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BESTOLEN
-}~n ~7j,,,,

"},, allen 'in ~e
A.... Jee"beesC,1m conditie,

ZZ:,t.0" •• O·•• ,.l"
tvIllP_,._,ft t!lr\,m'''J ...Z.~t.iugeJ~,compleet I.

VAN ct Hoek" Vier.en·Twin-
tig gedurende de maand Augus-

tUl, 4. Koeij,n, met de volgende hoedanigheden,
1 roode; I ""uta met kol; 1 roode ICbilder;

Zij theeft eli 1 .wart ïbonk; allen sijn op de hOOl'DeD
G.G.O ..geb~odmerkt.
Heerea Sqb1Rmeea~ en anderen gelieven

onwiddeJljk ::kennis te geven aan den Onderge-
teekende dQOrwien de kOl~en zullen wordeu
betaald, 1:

Veere ..
......._-- Jukba, met

.q.t,~WtiIQ .en StroppeD

26 Ang. Ui82 .

G. G. OELLIE. P.wOn,
Bainstraa.t, Welliogton.

. 'DISINFE,KTERENDE
'MIDDELEN~en Touwen

DE OndtlrgetAlebnden. ~ebben in handen
"JEXES PERFEeT' PURIF~R",

het beate en 1 het goedkoopste Dieinfekterend .
Middel in 8'libruik. A"Dgenomen door de
Rijka en Kolciniale Gonvernementen en de Oor-

.."'._.....de poratiën van ~nden en Kaapstad.
: R. W. BAXTER & 00.

8, Bu~t""t,
Kaapsta~.

men .in Il"CUllue'.oe Gebon
40 Pllareien,
Kafhok, 801., en , Au~a.tUl 1882~ ..

J. W. IOOB.B.EES 'Jr.,-&ar. ~gelaDd, via St. Helen~, ABCeD~OD
en Madeira. I' .,. ,... DEK on. ~alstoo~~t, DURilAl· U. BAL~BD,
Ueza~voerder, I ala boven
vertrekkAn op inl(8Ilag~den

f9aten deser, om 4. uur '. namid ags. G~n
lading .. I na 12 uur, 'a midd81l@',op deni ~&if
ftD vertre,k aangenomen wor.te"t P88S84,Jerll
,eJieven:l aan boord te gaan aRn de Ooat!kaai
(Alfred Dok), !l,iet l.iter dan 3 uur , namid~.
vOort raeh i or Palkg«: doe med aa<lzoe~ bij

.. StoombootmaatscMppij .. Uni I."

Belangrijke Kennisgeving.
,2 SpRD Ezel. eq P...l.m'n
) I> ARnteelbeeetien '

400 Merillb Sc)lI'~D
, VqORTt:

-2 BokwRgena ! \ ~'
2 Drie-Voor Plqf!~n ~'
'1Braaki'loegeo,j , I
1 Dubbele HO~II PlOeg :
1 Braakland Eg; ~'
1 Klein.land ~ ;
1 How.rda,Eg; ; ~~,
1 Span W.gen~,qjgeD ,
2 Span Ploegtll)pn ë
I Snijmaobipe ~ ,,~
1 Voeruraehine ,~
1 Landkrib • ~
1 Zijlkrib " ; i ; ~,

SO Zakken; Se~q, Pikken, G~!t'en, Bijlen,
Ml'8horken, .~ "D iDfDigte ~n~ere Arti-
kelen. • ; , ~ :

ONUS, ZAL A~~GEBObEN iWORDEN'
JAOOBl D. HAlJPTFJ:,EISCH. LEVEN

Paardenberg, 22 +~g. 18.2. r • I "

~.s._AaAI" ... 00-, ..,.1á1.~ 2 .l\.Br'DIIBlmen i , I,

IN - 0 E Nil B ~ Elo E L III 'r. OE'DEREN E':lN, BO
VAB WJIL*lI DINi;BIIB ! • i\J

Pieter Mid~iel ~ksteen.' ~ '.Kar or Veer~n

, '" 2 e V<><irHoward. PloegenDE Likwid~ti~lRek¥ng (in dezen 2 'do. do.
Boedel 'h~ ! ~ -,' i '1 1 " oor Ploeg

Ten Kantore val, den Meest~r, Kaap- gewone ~88sortjmeot HUISRAAD en
stad, ':;; ~ !wordenf..aangebodeno'

Ten Kanto~e lá.n dep. M+-gistraat, '¥ERKOOPING BEGI
Malmesbury, ·l ~, ;

Ten Kaatcre ~ den -Ondergetee-
kende, A·~ i

Voor ~s weke~ ter ~
Krediteuren in de~n Boedel, 1

1{ ~ ";

Hj; RUPERTfI, '
Waarn! Exéluteur.

21 Strandstraat,! , 1,
Kaapstad, ~9 ~iAug.J882~

& CO.,
van Kaapstad en omliggende Distrikten te berig-
, wen aanmerkelijk hebben uitgebreid, ten einde

groeten Voorraad, en et bijgevoegd hebben
D.l.JU.I:I,DiQouE VERTOON KAMERS, bestaande i~'

.., ...._.~ ........... ~fM' • .u... ,alwaar kooplustigen hunne benoodigdheden
be~taat in een groot, verscheiden Assortiment

raIlIlSC[U3 en IJ);eren Ledekanten, Arabische Ledekanten,
en Klapperhaar Matrassen; een !n'oote ver-

.c.OU~ll~UIt;l Meubelen, van Italiaansche en M~oniehou-
met. de . beste en keurigste Materialen, en

WBRXLIED~N IN DB BIJ HET
WERKPLAATBEN. Een groote, Voorraad,

.n.,t.'J.VIJlUitu--J,Oq.1iW1.'!-"W Vleugel-Garder~hes, met Glazen Deuren,
soorten Garderebes en Kasten.

, Heeren ISAACS & ,Co. kunnen elk Meubelstuk met het volste ven-
.zijnde van door-en-door Droog hout. Z~ ,

A~80rtiment Geslepen en ander Glaswerk,\....___
Blikken Goederen, Ha~g- en Tafellampen.

,,,,tiiuT<ll',,n van de ¥Ste kwaliteit. IJzeren Brand-
, Sloten, ' Brusselscha en Tapeeteria Tapij-
de nieuwste Patronen, naar maat gemaakt
~~t dat doel geëinployeerd, nedergelegd

oerkleeden, III alle breedten en Patropen.
, vele jaren met zaken als de~e geconnecteerd
voor KONTANT KOOPKN, kunnén zij ou

..I!I~""'" ZEER LAGE .PRIJZEN VERK'OO-

Baar )lo88elbaai, Algoa~ ][~,
J ) E Kon. MJ.IstoomlJoot..

MOOH, S. ~. 1'. c'uara,
R.N.H.., Gezag1';Perder, un
Engeland via ~t. Helen.,

fesen,31;dezer "I'wa~ht, zIlI als bo~en v.rtr.k.
keD lOO spoedig mogelijk Da ontlpsling harer
~petad6()be la-Hnlf, j

Voor 'YrncbL of Pusage doe mE'~ aanzoek: bij
de Stoombootm8atICbáppij '. Uitio~." :
• aar Engeland via Antwerpen $lttadeiifa." DE Kon, M41atOOmboot

ASIATIO, li. s. :N.
BARP.JSON, Gt'zag~oerder, :al
ala boven vertrek~en op ~n-

tie ag, ,ten 4. ure de. Tnamlddaga.
Pusagiera 1ft'lieven aau boord te ~n aan de
OOIItkaai, (Alfred Dok). niet later !!dan 3 'DDr
D.m. Na] 2 nnr 'a middags op ded ZeiJdai( !lal
~eene lading aángellolIHln wordt'n. f:
Voor Vracb t 'OfPassage doe men 'aanzoek bij

de Stoom~ootmaatacbappij "Union"~ ei

,.
F. J.

