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DB BBABDEWUH1tftBLB (3 iD getal).
• , I '

Besta.t uit een ComwaUisohe Stoomketel ZOO goed ala Ni~uw, verbonden met ..
Pompmaohine 1'OOr het doen nn al het nol>dige Pompen op het Eigendom.

VaD het Kaap de Goede Hoop Landbou:" Genootsch~p
JreI:Dau .. t1i voor 8QQ ~roéfneming met bovengenoemde, die

toeIstelIlDlinJl, ' den neer JAN H. LOUBSER~ op zijne Plaats, "JD.~'OO'JU,I·u

~UDIUmV~&l"Sta"., I

OP i Z.A.TURDA-G, den llden

I . L
No.,l ia slechts omtrent 6 maande~ in gebrDi~, gemaakt dool' PolfTlO% ar

WOOD,is een doorloopende Ket~l, met Re~tifiëerd6rs, met Stoom Voedingroeetellen ~ al
.de jOligSte verbeteringên vani den tijd en ~rdt door de Makers gewaarborgd van Saibr-
vocht 850 gallons ster~en Spiritlla in 12 ~erkuren ~ levieren.

No. 2 door dezelfde M~r8 en ToorD.melijk gebrnlkt om Wijnen te verstoken bn
250 gallons Proef Spiritus ip 12 uren leveren.. Deze K,tel is juist onlangs tegen groote
onkosten geheel eo al VerD$wd.. I ;, '

No. 8. Een Dubbele IJputen Ketel, Igroof genoeg lom 12 leggers V80ht te ,houden
en met Verkoelingskaipen~.n andere be~oodigdheden, gemaakt door lUun. Al de
Ketels worde~ door Stoolll g~reven. i· .

Twee Cementen Ond~raardscbe T~nb, waarvan de een 100 ~ en de
andere.60 leggers bevatten~, behooren ~l vermeld te worden.

Ve achikkingen voor lie~Bergen van rwater in het Geboaw en op eep groote hoogte
zijn zoodanig dat zij de Eige~n in staf!.t '!teUên '~ gallons 1fIi\er te bergen eo"se
over het geheeie Eigendomi te leiden, waarvoor ~l de Dof\>pige.verbindiDgeD gelllUb .jn.

I ' 'I \t .•

Jm VUrlnn. ~ lU&1ur. Uz,
Bes¥ in 21 Groote ;cSfakvateo, 1 vaal Stnk~, 50 Gistkuipen (allen Dieaw)

Emmers, Gutta-peroha blli/zéD, Halfam$n,. ~ot Ok8h~den, 1 Wagen, Kar, 2.tellen
dubbel- Tllig, ee,' n stel e*&/.' -Tuig, J 6 ' ggers, Pak~,uia. Wijnpomp, Pakhuiawapn.)
Krwwagens, Sohalen eo a.,Wlgten, PI , :Maa.imeohin~, 2 groote Stoomketels, 1 Koren-
molen Kompleet on versoliei~ene andere artikelen te talzjijk: om afzonderlijk te noemen.

• • r • '; .,! i. .

: DR HOuTD OOft'.lOB,
Gevoerd, Twee Kamers, ieder. I I voet" dnim bij .18 voet en 7i voet hoog, onder Ge -
rifield IJzeren Dak en die;g~makkélijk verwijderd kunnea worden zijnde zij in .eeoti8a
is ~p het ~igen?om en .zal!. ~~derhjk .w,orden verkooht ; alsook 1!.rie ander! Ho~
Huisen en Geritteld LTzeran ~W8, allen ID goede orde en gemakkeliJk te vennJdefG,.

M.chil" beet. geacJ!ih voor de beb~ften der ~olonie (te wordeD
de Beoordeel_ri die de Maohinelil volgen): ~

!i"n·I.... -een Zilveren Beker, waarde .
._ • ...u,., ....",. do. . ...

het beste werk gedaan hIbben (te lf0rden beslist
Be4Jo1'lliee,laa'l'B'die niet de Machine VOlgeD, maar ~el over het

, het werk afged~u is) :
arnla- .....!M'lnZilveren Beker, ""aarde

do. . ..'
Zelfbinder, (niet minder dan twee. van veJ'1I011:1I1~ilU."

wedijveren, of geen prijs 161 toegekend ,worden) :
I:"n1__ 00eBnZil~eren Beker, "aarde

beltW'E"O:'IS~~··Maóhine DrijTer:

ere 0 0
.s 0 0

10 0 0:5 0 0

10 0 0

! 8 0 0
12 0 0

; 2 0 0
! 1 0 0,
: 2 0 0
: 1 0 0,

~t hunne
.

denop
"aarop d~ Stokerij staat is nu voor het grootste gedeelte onder cultivatie .i is van groo'
uSito~ell~!3ktheid, ,?n ove11olibewaterd ~ordep en vermeerdert zeer de waardt! van cl
;oken].

~ia, b~t geschikt y~~ de behoeften der Kolonie

DB.O&OO
Landl50b.w·'m en Mededingers worden TersocM tegenwoordii

m.aiQllaICI1.n~!Iev66r t ure 'a morgena op den dag der Proefneming.
•.D.'-I.Ht Machines moeten in werkende orde .zijn, daar geen Prclefo,eming

_ft'M ..,ft toegelaten. .' ""
entanderen die wenschen meê te !dingeó,

. den Seore~l'Ïa, ~It _~inde de IOhikkingen voor
m",:UU,]Ker l~~. 1

I Op l..t..an het Comité,
i .'. F~·-J.B. UA,L'U'J",nJD.A.JL"

\

BU WOOllllUIS,
in goede orde en bevatten8e zes Kamers, KemD, Dispene, ens., onder Btrooijen .])a
met Planken Vloer, Tuinen.n alle ge~keo, vormt ook een gedeelte van clli,~tba
Eigendom en zal ook Verkpoht worden.

ViOOK de BarkJ1-00et Scbool, BENE GOU-
VERNANTE, bek"MID iD bet BoJ~ICb,

BngeI8oh, HUld"etk en Musiek, "oor h_ ·Sal.-
... 'faD Tachtig pond, (£8&) per ju!". lbdien
aOgelijt, 'fOOr t.e legpn een .. EI_entary'
TtJacberw" Certificaat. '

,Voor :Muziek wordt extra betaald, 8D A.ppli-
.. tiee oUen oohangen "ordeu tot 1~ao. 188S.

. H. B. VENTER, V.D.K., .
~ der lJatklf·Ot!It Sohool.

