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100 Sloombootmaat"ppij ," UlI'IOX" I

• (G'nn(mnDj~,,' ,.', ::'
De, ~~mbooteD cJeie~_M~pPij ~.tbd.·

bn 'ian; "aapttad IlUr: ' ,

BBGBLARD.
Tja .MA 'OI!:IBA, om den~nc1ertio DlNGS!)AG,
te ST. BELl!:NA en. A!80Eli,sJON UDJeg_
pOGe: op bepuldtJ fusseb,entijdtiD.' "

0laI de V~en Dagen UeD ~tra Eoo' ....
lebep lie )faalboiP-tea in. :
NUBtAN. )tapt. GRIJ'F~N.24 Oct. '
lJANUBE. K.pt. ~~PWPIlT1l. 1 NOT.
TROJA~, Kapt. LARlft:Jt.: 'I Noy.
AFRW}~~, X:'pt. CHUTCBL£T. 16 ,~o'~
DURBAN, Kapi. 84LLAillD, 21 Noy.

I\Un DI ;IUI8-TnAfSNS IN N.lTAf,
Verlre~¥e~ lzij WEDLJJKS, na Dlikoma'

fin iede~e Stopmboot Tb Engeland.
Retonl''kaarttes wordtlb uitgereikt 'tegeo T~

urinderde Prij n, ',' '
Voor V rach of Passage doe men uDIOek bij

de ,.UlI~on" MaatfiChappij.
TBO&.. ~. FULLED,

, ~ktellr-Generaal yoot Zuid-Afrika.
T: t •

.Boedel van 'WiJleia i'
....._ ", .• On-O•• \

Ondergeteekeude sal PUBLIEK, ...
KOOPJIlN op , i

-..----.: ~7 .Oe&olter i ......

Plaate selve, zeker I Deel"'I_
Wttbf~di ZMli. en Veeploil. i
BRAHAMSKRAAL:
oirca ~56 Morgen, gelegea laQ id.
DANHABiA.Al." ;
PJa,.t.a iIJ ~md alII uihn~
voor Vee" ter_jl de ai "

V~'~Dllt al "aar eeoe V-iaIoherij r-u ....
geduri~ en yoord~ge iDkoaiit

. ' , )
, ,

'e")· "-":Itf, 21,p, ,·'_'..AI, ,
. , 7q 10 VVB ,.~~ , I

2() Goedpd~e MqiliWela ja ~
·kondit.ie , ; i \

l.llOk~a . ; f .;
, S 'floegenr , ; I '
; En anct,re LONe Goed'rttn.

VerYeneb~.n mllep.! verschaft
. ' , , " ;7~~{;'~rdeD~ :' I f

. WILLW! F. $~AMPE8. :
: Afslap-.;

Ocres, 40October 1882. . i

WELtINGfrON.
, I

PUBLIEKE VERKOOPING
! . VAl( , I , '

..V&Io\,..,w.vQ ~~r. Vaste en Loss8 ~_ede~eQJ
:' LEVENDE lU VE, ,,fNZ. ,

In den IDIOlventen Boedel vak WILLEJt
" ADRIAAN BlJ'BSER.

A 'sj OP VRIJDAG, 20 Qqr. i882~
• ; • TEN 10 URE V.~ ,

ii DE Ondergeteekenden, behoorlijL gelast doo~
óe Onratóron in opgemelden ~del,zutleD

Pnbliek Verkoopen op de Plaat. ~lel.Ye.op ~
vengemelden tijd en datum. ,i .

,:' I.,De Plaat. genaamd "ZANO~RIFT" iijn~
I de éen gedeelte nn II 'KATRUN8DRIFT,'~

, gelegen aan deo OeTer Tan BerJtriivier, omtrent
een kwart uDr van het Dorp We~ngton, groot
omtr_ent 8 Morgen, beeft praohtir. Zaailanden
(gedeeltelijk be~d) en fraaijen 'l'~ingrond met
Volop Wa~r. "

De G:ebouwen onder IJzeren Dak. zijn geheel
Nieuw, en in deu beaten staat vanrreparatie.
, n. Het gewone Il8lIOrtimentH~i8n&&d,BOer.
derijgereedschap, Karren, Tuigen~ enz.
. VEROER: !
1 Paar gedreueerde, Karpaard~u
3, Merrie PaardeD, en wat Terd.r zal ,worden

voorgebragt. ! '
J. D. OELLIERS. j} Gez.
J. F. P. PEROLD~ Ouratoren'

MALAN 4- OELLlERS, ~f"lag~ •.