Publieke School,
P.O. Groot Bra~riv ,

District "_""""
PH EUVEL bekend,

';',lIr.,.'r.UU,l1 goed bebqowd en voorzien
..IU.U'rv<lII; er is laDd gebr~k-t

DET ,G OOTSTE MAGAZIJN
VAN

IN,

tot 92"
AFRIKA,

rktstraat, Kaapstad•.~~.
~

,;

f
ZUID-AFRIKAANSOl::lE

B.Oldlf~LIJKE MAILJj)IEliST.,

De " Ca.~tleMail Packets" Mdauchappij.
DE SloIombooteo dezer Linie ver.reklren v"n

Ka'patad naar Londen om ~en and~
DiDgsda~." via Madeira., en Pltmouth, :te
Bint Belena en AscenCloD aallleggeDde PP
bepaalde ~sscbeDtijdeD. Retour~aa~iea worden
lIitgereikt~ tegen eene vermindenng.:van lO.ptr.
eent, t.u~heD Engeland en de Kaá_'koioui. eD
!fatal. '
188'~. .1
Sept . .5.-CONW AY CMSTI.E, IGpt. J. D.

JUFRU:S, R.N.R.
Sept. 19,,,:,"GlUNTULLY OASTLE, Kapt.

JOli&8, RN.R. "
Oct. 3,-~RUMMOND CASTLE, I Kapt. :J.

aowso)l. . I
Oct. D .......KINFAUNS OASTLE, iKapt. A.

WINCHI8UR. ' i
ABDUSON & ~N,

STETLLENBofêir.
i

ZtTID AFRIKAANSCHE

GLA$IAATSCWPIJ~
DE On4ergeteekende, door de. Btieren Jo".

Oosinn '" BUL geautbonaeetd, sal F-jI-
bliek, doeniVerkoopen voor zijD KaDtoor, Dorf'
.trast, op . 'i
Vrijdag, 1 Sept. a.a.nat~,

Eene groote hoeveelheid" G L A SiW E Jl l,
bearBande uit Wijn., Likeur. en W.b~~t
Wijn., Cberry_, Champagne-, Sodal:;' VI -
ger- en andere Glazen. Ve~ekte Kj. ~e
en Boterpbtjea, 01l8tard- en Je~ll~>'K!lkJeIa,
~uiker., MiOllterd,. en andere, 'PotJ~t Vhegea-'
"agen, '$lalenI"lltera, Waterbek~ Bloem-
~tten, qlobe.a en LampgJasen ~ 1OOl"te~,
,JII(:bgJO~ enl., eDI. l i I '

A\amed lUllen worden nrkdlbt MJlig.
Fraaije ~.' ilderijen, en wat er me+r ten Ver-
koop zal wprden aangeboden. l! , :
l'er.",i.~te........ I'E'~",...
- ' P. J. 808 lJ,

, ' A SUGiI ••

I.Stellenl#ch, 28 AUB·1882. i
l

l
~

J----~~--~--~------

LIEK E V........&.I.,.a..a..

TUen Loss
ETROUWD,_lnilde Ni""we ~jm. Geref,

Kerk. te Kaapet/ad, op ~en 24,kn ~r,
door den Wel·Eerw. 1;0. ....... D. lWllL, me~
Special. Lioél)tie, de W.I.Eer1'j. M. 1(OSTE&T,
Predikan~ lf Fortervllle, met SUS ANN A
JOHANNA, Jone.- \poohtet van l;den Hee
J. H. HOF.nB, "L ij ii:' ;, "

DOOD$.E R;:IaT·
ZAOBT IN OEi~LÉERdNT8:O~PEN, op

Zoudag, den 23aten Julu, fa ~orgen8 kD
IO.ure45m. aan dePaa'~ryte fl'ark.'\ad, GUB-
TBUlD! JOIUNlU DI V'LLI.BJIt¥ in deu ollder.
dom van 9 jarE'D, 4, endl dageD, tweed.
Dochter vali < ,

J. G. S. 'D-i
O. W. Dl

Tark.stad 21 A

w

wenschen ook het Publiek te' herinneren dat de gewoonte van hun
.r..ti!LDl1~~eln·',entiA(!eteed Geld isJhetgeen hun in staat stelt hunne Klanten voor

.Profij~ : koopj.~8 t, bezorgen. "Het voordeel hiervan is duidelijk,
DIets hl) oen pnJ8 behoeft te worden gevoegd om slechte Schulden te

