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~G . DE Ondergeteokende, door
sl.andigheden ln'i.."'IUZ .....''''''

8Ddering te lDllke~D,zal op ,

Woell8.ag" '!2# 10.•• ,,-,-,
'S MORGENS TEN 10 URE,

Publiek laten Verkoopeu 2;ijne Weln", ..."n ..,.,,,
Zeer V ruohtbare Wijnplaata,
" OLIJVENHOUT," gelegen, aa
II Kromme Riviel''', weinige minuten;
van het Wellingtonsohe Spoorweg-

Deze plaats is beplant met
'uitgezochte Wijnstokken en TL. .• ·_lL.1.. men
van allerlei so"ten. De pla'lltag~8, alsmede
~e Gebouwen' (onder IJzeren daken) zijn
ID vol~omeD orde. Watet is er volop. .

Dit eigendom' is zoo alom bekend, dat
verdere ,omschrijving onnoodig is. '

Keldergereec!tschap.
7 Stukvaten.
Kajatenhouten 'Kuipen •.
Pijpen, enz., enz.

B~t gewo-e Assortimient BoerdeliJge-
reédschap. •

Huisraad. ,
'De Wijn- en Brandewijnoog~t V~ 't

laatste Jaar. '
, ,

Alsmede
1 5 v A. B ",E Ir S

En wat verder zal word ek aangeboden.
.' C. .A. VAN DiER MERWE],

Wellington, 23 Februari)1882.,'

J~FRED. PENTZ & Co. Afslagers.

GOUDMIJNEN IN PlQUETBERG.

ft
, , d,~pe.Jl,

:'AP, ; ,I. ,
,waaro~der. eenige t?«,de
en ,eE!D u'ltlDDDteud i]ong
geteeld bij deo ~a: :Bun-

van Mu.raysborg. .
Mailezols, , '

lOpen Kar, PIQ~gen,
Boerderij Gereedechep,

énz. '

HUISa~AD.
W. F. STAiMPER, Afslager.
Maar~ 18~~ , 'E HEER .ANDS. L. VAN DER SPUU

zijne "Klein' Olitanta Kop,':
"V Brug,~KOEBERGEN,
urd de, eal gevólgelijk doen Ver-

Ser tSl', ,i

(Donderda.g) ,
6 jaren oud

llUDUIU,OiDde~rpaardeD,de welbekende
JtOQd6oblilllmela ,,'

pur4l.'rt, beiden groot en sterk,
"'oud1 en "waarvan een uit

i" .<:__.

RUlripaarden
oeduete.lde .Merries, bezet

Koeijen van goed rns,;waarvan eenige
bezet zij , :
J\ oeijen. bezet, waaronder eenige fraaije
Kerrirs I ' '
SII\~tOS8el]. CII 40ssollvellen
Geridl.ijke Kapkar '
Groote WIlgens
i'nijlDBchilles
~p~n Wagen- en 8 Sp~u Ploegeuigee,
Z\1'wgels, Kettingen. 1; 2 en 3 Voor
Howurd's Ploegen, Braak- cn Land.
eggen, K~f Cll Mndden Zakken, een Lot
Jatijhpil ' enz., enz, ,
.MD·len roeg Bam-d :Koorn, ges_cbikt

,.,

oedels nDr.njlea
ta TaD dee :0.....

. ja~n
12 Eerste

tot 4jaren!

PAARL~CHE

".~I.r.••"III!" e. Tr.st•• dse."pij

Jobnstooa Maai..
I 1 Eokele- VOOf
lar Achtert1iigeD,
~dels, ens.

itoelen, GJ .....

zal Publick doen
Marktplein, na aan
tau) 1 UT\! v.m" op

1 Maa.~t

an Klip-
DE Ondergeteekende, 'behoorlijk· gelast

". ... ,,.hl,Lot; doof den jHeer P. M. J. Pan.n-, zal
voor diens rekening Publiek Verkoopsn,

I I

'(BJaanwiScbimmel)· Op Woensdag, 5',April e k.,
beste harddraver in dit

DE PRACHTIGE EEUWIGDURENDE
ERFPACHTPLA~ TS, '

" K LEI G :AT ,~,
'KLEIGAT, gelegeil 111\'1 oen voet Vl\ft. den

Sonquasberg, in het ditl'ikt ~an Piqtletbel'g,
is eene der prachtigste Plnatsen itj het dis-
trikt, en mag vrijelijk als; eeue Goudmijn
beschouwd worden. Rijkelijk voorzieu vs n
Water, is KI~igat geschikt tot eenige SOOlt
van knltuur en VOOI'Vee- en Pllardenteelt
NI dezelve weergl\loo~.

KLEIGAT is 3650 Morgen in het geheel
en bestaat u it de vvlgende Oude, deelen,
namelijk: Paardendnm, Boventpiu en
Graskloof, iedel'. waarvan afsonderlijk zal' geled
opgeveild worden, VAn

Termen van betaling zullen zeer gemak-
kelijk gemaakt en O€'n groot gedeelte van
den Koopscbat kan onder verband vEjrkreg~n
worden. .'

Verdere bijzonderheden bij den 011derge-

',---
Februnrij laatstleden, een

G EL (Wijfje, 2' maanden
getrokken) ;uit bet kamp

UllderrretB€kellde geraakt, en sedert
II Allen bij wie dezelve

verzocht kennis t-o geven
wann"llIr alle billijke, kosten zullen

, betaald door den Eigenaar,

M. s. BASSON.

AAN BOUWMEESTERS EN 4ANNE¥ERS.

dagen.
ers "nt gCl/oe9CIl lwbbm, ~l

I VAN DER/f,PUlJ, dis al&
CII st:ptll Boer zoo gWl.Ilig be-
Advertentie te plaatsen; !/:4en~u.

rWllbevelin'g hUfUltl6ntlOege mie)"

i
I

in gO( de conditie I

, ~:ïuekenlr in dit dt.
olllschrijving, overbo~ig

WATERMEIJP;R, I
Secretaris.

1882.~
IM:OOM'llWti Jr .. & (Jo.,AfaIagers.

N, el Verdwa,a,ld.

rAD.
bnV{)f~O'I'nIb'An' tot 1 Junij I

£592 12s. old
:13 7d. is betaald tot, ..

~'N.w~.I:I""G ZAL WORDEN VER~OCBT :
Struisvogels
Merino Schapen
Paarden
Kapkar ,
Stellen Lederen Zakken
Dubbel- Voor Howa.ds' Ploeg,

.. .e betiJtt • .,
~ ;" ,IjjLoi Ill( VII"

Ar:I~, .e r '.n
t':" .J~tt'" litn,
" I z ijnde , zijn utoor Klapmuts, "

_,_*,- __ r_t_lt8:? ,

~81e-Koop,
LL'O\V,MORE.
dcrgete~ende biedt U{T DE H"iND
[{OOploJan zijn welbbkende Plaats

" .. r.I:,BA.K .....S,"
abij 40~9 Morgen CUi eenige Roe-

~ e411.half UlO' le ivoet van Wil-
l bE1vat een Goed WOONHUIS
web~ Stal ,en Buifieukamers, en

PI~t voor Schapen- en Bokken
oor St" isvogels. Op deze Plaat8 is

KA~ P VOOR lbo STRUIS-
also~l: Broeikampen, alles met

ng. H de laatste d;roogte had de
ENOEG WATER vdor 2000 stnke
e-i vob;' 60 a 70 stuks Groot Vee.
oon L~lld voor ool.trent 8 of 9 .
Zaad.';'Men kome j zie, en oor-

lveu. Ruim uitstel van betaling.
Nft"or"" inlichti9gen t~ oekomqn bij den On-

(!'el;DellCende. ,

r..nbov en "iJlt
l'..n '" lit".,

r er ni .. t. 10e-

, " OastleMail Packeu'~ MaaucA4ppij.
~toombootell dezer Lini, vertrekken .. 0.

Kaapstad naar:Londe~ om den anderen
1l'Y1lallrl..... ,is Madeira oq Plymouth, te

• en A'ceDcioDi aauleggonde op-1l"."H1 tusscbentijdeu. Reto_kaartjes worden
kt tegeó eeae vermind.riDg vsn 10 per-

tutllCh811 Engeland en d~ KaapkolODie en
us, Ververschingen en C-tediet.

EMILE H, \'"AN NOORDElN,
Afslager.

Vendn-kantoor , Piquetberg,
4 Maart 1882.

E MAATSCHAPPIJ VOOR
LEV ENS VER Z EKE RI N G

" (MUTUAL.). '

outen Stoe] .. " Koorn
'I'oita" dll' I
haver j,lMUIitd en h. enz , enz.