WORDt
bet deo HOt:re tMtItUlird

zijde "eg te nemen,
1882, mijne' tee(. 'ier~teliel1lJe Eql~soo!ok.
NETJE SOPBlA D.UJ~_4A ... ,,,,,,,,,,U

NuuwouD'l'. ~ een
den, in deo 01lderdom
'Verder ¥"jg ik

aao Bloedver"aDteo
der aan deri heer B.
beer H."Btrlncl'l'f.Toor
mijoe line oot8lapeoe He.,...,.nJ

iTrein zallnaa.r en 'van Klipheuvel ioooen,
~rc>efi~eD~r,- en in-een nadere Ad ,ertf'ntie zti1len de bil~wnl~r'he<1en
E\'<)1n':lt.mma:voor den dag worden gegeven.

OP den
. den .ieyea Heer [bebIUII~.

tol iiob te Demen 008 fOeder~lliefd Jh.Ah....",.
Er.wB1TB pAunIlfA,
maa~deD en 8. dagen,
alechta acb' dageo.

Zij ia "Veilig iD J
P.
G.

i•
On4[JftlNiieell::en,len. sijn tot de OprUiming b~oten van ~DD VdIonud

l I

_ ........_A ...... lijke·Horologies, Klokken, teurs, enz.,
: ~ hooden DD 0 ITV EBKOOPING ~ eeD 'PPi';.vl~l'DIiDI).erilU!'
. I I ,,' ï

! : 25 PER ,OEls"T,
! op dit Oorspronkelijke Prjjzen, die op iePer trtike1 ten volle
. i . .

Ilfs' 't··
!' ,.
;

·f ~ ./,.~i}



"t

Aard.ppitl.n,
Ilo.." pw Ib.
Ree\" pet boe
......nden. ".r
FJ,;.r..-., _jIIIt •••e-. Uij ,
cm.. Vi per 100
GroeiteA'"Die, .
Oro.. Boon ... ,
otoeae Enn.n, .

'" ~~ pw.tIIJr •••
GauM, pel' 100 .
Ho.tdere, per .,uk ...
~PV.uk •••
JtIOIIéia. •••
KaOltrOOJ. per he ...
Italkouea, per ,tu Ir
Llaoeaelt, per lOO- •
!-oqauu, per 100 ••
~,I*'hoe. •.
a.a.t.., pw boe ...
Wortef ... per bo. ...

Ell" Q~lITalJ roNQ -f}~ heer \v A N~I "en
bn-tr bij Adelaid", Mg onl",,~ terwIjl hil te ~d
liJn pI .. ta rondre..d. een K.ff'il' lDet e~n troep eeb"
peD op Slln jrrood, Q Wilt IDMk JIJ d'W' "vrae. hl]
In plaJlta "lUI ta Ilot.-oorden droatte d .. Kaff". N ei
rlWld belli ae."'rna, ltlJn P"rd etoolte en bl] b et
Itch 100 III lijn tllOIl' dat dele 100 lfOed als ID t "'e-ellt
Wu. na, ...at ,erveleod, want nn leon biJ pr..ten
noch II Jn klltt el.8l1,fIl""r hiJ 18 tbllus aan de bl!ter.hand . •

d I fIloete'!
Dtt IIJO ti 'foor Iflta Will hIt Uit lonter vnendeltJkbeld gedaan

. . hd Er Irw"m, ter"ljl bet net Nl\CblflllA!WIl8 een
I>lt J)Olt· 101 pAArdop lijn plll"ta, en dl!nk~nde da, h"t d~t van

een bottr 11'118 lette biJ bet 100 IAnIlIn lIJn ,tal NIe-
mand mill .,.01'11 "~lI' ..n, al liJn nndenoek Daar
dlln el",..nMr leJdde &Otnlete, en hi] IOnd bet PAArd
dua nBar bet ·scbllt. De elll'enMr bleek IDtllUehen
de AlLnnflmer der poet t...".lle<fford te IIJ'I, IIn del.,
IIChutjreldeIJ!!toetende !tetAlotn, .prak DAtuurlIjk deft
b~rhotr:ner OBITervMdlIJg""n.

MANI(OBO.4NK-Z~kere.hber Yan R.rnneld, die
met de h...,,,,n Kina' -n /),\"111"8 I\le "ertell"""IlGrdl.
ICeI' ""n MankorG.l1I1lIn dl..nl onderhllDdehngen lIIet
de lIner ..n ood ..r den beer V..n Nadlrerk la "~rk&a"a
lIe"eeat, heeft "In den KIIJlb..rleyechen l~tkrrt
m~êg"d~ld dAt een "14Obdoor da b>eren Il&llh.t
opperboofd 1l ... ~ld dMnn beetoDd dat bIl liJD ge.
h..ele Illnd hUil lOU a'8tun, lull"Dde beID 1111de &IJnea
dan, ala ond~rdMen der nleo" te .t.Jchten B:MIre~•
"':publJ ..k• eell lOCAtieword,," ""nlrewel~n VIla

~
I)n kllnt ". ",,~bod ..o ora de boereD de belft Yan

h"t land te ''''en, lDaar d"",. Wild,,&:II) OI"t ""n •• "
reljl'd"n belDwel al "at 1e..llJk II De C~ TI"..

Ihe dit med8dl'llit oeemt de geiwenbeid """'I' om O".r
j. bet "otrRch"'hIk Bettuur" dOlI'Trlln.. a"llebe B .~11'

bh"k lilt t.. "'lIld.m, Itnnr aallleidln, "all dil W41111'enng
,a'1 dat Rea'uor om onderloek lIMr ukeren Yer.
me-nden awird te dnen "'Mr de be.,r BeLhelI01l1A.II""
t!Deldlll)l',"" hlleft gem""kt MMI' boe hn dat Be.
~tuur Inlk ~"nondllrlOllk In httt "erk st.II .. , .u. b~,
.. ken b..tf8ft die Duiten h..t sr .. bled der R"pubhek
~lIn "tIOl'lre""I1"n.eli "III de 0 )luomtle baar belee 0111
llicb ln ",k_n bUllen.f te m."jfen' Ret II _er
~e oude lto III dd Afrlk"""del1l "ord"n door de E~-
~Uehe d,akpart ID dOlKoloDI8 op de jfl'of.te IIn 11'8'
meens~ wijat!IIJlnll8fllUenI()f)dra 11]m-t liet band ..
IltD ale Elllfelecben l1Iet bODOlodetDtt cL,n~_lde.
nbodl$: acbten j

