwd wordt ale 1'tID de.. lfde Iiéedamgbeld, ale gene li~l.
eene ovetVeding n.n een zwarte l.1Ilj:reneeD blaoke, ~=,.....,=---~----------_":""...J_
dan JOu het wurhr tijd IIID, een hhttg !)eDQqo

Hct vulll'eDáe 8applem~nt
door de Cnpe (T,m6ll -

OPPEIUlOOFl,)EN rN ZULUL!'ND AAN HFJl' I
TWI~rEN ~

politIElke .ergaderin-
De Secretaris

",.,oll"n .. saken beeft ID
pohtlek der

i:l!8ills()ury zou he~

Laatste Telegrammen.

"" i
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Kerstmiekaarten!
In Groote V

BARRY,
··C.OM,PV.

AFRIKA,
;

, ~
"
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., '

out en '(;epolitoe~~ Eikenhout,
. ~.; I '4-

Klein voor 'Prijzen' als
"I,

in' het Groot.
.

; j '\

Zullen
;'

·.E: U'" t;': ' "
. . " ""c ".. '

'ader .BeseheraiD~ n.i del lhIM... ,GEGA.

:l 0 0
1 10 0

1 0

1 0 0
o 10 0
o 6 6
o li 0
() 3 0
6 3 0
,0 10 '(I
o 3 0

MACHINES
..

Eerste Prij•. ..
Neede do•..., ,

Derde do•...
~ VOOR DE
i

Eeiste Prijs ...
, "~edo ....

DeJ1de do.

--t---::-----~ ..- I

DR GOEDE HOOP LANDBOUW
voor een Pro..clle(~,illg IIIet MAAIMAC

VAN DU SPUY. op sijue pl!lI:!'tli t.tl :<
;, I I ,

,19 Noveh,.ber ,~
·1 i ~

GESCHlKT! ZIJN VOOR DI:r !LANO.
I' I ~

l---. ' : ... £7 lOOi
... :': :1: .~. 5 0 0.1

• I .•• '3,0 O!
E· BESTURl-NG YAN !MACHINES. .\

... ,... ... £3 0 0)
1 ... 2 0 0 ~j, ... 1 0 0
!
hunne 1\{,llIimach

VANI$E~D. 'IJZE~ ..,
, _':_-l;,-. _-~-- _ -- i

Geland ex "Lieut. ,~a,ury'J van' Liverpool
250 BUNDELS'

Tuppers ! Gega_va~is~el'de Gelitrelde

"

"

~--_._._--
l !DE eerste ~aardlijksch~ T8Jltoonstepiog

plaats, VlD en ~, . I

OpWoensdag,$l
, J

Wanneer de ,volgende Prijzen zu~en
, Paarden (in de Kolonie Geteeld). Bo r en

, I1 Voor bet beate paar Koetspaarden 61 {Voor den
...an 3 tot 7 oud - • - • £5 0 () 62 I " den

:? Voor de tweede beste do. do. do. 3 0 0 63 1 .. den
3 " de derde beste do. do. M. I 10 O 64 i " den
• " het beste Rijpaard do. do. aDo 1
5- " bet tweede do. do. do. do. i 10 0 . l
6 " het beste 'Hengstveul"n i~ lIit 65jvoot dil

distrikt zeteeld 'I'M 1 tot 2 ]AJ'tln }t'n in
oud-' :lOO

7 Voor de beste Merrie do. do. do. ;l 0 0
8 " de beste 2 Esels, niet hoven IJ

jaren oud, in dit distrikt geteeld 2 0 0
. Borenvee (ip de KoloIue Geteeld).

6, 7, 8, 9 "en' 10 VOET. '

GEORGE FINDLAY & co., '

-
1 li
3 0
1-10

f IJ~erp;akhuizen, Gravestraat.
. : 'I

1,0 0
015 0
o lo '0
1 o 0
o 10 0
o ro, 0
o 6' 0
010 0
o 6 0..~

"HK' Ill"'. in orde zijn voor {;I;l Jrui I' daar men die "iet'
, ,_ J :

e ,vord t t'oegf'hrag t lilt! het, tt! Veld 511111

DER S,-UII, wordt het 'bliek herigt, ,dat. al
door de Lnnd~rj!"n zullen, 0 l'If volgen,

Op laat fall bet Comitê,

~g~straat en Strandst-raat.,
, ft

010 0
o 5 0
o 2 6 00
o 2 6 94
o 2 6 95

96Wijn. ~randewijn, enz. (in dit Distrikt ,
geproducéerd dpor den Tentoon.
. steller.) ~ I ()7