"hil: IIp, ..1

7.-CONW AY OASTF,.E, Kapt. JIF-
raUI, R.N.R. ;

21.-0RANTULLY ~ASTLE, Kaps.
E. JON~S. R,N.R. :

•. -KINFAUNS CAST~E,Kapt. A. WUf-
CHISTER. i

St.-VUBLlN liASTq:, 1tapt.. R. Dmr-
cu. i

ll:!.-GARTH CA STu.;,
WIIISTIR. '

2.-WARWICHi DE E~ER WALTER BOLUS, als Lid
vnn de Direktie bedankt hebbende, zullen

minatien voor de vakature door de Direkten-
worden ingewacht, tot 3 nor n.m., op
GSL>AG, 21 DEZER.

Op last van de Direktie,
J, C. GlE, :'ecr,tari8,

Motnal Kantool', 't'Maart 1882. '

UTEURSKÁjjER
!,,

PE;N
, in eten ~aobi VBn
Maart 1882, PRE-

Dl!!ll:nr 1!,'Ii:t.l=~5I,,!~,rar'i'v~ Itl~ur, kroel
haar, loopt: wat der beenea, omtrent ,
!.ij_t' en b"J~ Yoet. tijn ~rou~ FRAN: •
BlU, getij v.n, lt omtrelJ.t. 19:jaar oud.
ook DOl.. twee £008 en' KLAA8
ZWART.' KOOS 10 jaar oud en
KLAAS omtrent 20 oud; sijn gHigt veel
gelijkende ~p een BOehljSD.

A.lleu bi~ wie zij
vriendelijk lYer~bt.
kennie te geyen. 'En
opbouden, .ullen iD

" "
B, J. FOURIE,

" H. J. VAN DBR

" J. S. VAN VUB.j

" J. M. DI WIT,

" J. B. ENSLIN;

At.Ar Il'I' ril met Ezel
compleet-

" Mlaaimachine
; do,

__ ,__"'''" Dubbel-voor
do.

kel-enor Ploeg
tuigen,e Span Kar
do. 1Span Voor

~haren, 4 ,W
,Beestevellen

"~.
ngen tot

"

" " . F. nN H•• KDIN,

)vaaJ SamlOO

EDEl! 'werd on8\een we:lirescbalM~DDooh-
tertJe gelobon~en.

G. A.
M. ;OU.Dl..,.a.,

ioia, 2 Maart 1~. BONUS I

I Howards
SpanW
1 8.pan
Eggen,

" vaWn en
Sen zen

., VOf'r"

L, D, 08STBlJIJSEN.

t Gel
S Curatorfl~ ,

[)
E Executenren in deo Boedel var;i wijlen

, den Wel-Edelen Heer JACOIl LETT,RSTEDT,

bij deze Tendors voor veranderiBf' en aan
ngen tot de Gebouwen in 0 Kas-

!tAlHStra.a,L. waardoor dezelve in drie inkels
en Kantoren moeten worden veranderd

Plans, Specificaties en de hoeveelbt'd der
benoodigde Materialen, ziju le zieu IJ. het
Kantoor nn deu Arohitect, den heer lA. W.,
ACKRR1UNN, De Lcttre Chamber!" Kerkglein.

Tenders moeten aan het KI'utoor tan de
Execolen'rskllmer, in de AdderlelYstraa.t, !worden
afgeloverd, vóór of op :j1 At AART AA~T,

Men verbindt zicb uiet, den laags ten o±well>en
anderen Tender ock aan te nemen.

, F. J. [UWE S,
, , Secre nris.
, Kaapstad, 23 Feb. 18B:? !

I

~nachrijveo

aguatu.
l~IVI-,IAP Ol,: omtrent

awatuw_taart.
. Wild van ge-

bo1"q.tau<le 0. 'liet wordt
vóór of op den

dezelve j':verkocbt
koeteu. "
JOH~. VISAGIE,

~erkooping k;+ Klipfonteiu,"
d 'u H~r MiCH. J!J&ROH, ml op
deser ~IET plaats -ribden.

~I G. WATEl\_MKUEB,.
I ; Secretam .
Maart 1882. '

iritOltW~
ifie~.
lOVed ,peil

H>atelliDgeo,

dag, 17 Maart aanst.,
lU.II,lDDAGS T&lti 3 UR',

beraadalagen 0'4111 de w8DscbeJijk_
Dorp Tall Water te .,oonien. , der'll8l:cellen,de
lut nn Co~m~riaaen, '

F. W. DI' WET,
Secretaris.

o.,
Vogelstruisvedere~. _,--

-- i
DE Ondel'getookende koopt Struistederen

en ia te vinden v"n B áran v.m. t~ 5 n.in.
'te No. 5 St. GeorgeS-Btrant. I ', I

E. G. !ASPE NG.

Istraat. ;

, CAfE 10WN"
......_ ..." NeW8~ omesI,

" ,to

..

, ~
,1

•\



""" 7 m , 18S£.

~\lIr,II1I'I'.,I''Il. pt'r.~ bs, o 14 0-1 1
mnnd~len, per Ib . ' ., 0 U :I - 0 0 lj

\ ppelell, 0 1 6 _, 0 3 :Ali}n, per a I\..m U 1.'1 I) - 0 14
Roon"n, p"r a bl! 1 19 0-,.:.114 ~
1l'Pt, per lJ 8 ... 0 0 2 - 0 '""tI 2!
Drutgen, per mand .. 0 3 7 - 0 3 (I
Oroo!:'e Peren, ° 0 3!- ° 0 ~i~;"n,lel1. p"r ~l"k 0 2 a -r- 0 3
, ÏlAr,,', per 100 ._ o 18 0-010 2
af1\nRR~Mlen per 100 0 '1 G - 0 lj b
Groen6 lelIe" 3 '()
ti oender~, prr .tlll< 2 fl

(JKastADJee, Mr a ba
u (J1i:lllkoeneD, ver stllk

KwlMlperen, ° 0
Komkommers, p~r ]00 0 2 13
Kool, per 8t~k 0 0 I>
P~ren, 0 2 2 11
PleIl.Dp:s,per 100 0 7 (l

Plitatw, por 3 ba 0 10 (I
Pompoenen, ... 0 p
r~t.,rse!Je, ~r hos II ~
R..1Z1JneD, ~r Ib . \) ,~
Spnnnscb8p,,~ 1 0
SeIderII. p"r s 0 lt
Tomntoe8 li
Ui)eD, •. &
\\' ntermeloellt!n, 8
\\ 0, telen. r 'hl~

Boerderij-
eDI.

den Beer HEN-
J Zoon.

']6 1,-. \ ftr,lnllpelell,
:JU bil. JlOODen, per
10 Ib, "'ller, per

Drni,ell, t"'r
I l'jl.~, ", per
1,1jeren, p6r

1:1 bl. Ol4r.t, per 3
IlQenden,

ru n. UA\Verg, pr 1
Kool, per
K.lkoenl'n,
»eraiken, per

2 100 Ib lloaijnen, per
2 JO be. UIlen, .

Wnlermeloonen
eSI:nuumtair in opcemel-

iek doen Verkoo.
ERG, Ding&dllll'.

\\ Ot!neru.ll',

, " tot 8 jaren oud,
n""nhn'ar"". conditie

zet)
Jaren oud

IU'O"~."lI', 2 Jaar oud, Road·

cn Lammor8,jnist

en G Zwijnen
• KAp" Open·,

"''',I' Kllrren. Howard en
grooto

en 3 Spon
L...... nlrAl8.IJ:!..e'ttIIDIl,en. Jukken,

al800k 1 Piano.
an et en aDdere

..ullle.."m_KopereD
en Kleedtafels,

en Boter Vaten 2
2 aDdere Karren,

ala Ploegen,
en 3 boopen Mest

AG "n mijnen Kan'ore
G LI MEIRniG,

Vendu ~Admlulltrateur.