REr "Z A l'uoaCHllIJl'l''' ~OOI' delft ~d IS

IQb~t hebt. en btvlort m..t een 'ylgll8Cbrone!l eli ~~
lanll'lllk .tnk ov..r" OOIekinderen tin bunne YO'rlll~
rl~tell." dil op be~ f'lIld >ekscheCvnlll'l!S had 'noete"
Illlielell "ord~n,,' op de no Idlllkehlkb"ld "Ijlt 0,.
het ondelYlJ' r 'ID te n,,"'n dllt onse kIoderelI er
tol boeren d~r Ile,prmd kllnnen "'orden. .. Rel
I<lU noodilr ZI]n," &egt de schril .....r, "OIDfIllnalens
drie b,)6renk"e ..kecbolen vooreellIt up te rr ..tt!n, 0111
~ell beh 1rhjk besrlO te mIlken Eelle In de buur,
"rm de PIWI, aI"AIU' "00:-&1 de "IJO- 110 8n1ADbou.. ,
b."f'mk"eken], eDI, lDoeten wordeli onder"eleA.
Een t"eed" In de bllUrt 'An O,,]edoo, OLD .met de
elgenMrdlll'b..dell van dllt oord rekenlOIl te houden,
dat andu de rrllcbtbaartten '"ft onl 1"lId tnGet 1I'e-
tela word.n. In heotOi>8te. kilOmen 811. derlfeJl]h
tot atand brenllen In 't belIIn... "lUI de kinderen ..,,,,
dAt deel ider k"lonae, ell 81l1dehjk lien (ot lDeer) IR
de Kllrroo of bet biunenv"ld, om "oora} het )oogfl
Af ti "" bedre..en te dO~Dworden In de elgenMrdljr1l
"ttrk_lDbed"n dl" In d ,t dttel der kolenIe verelsolJt
"orden. L)" 1C~lell moetelI op plMtaen 0p:ren!ll
...",.jen Ille ~I~taen maste'! groot liJn, IIn ook
Gouvernellldlltaelilenriom. 0' door rio R~II'..nnlZ' tot
d4t rio. IMDjfekocb't" "Sebetaen u~ d"n V TI lal"'t8
" b~t y"rf.lljC der raerl! ...""rdll!'e lI'eaolllede,,1S'All
de I Vr"J""..rtdr Jlln TlirabosT, eli het OIellljCdwat "IJ
er ~IC-Il IlI!bb~1I II dllt h~t one biJ luIk" klollMb \et,",
te gehIk wordt l~jf\ldl~l1d, .Mll het IS r"gt IImQ-
"'Ol, [NB II niet de l!'escluedenlS Uil echoollDftott•ter O'enr.t che In der tIJd bij .tuk)". en bell'I'" III
het P(llllil~tl ,erAcbeeD, V"'I "de•• ltde hand, 6a
moe' dR! 'r."'I)" veruMI u ,. ,lelIlJlgd bh)"en nu II'I!I-
llIeld blAd "~iCbhJft~) •• .\fIJn .."rate hefde" 18 I,""

nl@t OnMrdlt v"rbK,,1Uit OeDlIoUllnliach tijd9Clmtc
OV8r,enOI'll611,en lO Uit de oudll dooe" eell blJlall8 "All
lIa JL.elhbr.ndt, I{ ,I ArchIUfl •• Uit lien b.!Il\Osrf1j-k..n bn"t va'l het JtI.&!'168-', dua Ih.t '0110 Gou rerneor
VIIn lier Stel filet II]n plan nil') V"or den bloes de,
KoloDle bJer"Ile, door d", .." "n ~Ij" R~a1 ""er de
,oorUIl&Ij(\." der K ,101110 li' SCareV"" V," dol ~Icl,.
Lrt'dlchto" VAn het IIlInm-r la "r ".n '''~ dell ...,/(~".
den dlcbter T~n KIlt6 op lJ ,t "'~rh It~n V"II Pof.
VI\lJ"'8t ..nee.. .. UodlCel""rdbllld en WIJlb;jgeerte'"
"ordt IIIdit Domfller geml8t, •• Wet~oeab"ppehlk'"
b~RtMt vooro"mehjk Uit een VII] IlIng etuk '''IT k"".
pok IDentJDi!I,ell In "de no"rderJj" 'Indt meA, nlULSt
e~fI 1I11"tairtukkall Uit bUltellll\Ddecbe tIJ lec!hrJft.a
v"elJ(~nolD'n, ook een O'er' roMt 1'1 het k )re,," Uit
h~t olldfl llj4clt.rift VAD1826 E.n AlLntAl,.,agelll
"ord"'D etMnD gedllJln, en nOl( ZI]n II) DIet bdl\nL-
"oord "En d"n Int fileDDOjl',"t'oejfi de redalrteur
der rubnek er bl), .. eeo Minister ""II L..ndbou" lao..erbodlj: "

K.A.llXTPRUZl!!.H .
verWld, wegens
zendinggemeente aan
de f\ ed. Geref. naar
Kerk.

Ons dankt dat de st .....tlr~lndlO'A 'lO .,~ ... _.
ti~n der Mrt_nders
verdiohteelen behoorde
de waarheid wijd en
eenvoadigen Vorm
onse k Jearlingen.
waard zijD daartoe
te beleggen r--VerO'llloOenDll'ell
tegenpartij
met hanne
te komen?

Hetzij op die of op
kienriing aan het va"'''''lnn,
dat hij bij althans de hOqI:uo'Dell~.nl:leq
het Afrilcaanderisme

"le de Hollaudschs Afrl.GC ... "......___~... --'~-:r .~_ '''.v._~ n'oolrJe(leo
teresaante mededephngen 'U'+""'~''''''U~."I.'''.
verbeud met de sl"vernlj-qlllitlStl~

DINGSDAO, 7 NOVE.\fHER 1882. worden gedaan van feiten, die Qatu

door sijne jmgo·meesters zor$'valdlg
HET A.FRIKA.A.NDERISM~ EN DE zwegen worden. Hem zou kupnen "'0 .... " ..