36 Voor de beste 5 leggel'8 Witien '
Wijn (Groe.dniif) VRn den lut· I
IItenOogst • - -'- 500.

:r; iYOOI de tweede beste do. do. dp. 4 0 0 98 \
.38 .., de derde beate do. 40. do. 3 0 0 00
' SO ;, den beeten 1 .Le,rger PODtIIedo. :I.O 0
40' ,,' den tweeden bee~ do. do. 2 0 0 100
41 " den besteD 1 do. Hanepoot do. 3 0 0 101
42 " den t'lfttlClen:lieeten do. do. 2 • 0
43 "llen besten 1 do. Steenwijn do. 3 0 0 102
44 " deu tweeden besten do. do. do. 2 0 .()
46 " den ~8teJl 1 do, do. Fronr.igDac

ol M_del 3 0
46 Voor den tweeden besten do. do. do. 2 0
47 " den besten 1 do. do. Hock do. 3 0
48 ,den tweeden besten do. do. do. 2 0
49 . :, den besten 1 do. ZoetIID POlItac 3 0
eo " den tweeden be.tan do. do. do. :1 0
61 '.. den hMten 1 do. do. Zoe ....

,Witten Wijn, do. -' _ ft

52 Voor den tweeden besten do. do, do.
M '" den besten 1 do. Lacrima ol ••

Henni~ do. - - - 3 .0 paar iVrouwen
,54 Voor den tweeden besten do, do. do. 2 0 " _ _ 0 0
66 ,.' 'dim be.ten Legger Dopbeende- 111, Scloenen, do. 1 0' 0-

wijn . - ~ - .. - 3 O' 0 112 tuigen do. 1 io ~
, 56 Voor den tweeden beaten do. do. 1 10 0 113 , do l' 10 0
57 ,. den besten ~~. r~.Iiritu8 3 0 0 114 Veenn, d.. 2 0 0

4AO!!~" 11 doilr,de. 1 0 -0-IS " den' t_den beaten o. do. ] 10 0 Ó ft 0., do. 3 O· 0159 ., den beMen .Le$rgerAzijn 1 10 0 IlO _
,00 .. dsn tweeden betten do. do. 0 Ió 0 117 heelen do., do. _ 1 10 0

1. De Tentoongestelde .Artikeren moeten het J!iJ'ren,áo'm . van fen :entoonsteJler i

._woonachtig in dit distrikt. i I ] , "
. 2. De proefjes Wijn moeten geaouden den !Secre~8 op Maandag;

den 19den Januarij aan st., tusschen 9 en . YIlD een certificaat van,
twee iespectabele ingeze~nen, meldende de besit van den. Ten-
toonstener.
, 3. Geene toekenning zal geschieden, te~zij

waardig zullen wCilrdengeacht.
-'. De Tentoonstellingswerf zal open sijn voor

5. AlTeArtikelen moeten Voor 9 ure a.m.....worGe'Q J[lgeZo~I(l~:n,
Brief, aan den Secretaris gengt (voor elk Artikel
merk op bet adres, overeenkomende met bet merk

, 6. Aan niemand zal tt>egela~n worden op
.ïjD, terwijl de Beoordeelaara de prijzen toewijzen.

op laat Tán het _,'~_.,~,
J.

:9 Voor den .beeten Kolonialen Bul,
me1kll'e-rendrM - - _ •

40 Voor de tweede beste .
11 ., de beste melkgereodll KOfO, in

mill - '
12 Voor de tweede do,' ri,l. do.
13 " de derde do. do., do.
14 ,. de besta melkgc\'ende Kot'.

Diet in melk
15 Voor de tw~e do. do, do.
16 .. de beste 2 Vaarzen, niet meer

dan 4 TMden
17 Voor de tweede beste do.. do.
18 Voor den besten Gemeste" Oe
Hl ,. den tweeden .do. do.

Schapen en Bokten.'
20 Voor de beate {, HamellI, VlUl eenige

IOoTt • 1 0
21 V00f d. beste 5 Kaapeche Se4apeD , 1 0
22 " de beste S Merino do. I': 0
~ " de bee&e 5.Kapa~rhokken 1 . 0

Varkens (in de Kolonie Otteeld). ~
24 Voor den beaten Beer - 1 ~ 0
25 " het b"ete Zo~ ,- -; , 1 "Jj, 0 I

26 " het besté .. Store ~ Varken Ol lIS!) '0Ol'27 , de twt>ede beste.do.
!?8 " d. beste 3 SpeenvllJ'kenll 0 10 0

Pluimvee.
29 Voor d. beate Hoenders, Hliln ea 2

Hennen nn ~nige soort
30 \' oor de. tweede btoatedo. do'. do.
31 ,: bet beete paar Kalkoenen,