LOSGOED.
Trekossen
Paarden
Wagen
Ploegen
Trekgoed. enz., enz.

A"LSOOK:
'te Veld staande Oogst en bet ~

Q_.un"UJ'~.IltHuisraad, enz., enz. ;
\l.:ltool~.r te 1Jeiinnen om 10 ure .,... •

A. G. WATBlUlBYB., :
, Exec",tenr Datief.

qlm8lIbu,·y, 18 Oct. 1882.

1'6TOOltlBOOTM:UTSOBAPPIJ
\ "'UNION."
. HERIOT AAN CONSIONt'S. '

i
I •

VOORT A.AN cullen geen goi,dema wordeD
, afge~everd door de, Outaebepings Agenten J'eeCI.aJlap,
der MoRtschappij, sonder, inleyering Tall de
" Bills of Ladin&j "die y1roegtijdig moeten wor-
den ingediend. i ~ ,

.. .Bill. of I..adiDg" voor ja'oed_ op order
~econligtl~rd ~oet(>n ingediend wordeD ten
kanttlre der Maatschappij ala t-ot hiertoe.

I . T. E. FULLER,
MgemJen be&tje~der Toor Zuid Afrika.

Kaapsu.d, 211 Jnnij 18St.

K~~. TROJAN. rUB~IE~!,.~~
Berigt ~,aDCoRsip~. LOSSE G

, •. " . BOERDERIJ
OM bet In. en Ontschepen van Lading ge-' .

makkelijker te ~~n is bovengt'melde '!Jl~e' .H
Stoomboot laoga het buitenste zeebrekerhoofd Y:u, "''''''6
gebragt. "

"

met alle 'I'oebehooren, iD ~
. orde, en geschikt voor oamid~~

!
I

I(IW~""'U"U" kan ~ezien worden ~_~
eten Hoer STEF~. STEnfl,

.,.nriltl.nn· ....in," Zwsrtland. ' :

A. G. WATERY:EYBR,
Eenig Curator. ~

18 Oct. 1882.

-----~--------------------
Naar Xnysna en oost LOnden.

I)Jil !:TAL, J. lfOJlTON.
Ged'~Oerder, D1I io he~ dolr,

I zal gereed zijn om ladiog te
ontYangen op Malandng. 16 dezer. en zaJ spoedig
verlnlkken. I ,

Voo!"Vracht 0' Passage vervoege men cioh
bij de StoombootJnaatEchappij " Union."

I'
1

Iz. --
Tegelijkertijd zullen "orden Ter~oobt in den

lnaolventen Boedel van DABI£L J'iF. R088Ol1W,
1 Extra Rij- en TrekpBard, 3 j",en oud
S AanteelbeeateD., :

J. D. OELLIERS,:
J. J. DI VILLIE8.~, A.P.In.,

G4z. OuraWren.
.ALAN • CELLIERS, Afalacren.

, -

E'l'EEKENDE ZAL PUBLIEK "'''LI''U!

TE "0 VER HEX R I V I E

.-, .....&..&.$'_dag,24 pc
'8 MORG]#NS TEN 10,

T VOLGEN'D
I

GEVONDEN
INde .Vlei Plaats Kleinlamr~nkop (Dist

Cal'\'inia), een Roodbruine MIJlRRIE, met
een klein kolletje voor den kd,p, gebrand.
merkt op den linkerbent S. L., qmtrentacht
jaren oud, met een zwart geelbek Merrie
Veulen, ongemerkt en zevsDtipn maanden
oud, en verder nog een klein Heqgst VeuleD,
ongemerkt, donkerbruin, drie m~nden oud.

De Eigenaar doe aanzoek ~ij den Heer
fuT STRAUSSen hem zal dezelv$n na aftrek
van alle billijke kosten terugge~en worden.