KLEURLINGEN. Terteld dat, hoe "el het HolllUl<l~rs
br ou. TOrii' nummer toonden wli aan, die hi~r de slaverDIj Invoerden, h~t
dai er geen reden wordt v~r~chaft door de schen waren die hier de eerste "I"v:en
werkeliJke elschen van het AfrJ]taanderlsme, ten; dat de Engelsche koophoded
waarom onse )(leorhngen zonden handelen verpool hun opgang vooral aan den sla
I)ve!'genkoms~ig de verwachting der antI handel te danken hadder. ; dat toen de
Afrikunderpartij en bij alle voorkomeude landsche kolOnisten van ZUId Alrlka
~Yallen kandidaten der oJtra-Engelschen,of bouders waren, do Engelsche kolonisten
lieyer der zoogen&llmde Jingoes, steanen d~ West Indlon zolks eveneens
tegenover dIe der AfrIkaanders. Maar toch dat er thans 10 de Hollandsche
konden wIj het DIet ontkennen,dat de klear- evenmin slaven zIJn te TInden al8
lingen allengs beginnen zamen te spannen Engelsobe.

t&genoyer onze HolJandsohe Afnkaanderll, Doch, neen, omtrent dit laatlte p
en dat wel niet alleen Ih het staatknndige, dwalen WIJ. Het geval wtl, J"t de eer
maar zelfs 10 het kerkeliJke.. geen slavernIj onder zIJn vla~ to g<eQUl:J~I'1l

Waaraan IS dat te wlJtAtn? WIJ antwoor- no een IS, die wel aan Holland,
cien, aan het feIt dat onze BoerenT~reent- niet aan Engeland toekomt. Het IS n~et
giDgen, onze talken van den A{nkaander meer waar dat zoodra een slaaf deD voet op
Bond, onse staatknndlgen, bij electlen ~n Bntsche:: 'grond ,.et, onverschllhg ~f zul~s
bij andere voorkomende geJegenbedea Olet in Amerika Azie of Europa geschIedt, de
genoeg rekening honden met, DIet g?IWeg klolsters h;m Tan armen en beeneD ...aJl~n,
de aandach~ ~teden aan" onze klenrhngen en hIj een VMJ man wordt. ~r zIJn ~n
&Js eeue pohtleke magt In bet land. weder duizenden Engelsche onderdanen, die

Het is een onverbreekbare wet, Diet alleen geeD vrije mannen zijn'
in de nataur, maar ook III de staatkunde, Wij spotten DIet. Wij verlustigen ons in
dat aofie reactIe te Toorschl]Jl roept. Van geen overdreven voor.telllngen vau Engel-
het oogenblik af dat het Afllkaanderis~e ache labriektoeatanden. Neen, het is een
ontwaakte, was het zeker aat een anti-Afrl- feit het IS da znivere on.,ervalsch~e waarhel~,
kaandemme er tegenover sou vemjzen. De dat' dIezelfde slaverniJ, die door ae bemoe~-
manDen dis gewoon ware~ ODS volk als het jlDgen van een Wi1berforce eO' ~n CI"rksan
ware de wet Voor te ICbM]Ven In het staat-. weId afgeschaft no in aan gedeelte ~an ge
kuctige-die voo, hen regelden de Domln&- BMtsohe hezitt1~gen wordt gedoogd In
tie Tan ParlementaJedeD, de verkiezing van het noorden van &rneo, dat I~tst een~
Parlementsleden en de herkIesing van Par- Brltsobe beaittiD~ ia geworden, zijn d!ulzen-
lemell~ledeD-de baDdelMrs eo smousen, den slaveD, en zij blijveo slaven,rhoewel Ira
die meenden oDvflrvreemdbare aanspraak te onder Engelanda vrijheidliev"nd ge~g zljb
hebben '!P de vertegenwoordlg&Dg "an dlf- gekomen! Men vertelle dat e(lns aan d~
f~te distrikteD., enbl o~dat .ij er een klearltngen van Zonrbraak. ..
,"u kei of pakhoIS !>p na hlelden-:-die om Niet sIJeeo in verband met .do SlaV8TDI]-
d... llde reden op Ilob namen om, In naam qoestie maar ook in andere opzlgten, q,enen
des grooten poblieks, dit mlDlStene op te de Afnkaander-staatkundlgen wat meer ken I
Yijl8Jen en dat mtni.tene te TerglU~n-dl~, nis te nemen van onze klenrlingen. Welke
in één woord, handelden alsof ZI] en ZIJ lntereesante mformatie hadden de boereq
&Jleen de pnbheke opiDle konden en m~D van Aliwal-Noord den naturellen ,tan NIeuW!
teruggeven: van deze ~annen kon het DIet Engeland niet kannen mededeel en, omtren~
worden verwacht, dat Zl] zo:nder tegen.spar- de ontwapeningutaatkonde van den heel1
telen, dat IIi zelfs bereidwtlhg en bhJmoe- Sprigg. Hadden zij bij de jong~te electie
dig, de toi ,dosverre door hen gemono- eenige agenten derwaarts afgenardlgd om
poliaeerde magt nit eigen handen geven de vemelsels der Jtngoes te ontzenuwen, de
en aan het gros der Afnkaander-bevollticg heer de Wet er DIet zIJn Sprlgglstlsche
~erma«en lSO?d.~. Maar III begrepen, dat mededinger soo zIJn gekozen.
SJ] veel te ~lOg tn ~tal waren,om, Wij herhal~n het, ooze Afrikaapder, be-
hUJp TaD bulten bon 81gen klasse, met goed hooren-hierin het voorbeeld onzer Engel-
,"olg te stnjden tegen deo opkomender sche staat1cUndlgen volgende-rekening te
yloed Tan het Afrikaandemme. bouden met onZe kleurhngen, als een deel
• Máar waar zouden slj ~nige hnlp Uitmakende van de politieke kr!1

cht
der

nnden. ' Waar a~ders dan bl] den .sle!D- Kolonie. !>oen zij dat, dan voorzek.et &al
~~eu klearbng eD na~rel f Zie, ID- de poging mislukken om den klenrhng te
dien - III] dezen konden WIJsmaken, dat de maken tot gedienstigen bondgen()l)~ vanlden
~OIItwakeDde magt ,,:an de HoHandacbe boe. jlDgo, eD tot bitteren vlJaDd van pen tol-
ren nltem ge.,aarhj1c VOOr ben zoode ZlJn, landacben Afrikaander.
en dat hun eigen belang daarom 'Vorderde
IfelD88ne saak te maken tegen deD boer-
indi81l &ij op die maDier den klenriing en
D&turel konden TerTnllen met wantrouwen Menigmaal treft men in
tegen den Afrikaander, maar ook, als terog- ten en in de werkeD van JSniA'8llsCIIlf!'5()8r:IS--I
warhndgevolgvan datwan&rooweD,den boer ten prachtig moolJe verhaaltjes
konden Y81TUlIeD me' baat tegen deo klenr- de domheid van den Zaid A
ling en den naturel: dao zoo het doel bereikt boer. Dat de meeste Van dIe YMlrna...........