I ,. I:
~~~liék word~. -uit~no()(ngd den Voorraad te komen _bezigtige~ en

~,.ty"hlk:mg van Prijsen 1!e maken.
ISAACS! <4 hebben ook te Koop, een Speciaal Assortiment

OS, in Eur~pa. (het v~eland) g~kt. " .,'

,i ,
LET OP HET ADRES:

.~LAN,GEMARKTSTRAA't.
, .1 i,

I
, >

'.;.
i

I



I flJll P. EtaAJlmSCIUl lIAVlfN(;r!llll1SljIlI.·":':\la
led'D dier o.1Dmiute Qjoet..r, d

troepen, ..hi"r nRI! ti", K'''J.l8lnd.Ifn.'r <lebeb
.lIna071'· l't'j!t.on , ..!Juu" .Hrd,,", '" dR.r
r niat hadJien, O<'~Il"<dft81l... 1 ti· h"""n

t hAd om lI~ru:;.r, G~atd en rklrl", lt!~t <>olR
cpi'11OlI:ponlo"",tvali dat ~Ho!~rJli'll g ..houd ..n "UJ b u, _'

mlln. J)~ h ....r Holland, ML ... ,
VoonllwIft()el. I)" jtlC)Ore HMII'

daten al usu t'il't ,.oor lu·t plan fft

waren, eli bet ble ..k dilL d" r Pn Tud
b"pt', scboon voontand~Ti van .n
1'&n oor'1e~1 lijnde dat due yoJ.trelrt jDoodig "l1li al,
men bilt Dillt tegeo Oost L~dell Wlldtj yerhelen, II(~b

nit't oDYoorwaardelijk ",llde1i.__.erbi'lden om Sir John
000d1l'8 plan .oor te It&lU\t flO dlllueDt.gen leer YOUr
be~ aanle~"n "IlD nieuwtl b.)()fden "Area. Ile h.&-
ren Her~ltr en BIAillfl ."l'ldurclen ~terke YOOrtlall-
den "faD hltl plan te lijn, eD 11IA1I'JfIlMemdev.r.
klAllrdll ~Ita, d"t als hl) later Tal' oordeel ID0lrt
J[tlml!O te I nrandt!J'8n, hii terstond fIJn onl4lA~lO,
indlenen. Ook de beer Geard WAIlvoor het pl~~,
ach'lOD hij lich mjheld nD bAndeien l'llOt'bt-hl.ld
Uaar ds ~eer Brister licb had U1tg~llItenover het
beleg;ren t. .ergaderiDl!', "'At IIJ08 ibns!ll jZ'~bled
wat om 8 leden der cOGIlDiseie"ADhUil nlJbeld lf
beroo,en, Dam de heer Ohristian be, woord OlD te
nrkl.aNo wat de bedoeliDg der ,,~rgadenDI!' WA!,
nl. om te abrgeD dat geen tejl'enltande" nn Sir Jobj
Ooode's plf! geko&eD werden IOnder .at het publiek
wil, WAthUDjrevoelen. "'Aren, eD tUClebeo hem fl~

. 'den bll8l" a'odhope "I"len eenlll'e w~rd.n omtrent
lhetje op knoeijerijen die er, 1'olgeDI h..m, ~epl88ji'dlOadee
np hllAr IIJO bij bet opmaken van r~quIBit~n Ooder dl

in,oh,oul:-"a ...cbijnJijk om te "Nere .preke ... was de b"er H. fI. Solomoa, dil
1'N!eQ:I&O.·1J18Q()IIIII11n,n tuch- tegen de heeren BrÏ8wr en Tudhope te relde trok

ala gekant tegen bet eenige plan ",at P F.hu.betb
redden kon. De .erg11denng WHS,Tob'IIDIde P Eh.
labethecbe bladen, even ordelijk aIs belAngwek.
kendo

HKT JlR8RR"Om JCAPOT.-Dr.t er !Itn lek lO bet
Molteno·rel~r.oir WIUI dllt WIst men reeds eenljZ'I
dll!!'en,eo om die red"n blld m-n, teo leiDrtede dru~
k.njl' Tan bilt water te .ermlndllrell, e8nl!'edtte'4.lle!
llfioop"n. Alln de pI"k waar !ld""" dr de, 'ltl
bIJ den tunnel die bet WBwr AAn400p ""t, ha
men dRn ook eenijl: w..rkvolk Il~b"zlrd 0111 mpt znk
ken urde bet l..k te sWl'P<'n, mur ~p z"turdl\r nn
Ilnddag hield dit 'folk 111111!'8WOneTabntl., en h~i
lI'e,olg was dAt toen de h-er Slmpsqu Z md.g mor
!len kijken ,"ó!r bet lek z..er WI\8~enomen. Hl'!
WAl4'Cbter eent lat-er, ometr .."ke e(lfure, dat h.1
water ziCh met kracht een weg d{)oit bdt I~k b-zo
te iaDeD, de deuren van den tunnel Heed "lIken, "'
ill den .orm na een wAtdnnl kI..lller dau dit'"
de N1IIgIIl'll, mallr tocb e~n Vri) trotsch echOllW8pe
I..verde, OnlnJ"straal bereikt .., "iD un daar Wo'

roode Jl'olven-wRDt er "flrd he-I ~"t rond.. kIe
m-ejCeT"ard, eu de aallllCb·'uwrn vervelek-" he
wl\t~r met dllt tier Rood- Ze-Ril een rlfl_r V~r

or leottoh)ke jlrootle naar onder-u ,troom i- Aar
den vo ..t der 81rlU\t >T..rd~elde sich de nvier t,"!
deel It ..p dour St. Jallll8trilllt, walU' ~e b".ulkID.! lo J'

vrIJ nrnuftig overl ..gdd plan~l'tJt'8 het "At ..r UItIl,
huisen socht te bouden, maar WR~rdil .troom ".1 dri-
r oet diep WIl8 V"ndur stroomde hilt JIlOII'I'JelO
8traat en O~Ave8trllRttot &Ril bet Kerkpl'lIu, d. ,t 'e,
de morllendlen8t 10 de Ned. G~rtf ,rmd..rde li-rk Uil

IIIng, ~en meer Tormde Het Rnd~re jZ'ed"plt.. he,
lanl/8 b"t ondllr.lfld vlln Orl\n ,..strftllt, en vllnd'M I.,
rl" ..I!!dOM dl'n KOmpIlIl'IIIMIUln, !.toll de..le Int M"

Oreys PI\8. HIer IDtU8~h"ri wert( ~et ~ro lief d"
fBn uet ....lIier do ,r de rUI~ rloltlo DpjZ'tI'IIh..!"n,d.
In d", buurt gHwMkt ZIJII ultllMCho:!ll"1\8 b.t ald..~
dllt (>~n mail met een l'i,tuljC, naa~bij leid. omt.
h.lJ>'!n, mltaT wlUlrschi]'dljk IOdet'daad omJat hi
I'lIa'Il') WIld!!op IIJde 8Ir..HD, ZI~I"mldd"lllll d.
S'f 'om w&llgd~, m~t dIt ~fT,)liI', dut bIJ l/.re.1 wer,
'''' lid pRllrd er O<lk noJl' le'~lJd afkwam, mMr hl
T1llulll meerendeels tot bet Ulet teru;!k"eJde Alln ba
rt's 'rvolr lal( me'n illtuS8chen l'Iladsleden W ",dh""
..n Z utendlJk beJill' met RRII bet kWlllld eeDelude ~
lOnk-il, en met behulp VRn zKkken. door dpn b.~
Bálltlljt l~r bODn"r be-chlkk.nJ!' Ilt'stetd, .n lII.t RI'd!

Il'" uil, jl"lukte bet buo, h..t I~k t1jd.lllk- I.. ~t p["'l
L~1l (n~UI)!Le "R~t'T IS )I tus'cben tilt h,,: I S~'V ,q
wl'C'Jl'~r~Rkt,en bet IS z....r de .. aaII, ut IJ tIn
zom..r brulkbllftr ZIJn, en dus rle !!Ch"'.n ,a I

f}() ,dlill' wat.r "nOrla"D .,,1 \\'I~Achald h".ft
h..t ougeluk, dftt IS ....n vraal/"m..t w..aker booR' I
dlll~ de Stede,ljke RAad &JehzRImlltllen b.>ZI,(
d..n. Stelillleciuilit de Zltak In retb.~d te Il""n
het verlUIm "'IlII)len d..n MnD"m'lr ."n bet 1
VOir, om allL de plek In kwestIe het !m.taelw d'J
hood.jk door mortl'l, In plflllt~ TRnI\Ilrd~~It, d.
VRn het werk te ech~ldelJ, IDRaret IS j,'et'f, I
IIIID of de .ehoon.", en <Uilen zuIlelI Illie wn~-h
ID ,e!te dO<!n,'m ~Ik"nner den blMm op den ha"
schUIven, en reenallen WIJhleUIUI reil be\\ IjSIfl

b t!Ch'UWIIII/en d"or "en bbr In .bbt hcht
Eogl'iecb blad b-k~nd lle8L_ld,

"'le
niet vergeten

klasse: van
leven kan wor-

met hen
van den

mate, ook
ze in te voe·
een belMting
hoog genoeg

J!in.rel:setle i~oH~nia.1e: bladen best. eden
het belang v,n

'!sn ........ ;n," ..rl.. wijnen on
geheven die

~1.nrirdAAIIAn al is men
handel, maar die