Haan fn Hen .,
32 Voor het beste paar Ganaen(
3.1 " het beate paar Eenden

,lW " bet best paar MakAuwen
36 " het beete paar Dui-ren _

Groenten, quali-
nrtwmigd

do. do, do. •
Aardappelen •

" Uijen -
ó Koppen Kool

. 3 Pompoenen
l'tlanjl'elwortelJ

10 ROode Beeten

BRANDRAM"S ZWAVE~~
'TE xoor- in "de Pakhuizen' van de Ondergeteekend~n) tegen

LAAGSTE M;ARKT,PRIJZE~. I
, r :

-KAAPSTAD. ;

GEEN BORDPA,PIER MEER!
LAARZEN, GEMAAI(T .VAN JjEDER,

Geleoid deor eie; tt lfutelijle J,•• ijerij.aaCsthappij" te "·eJU.~.. ,
: ", ,

'! ; EN' VEUVAAUDIOp IN q~KE -i'"
, '. ',' ,+

LAARZENF ABRI.EK I. 'e . ,", , , ,

,. Te Koop in het Groo~~en ,Klein, in de langelDaiktstraat, No. 95, Hoek van lie
. ' . ~t, Kaapstad, tegen redelijke Prijzen.' i

. Bew,erking~ e~ Duurzaamheid wordt gewáa.rborgd.. '

o 5
o 5o 6,

i'

; .

j

86 ,!oor den
(~e 1'..lll'enalr
bbbben)

87 '{oorden
88 1., dim
89 ;" den
00 i" den
91' 1" den

. I

:':·.··E·,'-L'; ,

JIllij 23.

HfNES, IOROSSlÉyAo& R'cl.
. " HEBBEN ONLANGS PER STOOMBOOTE& ONTV 4NGEN I

, EEN VOL~ED[GEN VOORRÁAD. GEfÁBRICEERD~

v..rlr"n .....n,E~;t.~~"r.:!'o::f.:~:W'OL LE N B N KA. TOE N E N (ft OE DElHl
N. . i gem. d.. r et n;·t toe-' ; ... voon HET SOMERSAIZOEN, :

ie gemaakte M.eu~ls en Stinkhouteb S!ot'leq O·~ .. aanbied en t de Laa t
i '.: '.;, le ZIJ egen gs_ e

komen . srcn hunnen, roorraad .n het _ ;' '.
! -

52" ;ST. aGEORGiSTRAAT-.
' '-. i I

CO.,'
{)illtrikte~1 te b~rigten
tot betere plaal!li_g vali

De"eu,", daar alleArtikeJep van
ei ~enallrll, vele jarell lang

leche Mltlkt zijnd~, zijn
!

1 0 0

,

ubelbaza~r,
Kaarstad •.
, PrijsJillrie Shilling,,!wêlk 'VEB8CHIJ.lfT :~H.ua

Een belangrijk Werk voQr Wijn. en 8piri.
. . tushandelaars enl Stoken.

alJ J. C.. ~UTAJ . SNOEK
3 0

1 10

o 10 ij

010 0
o 10 0

~.Boekhandelaar te Ka4pstad,

2 .0

.. -
P"J8

Dr. Kahn's Vergelijkende Tafels~van
Syke's .~ Oartie"1lY, . drome~r. . D· E On,Jergdeekende hebben pa! per

--. O:lll·llll:!t'., en '.rw..ehteu ., ..,dere ,b. ,
Dil. W,erk he-ft t~n, dO\'~ om deflgenPD, !lie dingen p-r Durbcua "8n j

CA.RT.f~.'lI.HYdrometer gebr.UI.k.l'n, a.1I1_!te.loonen ''Ir__. J .0"·......_1- d . kwaliteit lel
< welke de JUI~te "~rk'e .,an d-n 8pmtQ:! (J( den aam h.WAen m ,

Braude"ijn, dien lij koop-u en vrrkoopeD, is, Yol. Spet. , goedkoop. ,
~e~s,de metr ~a8uwk:t'urlge b~ec,brijring. in . Zoete.melbch xau. !
:SYX!. S :r4felll~. , . . ...' .. r'" e. • lil

ZIJ di~, hu., SPIrttuS .. en, B..rond.wlJII 'Oll:.ells )Iet S~erbei'eide, Gekookte ]Iam,!,
CARTIER 8; HJdrometer verkOltht hebbe", hebben blikken van 2 lb. i
daArbij iu ;a,lIl1!er~elijke nla:ie "erlil'l "eie· en, i lf..ll'~"':'ten Rnnclvleesch iD bIaijll
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