sijD;' dan soa Tan weeruijden de verbittering bron hebben In de des
welhaast zoo groot worden, ~at er aan Ver- ,",rhalers, daarop komt bet, nabUI , m;n-
soening niet meer zou te denken zIjn; dan der aan. Maar welke Engelschman duHt
IOn de klenrllDg &J. Van I18Jven den jingo in nog gewa~n van Hollandsch Afrik~Bêhe
handen TaUen, en TOOr deze stemmen, zelfa onwetendheid, wanneer de Engel.sche Cor-
sonder behulp Tan omkoopenJ of bang- ~eut van de MercantiU J.dvertuer het
makerij. vol~Dde kan pennen omtrent zIJn eigen

Dat wae het plan. En hoe tracht mon het landgenooteD :_,t Der arbeIdende kl~n
te verwezenhJken r Door het oude spook bevreemd~ bet ook dat hare vrien4en (.;le
der alaYernl] weder in 't leven te tooverep liberale miDlsters) oorlog hebben gt?maakt~tJtjpl,lleJ~og
Men heMtInert den kleorbng dat toen de In Egypte Da al honne betulgin~n ttln
Engelacbman hier kwam, de HollaDd.sche gouste van den vrede, en al zoo geveil zij
kolonist een slavenhonder was, maar dat over het geheel wei DIg om den oorlog. Vol.
de Engelschman de hIer aanwezIge slaven gens aDdere verzekerlDgen echter ver~eeren
beeft vMJgemaakt; men veraekert hem, dat zIj ip krasse onwetendheid omtreqt hEIt
d. Hollaudache koloDl.t daarover erg uit doel des oorlogs. Eeu Amerikaan, d,e laatst
sijn hameur Wlta, en no nog IS; dat de Hol- in Engeland aan 't rODdreizen wae, vertelU,
laadacbe koloDlst, na lang te vergee& be- dat nIet één werkman UIt twintig, qle hij
daeht te IIIJn geweest op mIddelen, Om de ondervroeg, hem daaromtrent de minste in-
door hem zoo ~hefkOO8de sl"verniJ terug formatie kon geven • .Dat er oorlog werd ge.
te knJgen, elndeltJk een middel hooft ge- voerd hadden ZIJ gehoord; maar "'a&l'Ovet
Jonden om zIJn doel te bereIken, dat dat wIsten ZIJ DIet. VIUl A.rabl Pacha wisten zij
mIddel in niets anders bestaat dan het op- Diets boegenaamd ; maar één hunner, knllp~
ngten Tan eeu Afnkaander_&nd en van per dan de reet, geloofde dat hIJ komog
BOerenven!enlglng&!l, OlD de Regenng en Egypte was en had getracht Indie te
het Parlement d_laud. Olt de handen der Iu de bOltendlstrlkten vond de Am",. "._'".,

te knjge.a; en dat, toodra de dat zeer welDige ledeo Vlln de
kolooISten daarin .ollen ZIJn klassen zeJfa hadden gehoord Tau den

!III!I,,"'I.~"'lte acte TaO de oieuwe Rege_ log. Velen bonner WIsten niet eeDs wie
_we Parlemeot zaJ ZIJn, eeD Eera&e Miol.ter van Engeland waa.
'Waardoor alle 10 de KolOOIe apoonregnjtoig hoorde hIJ eeDlge U.IoI~.glljJJ[

JIt1lIll'lba!.llSreQ weder tot aJaven aql gekleede personen praten 'an be" "u'~;"''!-.!TJ'_
glemaakt. !li' rklte, IDaar Beheer' eo Uo hnnner rieJ> vel"On'W"tAI'ClID'O

den weinig JezenClen lcJearling, Dit: I Welk regt iulbbeo dIJ ,rr.P~lCnlsnl,olJJ
"'[.t~IIIC1 'Verhaal, wol'dt ultgeatru.."'1d zich met bet .~ebeer \'aq onM~~._!!!lwanneer AfrJkaander-Con_ll1c:~.:'!d ~ ~IJeI1I' "-Zulke geOlOoJe

de alpaaeeq 16b. vet::_~ ~ or r--~~:~~~~~~_

L~_ ~i-

YIIII " III 6 No~ 1881.
• •. d. .£ • d.

AardappeleJI.pr. 3be. 0 10 0 - 0 14 6
Bo.." per ~b. 0 1 9 - 0 I 1]1
Be.t,pw~ ... 0 0 1 - 0 0 1
Rijnu, per lOO .• 0 18 0 - 0 14 0
.F'..atItd.a, pentu •• 9 i 10 - 0 2 JOa.o.a. Bootee, ... 0 III 0 - 0 18 6
91'Oe11eEnnea 0 1&' 0 - 0 14 0
Rayerg,pr. 100 lb... 0 4 9 _ 0 6 10
H08Dd_. pelltU 0 2 9 - 0 3 1
)[001, p., lt1I,k 0 0 1 - ~ ~ 2
!-oqaan., pel' 100 . . 0 1 0 - 0 1 0
POlDpOenen.per .tulr 0 0 I} - 0 1 0~"r - 0 0 1 - 0 0 1~ii-a .., 0 0 01- 0 0 OjUi,._, , • ... 1 4 "4J - 1 .5 6
lVorteJen, per 'boe ••• 0 0 1 _ 0 0 I

Zatardajr,4 No ..".mber, 22 W.~elll eo 60 Karren

K. W, ToWll
allDoelte
die ill de '''_._'''6'

te knJgen
Keteot
met IIjn ,~rl!jftn~1II

W.. lI'e"Orlteá
"el.IIJ'-,o""'-'@CIIlltJr de:-petltie Mn.

~~·~-"·J"_C-""-~_·~~_~~';-·-:-Illelooden b...,'woord litet te "el'JUII,ren
reden III om 11111 fe"t "Iln lI''''tle
ea d. lUll .. door Vqa Wiu'l
gelro.... a. I

MOI8KLBAAr._&nl pl08pectOIl un
lehe Exeeo'~Ul1IhlDer II In het hcht '''",ey"u.
Ifroote ICbflk beett de Mo_lbaal
gen. bet -binnenkomBn dllr .£J ...... _.,

dell, lDaar nur "Id-fil beatemden, JIO,,,pAI"~JI',,,'r:
boord De boompillinteratfljd la
einde, .ijnde het Mo8tr!lbllalllClbt!blad
11611 bri"f nn ..ier ~olomlD"n
een die doordt>Dheer ID"Aoono'er dit derw6rp, wae
illl!'slolJden. J)e m"n acb 1'11ft "lit t"oen"" mMr
i" he'lleen bij achrljl~ "rndt men toch dlk"'ljle nut-
tIge ",enken.