Kaapachen wijn
welken. Vóór

beschermiug
OVI~rQ'a&tbehoort men

hoe het kornt
op de vergade-

K'!ap~t.e boer DIet tegen
eo, en akkers
rijke oogtlten
heeft men het

droogten, in aan-
die welhgt

V,m 26 (!ft 28 .4tWil,"u ... 1882. ten vollo door
AllrdllpII"len, pet;} bso 15 0 - 1 7 '0 nten en WIt dlOs
Bloemkool,... 0 :"l - 0 0 9 , 'r d I I'
'loter, per Ih. 1 7 _ 0 1 II 0, en e~ (' Igt
~ ..t, per bos () lt- 0 0 lf het kwaad waar men er, mel) te kAmpen
Duiven, per stuk 0 n - 0 0 9 heeft aan het bezwaar waal' de IUbCldsmarkt
Jill..,.~n, Ilt'r lOO 0 10 0 - 0 11 9 in de Kolonie dooI lijdt. Kan dIt 1lU\tst~
Groene Erwten. • 0 J9 0 - 0 19 6 bezwaar verholnen W"'Ide~ dan 1110.0 welll!7tGiWlfftS. Jlt'r 100 (I 1 0 0 9 0 f' 1:1' 1"1

GJ'(I8Dt>VI]en, per be. 0 0 Ojf- 0 0 ~ de weuschelbkbeld Vi\n bescherming door
fI~nden, per .tuk ... Ó'2 6 - (} 3 0 hooge Jnvoetfegten oqk bU de boel eo nit:t
Boni!!" per bottel." " 0 ll!~ 0 0 lt. zoo algeml!eb voor qltgemaakt gelden .1.
Kool, ~et stuk f) 0 01- 0 '0 2! thans het gavsl sohi~Qt te \Zijn. ""
KroP88, &Jr 0 (lk- I) 0 Of Het Cradocksche nnJ)!7I1lS zal, naar de beLolkoul, per be... • 0 0 It- 0 0 li 1'"'" ,.,
Jl. m':tlnen, ~OO 0 5 0 - 0 12 6 scbrIJvwgsPllliten.$é Obld~eleo die dOOI ver-
f!.utJt'8. P6:~I" ó 3 6 - 0 6 0 schillende OosteltJke ver,elllgmgell zullen~:::!:h't~~-ta. g'l~ ~.- g 1~ ~ wOIden vootgebragt, wel' heel wat onder'
Pompoenen, CJ;, 0 41= 0 0 5. scheiden zaken te beband~l€on hebben, maar
.Itre., per boa. 0 0 t_,~- 0 0 1 IDIet de kwestie yan protectll~, die wIj ons
m.aoi!~,Jl"r 100 0 6 0 - () 7 3 I DIet herluneren elgens vbrmeld te hebben
~n, par bo. 0 0 O!- 0 0 Of gezien. Ook de arb8idarskwestte zal er
8le1d~:I~~~ :'8. g g ~i=~g ~t alleen in zoo ver voorkonten als men tegen
Uiien, ... 0 18 0 - 0 III 0 het bljetlnhonden valI NatClreJlen in locatlen
~ijgen, per lb. .. ~O 0 óf- 0 0 6t en voor eet( betere regb$pleging 10 zaken
'Wortelen. )ler bo. ... 0 0 '01- () 0 1 tnsschen metsters en bedl~nden Ijveren zal.
Zuurhmoenen, 0 4 1. 6 9 Er is trouw&ns III het Oosteb gee1l zoodamg

!!!EE::Z:-lii-TE-EKEN.LAliI'-R--ES N gebrek aan werkvolk l!.ls men ID b~t Westenit heeft zoodr": et maat! Benig ope.noaar we'rk
VBn Regeringswege ondernomen en dus
de gewone arbeiders een !!>nder heenkomen
bezorgd woJidt. Mdr zelfs in het Oost~n
zijn er tijden dat er over geb. ek aan ar bei.
ders geklaagd .ordt: de tiJden dat de Na-
turellen in Kafferland zoo volop voedsel
konnen bekomen dat'zij liever daal' bij huo
volkje gaan ~uiJeren dao qrdentehJk bIj de
boeren werkflD. Te Cradock zal, even als
te Stellenbosch, de taak van Tembnland
stellig ter sprake komen. Maar terWijl te
Stellenbosch' er op gewe:;;!!n wl]rd dat Kolo-
DIsten, even goed als landverhuizers, regt
hebben om land te bekomen als de
Regenngdit ter harer beschik ki ng heeft, ver-
moeden WIJ 1l4t te c~a k de zaak niet alleen
Dit dit oogpunt maa opk uit een nog belang.
rijker zal bescbou ,d worden, nl. Uit dat Van
het regt Van den bla~ om.landen in beZit
te nemen, wftPr Nat~!I~ Wegens VI]
li;kheden tegf)n het heer8c\l~nde ras Uit ver.
dreven zijn. ' Met Tembnlatld, Voor ZOOvor
het niet aan loyalen behoort, aan de trek.

HOFDYB. &:; REGTER. boeren te laten die het bezet hebben, wint
.men niet alJ,en dit, dat menig een arme
boer, die in ,e ,KoloQie geeD land kan krij-
gen, en als bijwone .. etJo vrij treurig bé-
staan heeft, iJl goeden 'doen'kan komen, en
dat door het 'Voortschrijden van het blanke
r88 het bedwiógen van Natoréllen-opstanden
gemakkêlijker 'Wordt, maar bok..o...en hierop
mag ook in h.t Weste1;_ wel gelet worden,-
een zoodanigft verkleining fan het gebied

DE BOERENHEW~GINo:. door Naturellen als ,tamgronden in bezit
j gebonden, <Wt op den duur de Naturellen

TOD in 1878 de Accijns"et tot de oprig: hoe langer hoe meer gedron~en zal1en zijo
bug der Boerenbeschenqing$VereenlgiDg om, al leverV Kafterll$lld een goeden oogst
leidde, werd de beweging ~nder de Boeren hun eenig middel van bestatn ID diarist bli
~ daarom door velen toegejnicht omdat de boeren te ~oekeD. DaarbiJ zal het Oos.
1DtD tot. dns ver meende reg~ .it! hebben ben ten het eerst;, maar QP den duur toch ook
njf traagheiti e& onvel'8Ohilllgheid omtrent het Wel!t~D, profiteren. Van Kaffets door
h~h beste belangen te bescbaldïgen, en die de RegerlDg: naar hel Westen gebragt, is
Wcbnldiging tbans vabJch bleek te sijn. Er men alaaar ni«tt gediend, maat in het Oosten
WlVen er die voorspelden diLt de bestaande honlt men het er VOOl'l dat zij goed ~eg
opgewondenheid spoedig ZOQverdwijnen, en werken, mits, hnn bRen slág hebben met
ooze lezers zullen zich herinneren dat wij hen om te gjlan, en mits ~Ij DIet, zooals
meermalen gelegenheid gebad hebben om thans, door wetten bevoorldeeld worden
~ een schijnbare verstappi'ng van de eens waarvan iederlboer erkennen lIBl dat zij niet
SOCi veelbeloovende beweging te klagen. De deugen; en kómt bet zoover dat zij gedwon.
yergaderingder Boerenbeschermi=gaver'eeni_ gen zijn om ~n qit gedeeTt9 der Kolonie
ging~eStellenboech echter hE'éft, naastal WM bij boeren werk te' zoekbn, dan zal

:i:~~;r~r~~~~!~s~I~:d:;:e:d:i::: men ~Ier dwalIiVgt rtteer milt' ben inge-
b' I rd ct u b Domen wor em oor v~1 wat

1
Doodig is om

eWIJ8 ge eve at e eweging Dle' voor de zaken bier ~gt te érijgen,is de hjd DOg
~he~d heeft plaats ~m ....kt, en bet rap- 'et k d h 1
port bad wat dit pont betrof op onmiskenbare nl ge omen; maar Wor t et p an der
Yerbeterin te wij&eD. !lr niet de eheele trekboeren iQ Temb~Iand Verwezenlijkt,
Boe be g. . d K LI" g h dan zal men o~ den goeden weg een heelren weglng 10 e sa IC'OODle18VUl en . d d d·1' d _Jl d
afkomstig die in 1878 de zaak der wi'nboe. ell) gevor er ,ZI]n, en an Z~l op en d~ur
"n 'ter hand namen. Btiten verband ~et de het W es~n evenzeer ala be~ Oosten hier

voordeel van trekken.