C!Jild6l'Q'elteelcende,met he~ oogmerk o.
"~:L~""''''U .u.UV.LL.., VÉRKOOPINGElf:

eerste doen plaats nema:
Q-etne'.:Jen Datum, wanneer hd'

, zal worden aaDgebodea., i
de grootste BOrg uitgUocht. ...

de beate exemplaren van baD r••
rassen, lill\m.: SI

!l!lMJU~'I(1:l ¥elkgevende Koeijen
. do. staande k\ bly.'

do. Taarzen
lIJiliI·,.O't Geteelde Kerry Bnl

. Veulens, 2 ja1'8n oad
.L1I1:rel!ICne Artillerie Merrie, ....

tvol en frtai
met Veulen (Veulen VUl
JJ). •

"THE MEADOWS" is re-
..U~":,,...... '''' miJl afstand VaD. h~

,i:"it&i~IOll ilA.Jillll'6IDunt, alwaar de VerkoopiDg ':, "
half 11 ure zal beginnen.

F. G. UOOOLlFFE~
4" ZOO~ Áfol4g"".

Naar Engelan~ via St. Helena; Aac;enlÏon
! en ltadeu., DE Koo. Maalatoomboot

NUBIAN, E: J. GRIP.
FL'I, R.N, R.. OellagToerder,

. ,sal al. boveo Yertrekken op
Dingadag, 24 dezer. tan 4 nre o.m. PlUlllagiers
~elieven .all boord te gaan aan de Ooe'kaai.
(Alfred Dpk). niet later dan 3 uur D.m. Geen
ladiog zal na 12 uur '8 middags op den seilng
worden aangoooman.
Voor Vracbt of PU8I\ge doe m.n aansoek

bij de Stoombootmaatschappij "Union."

en 2 jaar ond. ' " ;
V...i-iÓtf .... , 3 jaar ond, waaronder 1 paar

!",~aonder VeUI,eDs.
nenQ'l!it.

-ZUID-AFRIKAAN SOB E

K01HNKLIJKE IlAILDIENST.
Vogelstroisved~reD.
DE ODderget.eekeDde Koopt Strnisvederen

en ia te Tinden No. 5. St. ~org8.straat,
op de tweede verdieping. j' <

• E. G. ASPELING.
I

De] "Cafile Mhil Packm" MtltJfMk4p-pij.

DE Stoombooten dezer Linie vertrekkelI van
Kaapatad naar Londen om den anderen

Dingsdag. ,ja ;Madeira 'CD Plymouth, *-
Sint Helena e~ Ascencion oanleggende op
bepaalde tnslScbetitijtieu. Retonrkaartjea wordeD
uitgereikt' tegtln ~ne vermindering VBn10 per-
cent, tuseehec Bngeland en de Kaapko10Die eD
~~, I '
lR8~. I
Oct. D,-KINF-j\UNS CA~TLE, Kapt. A.

WINcHE8ua.
Oct. 31.-GAli~H CASTLE, Kapt,. M. P.

,W EllI'l1lUl.
.Extra St'-UUART CASTLE, Kapt. B. Bu-

HS. '
No'f. 14......WARWIOK OASTLE, Kipt. J. C.

RQBIN$oJi. 'l.ov. 28.-CONW AY CASTLE, Kapt. J. D.
.~ ..'\ JiE.n&l~ R.N.a
(IV- " ANDERsoN & MURl80lf, .
( , , Agenten.

<- ~,

GESTOLEjN.
!
i

UIT den P liRLSCHEN BE~G, tDI!8Cben
den 20sten en 25aten 8ep~mber l.I. een

SPAN OSI:;EN, ...If zwarten en e6n witte met
reode ribben. EeDige ioformatie W in dank

" ontvangen worden door den eigen~r,
8. HAUPTF$ISOH.

Noorder Paarl, ' !
12 October 1882. I

(

,
WEGENS de

Station. bied

Uit de Band
1 Span Extra. :BENOODIGD

BETREKKING €lp MD PIaUI," ;
8ebotech Heer, 26 jaar oud. s.6
ondervinding gehad in GraaD. _ .

eeboerlibri. Belit eentte kl.... getniSIObrit •MADAM1~THIES,
NO. I KAST£ELsl1RAAT,
Hoek vali de Adderle'straat.

I

!

PARIJSOHE .Modeartikelen, e+ Fancy 800·
d8ren., i

Bloemen in groote verscbeidenh~id'fr Vederen
Tervaardigd, opgemaakt en gever"d 'naar den
Parijache stijl. I ,

I

TendersH.iJ.oZOER,
Prokureur, Notá.risall TransporthezOfe'8~

KANTOOR 'fAN j)1I:

"ZUID AFnIK1\AN EN VOLliSVRlru'lD,"
Euut~eI~Qt, No. Il EntrpCtul.