7 Maart 1882.
-+---------

8U~11SH~llr,'s NOTICIS,

MArcb 7-ToJwu HIli,
tons, A Campb.ll, from
mouth Feb 10, to this
geneflll Thom!on, 'IV

7-Fiumll E, Aust
J VnICIC:b. from CArdIff'

7-Ho!ly Bou~h, Bnt.
coal

8-AmllciA. hnl bk
8-Bayóe CoorClry

TABL~
Mlucb i--Spar lan,

7-f",onway
MlId~lfII

7-BrelDlI, Gel'.
7 -OlaD SIUArt,
8-Heep8j'U8, eb ,

DII;!t X. l1I'KO -
Z ..tardA, 2511.
gt-blludeD, OlD
0'" bt-latt«-
lleer Sprilar

b.-nolt re",ndell, dat luj de
k."nell bij"OII"b. De beer

en JlWf HlI 1ll1'08ri, OY~
ntltwwpen &,.erw." tUI

b~ied11'\)fl11'Ïlr1dl)lculien p.,oerd.
het ~1' Ull bl .,oe·
Boereri er _eig hm in
inl.ndttrl in drtelfde ~
ook 11_ ondM' militaire

k:D:~dl1:::,i~~~~:ft~~::~~Dden word~III Mn ht G01I.,,,rne_nt
Sptilfg, een broeder ..an
de lrol4nie ,oor militaire

alh~u,kelijk bebl)Ord.
'f0)1' wie bel bG~1! I.n

WIll om .001 ko' T

worden. Rij b'a n..,t
belofte:dat de ttionden

elif'Dat Mmen. Zijn
er wet 8001) .-an ill hel .eltl
,oor eie di"gen die .r jreben·
"lootJe d., men met ID'O·
hielt bij .oh o,ertuigd, dllt
lOU liJn ~n et:umtl 'O!II""I', III
I IlIAD, op cle been t. houden

lit. dat er ln de bill g~ell ouder-
t_'!CheD EuopeelleD en illl,n·
S,ovker WAl er ,oor ."n Buu

~ werpeo, MOd.t ied ... dUI
mj aelfJ lOll dil h:,~;oor

Met 000 tlj"ke IUD p"n
ml!n RuutolaDd in dril! we-

Jemend er ,oor tI! be",,·och"",. DlII'~die meend,',
tdtl",1rken met eene

ulteDd .it inl.n~ ~"<.I.
'00.1 een ,erri"dlgt-' in den h-er

de bt!ete .triJde·, bi-Id. III)
dllt ""t dot Batll'er. ~trl!ft, d~ll)

omU!l~'''''~ IOtuSen IdttIlD. Rierun, dAt
1C000d~"pInie ..mtreDt ~e U...,,,,,nrulteri),
h~~r \Vurr,," .rOk 11)11'''11"1111, w"t~nd .. bet
bIJ, WAI'~ tw ..e IIJner soeen III,dd"n bij dAt
-ud, ,~l}.t~•• ~ r. 'IPl'llllint I<,t de ""thin·
And~"" ~,,-sd .. werd .IOOr deD h....r Flet-
dil "llgi. dl ... 01)r8~.. ld~, pn p"la •••

mAAr "Ik $p;teToop"D baIV@r
, _ ..r bet "ooret..1

lie h""r Ir'IDe, o'aeb tOD
bill IIt'n, door..eDm~Dl(lnl{

beao.-Ile, was y"or
d .. r d.. bill nillg

b.J het ook bep"ald
ncLie '-I lDa\cell. Spre-

d ..n beet SJwbr, ëi~Ba-
e WIld. ".,..,;t"'"leD Zien.

dat dIl lUJk"..glWnDil het
Diet .,.. tk .rt le do.o", da,.

IIIDd hood,,,, In wroerwU no
"0 ...k"tJ al<lur rIet w••

..r"nd ., )<" onl, mMr er he-
t dol o..'IIIi01, di· 8t!n iJYer~

b..t..r .. gedAebtoon
Di, t dat m""
onderdrukken

ui 'iJlde"
~t'-'l!I,.nft ... wut m!!n ".

()()1·1"~·81C'[1I!"'811 sa·
.u..p blld Il"'brAilt. Ue

t b..t t~,61J .. j).)rdlll'e miDisteri.
WAt door b~ ., 'rttr" tol .tlln~
II e met de lIlulILQI il't'h.. ,d..ld

blRokrn Ilu dJód. nl)' u
"I','u .... -"., .m bA I Le <1"ln!l't!'1 .J"

.. ij. er \V ..rr"D r..dd·
t .. "e ~!!/l6r1 open .rondIlO, rl~

yan wApt'n ..nl tot ollder ..."rp' III(

lI' ..htMll "P t~ g""81I, dacht h.t
Klj" omdat ~n bet eer.l .. loch
Rllk;og',uYlttnem"Dt ko I dAn
8••11..... b-.sh ... m.-l)e k,.,eeud

"aC; btukrud 'erk,1 P
o ... b~ d,,!) het!r B I"k"r

welk .. "'.ute .~li..,d.t Ill)
had, maar idAt d .. !i)l'InmAlIjf"

voor "n'D<ljfdhk bliJ ... rlll ....r I
e"l1ll!''' d~e g~">8rd o'er
. I .... ~""r was ..r yo"r
Quthlll!f té Il..,ell. ell IU h ..t

J'_~tl)Ol~A"t!flt" pWll8lln, In welk ge-
I .u; &l)n l\(ueru d ...."

Illlt IOU mOt<Ilt!kuun ..n
,l'n VnJl"lat.-I)oi ,ervad-
dankb..tllllC{1I1f Mil d .. heer ..n

II\IIWBSljfbeld

=~t::-::-~~~'~~YlBAAr

\
dacl

II
II

MtltIrl, use. I
.£. d I

bt. ° ie O...:J. 1 0
2 17· (} - 2 19° 2 0':"'0 2OIo-ua
o 3 1 - 0 3
o 18 o .....0 19
o U I) - 012

"02Uï02
o 4 2-0 6
o 0 n....!. 0 0
o 16 U - 0 16

... 016...,.01.. ° 0 31ï ° 0o IS 0 - 0 14
'''004..-00

Fe~j.llislDo
n iet. Rin derl

van 8ritscb

'OlrllAllVU 'fIllneiken eo VIlO .t "
Zuid Afrikll, lIDor lie, lutk

.1. de beer Y. d Bee,er

Hij biel4 vau do Engelache taal:

lek I.ere tanl. Hij bad getl"aoh~ seo-
kon er ""~ te leeren, e, liet de·
kinderin onderwijlletl .• )lij w"s

van eiken &tlOCllliJkell ElIglIl.ch.
besehoawde do Koningin ala

"am t'S en do "I'OU w dor ,run won
). HiJ t!lae Wjde g borejl t.e lijn

I Etf9~'Ho16e tlag el! luj zou clie I1lag
het _lIJk ,letlren (toojnicbing); cn

I Diet zulke lui ols Si .. Bartle Frfjl1t

imp\1IÏalistiscbo ,lelllt'?eetJon, «1.. 0
I oen gansch anderelI eakentoestand
IZoo sp rak do Vonteraburgt'r, en de
I van Nieuw Betbes In, splak in door

•• Hij "$1 gnnstig gestemd l.tlltle

Jo I Engelsohe taal en beschouwde de !~i!'.
nis zilDe broedera " Is bet Iliot $te-I J)~

braven Jingo uit zijn rel to doo Il 'I om 730
I I. • w~rp :

TI el gel'nls, zulke taa to uoorcn uit- Igroot."
IIdsmanneD en te hooren to('Juich"n geDheid

1I0ndnci gatleri ng? Is het niet ecu TI

lengen Il'laklln vau de beweriug!!n

('x'mllllliter, dat eon ged(;elte ynn de

Inndsohe Afrikaanders 1l'Il'8beualve I
dat het noodzakeliJk IS de kololllo IJK ,.

met Engelsehe, Ietsche ~n dllt de

immIgranten om het Hollaudsch
elerucu t to oyerweldigen ,

IJJen OU8 van h;\! te over de GII\off d b
I e Ara

vergaJU[lIIg. WIJ hadden nl lang CnrCK
I

8 vellal1g'(1, WIJ hIelden OilS ovel' tel!:':St,~IJ1!

bUllen8porige deukboclJon dell

ogten worden a.\llgewreven door .somA'I'A~,t1nN

1\ lillge vlJllndcJl of stomp£inulge I Se~n!nllr,
t zon ultJkou bij Jo .Ililcreerste gclu· I ve;r~:D

geuhdd \y.anneer de Uoud ynn uchr.ehcII kOIl St.

sprpken d.t hiJ dill bUILollsporlj,(hetJe.. 'Il.! re Olnll\n~8
, lOlleD

Ya 1 zibh R!f\~CI'pt I)e G rallff Rlllllel.ache tak comlttl
do1dat i'cede IJJ October U. III zIJn adles nnn lieD. Dit,ffe'Jmi

'''~''_''n.Jen hl1er hlernmall. en al de 008tehJko takken

ge,amllillh~lf hebben dat op nienw getoond qp

honne 'p:\!!i gehouden nlgemel'ne vergadenn~

Oat die vergtdortoA' goed !loeft gedunn, valt
Diet tel betiwlJfelon. ZIJ heeft den laster van vi;.

n bloot: gelegd en dlllll'door deo weg geopeud

voor d.Plllieen dIe nog aarzelde, om ZIch bIJ ~e I lOm,
orgnniJnho RAll te slniton ZIJ heeft het how'Jsl eo ter.bel®[llnjl

yeri:f d"t men COil goedo BoudsmaD en te ge. I w"'dul
, ,on me,li1~tebeel

hJk COli goekl Brltaoh ollderdlV\n knn ZIJ.n I met

Daal!med~ Willen WIJ natuorltJk DIet te kIlU./ .

g ven,' dRt wij allt's wa~ te Graaft Reloet bell'lllC1Ulili
erd .esp~okeu goedkeuren. De rOtlOlntle $en I nr...... '''''''tArm
nBte'nn tlo HolIJ\utlscho ianl Joicher. WIJ weil duur~".