y,,:lit"IDdeIfedllt!lte 1'&"

med~, na TOOl'Ilf
• orilren cI&If stand-

bee1nellbekleed'l8l'8!hadden plaats JI''''
alw ...er in deo och

bet been, en Ik
my m~t een kl"in
mielie .tltlDp~r,
bootd, IIInIII liep
my en b..t trut
stuk VAnolyver.

my, bield
by sloelt' my op

toen ik myn
de HotteotQtscbtl

.n.w....u... 1882..
d. £. 8. d.
10 - I li 6
7 - 0 1 Il
1 - 0 0 II
lj- 0 0 ]~
6 - 0 13 6
6 - 0 8 6
0-019 6
9-0 1 3
4 - 0 3 6
JO-OU 1
2-0 0 at
0-010 3
6 - 0 0 9
04- 0 0 Of
1 - 0 0 1
0-- 1 0 0
1 - 0 0 1

Karren. h~r ScberlOb. ucker heeft de Oost
itDmigranten op zijn eigen neer-

leten van tien Kaffer gtlwezen, en de heer
hen' geraden Olll tegen Kaf-
te vluoken, \Vant dat zulk een be.
g hort verbittert Men vindt in die

lessen ,.an in het politieke vrij wel
r""tnoA~nlatArnmllnde mllnnen een merk waar-

verschil. < Maar wat zoowel de heer
als de beer Schermbt'ncker de immi-
wilde leeren WAS hoe zij de Kaff.rs

mq<,sten om geen last maar vOQr-
van hen te trekken; e~ wij bonen

inzien waárom niet bOlde leuen daartoe
I!Itrekken konnerl. Het

tnsscben de voorstan'dera YaO bet
ras in Zuid Afl ika en de negervriend-
niet dakrill dat genen de I5warteo
dezen ~ zacht willen 'behandelen,

daarin dl\t terwijl de eenen in han
ng d~r zwarten }let hoil der blan-

op het oog hebben, de anderen om de
bitter .mnig geven mitis hnn be-

ItCllen[QtllllOiceu een loilak ker leven kunn8ll

lei Millt)e,
twld omtrent bekle • .t... 1s
aot"OQl'dcfe hem, en hy bejron
atok te ~n, eo wen baalde by
aa '.Io-og flJY m ..t heL... I.e op
.... If. eli hij wi~ den slllmper
my op den arat, hy nam
bOjlt op en Ii..p m1
II&n aty te lIllIAn "Is lit n"-,,,,,o"'n'_
den nl!k die my bewuatelooe
.el'ltaod berkNejl:, "ond ik
nou "en water IlP my iooidll."
BuaoPK&SCHINIJCuws.-Met

Un dag later n eUWI uit .l!;nlll'elllD.d
met de IIU\t6t11 et Vootnllamst e
punt betnft de b·werinlf dat zicb yerll lt met
te meenen dAt 4rabi Patba den "eilijllUI onrlojl h..~ft
afJl'ekondijld: i..te w.at Jl'eliJk IIOU atHan met eeu
b~vel om a)le Cbrm'!nen ID h..t tllod Le ."r:roord~n
J Ullt d8llfom b v.l UIJlidi bilpaal4 &ot bet opwekk-u
der bevolking om AADde, EOJlelacben w~ér~tRfld te
bieden. Oeteb"""yOll plek Ïll Lo~den WIW!Bteeds om-
ringd door jlept!up.l, WRAr hi], om he t len ..den tt!
stellen sieb 80mtilds Mn de deul!;""r!oont eli d81111n-
lfebeT;n JUlchkret"D m~t buigIDgen' eli b..t doemen,
nD sijn "8mokiDj!' CAP" bllAnt",oordt. De" sub-
ltal,tial breakfl,,!' ,. ]I. 1 ~'lngeboden warde Il

echijnen Diet Wellll!l I" '" 1 (JW lijn IIIJI'euo-
menbeid met Engelaod eo bet Ellgelsehe volk te
Yerp:rooten.

Il¥ WIlLEKBW, J. KBlflR, van O,li-don, dIt! bIJna
,ier maaodeu W~1l jZ'PWII~!tI' aJs AfJl'8Y1\"rdl~dtltt<
Illmen met "I. W. Murray, vl\n de lynode nIlllr de
Trannul, is eprllisteren per. AIiW;c op lijn terullrel,
albier lanllllkQoIen. ZWEttrw, brz<lcbt des nam.d-
dalll de Zondqgacbool in de meuwe kark Rlhler "n
meldde, na aftoop TaD dil oeft!1l1l1Jl',TRnde.1lwRlIsel,
dllt hil de Jl'roetll 1111hellweoacheo VAnde KMpstna-
aebe Zond&j!'scb'jlolklndereD bfldi oTeqrebra\lt !tRnd•.
der TracIVIlAl, dat deze de.el.e met bliJdecb"p hl\d·
den onuaHj,'8n en hem met ban, w_d"rgrod~ b"I~@t
badden. Ook blld de Eerw h~er Roux (z..od,·hfl;!)
bem 0pll8drllllen den KMp8tlldllCli."1ZOfldA!l8Cb..olkw.
deren .. dIe tot d.. ,bez"J.11II'Jngvllineeretg"rneldtlll bl]'
drajl'~o, Zlln beste llroettlll en •• naetltm tu~ tI! breu.
gen. Da Ru..!" d,,"ldl! ook el!nl~1I IIlt"'8!~II"L"
stallitjea vali zi Ine wedeT"Rardl~h8den gedurende
_llJ"e Ilf,,~zlj1'heid m~d", ~n belo~fde blO,nsn kurt een
kompll!et ,~r8IHjI'tt! IlIten drukken en uitllevp,n.

IIR AANRANDING IN Or-M TRItIN BIJ KOOKHUIS-
nBIl'T -Ile lletalgenl88~D 111dl'lI" I""k II\~r Rf)!ehrd
lI)n van die~ ¥rd dat de ~RIII~Lr8At te Gtll'
bAmlltnd lrerklaarde, dRt hll g..e~aanWljZlnl1 mg nis
wate er MnrlIndIDg op dt! eerblll\rb.ld d..or dén be·
achuldljide BllhnjlbAm j!'''ple6j1'd,mRnr w~1 mOi!"hJk
dat er ge "one aanranding jleple"lCd '11'1\8, dil bescnul.
digde onder £~ bo1'lrtogt nijlle'aten liDde 8tuk.k~n

deD Solhclteur OeDeraal Jl'nquurd beeft. De Hlf·
I\&D wie Frllncn Jone, b..t IMnllerandt! mell!j~,

O'fer de Ultk Ilekilllljld ~d, beweert dllt v tI-
.. erhRal BIlholtThamhll~r "eo kleed oYer de

bRd Ifeworpen om hllar .. arm te mRlrell; dftt
bet niet koud b..bbende, dit VR"rIch p: ..worpeD ~n
raam VAtI bet ri ,tuig l!'~op8ndbf\d, d«t Bllhflj(tVlm
Jleaegd hlld di\ niet te dben ..n hHI\TVIlli hilt
bAd aflletrokken, en dat bÏJ bMr tot I!Cbflk eD

laclJref8u,ren g"b~t bad do!}r eelJ Jl'foeDebottel UIt
JD sak tt! billen die er net uitZlljr of er Terillf In ZAt
DI! .. AIll!ULANT. "-Een 'fTi] belllngnjke Z&Rh

de kapltaul ,"n dit kusltaartulll IS to< Port
door den MlI{I'illtraat ~itgeweleD. Tut de

beboorde een aan ts I 't'llteb wilD, en een dIer
aan de firmA BIAlne & 00. af te IU~l"!n, bJe"k
afleTeriDg 100 goed als ledig te lIlO, ten !ill'
n""r er VAndIn kant der firma bew~erd werd,
echok door ~ ..t .lIt hekomeo terwijl bet IIRn

en dIe eeD der duigen lOO nr blld Jaten nf·
dat bet 'fat lek "'I!td. Van deu anderen

er beW'eerd dat de l4ding lOU nMr eiseh
Irell)"",,,,,,n,.,... d~t bet 'fat jl'een acbade had kUIlf\811

mlUll dat bet waarecbijnlljk reeds onklaar
gewerlIt toeD bet aan boord kwam, en wel op
een mani ..r dllt de kIlplteln, geen vatkundll\t!
niet bAd ~unneo lien of b~t lek WI\8of wur-

moeit. J lur er Jl'etnlgeois8llq "'aren ten gunSte
betgeen OTer die goedt! bel'J!'ln~ gszegd w~rd, en
deskundigen TerklMrdeo d~t bet IDauKeme t

het YAtUD dlan aard "118 d&t wl'lrkeli]k IltleD
acD.~elll8.8piteln het kon Ilerooke~ bebbeq, deed dil

uitspraak ten Jl'Unllte,an den kll}lltein ;
18 appel a.nlleteekeod. I.
LA8TKJlZAAK.-E..n hfrigt iD eeD P. EhJII-
blf\d loopt o,er een ge'.1 té Alexandrle "ur

Bruce jl8nléamd, 10 m08lle-