I '"

IK door 1ele mijner Boerenm..a.
TeJ'lOChtben ge"ordtIi _

Boedels ' en Transporten in orde *-
daar ik reeds twee zoodanige __

met de meeste spoed en tot hlllllM
j{8llI08(l:tl1l1 verrigt ~eb, maak ik &aD, allen ia ..

van Fraserbu'V, S~
inl('1l11lo'etI,bekend, dat ik atles ia dit,nk ....

£onder dat iemand ooit lI:ulb'" .
met :de mee.te lIJ)OeIi ..

kOllten.-Ilc WIIe_"
£~.')or £2S laten betaleD."

me".ben voor hnane papieren aobt...... .
tot; October lateD WaCItlee. "

Á E. B. AUUT.
A.nI!IAIlIlpllrg',Groot BoggeTeld,

I..Ilct4l>ber 1882.

TENDEllS lUllen .
Directetlren tot

TOBER AAli8T.,
leo, natu. : '

Zes ;A.and~]eD in de, Z. A.'
Vijftig do. ',in de Vn~n
Vijf Aandeélen iu de ~eepnD

Mutacbappij.. '

,TRIES· & <];0.
HOROLOGlE-EN KLOKK$nKRS,

!

30 Adderlevsttkt.
1

Bekelld.m&kiDa :aan :ramilie en Vriendea., DI

! " ,

OVERLE~ENi aan zijne, WOl~ing te Groot
Drakellate~Di op oeD' MorgeD. van 14.

Octt)~r. mijn Dierbare Ec&t-genoot, JACOB
STEPHANUS tla llOUX; D.M.Zoo., iD zijn
i6ste jaar ~ diep lbetreurd door ..ijH Kindeno
en W edllWl'./ ' , ,

A. ,0. La ROux.
'I Oeb, BAlJU

HOROLOGIES in het groot e~ in he~ kleiD,
Specialiteit. boegwlndel'll.! s

Het berstellen van Horologiesi en klbkken
met IOrg en spoed uitgevoerd. :

Marine Chronometers gesield[ oaat eeD
utronomiacben regulatenr. '

MONTAGU.
VAN ZIJL

U'~4IIII~er ea ~~. A~L
Westelijke Promcie BaaJcsebn ....

~Holltap.

G. MONTGOMER~ WALKER,
PrClkurenh lfo~ria en ~tIpOrtbeJorgv
S T Jf. 1 L E N 'B 0 S'iC Id.. "

li;
I: '" •

H· J ZOER.
Attorney. Notary Public and donveyancer

~ O."CII: ~ I
Il, C.4S1LE-STRBET, C...4P14 7owa, '

"Zuid-Afrikaan," News~per OtJiee
, I
: ~

G.

.• I

1.

l .
. I,
,

" "

I'
~' ,
;',
r.f
"- "', ~

:f~- <,

~,..
" ti

"-) L. ,
-s.,

" .,

.':'i

v: Il'~ .1i.

,
II.•

,h~i
i. ,I

fl :

'" ~

Y,.

, !

, '
~I
, I

'l";
J ..,;-.
.~ I

,,
-' t "



16 0CtUlItr. llJ8!'-
01.8 0-1 Il
c is 0 - 0 re
u 1 8-0 1
0.01-00

'·0.86-08
''', cl- 10 Q - 0. 13
-'040-0.4
»» 010. 0 - 0. 19
"'064-0.7

U 0 06- 0 0
~ 1 0.-0 1
1)11-01
0. 2 3A- U S
° ° o.l- ° UOOUt-00
012 8-012
o 0. 01- 0. 0
U li {) - U 14
OOjJt-OO° Ort-:- 0 0.
0. 0. ~o. 0.
0.0.06-0.0.
U 0 06- 0 0
0. 2 6-0 8
010. 0. - 0 11
o 0 o.~-0. 0.
G00l-06
o 4 9-0 8
U 15 6 - 0 16
028-08
0. 4 8-0 7
o 0 6-0 0.