.. d k I ,lfledljl'en
hatte tOe Maal' hoo gaarne WIJ ook e ° ° trof hetI
YaD Basp,tolaDd oDtsla.gen zllgen. durven "'IJ door, en

niet d~ resoluhe tot abDijding van dat ge' te
b
r aahrde .~ ••,...", ..

, et uu Ii'itrott"I~.
wes! z~ol\dl als Yl\n GrlqllRhmd West ooder· juist bln'onl~eil
..ohrlJvtin de relahi;n tusschen de koloDle en ID bet

I .. d t d te ·In· en dedeze 8I\t.tf prOYlIlCle ZIJ~ ~r oe ~ee ~ . Ern
'&iem EveDlIIln kODnen WIJ. o,tal de Immlgrahe' ZwAAu .... ,,,DftR .•-TeUJritsto,wo
Ilcten J',tat I die op onder8teunde immigratie vore der

') , . d ~ d d hUlleD
oordoe'an. PO Yeroordeehn~ laat III er !lR Il veld eli

allergri~venpste nc te, die op de:! invoer van zoo·

genaamqo bmdbou wlmmigraDteD, onaangeroerd'

maar d®t dlie wetsbepalingen in den hno, waar·
I •

aan H(\~lana4cb Afriknanlche kranten hare

letterzetters' en Hollandsch Afrikaansche boeren

~uDne Qllm~ra' en Oel~oabaaischBarhoiJols te

~lInkeD ihe~ben Tegen de verhooging \"an bet

kiesrewt.i wij niets aan te voere'l h..bhon,I!I~ I I

:ware het . nu d4nraan te roeren, kOn

mIUl~rt'I{.1 Uitdenken om aan de ,erboo·

ge,en, zood",t niet ook nadat

yan wet zal hebben

kalI! JODkor toch op

kun neo kbmeu, e~1 kon men te

n strenge wet op omkoopen) 'Vel"

in de BUl'gel'wet Yoorgestlllde

r.ijn de aandacht der Re~erillg

de bt.'OOgde aanee~sluiting tWl.

der Bood en Boe re Ubescher.
gmg ill een "",,,en ..ln do regte

WIJ niet gelooveu dat dezelve

kunDen gelukkeu, Wat daaraan
te gaaD is aaneensluiting 'faU den
Voor als nog IS hot Inderdaad

de taal, te gewageu YRn Tal.kell
Immera do ltam oDtbreekt :

zonder boom.: De Bood hee

p'utt. Eene
ree1 dour de

klapt d. dietelboom
de kar fit or den jrrOnd en tueeben u.,- ...... " ••I..

lI'..l.kliilr m.kke di"ren W.!'eII.
ruk ... cle WfC)U" ,.aD selreren r-ï+'
dill in belangwekkend. ometAndlghêcl.n .,ff1bOf'd,~.i
onder de br en krHll d .. ,",heel"
,oertuig op .ieb. Zij ~JI"m

100 dat men laD
ADder beriJot 4iena.IIJlIII&Jl~I.,

1·lIIftlCC'mer",I~ eo dlt .. l wel Mt I
Iri!bolDdj$JJ srt'lit!ll wij dit uit eene leer ,,,loofhare

dat.-de kar, d .. r er IÏch eene grt)Q~"D op b"OIId, niet ,ooro"er mil"" acl,telro:V,er
IIIjI'eD i...n dill di. IWAre balie op d"
ie, .. aardoor dj 100 erneli", lff!w.lDd
blik i. hAAr toutand ellendl~, en
bdlp dAdelijk 18 Inl!'eroep'" ,t'eft
'Ymp'llbil~t'rtlJ met den Arm",
aehoo"n een bruine man, AI. e~1I
en qppRUeDde kerel bekend .-,tIla1~"""~_1I!I
pmttkht.

l'noDvxTZsKARET TK
Flett.-geD.taandeo de ""rminderden .,,,,,,,,,utr1
markt flIrleden wl!flk n"l!' al r..d"Jijk
heerecbte eehter oiet ,.>el Anim" op de
verleden DooclerdAjC, eo h~t grootlle
"DjI'eb~", wol werd teruggetrolk.n,
boden pn,I~., '00l&1 '00l ."are-en
IeerllUll{ waren. Er werd geen .u'lMrleDI' •• n.......r.'
aanll'ebrllgt. Twulf baI ..n, bUI
le. old. per lb. op. K leiDere "Dó!1'Ce••I"o betlll$lden
)Id.M le, 'id., eo hgle
Ih. Deel wat ordioair.
Ib op. op llu..ildll!l 'D
aanjl'llooden. eo SJ nrkocbt, en
werd ..o 226 aangebod .n .D III """"''''0'. _""''''''''''11
AlIl7r.-Beel w..iOlg 'VoorhAnden ..n Ife-ne
rin, ,in de prlj.ell.-&ruulwierilll-Er "... ..en
Ilroote nrt<>Ollinl( IJlmm.. ...der"n, "aaro1d"r een I
redel'Jke e.,,,nredighei.1 f"",ij ... Het If~te .r.-de-It-,
fAn deu .,oorraad w ..rd .,a" d.. ha"t Il~' ..t 1'.. mllrkl
W'II.I ferm eo d- aaDm ..rk"hJke ho-r ...lh..id 'l1pttri.ur-
pfllDR8 brl\llt ultmunLen,l.. priJI ..n "p Zra.l" eu
valt! t'erbet~rd"D eeDllllin. ID p,iJ8. I ... Y.IIl'-nde
III" e ..nige '''''lIlt) • d ..r beu.."IIt! pTII'''n. Prim""
£16 JIJt. to,t £32, jCetopte WIUt-, £11 ta! t2l 5~ ;
fraalJe I"arte, £IS tot £ 14 7. 6d ; vale, lot l:7 78 6J ,
ens, Et-ni.re pereeelen "Ilde ,e,l ..ren bt!hIl4lId,," 0 ,k
leer 1I'0ed" prijleo Gedurende ",rl"den w ..~k " ..rd

Ier "001' £16 1(3 Yerkocht. en Jlet1arollld .. verl ..den
Imaftnd '00; o£62,609-Velkn-VaD dIt arti~el
wnren er slechte ....Dil .. kl'-lnt! perCt!..len b.>s+badlll'd"

I -lt'OOr -T"86 taDden, well"nd" te '''[11''0 e .tI·I"n·t"intil( p ,ndeD, giogdD YAD dl' bllDd ~ege" U8
4d p"r lb.
IN OK VOLGKNDICINSOL'VICNTICBoRDRL8 I. Illst r n

I ,erglld ..nllR jlllb ..ud .... -I I J. Smltb, '1.. r 'aa.:<.I..l ..el8t.e en ....nlll .. ; "ec .. ,,,rdenn;t gr\~.t £I) 12. b •
nu>c",;""" W"Z"D, !leeD ellrAlor jl'elto,en C H. Low, et'ret ,

nl\"j"sre'kome,rt.I .0)01' t74 1&. 10. 11&0 ICbuldt!" b..""I-" H...bt
Fltlc<lDer, W. T JacklOD, G -0 Ro811 eD ~ Inll'he

I&; C', eer.len, ni-ta ,,,rrlgt. ~. E. Cromer, I.w,.."I",
voor £544 51 lOd. AIIDschulden bew .I-n ~n dil h~.. t