door een ~er fan clen llIIam

ZOOD VRnScheepers bad, naar heL
eeD lom-uit te werken, mliArkon bet niet en

menter deed' het "oor bem. Hl) hAd toeD ZIJO
er de som 14teo kijken als h;.jd hl) lelf l8~uitJl'e-

en de uder, later de "aa_beld ontdekkende,
er over llitgBlaten dat delm ..ester de leerho·

1'Oo~telliDgen leerd; maken, Ilif!'-l'an
een der ... ,borgen 'fAn de- ~bonl, m~t

Ooll&lfhlln, I'n dese 'ferklllAr4e dit alII de me~.·
ajD leerliDgen hielt' liegen bijj.oor sicb bedaokte
lalk een echool1'prcler te ",urbol'llen. om die ver-

.etd tellen liem door Brute 8iln acLie w8gens
het Oo.teliJke Hof g~brNrt, eD de regten

hem eciuildig 'itn .eroord+elddD hem lot tW
en de k08~en. OD'" tijdgenoot, ecboon erktm-
dat achoolmeeatere ,rin buo bedd)f beschermd
",orden, .in.t, bet wat eri dat oiet oude nf

BebllElpe·n, mAllr OalllWlian Toor de uak he-ft
BCh100 bij Ileb.,et aDder d~n lOdruk

door het gedrag TaDde,en hiJ'

£
AardIlPJIIIlen.pr.lJ bso 0
Boter, per lb. 0
Bloemkool, per atuk 0
Beet, pel' bos. 0
F.ijeren, per 100 0
Eenden. per stuk . 0
Groeoe Erwten 0
Owuna, per 100 0
Hoenders, per 8tuk.. 0
H&vt!rll,pr 100 lb . 0
Kool, per Ituk .. 0
Limoenen, per 100... 0
Pompoenen, 'per .nuk 0
Peterselie, per bos 0
&ipen per boe. 0
Uqen, . 0
'Vortt'llen, ):)ef boe , 0
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WORDE~ berlDnel'd .dat de Snbcriptie
gelden op dit blad voormt Ibetaalbaar

lijn, en acbterstalligen gewaarschuwd dat bet
niet betalen 1'8D het door ben 1'erIJChuldigde
leiden moet tot den onaangenamen 8ULpvau het
.~aken der toezending huoner couranten.

ODmlddel~ke betahng fan achterstallige
Advel·tenhe RekenlDgen wordt ook dringend
.nocht.

----
Voor de lf sChoone ': partij
s Stedelijk Bestonr Ran het bewind beet
komen moet: het gebeurde met het Molte-
reservoir erg ppwekkeliJk zijn. Ret was
de ahrezigh4tid der hoereh Louw en Hof-
eijl' dat bet plan om het reservoir aan te

werd dQOIgei,l even; en teiken. als
en Iate~ er op wezen dat het met den

van heli ~servoir niet naar eisch. ging,
men hun tegenstand61's gereed om den

er voor te spreken. Ongelakkig is
"cn,oorlA nodh vuile partij welker -geld IS

m.ar zullen de Kaaps~dsobé
ngbetalets de schade moe~D lijden.

Graaff Reinet 4dvertis er bevat een
waarin uit twee gevallen van kleor- InIIlQl"'e'~Jlleli·
die opgepakt wlwen aangetoond wordt
echt hetjijogelsche stelsel van straf-
.ng hilr tverkt. Ee~ paar kerels wer-
een hot door een boer gevonden ter-
. bezig w"r~n vleesch te kooken, De

edurig schapen V'erlorell, en de
le het vleesch geb. agt had Wás zijn

Daar echter de wet niet toestaat IICl!1UIOI!U;
zulke ge'tallen, zoo als men op AItI' ... ·PelrUl!
land van Euf6pa doen zoo, de beaoblll-
rekenscHap te laten geveil van de
waarop tij aan het vleescb geb men
en de boer na~Qurlijk DIet kOD 'be.
~t het tleesch in kwestie aaD een
n vermiste schapen bad toebeboord,

do lnidjes wegen. geJ,"k aan be-
Twee "ndere kerels werden ill een

uiskamp gevonden, ,n kregen een
harde p&d wegens het komen op een

zij nitlt hoorden. Maar harde
~,eeI[ent, 'olge~s onzen tijdgenoot,

"mnit werk, en de beide liefheb-
er vab hun voorliefde Voot vo.

gellstl~ui8b()nt,i'l ~s .niet door geDezen worden.
ln~u.cheJn haddbn Zij, toen men hen pakte,

vleesch'bij Zich, en wat lag nader
hand dab om hen te vragen hoe zij
vleesoh twamen 7 Maar neen, dat

met de bé8taande wet I De .AdD8rlutf'
oordeel; dat al het gemaal over

)&<l8II_,en I van strengere straffen
eo dat het eenige middel

het waad daarin bestaat dat meu de
opene en l):lzie dat de EDplaobe Dla-

atrafvertol&,ing, al is men er liter
SOOZ$K' &aD gewoon dat men

te meeDea dat zij de eenige i., Biet
landen en onder alle om.tandighe-

bell·,oen te • Onze Gr8aI-
i. de eerate die dit

.paar ongeluk wil dat
de wet, voordeel bebben dezeHde

bij het Diaken van nieuwe wetten
bQt:)gallie WooN voeren: het advokaUn

. Intu~chen zijn wij hel
raad "Uit Boerenbeeoher-

ml~~~e"'ElelliA'iO~M1 en Afr~kaner Bond een.
mach iu overweging te

nn de P, E
le moeIte door
zoov8111moge-
Matatlele tAl

vomqJlSll~e ,oor Scb~-
maken, maar
Letsle eteun
toe te Ile'eo
, maaf te
bebou"en

werd, ....ant
1'8&1' bl J he'

het atellig' da'
QutblDg atoud

te Toeren. 'l'e
Im&lfl8tnult BAIlie

wilde, en had
bIl II jo 'folge-

de .ele Mn
oOjZ'8nbhkken

Kaapstad,
Mlgustua HJ82.

DE ffiTGEVERS.

AA.N
Agenten en~{'o.·.-espondenteo.
AGENTEN .~éorr88J'Ondenten gelie-

ven keDDis ~ nemen dat zij hUDDe
brieven hebben t~ adresseren aan de
Ondergeteekenden, J~n niet aan den heer
J.H. HOF1fEYR. 4ie niets heeft te maken
Eet de publicatie van de ZUID-AFRI.
:bAN.

~-- -
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BERIGTEN PER TELIGBAAF
I

ONDERZEESCHE TELF.GRA!AFDIE~~T
, DER VEREENIGDE DRU KPEn~.

(Per Kabel van de cr Eastern)' Mllaf/lclw
via .Aden.) f,,----

NIEUWS V AN EGYP!I'E.
DE WOLVEILINqEN LEVENDIG

Ontvrrn!l(!ft ell Gtopublwurd f?!G A ugultlt, t~ ~I~ r &

LONDEN,25 AUGUS1GS.-Vlittleo honoer:
man Uritsehe tro<'pell namen bezit van den riM
v:.n het versch water kanaal te IS11llJu11B 'J111
duizend mau van den vijand vjelen de Eng"1
scheo aan eo poo~den het bI'zlt va.n d.ln dam II

herwinnen. Godureude een aanhoudc'n I ~,..
vecht dat een dag duurde, behielden de I~ngei
8chen den dam, toldat ZIJ vers~erkt wl'rdee
door de Ltf., Gua.rds. De Kavalllerie mBII
toeu een chllrge en brak door des "Jauds 1.",11'
deren, waarop zil die op de vluob~ sloe" en cl

Engeischen In het beZIt van den oa.m Ir
Men avanceert nog gedurig

De W ol"erkoopingen ZIJD lel'end!g.
• I

Ontvangen (!ft (hpublJeurd 16 AuglUtd. te 1(J 5, r'
LO ~ DEN, 26 AUGUsTUS.-G Isteren dee j

Garnet Wolseley een aaoval op d&D .IJand
h~t. Maheame Spoorweg8tatlOn ihetwelk
bemeeaterde te zamell met VIJf leu l.efeD

spoorwegriJtuigen, leven8mld,jele~, amm
gewer,en eu vijf Krupp kaoounen. I