~ndeerd doot den Bdelen heer
L.W. R., en Aangenomen ..... , In Ilan.

nemel1~e dAt el' op de laatate pub"e'6
ng Ite Cat.hcart gehoodon bealqkll IS

t hge mn:atl't'gf'ten w. ~broiken om de
ttle"NtleM!lonin~rhngeD yerwlJderd I.., knjgen-

dt'e\~eDlenten mn geweld tel'U~ trek.
deae Vereeniging VI\IIge ..oelen clllt

vernement een grootmoeclige daad 'I"110

!ou yerrigten jegens .bet Oath.
d18trikt en deze grenzen In bet al~e.

de inboorlingen sonder verZIlIIll "art
rE1lene te YOrWllderen, en dat

utie, f,Qct een opbéldor8nden brief van
rrespon.lerend ComIté, wortie geJodden
het Gouvernement." Oe heer. Bro"n
dnt er geen tWijfel w¥ of de drelgemen.

~cweli waren ternggetrokken, en dat
tWijfelde of de resoilltie ZOII glooten
bIJ de Regering hebbeu en d&t de

....,., .. ,<1... ,,'" verwiJder.d zonden worden

WEDRFNNEN.-POKKEN TE POHT ELIZA.BKTH.
T ELIZABETH, 16 Oer -Oe w~o- .OL

heden Het weder II fl'll.ai.;~linea . . .
t van Kaapstad, dIe met COOlge ren'
hier 1c""m, beeft een "Ilnnl nu de

DOIUIl*IK~{.Hij la naAl' het _reUo ge&on~en
hage rapporteert men geen ver",ere

ChM. T. JODel is uit de firma Duneli
& Co getreden De hoereo Duneli & A'l'

aelrlll'lfl!:ljn als Vi)noooten toegelaten

MARKTPRIJZEN.

J7(lf1 14 eft 16 Octulm-, 188!.
£ ~ d, 'J:. M d.

, aardappelell,pl.8 ba. 1 0 0 - 1 " 9
~perboe. . 0 0 1 - ° 0 lj
Bloemkool, per !tuk 0 0 2 - 0 0 2
Boter, per lb. 0 1 0 - 0 2 1
F.iJeren, per 100 0 13 0 - U 13 4
Groene Erwten 0 10 0 - 0 12 0
GroeDe Boenen, 1:4 0 - 1 6 0
fI'averg,pr 100 Ib 0 G 11 - 0 7 10
Hoenden, per stuk.. 0 3 3 - 0 3 3
Kool, per stuk . 0 0 2 - 0 0 2
LOquarte, per lflO . . 0 0 5 - 0 0 a

tko.04-009Pómpoeoen, per suO 0 1 _ 0 0 11
Rapen per boe. ..
~IJI"Q 0 2 Ot- 0 0 ~t
UIJen 0 I, 0 - 0 18
'\1ort~en, per bos 0 0 1 - 0 0 Ji

Zato'rd'j!',4 Octobe·, 14 Wftgells en 46 Karren.

HR BRANDASSURANTIE
TRUSTM \ATSCHAPP!J.

L, 16 Ocr -Op de Jaarlijkscha Ver.
der Puarlsehe Brandaaanrantie en

PPI], heden gebonden, wod een
tren 1l111lhngs p'Jr l\II,nrleel "'1"
werd bIJ het reserver mde ICo

VOM liberale lime 'UNI 1\1\" de helmb
irckten. eli ge1.Or:r I te hobben, WIV\! n,.
overbleef "n.1I £ I 07 op de IYI .,~. eli

vel~lIel'l~IIl~"<"Jingvoor ho' vol;~nd JM,r.
wers verw ichton een goe Ion oogst.
lehvat slap

BASU l'OI,AND

-\\ISTAO. 14 (kT-no oorre~pcm.
de JOIITlial tclo,!rafc'crt v \11 Mllllorn ~p

-I~r komt 1110108 van .10 expeditie
hOOI Let.s16 zelve bezocht Masdpba

7don d07.cr om '1)"00\ errenltlgekraeht
wenden Ofschoon zIJn gesprek ~t
van den meest v1l6udschappeliJk.n
het. hl) deu hoer Orpen weteu dat

, niet. Wilde toe~evon en dat hij zeIn
"'U"'''lfflf' terug naar Ma.L1l1eng WIUI. Gisteren

otn Joel en Leshubnra te O,Jt-
maar Joel zond een broeder om hern

"'''''18(7AnWoordigen, zeggende dat, ofaohoon
Gouvernement aanhing, hij niet tegtlD

!'l ..,ou,~_ IWII gMD. Lerothodi trok heden door
on had een onderhoud met den heer
fschoon Lcrotbodi en Joel haune
betuicen wordt er 10 wcrkobjtheld
om "the bctalR'lng te sta ..en, terwijl

áellDOPularlLeft vau Maanpha vermeerdert.