JIK1SI1LTMf &lf ZI,M OlolrG.mIG"~~oGlIIn
werd, ,,01,...nl "en "a'bu) In een der
,ekomen EnlfllJacbe hl"delf, door
dIentI' oDtfangen, en ZI}IlMIl)... teJt
toen lien rell8llCbtIge ell(Mr De
IICb, bIJ kon nili Moire DIe II

lel dllllrop de Sut~n tot een li Juer UOIIoc'~m,,,~....
deze atAk bem dadel!i)k l1li0 mMr
bleelr III. een h)k en bh)khA", "erl
luren appel. II Dat '. :DOUdie lal die
ten," lel dllllrop de Salt"n t lt lIjn lS.lJI'e,ltlCllen
ambte, " hull' darf n'kt ni .. lelllle
noo begrijpen dat h,t hllr een
RJn 1"

Da II RaPOBJlAtIR"II. Zondall In de Ned. Geref
Xerk lDet II'root lucc.ZIYierd, hebbeud Oe. Sttlla-
bellII eea fraaiJe hll~rilChe preek de ... k Ire-
houden, Afjle"iaeeld door Jl'elang van koor on'er
lie leidlnll ua den hter Albie,. bet tflvena
Goy Fa"Jree dllll'WII8heeft de F.er", Hoyle 'In

de Oonlm!gAtiollall8tan Kerk een 1l61oouden
W&llnnIII de led~l_n """"n die men
ait een polrinll OlDhet plIriemlIn In dl! I te Illtien
..liegen trekken kon,en !'It'AarlnbIJ "Ark rde dllt Eli-
lI'eland '"" niet biJ ",e",oonen lOU ala Oay
Fa"k .. ill II]D pI,," g.'llIAffd Wil. V belet~
dil Zond,,!!, dat IIr " ... 1 AlLObet "ero"'nOtm
m~ld individo-die 'alll!!nl de
klagen in lI)n Jeugd rapporteor w.. lI'e'...1I408"-
dun werd.
D. Da08PABnl VAlfPlUC., den klerk

"lIgena Yerdulltenng "' .. 0Pliepak"
b.d ten lI'""ol,e na bet telt dllt men
dekte niet nMr den hook gebrap:t .mIlII'
Yan lIJn persoon In lijn eIgen hUJeaan
ren bad toet'ertroo"d. ToeD nu ~P eeD
~r "'lenden ,,"n den heer PrlCS heID
kwamen bre.ngeo, maar ee!'Ft eell "rij
met den diender bl~lden, k.am de bIl)18bOO(I8tI"
ploteebnIl; binnen ltormen met het
w"g waa De dIender lIt.eeg te pAILI'den
bet Itlehoofd, mAArpakte bem Dlet en
echorat Ret .cbl)nt o'êrtgeDa dat de V"'·"U'B ••
door Price gepleejld flin ve..1 mtler be
meo noegel' meende. Zie .-erder het
d~ IlIftk'
UITKNBAGK-Een blanke i. AldIIIIrdOOf

IUlllJl'8p"kt. fIlur toea hét stlldabeatuur
openbAre verl!'&derin!lbel~d hlld om te
pokdooJelDden Id pdr .£ te m9lleD heiren,
Am-ndelDtlnt """!p·llomeQ WAnrbl)
""rleend om een pokillllning met "de
te lI"'"n Vo,,~t.~la er eeD btirlllt ..lIn een LIIU.'''ur .....
op groote achMI. IIlnde het hUilje ... n eeD
the roet liJn ,nu" eeu paar d&Jtente Port
w'" lnI"n d >orbNllIll'tln,totaal ~8jI' J(.. I'.U",.......
d"t pr jref!n 81UK In"ubel, pen bed, )lqt of
ia. Er II)D ln&o8lCht!nbnelscbflften tot hOIIIIOf!kllu
b'J een paar nrdacbte luid Je. uitjre
Prof. Marai. ia "oor dl~DateD "an de N
gemeente beweIen een beUil met geld eD
Ianlle~lI.

ERN l".4UILIIl.IfOORDIiiNAAa.- Een .
sniJder,84 JIlren ood eD wiena letterkundige
hem er toe ge14!lldh"dden om Rllnniets te 1I'.IIOO'V8n
" .. ,etrou"d en bad "11Il' kinderen, m&llr
minder pielileri,ll"ea voet met II)n ,",ou"',
"an haar at ODI met een and"re lIIel8Jete .rouw"u,
Om dit te bewer1r8tfllill'en acblJnt bIJ geea
dllll1'e"eten te bebben dan' 0111nOU", .en
gelAmeoliJIr op t~haOlreD; eu teD eande
rellt te do,n geloo" n dAt de noo" eerat
deren en dllArn" IIC .elve Terhanllen had,
een E'xemplaar "'0 Schiller'a ,~diehten,
plek 1'an "de IJj I!r.moordllree,"op haar
brief ecbter door h aan het allder& ID411'Jellren,K"
toondIl ""Ij rloldeh)~ d"t lilJ lelf dil
ple~d hlld. DAr"lo en de goede SchIller
ile ecbrl)"el1l ,enoemd dIe hem op den YerlflEIM'!D
WIJIrgebra,t h~bben,
OALlDOlf,8 Nov.-Laatstleden ZoDd&Jt

den gedenkdag der RerYormlng. D. Kriie
"ori~ Zondalf de Gemeente er aan n"'IUU'''TU
aitgenoodird om lloerl op tje lroml'D, ten
oprellte vreu~deklaDken den Heel' te dllnken
de groote weldaden door middel der Renorflll
!reflte Il'lI8Cbonktln. De GeateeDte was dan
Ilr~n ge$alle opgekomen. De preek wae
pUt. En WIllook tot de fell8tehJkbl!lld Yan
bijdroell> "'II de orsranist, die looala men
ol'Jl'el op mllelterhJke "1)18 belpelen ho
orgeJ,ralltrlj uil' mea ook een &xn: en de Bra"
Eenille kooratukkeo leer gepaa&"onr die ge'"!!,,u'I"lu
weMen leer goed uitge..oerd1 Voorta
llelAngea door de Gemeent.!l guonlfeD door
°lJlfll~.en lID trempetgeeQh,,1 llpleld.
Koor en Bra .. Band "e"~lenlin den b 8ten Ul\1J,((i'[J'"
o."Dte.-M~.