De vlJaD I werd totaal verslagen,en IS gehlIIIi
en al gedemol'aliseerd.

SIr Garnet W 018ele1 ruk t vandaag verd«
1'oort.

OntMflgen (!ft GtpubllCtmrd i3S ÁuglUtW8 ta 8 1~,'

LON DEN, 2-7 .lUGUSTus.--De vIJand 18' Inl'
dag met groot verlies t~ruggeslageb te EI-TiA
EI·Kebir. Ons ferhHJ WIlS zeVIln;. ge8oeufl~
en Vijf en twintig\' gewond. Dat van 081
vijand vier bondera ge8neuveld. Oe v a0111
te Meks teruggeslagen. Oss vertle8 bclrc4
één gesneuveld.

OniulIRflIm (!ft Gepubliceerd 28 Au;tutu. tf cl '0 ..

LONDEN,28 AUGU8Tus.-llahmood FebroJ
atafkommaDdant van Arabi, eD vrOeger Mi01l'
ter van Open bare Werken ISooder,de gerau~
nen, te Maheameh gemuk t Veil! dooJeD Il

het kamp van den vIjand gevondeu~

OVERLANDSCHE TELEGRAAfDln~T
KAAPKOLONIE

jn de w~jndistricteJ;l bes~~e Vereeniging
werclen Jets ~ater In het Oosten lClein61'e
~e~nigin~ndoot boeren <>pgerigt; eJ) hetaij
dIe "ereemglOgen zich aan den Afrikaander Lord Khnberley ill net Engelsche
Bo1!id aangesloten of .. I~.veibao4 a..,rmede ~~rlem&llt gtlZtgd heelt, gep~rd gaan met
gevprmd hebbeD,~~tsilzIJ metnaam.~vorm lIJn gedeeltelijk herstet op den troon zjjner
"0 deo .. Bond. nIe' lngenOQlen$l1ln, tocb vapereo. LeMa lrij mtlialCben' wat DaboIa-
.. IlJ te Oradook eeD aJBemeene versa- JDaDai en 'lijn 'fri8udj.- tu hie Derate! Tall

I , <

I

DE PETUNIA.
Z ELF MOO R b,

PORT ELIZABETH, ~5 ACGC61f ~

&Iln een ~x- Peturna, die TAil Oost Lo"c1t 11 10 :1.f4- .IS·,
r.eer b~ll'Rme I "eerde giBterel1 te AI~oabaal om all

GDlperno()ra er- toe Jl'ebntgt I kettingen. De Engeleche ep "Ilnpsche
• lie ~tll' .l· • I.

d t b I uie glll~eren avond alhier "lw ..welIltJj,
Il ln un óó d (I' G t eo aer welDig hut- ' r e 8 e1'enng berookt I@('f

onWAArte ZIJDi pleegde W Jlbllm Geer, te Per8l'v~rmvce,
aldAAr betaal-! Port Elizabeth, ulfmoord, door zIch
,,1 de ledeQ I hoofd te schletes Geer beeft r... ,·"c!.tJu .....

biJeen. jaren te S(lmenet gewoulld.
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(zegge een
zal toi dekking van o,n'rilrm.iidltliil[u
&aa het honden dezer

:hcmdea.
: 4dens,-Dat ieder afizwIMliir<!e,

;bporlijke opgaat' zal
.... a zijn Tak. en of zij
8f1 mede an" de namen der "i!"" u

~Uer, etlL
! Land~noótea !

_meaJijlce, g" 'emeensctlappellifk;e
,ihal ill
,0'01' onle Kolonie, wij noc)dj,'en
dOch teveos dringend.el' vergadering nit.
~ veel zijn om bet zoets
,9renk Etmdragt maakt 'M
Ooet, Noord en Zuid, komt
oudervil'den dat, hoe ver
~rwijtferd,' wij één en dez:elflie
~n en' dezelfde belangen ..... ,""I,~"
+te Congres het bewijs
~8t was en nog is, met
"h~t Parlement zijn'

.Komt en. weest uieucam:
Op laat der Uoinlllissie,

THOS.

i )
I DIREQl'lE.

])~ ~", "", "j.:"" ·nren

SA-UL SULOMON, L.~'. v., Voorzitter.
A. ROBBBTFON. 'll. K. TUDGOLD.
L M. gROWN: • t P. CAUVIN.
. Q. ANOt:IUIoN. . H. ARDF.rtS.I!,

• A. RaD. . MARSH.
, 1
AUDITEUREN.

DI! HeJren
E. VAN IST~VERl!lI" en: E. G. AflP~LISG.

Af4eeUng: ,Brand.
Voor bet verz eikeren VHII ODloer.nde eli ROtor"nrie._~qr..~',tegen: Sohade ol Verlit'tl door Br"n J.

08 "orden .Illlll.nomel( reg-n de 1\8 1(1' le tari~.
eo .oonlell,!" oDmirld.lhk o... rwnll~U en'b e"liat.

AfdeellDI 'l':rust.
Voor ht't Adml~i8tr er~n eq BehMlI'PlJ van hOflrleis

aurlt!rl! PftnH~t1, á18-~ecut euren, enratttr.n,
nistrat~ur8.iV{)og'It',,-"of A;lentel1. Vo~r,..a r-
, r"IlI.-S~ ..eial- IIchik!kiogen zoo die v~rl.~<1
It. l I

IIOfdkantoor: ~t. Genr2e~trH.t. K"aps,.d. K"n
tcorursn : 9 v;';'~"lot + n.m, ,, ,

den VerkOOperi
regt toe te etaan

,talll(led oPgst af te IInijden,
&a1Il«llln" t~ dien tijd behoor.

geien en een Woon·
kan dadelijk bij

belit nemen 'fan do,

S. N.
ESTERS ..C.....;&..~ .. ., ........ ~_,IC.l,j! .....

Beil Goede prija ."'1IPAJl.l'hi\Pmt
BER 1814.

... £25,000
5,000

Opgeloopen'
... ... ... 40,000

Id Aa. B.~d~n nil
£'U,OOO

vervoege mea
)ndler,retEtei,sncle :&an zijn Kantoor'

", ....... _- moeten wordeD

HGE FINO
' .

'Gemsboksfont-ein, Bri
30sten Jnnij 1882.

" ~ Weggejoopen ,
"TilTAN de~ 'Onde~eteekcndê, TWEE WIJF.
" JES VOGEL::!TR.{H~EN, met volle

"'eferdragt. Degene bij wie~ zij mogen aan.
kOJnen, geliéve kenuis te gov~n' aan den onder.
le~lcf!nde, die alle billijk~ kosten zal ver-
gofden. '
~<'i :i J. D. t.UIJS, SEN.1ijQ'€rberg,

. 18 Angustus, 1~2.

,

te Dal Josáphat,i "~I'&:_"
, " I

EZE Schoor onderscheidt ziQh KenimelrlCel10
. in ons)and in de volgende opzich •
. Zij ~ gesticht als het geschiktste i

~me Hugenoten- Vaderen in i

Gev~lgelijk grond~ ~j z~ohop ..
\V.o9rd' van God, en .1R nvereenste '"LlIl~l'::

~erl Ne~L.Ger~Kerk; erkent zij I

:'_"_:.:;:,~;:J""",~~..-!,~~.~jjLUg- "an Israë], en " ZaJligtn~,m~~N1erj~lëe!(LH~Ileeft.;.1t()t
4'O.Ut18I .. 1' des Heeren ja het, ""'."'...._ :«lY",- ..."'''I<'U'''~''"1'

3. Zij ~telt zich ten doel
te· ~eve~ naar hunne Uli:I.uU~Uil:l.l.Il.It:;U

hA,hH·,,,., inaoáderheid aan het:
4. Diedovereenkomstig zal de
boerenh~sgezin. waar de' klnderen
de va~ntiedagen ; waar de kmderen
en 'behoorlijke' in~oning; en waar

en gewéonten te handhaven, .
1tOBtleerI~ngen worden - verzorgd. en.

en huis behoeven, tegen. de rea.....1'tt'ka· IJQ" ....... UJI:C

Nieuwe kleeren en
die Maandag lomen
doorbrengen, ~aar'

uU"'Ut;, ...£\,;''<>l''' .... gezorgd wordt, betalen slech
kinderen .per trein naai' d
.kaartjes te nemen baar ~.
telegrafeeren. wanneer zi j

(p"''>'",,·lIrrl worden. lB de,gelegen] ,
....."'.,,<1 .. men zich.bij aank.omst "''''''''''''4
'I7""·rl",I.", bijsonderheden. ~hrijve

., " P.. J.
1t.IC1l'teu:rakamler enVo~rdijm&atst:happij

Opgerigt ....Octdber 1864. .
Ingelijt'd bij Acta 'fan ~et Parlement,

AdDlinistratie van:Eige,Jldommea,
Boedels, enz,! ~lUI.,éns. ..

D~E1f:
WelEer. Hoor H. G. GREtlFF, Voo"i~ter.

" "N. E. BCQON'BER.G, M.O. ,
" "TOBS. C. ~OCHNER.. :
" "DANL. J.. CKERMANN; Sr.
.. .. THOS.l. ATON.
" • 't THOS. A.[J. LO:trw, L.W.V.