RU, 12 Ocr.s--Letaie'a plao om orde
te herstelleIl, WRS om het ontwe"P

ea trapsgewijze UIt te voeren, om alle
handehngell te vermijden, en &1Il00

eten te .. oorkomen Op ziJoe laat.ate
had hij dne van Mll80pbaa IODeo u~
t Thaba B01!lgO verJ&agd en LeahD.~
g'root.ste opperboofd onder MMnpb",
hntbelaahng te betalen. 0- Jongste
was bestemd om de taak vall Munpha

belastingen te doen betaleo en de
l'lD'lstr8llLtnor te herstelleu, te voitoolJ8D Na

bedaarde voorbereidingeu en vel. be.
om deu waren toestand ran bet
en te weten te komeo, be-

Letaie eich goregtlgu eeue beslis-
te doen,

trok doo 26swn September nIt
aanz •• oltJke magt, maar "'1\8 verphgt

stil te honden, en ZIJne manschap.
laten, sich tegen den "waren regen

Zoll;ere opperhoofJeo begoDnen
Let.sle op te stoken, en slaagden

en verdeeldheid te weeg te
Deze onberredigeude toestand duurde

voort, gedurende welll:oo tiJd de
LONDEN, 15 OCT -Oe die met Lerothodi moest hebbeo

met den nng heeft de diessten vao een het wachten moede werd, en
boot kaat voor de verdedlgiog van teruo koerde. Velen van Lorothodll

en dat bij teord. illan",.I!II.nloon deden inagelijka
voornAme Ten 'ferallderde Lateie ZIJD pl&D, eo he-

m te klJk~n (Ontvangen en gepubl.cu,d 16 Oct" lJ lJ v m) laloot gevolge van zekere bengten no Ma.
m een ei- r ' I Ic

n Ornlrent LONDEN, 16 OCT -Het verhoor van .Arab! supba, de uitwerking V&Deeo persoon IJ
beer !tIcKen. iS uitgesteld onderb te proberen en zelf, ongewapend \
dit vlln lIbl eo Dlge volgelingen, naar .Ma.supha t 1

de be~. OVERLANDSCHE TELEGRAAFDlENST. gaan deed hij op den 6den OCI.:>OO",mUl
eidsman ge· bevond hij Masopua niet kon bewegen toe
nieUw tamf K A A PK 0 L 0 NIE. to tgenoemde ..erklaarde dllt hiJ

kehJkheld werkte, en verzochttbAn~ t

vele
[ZUID'AFRIKAANSCHEIIlJmWSvERJ;ENIOINO] te gaaD en lach er met mede te be.

Il 06n e ter I bl; zich ook niet met dl8na dit.de (ape I ti :.I

n thana Illj AFIlEELINGSRAAD \ AN M'iSSELBAAI

VIIn den n&ar huis terog, zeggenlie dat
vnn den MOSSELBAAI, 12 OCT -Do qltalag van de m181ukt Was Tenge ..olge hlerran
tot lid ['yerklCzlOg voor den AfJeehniT,ar;'d, die gll!lte. die ten tweede male het veld geno-

. Wr.. ren plaats vond was dat BudsoOf. WaBllOg en en Lerothodi belden hunne m&naohap-
OllhetwlJ' IBarry verkozen ;IJI1 voor de stad. ' hUIS, en men het de poging, OlD Ma.

ver'DleU'ltU
I

I

I
l1'u":I~~~!II. Er waalt een zUldwll8te wiud '0 de lucht Jl dWingen, varen, op grond dat da

het zel,er bewolkt, maar het 1egent nog Dltt Regen 18 der opperhooCJen en vall het voli:
het onder- 11ler hoog Doodig. , was geweld te gebruiken tegen

heeft eedert Leshubura en do
Molappo besoebt, die betalgen even
altoos te zIJn om alle bevelen die lIJ

vangeo te gehoorzamen
door de voor hange handel "IJlle
Gordoll veroorzaakt wordt door

alII f'en 'fan de redenen der Jongste
Ter.IJI aan de eeoe hand deo Ba-

yerteld W88 dat de R.egeenng ,uIe
OOID~_I~ gedaan had die Il) koo of zou doon,

Gordon beZIg Maanpha te 'fer·
hIJ concessien zon kIlIwen bekomen
I'Clkenden aard, dat ZI] werkehJke

iSOUeOQ beteokon'D. De

Zondag in Tafelbaai
OfUtle 'veerde, vertrekt
ropa, na aohaars ZgS maanden.