IF J Broers tot eOlDlg cu'ator gek.,z"n. 0 J F
TheN', tWOled", 'erd ..re 90r<.l"rlDjldn botw~.-" t "
: bedl'llge 'a" £1583 li. 2d en dIl h ....r W A Cllrr~y
I"I. 8t!lIlg curat 'r lCekolen. W. H A M ly ""X,
tweed~ "001' ,£82 &. 7d AAn vord ..nngen li. w~l~n
en de h..~r JOD..e tot 8eDII( curRtor g~kuJe" \\' A
Ia..k"I. t""..de; vorderlogen beWSI"" len be,f'A!W
'An £40~0 Hie. 4<J en de beeren J Sl"'oerr \\. A
Cllrr~y 110 O. W St-ytl~r "'s jlt!lI\m,,"hJk~ Clara 'Tell

bo,..e",lI'.,mEII~'i.!IIl'"kOIt!n W N. Vus ~n eebt!l-DooL~, d ..r,I .. , , r'l r
v",rnRnn,,,·,, ,ord"nllj( ..D b1w"len t~n be "ag """ .till! !'!8 31 ;

b..alot..lD n" YlI'lrl IIOIC "AD b~1. rapv"" , h~l VIVt..<fII t
tt! ."'koopen m..t of zondt!r boDue, n ..ar df ClIfll. ,r
,00rdt!ehL '0 Ir dIl crediteur .." zd ,rordf-It!" .0
lt!, ..ns d"D c~rator te mlljltllleD, hd .,.ew ..oId j(..bt'..J
ollled ..elttlhtk op te buuden. A J C L..u' derd .. i
'OoJr £ 103 I ill 7·1. III\n yord"nngt!D bII"eleo. Beulo"".
"a 'uorlelJnIl eo aanneming 'aD bet rllp~rt. bt'l
nstll'09d Ino apot'dll!' mogehJk publiek tIl .,gkOOpell,
eo dil" 10101,0111& lue,et!1 nO bdt buqflladl te lat.,n
blludén ale de cantor dienau/l oorde"lt. Af I.) d~
VIIIIerI, d.rd .. ; eeoe vord~nojl' grool £664. 83. br·
we.en.. Het rapport aalljl'eoomeo eo o,eJ!eerlkoJmluj(
de aa,ib.vehogeD del curat"rI beel .ten bet Vllfll': >ed I..
yenkoop"n, en de k_Lle ""Der lo1."n.po.11' "'n
£.')00, th..nl in hllnden no me) .• Ie V,Ili-"" Il,,\x>r""
I 'lOhtwark, met den inlOl ",nt g~bu wd bllJtI'D .re·
me ..n-cbAp 'an Il'oed..ren, til o,,,lerlo k~n eo 100

noodlg rejfllljll'lII"rd Adviee d ..ar .fer III te wU:ID-n
KAAP8CHE ÁP'DlCltLlHG8RA.4D.-Op de Ilthll.r YIiD

d ... en RAAd op BiAJl.dllg 11 • billl"w'rOod dloOr d~"
CO. en de beereD Sllp"t. Parkt!r, P en lf. II ugo.
VAn der BIJl, Ingleeby, Kotlé, LeWIS eli Llnrt"nbtol'J(,
" ..rd h~t "el'llt bet o,,,rlitdeD '"U IlIep ..ct~u:r Ll.ter
ttor .prake Irebr~t, op wIen e8fst de vooraJtter ..en
lof.praak hl ..ld, -0 daarIlA de h~~r SUgflDt, d~ te v..ne
.oorstelde elln bnet .an rouwbllkllljl AIIn d" " ..duw"
te ","<1en. DIt ,,~rd g ..",c.)od"erd duor ~ ..o bet!f
P. HllJlo eo "OIl"nom811, mlll\r een Y rorst ..1 "m d ..n
beez Lind, IIIIIII.tellt Secretarie, te mlllCU)len III ,ul ..n

flh Secretaris op 1.8 tr ..d ..n, w ..rd Illtll.at ..ld
tot DAbet I~"," der DlItulen, w""rln dUlIr ~o"d 'eli
vaD deD be", Stlll"!",t edO aantal kie. n8 Olllin" keul1lC-

,erbeter. wllrden. op <oorat,,1 nn ~8" h .."r
werd dWlla bdloten de pl1ll'teD YAI)Sec re·

AD Weg·IDspeet.eor ,oorlonplg dour cif'D h"er
te lateD waarnemen, eo om IJIn)led8g MlJ8t.11fl,nde

10 ure eeu urr;rad"ring flin deo Rllad InjO lmllé
Gen"raal te boudeo, ten Illode e..ne W1JlllI'lng

1
I" bet

were' der vakante be"'ekkinJren te brenl'lll!. EA"
Comltt!, heelAAnde uit dil beeren Vil" dt!f ljlJI,
SIlIlant en Kot&á, ......rd belaatl m ..t het dnen ",~onder.
loek Daar h ..t verlaDgeD vnn z~kere \VIJobt!r tS. li,..
"en wel( UD bill Sp 'onrelfllllltion Onlr dt! v kt .. In
dIl nrUng nn Pnllllt!n,I .., WildI'D eo dAArtoe I ..hen
t97 h ..dden bljee I!'ebl'llllt, en dlln w"g DRnt Hnut.
ba81 b-sloot men, lip 'erll) k 'an h ..d~" In d~ buu' I.
""retond Le lateo bt!l'lIt~lI"D Een unt.al t..nd"rs ~ or
bO't Op'l.lteD yan e"o welCslJltlon te I tllrbK~"D bet
makeD "",D eeD ijl-ren dRk op het MUÏItl" ,~be
tolbut8 " ..rden Daar eeD C ·mltt! 'Verwel"n. be 1&a0 'I'
Uit de be ..ren IllIrI".by, hotlé en P. liu.ro, terwl,l
MD bet Comitt! Generaal nO IIiDIC8d1ljl' aall,taand ..
8"n brIef "an den St..d ..h,k ..o Raad werd .erwezeu
ov ..r het jl'emeen!cbappeliJk doeo w ... rd8~n der
WAste "1)leDdommeD. AaD de Hand .. l.baok eek de
RaAd zijn krt!diet vOllr o'er d.. £334 te "eO te
Jil !l'PJlaan. WAt jI'O'm..lde ""ok ,"" ..I.mG .,ood

den CI.i .. l"n ComlDï.ar11 .,an SimnnltlldJ Illode-
werd ..en klltflt ~D z..kere MUll~nbel'll~"- ~"n
Gill ver ....... D dIe bilt WIlter In hulbourt
afg~I"ld, drels vuilg"IDAaU 1111h.bb..n.
STIIDIlLIJJ[a RAAD bleld Maandu DA idd"lf

VI!l'Jrllderilljl', om dIl m.nIC'pal" bill, -dl" door
comml.lt. Will berzien eD bl!etemd i.om ~n bel
m..nt ter go"dkeuriDjI' te worden 'O<ll'llel d, In

Le DemeD. SI ..chts DegeD leden WAt'ifl
\l!jrenwoordig. &'IJ Am"D em .."t

eo Asbi ..,., om dil klausul .., )dIe cb
etad Ho ki...dlltnkt maakte 'OOtl ..d..o
Raad ,te .eraDdereu en de distrlkr.,teWl le ger.
weer in te ,0..reD, gllf aanleiding lot eoi)ll!

Pl&cwre,e. mMr werd ,~r"orp8n. NI~t mioderltf'II'~II.
del"lfd" lIjd I! oDderyond de kIAD.ul_, dllor

COllDlllillll:iein de billlfl'bl'lljlt. om d~n Maj ,r der
lI'eWOD.. funktIen, ook I-kete ....Il-

IDIIjlC op te d1'llgeD in lllke nn ma ..lcipale
b".rtlrtlClln~ten, eli bAm de b ..shesing op te dfllgeD JIl

II 'An D1u..ic'p"le dl"Ult ala ~Iln ~arr tnt
.oorkomen, eo bem dlll\noor een el. A~a nO
per lur toe t .. kenneo , eD ""fder o. deD
te do.m ter IIJde SlIra .. door eeoe rut"'O+reode

van drie I~d"n, elk met eea eahniil 'aD
't Jaar. Van IIndere ZIJd" yo,.d d .....
krachtIge oDdefsteuoing, ..OI.ral

Hofmeyr, dIe licb bet VIIder'!iliHp
eD III werd aanJl ..nomen meL .1

er tejl'tlD. I te .efllDderlDlC der
911n 6J. op de hauT"&ard" In

"An bet onroerend !roed werd mede
eD ZI)O cok dJl bepaling. dAt 'oorlAAn

Dg t..D 8tadhuI'~; mo ..t wordeo bebulld
te worde .. 0Pllehllllld door tItID bel .. , ino' ..........1,••
kt1l1ekteor. E ..n voorstel vlln d"D
om de bepaliog om den Raad
lot het leaneo nn g ..ldt!n, UIl
ODl~& eeD dergelijke bepdlnlf