Knm"L:n.~l)e Ca[W TiIPUl beeft twee
In'SmDlIn Uit Killlberley la hSt eene wordt
dat eea lj'WuajZ'8Dela den trook ,etlllcht heeft
der Wjlchtel'l mel-ter te w~den eli bem SI]n re
en 111I0tlll.af te nIllDen maar hierin niet .JC", ..... ,Il

U
!,

en da, h"t later ,eblekeo 18 dllt bet
alle blanke gevllO",enenUit dl!lntronk te v~rlo.. en
dat dIt pllUl lI'elllk& lOU liJa had de ".ebter
nIet 1)0 ferm j!'8houden. In bet and.,re l~4!at
dllt op een ,er,aderin, van: IIAndedhoodel1l
Bam"'l<-.Ml)nlllBlUlCbapPIJeen Yooratell8 ,,&daao
Dr M~hy Yan ti)n lidmutac1Jllp der directie
nllen ~ "eridaren, en "el op grond dllt hl)
telrenohr den l'iigiaaeur der M"atscbllppIJ, den
PJppenr'OO ,edra,en h3d dat dele ..olatre ••
I""lrer met hem lIlIDen Iron ""rken. Dr. - ..n..u
hi.lId een lauj!\! rede t8ll'ea het yooretel, en
daafJlI &IInlllerkinten dIe er bi ma tilt lI'eleld blld
dat men b.m te Jlijf 11''' ,ejla"a. Toen dlW1la
Yoo~l bIJ acclamatie ,.,.. .. ngeDomen ellChte
dOt:tor ~n .temJ)a" w",biJ het "oorltel mei
tegell n" .emm,' ",erd MngeDO'¥D. Ee\
ftIl "enroawea iJl d. dinca. en A'~ ~qr4e-,~

NI_U"1t Il'ISOL'VIlI'fT(I!lf,:) Nov . ...., Jl\Cob
Joba FortIlID, te PIULfI,kont",kteur, £488 4e
W , acbulden £617 Oe.4d , tek"rt £28 I6s, 7d Josepb
AAron Smltb KlUif, to!Moee ..I&.tIi, -lnUll"r, bIlt"n
£16.'1 1& Id, schulden £228, t.tkllrt +,>7 le ,lId
Alt'x~netef P"lnck Dawdle, druklr<!f, W O"tbCl\rl.
baten £(96)9~ 2d, acbofden £695 le.; teltiort £99 le
lOtI Luc] Mllry Ann W"lwleb, ll'~Iio'elliUlgue, t..
Obrlltillllll, In de "fdoehng Graaff R"lllet, !lllhu",et
blllt.<nII'lImll6nschllp"An goede ....n met fl"nll"k 'l""ld
W"lbeclr, beten £1,616; IChuldell £1,8()<I, tekurt
£184 Oorn"lIe Jr>hannea S"Anepoel, ~ iAdend<>rp,
dl8tnkt Or"",ff R.!loet, boer, billen £6lJ 13. 6lf,
achuldeu £251 lOe, t~kort £100 16i 6d IFredenkll
Jllcohll P~tronella S""nttpoel, gebo'en BH.."n, JI'~.
hu"d buiten ,~m-enllCh"p VRnjroed"reo me~Oorndl18
Joh"lIt.ee SWAnepoel, te Adendorp. dl8lriJrt Gr~"ff
ReInAt j baten £538 tis, sobuld\!n £.500, tiektJrt £51
158 H"odrak DIlVld Waldeelr. te Ohnatillbll, lit lee
GNUIft' &!Inl't, h"t~lhou I~r , be"'n £71 6e ~SCbllldtln
£788 lIs; tekort £667 6s Jobn Fredllnclr P_ID"re,
til GrahAmstad, tllD,"rmftn. baten £140 12e4lChulden
£317I5s 6d., lekort £177 st 6d. I

OR08&8 -Het "oorn""l118te nleU"8 "a1daar be.
Irdt e..n plillr rell'ts",lI8n. De een ""11 die YIIO
Gdrb~r t~m Dlcn"n, hebbende ,edllRlr~e eeD 08

YAn kl",O!r OAOllehouden, belli AIUl 8811 boo~ ".. tge_
b'od"n In plnllta "lIn hem nller hilt acliut ~ aand,,",
~n beID elndehJk m~t een blik ""n liJn etaart nMf
elICbera pl.k latell terug w"ndelen I Oicbvn
rooeet 5a. betalen f)l\I\rop ..olgde eea dl4'lItftl op
jl'roote scbMI, h..bbentle ds bedienden .. a den heet
Mllrlllta een grnot PIC'DlC 8'llbooden, en z~b dRar.
toe "Iltl IlIefllJ1:tUit het m"ll'UI]n """ h'l:ll -. "Ol)r.
Iiell E~n ltt!lr dlnen trad als Kroqn~e$ulJ1:eop,
mIlIIr dololtap"",k vtln dell Magl""",t tchIJn~, ala le
ZRcht8 atrnffdn oplejlQ',m,le, jl'e80 bll,alguéloden te
hebb~n, en In een bn ..f AlLOde G if' K 1IeraM wordt
er o'er gekillft.!'d dat lien d6r m"nlletllll'.plelllcOlllkel1l
alecllts een "eek ..n d""relltellen KAlLtJ8WIIIO!lIls"
een Jonll' jl'elrleurd me"Je dllt den ll't!8toleb 'WIjn ond6r
h""r vool1lchoot had me..gellolll..o, een I'olle<mMnd
tronkatraf jl'ekregen bad. De heer PUI"e~mllebtlr
beeft e~n ,eeverlroopinll' vebouetea WItAf 331 Ibet!8t<on
'8rk)ebt Il)n, doend" o.. en door elkaóder ~ 17a.
6d , k081Jea £5, eD YRlU'l8nInegehjke.