.. .. J. S. F, ,OQUS.

" w. F. UUOKITT ..
" P. J.

A ...~·+.."~d"

Bredefort, 1 uren door de geh~e e Kolonie been >D iu deu
. Vrij~tl'"t.

W..,}i-'. , MAItITZ,

lAgenten Afslager
Jnaol "An I:A. Intestato en Tefllialllentairé Boe-

beredderd, TraDsporten : en Schepenkeu.
ge~seeerd. Gelden jgecollecteerd, eo

Aj.!entswerlr met de' ol_te naanw-
llezletOelO. stiptheid,en spoed ~n nihoergebragt

8UTHERLAND.
Wel.Edde heer.J, IIRTI.T~, Voorzitter.

. 'DEf-Wel.ltd·t:t.,heeren _" '
ALBI!:R'I't.TM, V" J RooS';
RUIItF, Bi P''nu PU:8SI8, :
BORAK, .J'F MARAIS,

MARAI!, A P Z8, F, A. HERAKJ:T.·

,
1 KASTEELSrRAAT.: c;~ ,

H~ek vau 'de.Atiderleyst ra at.,

Beedels, Insoh-ent€
Maken Boeken' op in en

buiten de Stad. 'Sluiten Leeningen
Koopen en verkoepen Aan~eelen.
Aanvaar.d~n ,alle soorten van Agentu.
ren. Alle briefwisseling geschiedt strikt
geheim.

Kantoor: Kaapstad. CJmWES Ge-
bouwen, AdderleJstraat~ tegenover het
&ursgebouw: Port ElIzabeth: 1<lm.
bard Chambers. Mainstr-dat.
Agmtm roor ek ctty of GlolgolD Lf .. , ~UIU'I!JIO

Obmpmry. . ~
.Ag4lfttell !JUQr ek GUariAmt Fsre mul. Life 1- ._.....~

" Compmty, Lotttkn.' ,

;W.estelijke· ProVincie Spoorweg.
,-_ .._------

TUDT-\ ..FEL 'VAN AF 8 MEI 1M2.

BEAUTQRT· WESTSOHE

HKKlI. ~ I
.:...5 I -

I_'·- c i:"il.! ë
i >~ . >1

~ I ::

'. W, ~ tr:___ -I---'--.' __
; a, m. ; f' m; 'p. m.

-I 8. ,{) I I! ~. :) 4·j
"' 8 -4 ~OU, 34n
., il 'ï I 12 42: ;) fi2
- I f; ~'l! I 18 i 4 18

8 42 i ...
ii St; i

9 6!
9 11 ~
nl" I

_, f)2il! Ï46:.

STATIONS

"ertrek vali
KAAp."t.'I.d,
Papendorp
Zoutrivier
Durhan"'''1l
K ui lsri vier
F:"f'IIt~ri vier
LYu ..doch
Vr-denburz
H..smll"'@ Cro!lsinj!'
St-Il-uboscb
Kraaifontein
?ti uldersvlei Juntion
Klapruut»
Panrl
Ladvzrovbrug
Weilinll'ton
Hermon

Piketberewez
Tuloo;rhw"j!' •
Cereswee " .
J"ffi'"rl~r1~fM
G I) ti d i!Tiwl!lr- ~

Aankomst Wor'Cf\8fér

Vprtrpk .. do.
Hexrivier
Hexrivier O()~t

'Allnkllmst MOlliRlrllweg
Vertrek do.

Ocnstnbel--
Aankst. MAtjeefonteiD
Vertrek do.
Buffelsri vier

Aanknmst GrootfOlltÏtm ..
V PI tl ek' do.

Prin. Aloortweg
Frlll'erhllrgweg
Uitkiik .,.
vtieAboech
ARnk. Ben..ufort ",rest

P'~RIJSCHE Modearti~elep, en Fancy gee-
dereo. ; .

~Ioemenin groote verscheidenheid. Vederen
~erv~rdigd, opgemaakt en glilverwd naar den
par?sche '"stiJI. r
-tt-- +----

: TRIES &; 00.
t, ~ .

HQROLOGIE-EN KLOIa{ElAKERS.
j' 30 Adderley~traat.

, BBANDDEPAB!TEMENT. ,
ANZOEKI!:N voor de IVerzell'l'illlC van ],()f.

en Vaslgoerl tege ... +erlip8 of schade door
zullen d..~elijk8 ontv~nlten en Poli~a<u ni~.

k~ wordeo op seer "voor~eelige termen.

TB.118TDEPARTEM&NT. bnk. Grootfontein •
de Amiui.trarie 'eu & ber~dderinR van, Vertrek do.
eli ,,".1er eigen'dom, als Executeuren, Buflp'~ri,.i~r

orto,. ~eddera-rll, Voo!(du ot' AgtI11en, np ARDk. )Jatjesfontein
libiraal.t4! t'oor .. aardeq. . Vertrek· do.
Bele'Dingeu -fo1>g-(.'s' ';I.IIn'·op Eerste Verband "an Constabel-

Annlr. Mctntll.guweg
Vertrek

Hexrivier Oost
Hexrivier

Lr.T W RL.-WRAr d.e letter II 'l'oorkomt te!'eno,er
.en, Station, boadt de trein alleen op ala er JlIMS'
fiere in nf uit den treio willen ~O.

De puRAgÏtN n;.., of nn Malmesbury moeten liD
d. Darbanw"f I_tie 'fanmiD verwWeleD. •

Gedrukt bij :Hofmeyr.en ,Re'gter, Nvo il
Ka.teeutraat' Koawtad •

als een iespec-
lllr:u:Ule,U,.1'" opzichi1:staan

vall"gezond
voorvederlijke

eteuren komen eiken Woensdag bije. n
betigbedelI.

J. J.: Da HLLIERS:.
Spcrela~8~ HpROLOGIES in het grooJ; en in het klein.

,: Specialiteit, boegwinder$.
Jl~ herstellen van Horole~es en klokkeJl

met tJorg en spoed nitgevoerd. ~
M~e Chronometers gesteld

".jomieehen regulateur. ,i
MALMESBURY .

"
"

Firer and

van Vennootschap. ,..,,..,......._'"
ber 1859, opgemaak
der oorspronkelyke
Augustus, 1858.

TelriI!D,woordige Acte ingeliJ ,
IelDents; !io.l',

DIREKTEURE
Edele Heer J. H

Voorzitter
el-Edele Hn. i De

IDDINGH, LLD I J P
BoIl.CHEBDS t r.p..

AUDITEUREN •

~-Edele H~e-r , De el-E'dele H~r
Wasll.i8., I J P. DB WBT.

" F. J • .u.LI~.I: ....... JI. ~cfetari9o '

.-..~_...

,
2 ]0'
2 30' ' ..
.8 45i ..

'It ..5! :::
5l0i ...
6 3.0:"'...
7 :mr
8 lfi' "'1; ...

10 551 ::: I
] 1 17! r .,,' I

Il.m·l i' .',
12 5,... Il.!:p.
12 30: ... i ï li
1 ') i 7 a~

,.-- - 1 34: ,.. ~ it
\- "._ 2 s' "', 8 4-lJ.. I": I ... I p. m.

2 42 '9 18 1:1-40
3 L'" I 9 38t 12 57
3 :'.6A• m.1 10 14
4 35,6 io Jl JO,
... 6 :J3! lI.33,
5 13,1) 4t$1' Il 4-.5'
... I ...I f' m.1

Killpmuu J". .. ;7 141 2 13!
Mulder8'l'lei Junct, i24 'j
Kl'!L8Ïfonteil. :::... Iii MI
Stellenboech {. ... 7 46/1 .. , J
BosmAn '8 Ol'OllSlDg " • n ...
V redenburll' • 7 511
Lynl'docb 8 101[ ..'.'.:
E~r8teri vitIT I
Kuil8rivist '" lA ~4 ...
DurooDweg ... IS' 1 !!cl
7.ontrivier _--I !l]] 5i'
Papendorp 'f) Ó i) 0
Aank, Kaapstad jo" 510 lvi 2 5,

_..:.......-
lULMBSBtrRY TAiLfm ..

Print Albertweg

Allnk. WOl'l!ester
Vertrek do.

Gnudinj,,veg
Breederivier
Ceresweg

Tulhspobwel!' ió"

piketbel'll'Weg
Hermor. /.
'~ellington / ..," _
Ladygréybr~, .'
Paarl· ','_

BI!:ItN

Vertreir vaD Durbanw~ •
" " Kraaifontein
" "Klipbeu1'8l-
" " K.labMkraaI
" "AmOIlruil
" " A bbotedale -

Aankom8t te ~fallD81!bllry

TRJltrG.
\'ertrek VIUI Malmeebary

" Abbotldale -
I u Amoalruil -
" Kale.bMlrrui
" Kllpbeu~1 •
" Kn.aifontein

AAnknmst Our_nwt'f!'

ij 4!J :
Il 65 i

• ' 10 211 .
., ]0 32
- ; ] 1 2
- 11 48
, r.m.

- I 19 ')')
-,124,5

] 27
- ~- -1-1>15
• , ft2 2.'')
.; 2StJ

:;'10 j
:l 1)6
4 u2
ï c 0 1
7 40 '. i ~"47
a 55 :

" 10 0 i
- I 11 10 i,

B._nLIt._

12 30
):! 50

2 451
ot 3ó

2 ~,
259
3 12 I
350'
442 )

i
lj 20 i

542 ,
6 28; fl 32

-S·f)(·]O 2
7 se 111 34
8> 0 11 0

I e..m. !p. III,

8 40': 4 8J
lJ 12. (j 20
!j 4>' 5 t3

• lO 2.1 6 2Il

/I I'"
• , I~ I),j__i'j.---r il.~,- p.:JI.
, 6 0 :2 0

! il
IIn.~ ~":r;.
i 13 '.1Il
7 5:l ':) 50
8 1: J lO
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