• IR:_leel~e MunicipLIe Will zoa word ..o
_rd afgt'llemd. De ferde""
door de colDmisaie .,oofll'elteld,
Dilen op bet berllen YIIn bUIkrUId, 1I .... ,..,..i ...
ere ontploft'dode lelrelADdtghedell

,*Diplli~.i', eD "rder het regt \'aQ 4.4
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Executiou of tbe Judgment of tbe Supreme
Court in tbe abo,e SuitJ a Sale "ill be held

the said distr~, on WID5If1DAT,
linT, of ~ foll(lwin~\:-9 Horses,
Sprinlf Cart Ploogb. Hj Ostriches,
Shep}). Cow and Call, HonlM'hold

Jl'lï1Pi'lIl~an!. al Il qnantii1 of general Sbop Goods,
H&fUess, &0, 4<:.
JAllES 1I...cS,OSBY, High Sheriff.

de Wet op Meesterl ea ~djelnd,en,

de Roudloope~·wet,
portri,ders, 'enz,. A

de heeren R P.

c!u PIe88I., Maartens.
Vo!'meulen, Juhre,
bnn gemoed vriJ O!t

En wa~ is het gevolg
ferltomd Over de

lucht door

"V<JK~,n,,"'iUJ'U"l tak is inderdaad een onafhao!.leliJk
l~oba.aIll!-e~E.n onafbaDkelij~ van andere tak.

.BoerenbeaoherlJlinga,ereeniginr·
dat gebrek ~llijn verholpen,

"erd door de aerlte te Graal·
aj1.lllZ'llJOmelll 1'eIIOlntie, en do Bond ~II

nr in bet Oosten zal hebben met

Harer Majestelts
aaDleidiRg ge'fonden

betzij de wet of de kriJ
SD.Ir APRIL manneD iD werking te

I'llJllrlllRh. 1 lIiO~ orgaan als de Oape ..tt

pl~UIJ""'~ en eene I leverde aanlpraken
WiQ1,eJ.Ir04BJ1«lre'u, 1 Ge".r'll dering o,er," en d.

·.""l_D. flU. gematigd. Oape Timu,
IAlIES M. CRpSBY Opperbaljow Iklok te luiden, Vlndt dat

Kaart J 882. I deu Mrika&odor Bond.

y.rhaDdeJde, om lieE~i~:iolt.i
tegea d", BondS-l;veltatll.nCb01I1111011'

Een gfmatlgd l~nJl!VElreel~ig~qg
beeft, .. voor de ge· peil,&llOEI.r
ud.... danbe"on.

alles hehal Ye
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bbo£sdnt .., A moslc:uil. 'K tla-
n,"u"llru,el, pel' T~i* die van

Iml vertrekk~JI. .
UelleIit4,ubeidsk88r'jfB zullen

terugl cis per de g.,wOtJe
deo dog ,an ui~~l!ildog, ofi

I ,
JAMES. DELL,

l}jrek.tiOI· Vllf!. jDi~Bt.

irektear no Dieust,
., ..bruaeii 1882.

ZIJN KOSTBAAR tA
Dit Prachtig Eigendom, met
is. aangenaam gelegen. nabij

"''''ft~lft_ III Erven verdeeld,
OOI' verdere bijzonderheden
. J·J·HOFM

NIEUjWLAND'b
Gebo;'nren ~mD-

ewlands_ en met goed

- I

an de beste Kwalite

Na weinijl dilcueeie
van den Bond door den
de Toljlendll moti~ van
genomen :-

"Dele tergllderiug
noodig, daar e~ndrll~t
de Z.A.B.B. Vereenigi
vereenillen, en ten einde
te leggen, lullen de .WE'
jun., L.W.V., n do
oitllenoodigd wordtp "m
Algemeene V I!rgad'lirin:r
September lal gl!houden

PROTRCTIII VAN TR,lNSpdIITB

N' vllaTR017waM IN DJUf 'W'&L~&D.
B. BOFMIlT., IUN., L.W.V.

den Bee,~r doet bet ,olgende ,oor-
i

na eorrespondeutie in de eeu-
• Al~ .. liimllll'"It ..Ubeltallt dRt dil Wel· Ed. beer

uitll'enoodi~d 1,,1 worden, .ich
voor het .PreaidentllchllP der

!Reoutlliell" en a.&l)l!'elÏen lijn nlltrek
groot verlit!J IOU lijn TOO' de

. 100 wenlcht dele Terraderin" bij
, wen uit ta drllkkeo ill gemeldeD

nla den lvider der Afrikaner
n.lIJiDKnlOnJe, en 'ferzoekt zra. Om ~ich

Toor )let Prllsdentteh.p,
tie te dien elf.kte ollhll:llgt,

SecrtItIria op, dele m ')tie un
de ,ergAderiuj!', Mn gbmeldeo

Hhfm••," toe le lenden."
er een h "rtelijk' woord tot

wi ,dt uit over de di~D8ten door
nnn dell 'Iaude bewezeD. liet

die de molie lecondeert met
bart wel warm klopt voor de R~
'eie bloed"erwnnten bMrt,

de ,\usteu zijn ell een waar
'Iln bpvo~dinll' mo!!d en Ter

ofmevr i~, niet lunnen miaaen
m en den diep betreurden un de
geluillterd, &sutoland sou nooit

gewe!'8t.
da Pleseie vreesde dat de motie wat

Tdc,rhll,ri~' en :Yoor de Republiek een elAg in het Ran-
, zijb, tetwiil zij ook 811nleiding lOU kunnen

d. Wut dit .!natele betreft, hielp de
spreker teregt met te zelIgen, dnt etU
de drukpers Z<10luid jlepr~z"-n ill zon-
te worden, seker wel tegen dele

..Hoofdlbe4ltUllU '"11
net, maar ook
Cdnirllie plMlI

de kosteD dun-
laten dr8jlen.

heeren
leden bei-

R Heever, Bouwer
eeo ige verd ere
dier afge,.ar-

. eigen zou IJe hr. Botha
~D'<!iUImde d.arop den ~r. O. Joubert. De

Beey!'r benoemde den hr. J. Jouber:t.
lli.rb'Q~lt benoemd. den hr. A. nn Heerden.

beooemáe den Liebenberil', In de
den br. Y lIliueu16n. :, ,
011 BOLL~~D8CBJI tAAL.

, I
dt'n heer HerIloldt; gelll"condeerd door den
TIn Deerden, ,l.erd daarpp pene motie voo~.
dat IIlIn de Hollsndseh« tl\ol, Ria de tRIll,,,,,

meerderbeid fjer bevolking, geli ike rllgten
totI~IDen in parlement, !jl~r~i!tIlbpnn en scholen al.

de Enjleleche. Eh 16.. r ,?rme ontvanget viel
it Tooratfol te beurt,] roeral 'I'1n den heer VM den

dje leidt! dat h,t hem eelne ZA lik YIlI1 Ilewijlt
OTer dit Yrll",stuk te rpreken. Een natie
i, niet denkbaar en It"n ook niet behoor-

ap~"17""Pd 'lVorden4 De tij~ wu gekomen, dRt
s-'.n ..,....•....... bet ~rlemeDt ln0e8ten lenden, die

behoeften e~ wenlCheD volkomen bekend
die hunne ged8!Chten vrij en ongehiuderd in .. .

mo ••dl'lrtllal kanden uitdrukken, en alz"o tot AI,ore~. tOt de
&ij van land en volk b~trr werkzallm zullen onr te IlMn, wordt
lijn. Spr ..ker ~ende knlllppe mensehen, soo- stellen om d."

hr. JRoaen, v~ CfadocIl, en meer anderen, I eene- memorie
land I'p gpacbi*" wijle ~fJt1den, kunnen ,er- en fIRn ieder . .

tA.rllil'lroordh:ell, doch tnn wien 1'''lIl(t de voorspoed leden der Oomml88le
lsnd het m.eete ft! 1 \jlln de boerenb-vol- Botha, O. F. Joubert,
bettIII. chtllt Yf~'tpgpnwo. ~dij!d ia in het P,U· en A_. van den Herll'.
H. M'•. Regering rustlop de belllnjlen en vnnrdl:rden;£)2 'foor