~omtnandant-Generaal ID De beer
geweest. Wij vernemen dnt V
zeer gereserveerd is omtrent -O'BlleJl,

leldlug g~f tot z{jn plotsellllg drtCkht, en
h . ma on enBasutolaDd, maar dat IJ tame- £96 door

spreekt omtrent de volgende trollketrnf ite.@tlleeJ!l
1. Dat indiep de Koloniale Rege- .Igd waa
pogm mogt wagen om David IOmtiJda

db eerat met,;reWI'.pentlIBI hand ten on er te ren- dig"
gansche Basutovolk zal hebben te het Hof
en daartoe een veel sterkere het Hof

I]gl!ml~ll~ zal behoeven dan haar zoogo- EII:N
WAI"AICI'I'I.dIMPel'. -c 2. Dat lndien men Gcr..tJtbt't

-/!') • • dB' 'f1Ul e AfJflkafil1~,e!!Blanderl~en op e asuto 8
de oorlog er eer. van zeer

aard zal worden. 3. Dat al
eig-enliJk Basutoland verlaten,
ZUId Oosten van de Omnje-

IIl'tllfllnm Qutbing > (Mooiroosland) en ll'e!41bl,eQ8Dll!joe~
Oosten van;,de DrakeJ:sber$'en

eIe behouden, er binnen
tljds een oorlog met de

Ultbreléen. 4. D(Lt David Ma.
bewegen IS zich aan het Kolo-
onder een !ftelsel van sueerei-

lllits de regte perso-
kozen "orde ID om de zaak met
en. Dur gelaten of de Gene-

wel ongelijk heeft wat ba-
ten, betrethen WIj het toch,

Kolonie niqt mogt gelukken
dlEnJjsl;f!n geilnrande Oloor cian zes maan
LlQJ"v, .... ~'u. Hij gaatnn Daar Engeland,

mogelijk dat hij sioh later naar
van de Oongqt-lvier op .Afrika's

t

GR-\AF GRANVILL~

Ontl'angen mt upublJCeUd op 14

LONDEN, 14 Ocr -Graaf
dllt Arabi Paeha door Eogelsche !l"OI"'tBI~el
zal worden verdedigd.

Olltvall!lfln en !leJ1ubllCeerd oJl15

LONDEN, ] 5 Ocr -Het
vernemeut weigert de eisehen
ville In te WIlligen. ---o"tvilflg~ en gtpubllcurrJ

il-.;._;_,!

een stlchtehJt toonsel zijn ge
estatle van den superIntendent

en Vl\n zijn assistent door
IJ I de brand Zondag luorgoen
was I\8.n bet strand. H"t
Edele heereD konstabels

: II Verga gansch KaapS'tad,
waarolgbeld der politie." Ret

dan tijd, otn eebs en VOor go~d
zelfs aan zulke hoofdlw,
slechts één man het hoog-
en .dat . man is: de

Van de wacht.

BOEHEN EN GRIQU~S.

DU RB AN, 12 OCT -Te MatatIele 18 eene
vergadermg gebonden, omtreut d. qaeshe vaD
aanllpl'll.ken tegen het Gouvernemdnt, waarom-
trent er groote ontevredeRbeid ~&taat ZOOwel
onder de Boeren ala de Griq nas. I

KING WILLIAMS TOWN,
eene vergadering van de
vereenlglng die Zaturdag plaats
volgende reaolutie yoorgeatield
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,lr ZWAVEL '! !
DLA.Y&Co.
NU

van Zwavel.
i

VAN DE BESTE EN '
20Q La. EN 100
AAN HUNNE P

.: KWALITEIT, IN .VATEN V A.N
EN DE LAAGSTE MARKTPRIJZEN

Kaapstad.
EDE HOOP
N'OOTSCHAP.~~--------.--~~*-----------

... ..".. Il... aehines en Zeisen.

en ;Bonussen'~

Ol' d~'11Dag der Verkitoping

niet r Den Dag voor de ..
\ '. .