......... ~er boeren, I'n om dielbelangen te helpen i Il" b~.r 0.10'. J
nl Hare Maje.'.it, dnu moeder zeker-I bespreking top, met te
wenlCh toeliutIIn om doze eigene moeder- vrugt b. P. f~n vracht

II'pbroikéll in het~lU'l"men~. Ook in de Gerest .. I jl.ene middelen bezit
Hoeveel malen eb word~ een man ter slneh- J zi in wRlI'en Hel "'Kllrd.

doet dil on unde nri regter., advokaten I nieling der WRJ1enen mI8,",'IIU"'il"K
met de llollRndlCihe tul; een re~ter Ileidinjlgeett. Hij
l'8yreden liJ,n met h~tg8en hém door 8o'InI portrijder. .die oulanll'e,

lfe.~llkllren tolk nrteld werd; een jurie, belltllllnde I naar dil I )lllmantge~~en
Dleipjt'IDd,~1s uit Afrihanden,: moet dikwijle in J>erley bevond dat hl} 13

andere bel~njlrijlie uken ~8Yreden lijn' gehad. Spreker meent
.. tlt~'etJ,een de tolk bun even haJj8tig en vlln sin ont-: moet !DAken, dat

1'OOrprnelt; en pm dlln JjJRllr .poe~iR' Vlln de op rijn w'ngen
af ta komen woride dikwijls een onschuldige vlln groote IChlllen

(If moordenur l!Ieetraft. ~Il boe 1!'IIAtbpt met dit doel ber.ikt kan
dalm.r<lintftn P De boer' die lea f I!'ven uur nr VIYl tIlllid worden volllens de

woont onhanÏ{i een Enjl.lscbe dag'rIlRrdinjl!; heer- Vorster saeond-ert
die niet IUfOn, h moet €I of 7 uur rijden om De heer un den

:or.me,meln Wilt dAt papin bete6'kent, en zie (hID DIP WIlllt dan &al het
en !r,osten, wl\ttrtotl ae IIrlDe bon ook wel een wet
en lI!1n omdAt zijne moedertllal niet meer te paard

wordt. ~ Koni~n. de Lady onder eene _mi~lIndeli.lljl .
onzen ,..eolcb Y4'1Thooren. Ik, zei de den. Hl] lOU hever

eeD ~oderdMn VIInH. Majesttit en 1111 eonen, die bedrog plellen
jl'ed00gen dat hate Tlag dOof den moddpr ge. te laden dan' waarvoor .........".ll,.dpe'd
w~t. Elite nlllie moe, eene tMI hebben. ,ware boete te etralfdn.

man iD Londl!n Il'ebo~n ie dlln is bij eell wordt, ie dit 8ene 1111Ik
EtI,~jLlCbm.n, doch 1111bij in de oiODie gl!boren ia, voor het PlIriement. I'IOI".. ,UlIln

ieen Afrikarier. MijnT dPr, leide .preker, Toor.81 ;.lUl~eren
Hollander, doch ik ben eer Tolbloed AfrikA- Iwanllheld lnlde Ilnvoenn ....
daar ben ik trotech 0P'I noch om kort te mt'ent dat eene
inDeten oDle @illene t~1 inToeren en nllea dere' meer binden Rn

url"'IDd,ell om onle werischen te terkrijll'en ala door J naAl!'t en hekbmt de hter
i , stel -ln·te trekken.

VfrtCbeidelle .prekere deden ar," deze opmerk!n-I
andere niet minder Ihollunijdende toe,

be.ren Juhre, Oloete, J~bert en Mllllrtene, I Du !\Tonda lOU men
IlIat.Ce l8ide :-Ik ben reeldll 60 jaren oud en IlIpr@ken, maR!! voord
mjjne Teeljarige- oodervi~dinl\' Tri j uit'-j of het niet

mij om te lien hoe ~er de Rollllndacbe yergaderinll' te
achteren ie, en hoe dllt ,!,lIre geboren Aln"', hij ttl' nuodilleo, ten

sich dihrijll echllmen hp'nne moedertaal te Toelen dM publieka °
Als pen Afriboer ",n bldf woord Enl!elach ' opinien liepen ecbter

hij er mee uit, tijd ill cf ontijdijl. Die mij w.,en er om allerlei
bet Bollandach, mijne m!'>ed6rlalll, wil 8an- courllntfoo Ilenoelrznme.
ia mijn Tljand, ja mijD 'if'nd tot den dood.' delde louden ge

" lijn, lila men het
BABUTOLA~D. I unvang af sene oumo:.r ..

den heer M. J. Herholdt, ~uecondeerd door Eindell;k wetd de
A. O. do P,I_i~, wordt het Toljl8nde Yoor- oitj!'elteld, en het

n..e TellladerinA i•• a1l1geToeien dat door eproken.
lrarJellHlDt un de :nijk'''''lI'erln, Teraocht dient NIldat de heer Theron

de IIDne:xatie 1'1\0 a..autoland til her- had nRllr eene.an de loyale ond/erdanen nn RAre ondelloeken, en vlln
te lateo wedenare~, en dat ToortM~ nen over weoechelijke verantUm,nlll!D
Tan h.r ooraprdDg af tot WMr lij I heer Joubert gelegd ba~,

verklaard zal worden de Noordelijke WAl, ala men maar de regte
del' te lijn. I paMeD,-reden walrom
dit Toor.t;!1 vipl in goede Ifoede Mrde. De hebben tot de Ivolgende ver"allerlnll-'wel'Q

denIBee,@r be8Ch~eel de qloeijelijkheid, die genomen door'
•• rikIIDere io hun delen me~ de inboorlingen Ven beer J. II.

QD4~nn,deD door het urig tu~henbeide lJ'eden sleden en dorpen Je wet
~oodrll de, kolQnie, na veel de boeren zeer onnut,

onlkoet.en en bloedvergieten, ~e inillnde,. uit. pn verlie. 'foor den
~ ••:.,aa. onde1'WerpinR' ll'ebTjljlt "heeeft. Hij IVredel't'gter. ,en " ..I,~kn'",At.

dlit de EDll'elsehe RegerijIll het in de mo- ben om epoedilf
iIi~lredlrullt ,erlangen lOa w ..ilf~ren. Uit laatste Ale in den Vri

i. antwoord op een Trajag vlln den heer TPrzoim (het .. rliel
1\10;(11"0, die er echter DOjllJlaal' *ee Toor d.n dllll drost moet komen, dllD

de heft .an. aeerden Ide ontw.peDi "g brande loeJinjl (1) VIIn
had ar. io" onrejlt .. ;· digheid lI'elijk-' dsn Landdroat !teen

met de ADnUAiie der Tr. evut.ehe .Repu- Toudig, wie Will dil eeret8:IIUIOrH,Og'.r
De bedotld. Traag weM d op be&lltwoord I di, .8rliI'8.

"\ ( toor kli jgt hij dan
!teer R. P. Botha, die leide lat dit de IlAk ie I en wordt met eene' ... 11,."'"''''

jI.jle1IleJ), die weigeft!D naar .. bna" te loietereo. I 00111 terUjlgelondeD,
l8!fReD "..t' met BuiJtol.nd te doen.~' Dop!!'en VIIn !leiden.

het Millistarie bet"ft, wij h4lbben t.e doen met eeD dienatbodtl 18n
Diet met p"raonen. Onder! onle conalitutie mijt ea de bA ..
d. meerderheid, eD al. eel! 1tfillist.erie Diet pen geeft, dBin 18at

liD d. ,olkll loistar', !moet het plute In dell Sleek 6h gaat
is er tegen .a' het Parlement 8110" de bn hi; ook Ijiets .erl

Riildln-.mrur uI Tft$I'~. Wij ~eb .. n niet au·t I uw of g&IIrrfSteerd, III
EIt,dlaD,il. maar met het :P.rlemell te doen. Vlln luidl, Hier i:e nu geen

ODtICUD Tan ~eD Afril! er Bond. Wil Ider il-neen, de !Mae mHet:llbolrkomeID. m,iMl~bjftn
eig.D RaDdpu,,' In eD b bbt>n ODle eilf"ne ''I'd rijden, ~jl"n
De geecbiedenj. der ,e~tlrteni.en onr I YerlChijnen, IC oldig Terl"''''.ru wl,ru,.n.