~ lijks~he Wolmarkt,

., een HET ,OOMITE : het KAAP . .D~~:
groote ',., ~OOTSCH~P heeft schlkkl

d4t ht~ z9u met MaaImachines. .en Zeis~;Ildie
~ . van den Heer JA.N CLOETE, op Zijne

boveng,melde m'e 8bu-rJ, .

"',gillchil<. OP DONDEQAG, den .~l('W •• '-: •• OCTOBER 1882,
Voor Machines' het best gel'chikt . de behoeften der Kolonie

(Te worden beslist door B®drdeclaars die de
work volgen). ' .
1I:erste Prijs-Een Zilveren Beker ter waarde
Tweede Prijs > I Do.

Voo; M~hlnes die het
(Te worden beslist door B~rdcelaars die de

~erk niet zullen volge~ maar na bot werk I
18 over den grond en llen igaan) : • ,
Eerate Prijs-Een Zilvef' "0 Beker ter waarde '
Tweede Prijs '. . Do. ' .

Voor d~nlKnapsten Bestau
E6r8te Prijs ' I.. .
Twbede Prijs !..

. I

Voor de beste l\faa,j
Ente !Prijs . .l, ;
Tw~ede Prijs , ;.

Voor de .eCradle" Zeis~
Eerste Prijs .•.

f T,yeede Prijs .. ~ ' ..

Landbouwers' en ~~ededingers wo '
den dag der Proefneming. met hunne M

N.B.-De Machines! moeten voor he
nemingen op het Terrein] veroorloofd zul

rk>eren en an . die verlangen .
lijk zijn hun voornemen te maken:
Malmesbury,v60r 'Jf op NGSDAG, den!
voor de Proefneming te .

DE HOOP LANDBOUWGE-
maakt voor een Proefneming

"'\J\ ..~",u zal worden, met toestemming
gelegen bij het Sta t ion M a 1-

3 0 0
2 0 0

in hun

£10 Q. 0
s tt 0

"""'1" .

I
£10 0 0

s 0 0

werk gedhan hebbeu ;

van een Machine;

Ht)er W. II 0R---
. :

2 0 0
1, 0 0

voor de'hehoeften der Kolonie:
2 0 0
1 0 0

tiitgenoodigd vóór 9 uur v.m-, op
achines aa.nwezig te zijn.
werk gereed zij n, daar geene Proef-
worden.
'e te dingen moeten zoo vriende-
den Heer THOS, Louw, L. W,V.,

17den DEZER, om de schikkingen
I

AAN'

.a. ·M.
,

B I It DEN· NUT E
H&1r.fOIDe'. Ploegen, Enkele, Dubbele, Drie- en Viel'
!\a4IfOIiDe• 3"2 PI~n, met Balken en Wielen.
~~lIlle'l 34.3 PloegeD .. ' .

Ellkele, .Dubbele, Drie- en Viervoor Ploegen.
AIII~llaaD.oue Pfoegen, Noe. 19, 20, 21, 22, 23, 25,
Am"'lIIl:&I\!DBClpe Heuvel Ploe~n, 0.00. BL. A2. '. , .

.& Oo's verbeterde Dubbele ~W,~dBlCbe
1& Oo's Patea;Jte Wijngaard' ra.!LrOjBn.o.arll:ell1.

HOI_rd°s Zig-zag, Eggen, yoor Ligten en Z"a.-en.
lIObAMeIl eD ~behooreQ voor al de boveDstaande.

F. J. B.LANGERJ\IAN,
Secretaris.

met Hefbdomlln
. I Ren Speciale zal i en va.nMalmesbury op

den dag der PrQe ng ~""',"'lO"".n 'en de bijzonderheden
van' het op dien zullen in eene latere
Adverten tie "-'",,',I;~" .u.'u. gesteld -e rt

,& 00" vertooJlÏD{ Tan LalluD:IOu·Wtfiereel.lCha Btc:lIODl-lDacb,tnerieenl.
iid&~elijk8 open iD hï1Dlle TertqolllkameJ

k M. 1l08~ 4" 00., STR.A.1v

,Vaten (met IJzer ge """'.......~'V_
,,'~ Kleine Vaten van 1

HET ,G·ROOTST
VEL. MIWBE~EN,
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DDEGOED
RIKA,
traat,

ltlAGAZIJN
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te komen be;Zigtigen en

een Speciaal A880rtim~nt
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