O,ID14lril,ier WIlS btodroeTeDd om' in. te ,&Iln. Het ieenie aanran .r, en anjrenlllll,ra,I'
WlfllT,erD.meDt belo-.fde eeJl'at aan den Vrij. Di.t ~et einde, want

te beqloeijen m~' de naturellen ei.e' dom, miJachien
die riTier, en ver~k dil kontrakt naren betr.h, die nnl""Ir_'-.m

II\n te b~teo. Eogeland kncbt te doe*
Engeladda handel, mur lOU men de rette'lI!:t!:t:: III geen belang bij. Weei De heer Jqhre

ij ~hOUdeD als :eeDe roede Toer regtageleerdheid bij
milld.l ,.n den 8prig1r om lijne hane uitaprakell nog~tl~::::=politiek d~r te I. En in 0016 worden. Hij I 100

" poliiiek lltapt bet Gouer- de veldkorneta eenige
eD WUDeer bet Wij om wen af ttll doen.
nut e~ ned. dl' het T~' geDotg

".llaDdlel~. pIau.D &Ot ijk. AbD TOOlhet ~'l'lIIlt1l'

dl

AN d~r bovenge-
op 'I :

DE~DEZER,
NlClP NLITEITS-ZAAL,

die ~'waarschijnlijk voor
peciaal worden onze

igd, al dan oo~ aanwezig
mede te deelen, en weder-

lf

de

IN URT llOLLAND8CB.

besluit de Yergl\deriulf DI\ korte be-
Parlement behnol't verzocht te wor-

.an d'l Hollandsehe. bevolkinjl, de
ie betrekkinjl hebbende wetten in het

llJ.,lll"'U"~ Yerkrijgballr te .telleJl.

ebben onlangs on
h...................'-'.....

tente Heining Snijders. Lnanm
Karnen, Meikcl il~('rt'e'

Assen, Al!!en voor l'cholf'che 111'1" n, Klltf'ell

gdraad, Zwnrt gehllr<i Nos 6 er 8. Ge"l\lv
Stalen, GCl!lIlvunisecr,1 j{eTloc!itell 4. I'" 5 ol
Standfaards voor H.·inig, 4 6,lui,u'hoog'
eeen punt, Aantrek Palen, en tnsscheupa

Up.a()'tAn IJzeren Pijpen voor Slnit:k I"PP"1
PUU.'IIC'U Bellen, Hui8 en Tatel '\'001' !>0.

&l'rra:n1!iee,rdGevlochten I , stll'rk vo.)I'

ronde Za.gen VPO an" Ol' k, a,'ht,
Weegmachin~s. 'ile-II

)lachines voor DJllq:lI.ageI15

UUr.&IIJKi'ltl IJzerwaren en
Hakmassen, Toonb"n~Bchalell •

IJJerpa.khui

y & C~G
gende biivoe~~en tot
'~d: . ,I

liSp i ('0 : II

Wngl'lls ' i
g.·ba,·J Nos. () en 8, iOv:r' I Sl:tnsori

, I .

kvUl mig, licht, 1'0 stetk, !m~t tWI.'l! en
\ ~:
I •

n Krallen, Il1am8c'lh-aper.l .
plaatsen I ~

hIlP,·nkrnlcll '
nol Znagm~chi" ..s, U9<1I'macbine&

J

WILLIG ONI>RRWIJS. I
LURSrL'""ft stelt 'oor, dat in het vervallI' il

Oou,ernementewelle voor onder- •
led warde:!. liet onderwij. moet
g.bruik van mMkt, b~tallid war-

de kerken. Hij is eeofgroote .oor-
jll, mRftr ftl, hij bedenkt dllt er

uit de IRndeka. voor on'Herwija
MrVAn de Kalf.ra £68,000 en de

trekken, dnn is hij ,oor de

Stellenbosch, 6 Maart 18 -00:
Vtll

ID(

lu

bij

!;('rR

eu VlccscrhmachiflcB,: Groote Bijlen,
bij

werden tegen deze wct nllllg( ..
die dllt de leden 100 onlretroo w

OpIIODI81. Hierdoor had bij •. de nald VAn
tijd. geleden, in negen maanden tijd8

TerllaCI8rtng kunnen houden. Hoe ecblideliJk
gllng der zaken bleek a. a. dftarult,
Cnt.deck .£3000 hed moeten betalen

urne .Ie ,ergo ..ding voor een ongeluk, van
slechten Btaat der wegen overk"men .: al d
voel de nan, dat het kWlllld lag in het e

R1ellrell.kiR ,I(II'lI8teI881; werd dll~ verbeterd, dlln lOU den ""'I!l-''''''''''
led~n bekomen. MaAr daar o. 8. HrDDINtJH

VRn Albert alle moeite gedann bad
het Ilehrekkil{e te krijgen, en dllllr- later

r-gecerllAl in den arm jlenom.n
bulp verlj!enen kon, omdll$ de

oniler,.aeldhllden tO~8tond, kwam men tot
.."laA"n.. voorgesteld door deo heer Vin

Dil licht het zeer wen.chelijk, dat
redig vert4)jlenwoordi,ld wor-

~"~"e,"ng.rRntm, en dat I",den die londer
achtereenyolgende malen

n, hunne litpl8ll1llen Terheuren
zijn en dat dil R.lld, die

ntvo·lgelnQe malen geene zitting. houdt,

t de Kostbare
HOUSE," gelegen

"'U,,;~U~.'"der Hopestraat, en
Grond op den hoek
de Milistraat. Ook,

oeceren, behoorende aan
wijlen den Heer

IMndlerheden zullen

t, Kaap~tad.

"NB -EREN!!!
••

bij
Ondergeteekenden hebben ont,~nng{,ll cane. 'ltÁlrdf're besanding :vaq het boY.n·
staande, dat door vele Wijnbdu\Vt.'l's be is !hl'_t b~te middel~te zij::. tegeo'

IST iNG. I i

Om verdere bijzonderheden vervoege men zich I ~

TH·OMSON
!

l\O(JRI~ UI
BRANDVEBZ.EK

H· RUPE.RTf, :21

Di•bet)
ait
eel
N.
181
Kl

nieuwe toevoer.
---i--

VIER DOZIJN,

VILLIERS,
Secretaris.

aanvaard worden

24 BURGST
Landen ~.nu ex

OPPEN en BODEMS voor BRANDEWIJN
Klinknagels, Soldeersel, Blik, lJzerbllk,
HEININGDRAAD en STANDER,S, Tepr
Kruiwagl'ns, Wielen voor do., Bouten ein
GALVANISCH IJZI',R, G, 7, S, 9 en ]0 voet:

met plaatjes, Spijkers, SchuivCJ1s, Sclmrni
WAGEN en KAR-ASSEN en 'VEEREN,

leedsel, Zweepen, Zweepkokerl'!, Zadels ~~ Too
LEDEKANTE.N, Volle en halve Kap, Katels, K nilf~..kl",t.A1

KASTROLLEN, KETELS, POTTEN, P
8880rtiment Filtreers, en een groot &88ortliment
ALGEMEENE lJZERW AREN~ ,tegen de

.DE WAAL
24 BURGSTRAAT.

I

HEER

ERYW~LKER,
Trutaportbezorger
N BOS C H.

R''''OT.TTTTRR EN BRT PARLRMINT.

heer O. F. Joubert, lI'eseoon-
nn den Heever, wordt bet!loten,

dele YeÏ'p:.derinv, b~tr8klring heb-
die voor- het PlIriement m()eten

te zend.n nAar deo heer J. B.
om die Toor het Parlemt'Dt

;erlladering 1I11e Terdere' ,oor
tot de eef8tvolli'~Dd" alp-

die te haaden te Oradock op
1882. ,

ann den Voollitter, Vice-
werd de vergadering ge-

••

111

HE;
A P ~ IJ,

.;

gemaakte Reiskofl'era' en
Blikgoed, in Voorraad of vol.

op de kortste kllllniage'fing ge_

in de Buiten-,
in Kaa~tad. die

in de Transkei
e verlangend zijn

Vee- en Buit-
gelieven zich per
aan te melden bij
door wie hunne

I)eJanllrC''IZlOn(ler un."~CJ. zullen worden

]
be
kc

2
EZ!': MAATSCHAPPIJ,

meenen GOEDERE'- en
kelvereenigingen en Winkeliers

de laagste prijzf'n en geeft lil:jerale vP4:>r8cb()ItE~n
Producten, aan de Maatschappij ten V81'kl1oon C&Elg:e'ZOlldEII,
Nadere inlichtingen znllen gaarne

.8~tElebllI>1l11'1· te :.dm"terdam en door d~n oDlt1ergeltee!~lde

: B. J. KoQH,
der Z. ,d.!H. M. i

"'dr.et'lik a.dru te p;f'etona.

Z
bi
II:

[
)

'"J. DUFFETT.

Gedrukt bij HoflnefJr en.
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