RoNDGAANDHol" Til GaUJ'P-RIIINJIT.-4BlJlten
de etrtlflllken voor dit Hof beb"ndeld en raed, froe.
,er me6gedeeld moeteo 00ll' dil! Uit Jaoaen"llle Ver
meld word.m ZIJ besto"den Oleerendeela uit dl6f-

de"la lDet Inbraak, en de ..en Ige me~kw""r-
dill'e "aa dIe "an ~rooe, een Kllff~r, dIe 84huldllf
",ard g"kend aall he~ .telen, met InbrlUlk, ""0 lee
biltonj!'8u, mRArdoor d.m Rsgter geatraft "erll filet
15 met de bta, Willende hiJ een Jou",en die 0ter het
Ileheel ordenleh)k bleek te liJn niet met be;dleten
IAmen laten MRar ""t "ordt er d"n ..an', mliDa
lelf-reapekt, dat 'olgene een tlldll'8noot dl)Or de Uta
reddt!lo08 verloren ga&t? DaD had Olltll eeb ptlAr
aanrllndlnp:UAken "" een van llrafbArea mi'usllljC
Onder 8eretll'enoemde "as dIe YAnden &autol KlelO
Novem~r, die op lIJn bMa, ~~n heer Oertlfl, etl"
k ...aadeardlgell Mn ..al hlld Ileda"n, ml\8r sl!!Cb~ AIUI
gl'''one "aoraDdlng aebuldll!' lrekend met I. 'mMo.
dlln er Af kWAOl. TegeD KIA&eKaper eo KIIULS
Pletel1lt!, beacbllldigd YIInPetro Jefta deerhJk ,,_
,etllkeld te httbben, wIlren Iletln beWJjll!U,bjebllive
dat Jefta !Dill IoegetAk..ld en II] het konden lI!edllQn
hehben. ZIJ werdeD dua "rJJlleaproken, en diézttlfde
w"e ook met den bAataard Fred Roaaou" betij!'8Y1l1,
dIl! zl)n tJllikkle-t)akkll! nou" Sa", luU hebben dood.

n Frederik eO Sara WftreDhe~ slechla ctpééD
teena, nl, dllt lij beIdt! "tiel UD ]eDe'"r hl~lden,
toen S"ra eena leer dronken " .. had baAr I l1l&I1,
DIet nucbtl!r wae, op hA8r gedan.t. Den •• igen-
morgen vond meDbaar hjk n""kt ""n eea !rivier

eo lekere DUId Bou",er he",eerde dat hllllr
man bId uitgetroJrkl!ln, eo to..n 'a nachta! WAl
gekomen 0111haar DIet eeD Ituk laoot dood te ~lMD,
!D'IUIrdIlIlr delft lI'etUllI'ewegen. mtllD6ed IDa~lAak
toor het geregt moeet komen, becbtte men aap II]n
getuigenis minder " .. rde dan AlLndae ..aa den: dok.
fIIIr, 'ol,en. "18lI de dood niet h." ge,oIg "&4 Yla
dliehandl'hnll' DIIIar YIn dnnken eD blOOlltellutr AlLO
de koude. Oalele uken "aren er nIet. "

•

Vergadenng VBO 'fge-
Independente kerken in En-

besloteD, der RIJksregermg
door mIddel V:lll haren Trans-

Hesldeoten van de Z -Afrikaansche
ml.aanSllen dadelijk maatrege-
lf Om aan de wettelooze iDval-

:raltlu'aallsolle Boeren in het Becho-
111 dat van M.nkoroane en

elode tfJ maken. De WeJ&!rw.
protesteerde tegen: zulk een
wlDdpr dan OOIlog beteeke-

toch ging dezelve dtlOr. De
van Harer MRJestelts
eD ResIdent bij het

vreedzame stammet op
n ...·qy'.... ,~l' .. lI"rellzeln blld aange,aJl~n ;

der zoogeDaarnde
_"""U~ Boeren" Van Over het groote

~ dat de nu om 'holp roepeRde
e ff tich sljne moeiJe)jjkh~en

h I. gehaald, door DaVid Mas-
te aan; ell dat de wanordelaJIc-

e ZUid- Westehjke gren zen
peld door de Transvaalsqhe

als een gevolg van zekere 011110.
tIe: daaraan dachten (Je

natourIIJk BIet. Even ~ln
, een woordje te spreken
gepleegd door den eer-
, en over de aanmoedi-

bij M.poch onder1ludt.

Time, nn hllren corr"lpoDdent
telelfTl'fiacb bengt dat Naturellen
genCQten toaacben dIl boeren eo

de boerelI met groot Yerliell
Eerst blld men le in een bInderfAag

DIet ver hel! VAn 300 mIlD
door de kAfflire o"-ullllen "erd en ,

een ned"rlll~g In het opel'l
lOod"t JIJ naRf b'm laget

trekken 1:.1' '!!'Ra te.el18 jCrt>oteon-
&oerenkAmp, bedankende de lUide-

"oor om de nevrdtlhJH" te h~lp~1I De
worden geaPjrti ~ I fr IIJI'd.,te

UtbelAltlng ti lulIlIlI b, t"l"n behRl,e

BEKIGTEN PEa TELEGRAAF---
ON~"ERZEESCH~; TELEGRAAFDrEKST

vER VEitEEN1GDE DIW KPERS.

(Per KaLel van M It Eastern Jl 1IlqatBcru,.ppij
via Adt:".)

1111 "n.r Ill" L"lIdbou ...!en'
flin de Rejl"rllll Hrtll{""'

J::It7RGI~RII"ordt R'e~l( I 11111b.no8IDJn, tot
Inn h"t II, f te Prf'ltfJfln

ENGELAND, TURKIJE EN FRANKRUK.

LONDEN, 3 No" -DA P<Jrte obJeoCieett
tege.) Lord Ouffenn'8 SendlDg llaar Egrpte

FranknJk dnngt Mil Op het hl\ndha"eu TAIl
den Btattu gU()

Heden 18er ecn bUJtengewone KabioeUra&tl
gehoudeo.

EEN AARDBEVING.

DE EERW. GREEN ONTSLAGEN.
FRANK1UJK EN OKIN!..

EJlKI!NIrtDiG -Il., ItJIr.'n Vftll
n IDQese hr"eUIKlI'g, Wttl!lteDJn.
kllll&o,lI ""ti de Y~reeOllPng,op
deler.-zu. .dd1lVtentic

het etation Mootagu Weg II]n de
dIe het nntoor "liD dl!DSpoorweg_

Ultl_!,lIn, VnJd,,!!, nond Afgebrand, londer
eeólgll meubeleo, heelt kUDnen

UA' ", .. " .... ,,,. If'Inlfenonlaog. te Kllllberl.y
Z W PllllrdeD.. poor"~jl,
.tok lfegalYllniaeerd I)ler

werd doodll'll.l&Jten. la bet
1lt!8Ia,en, in hem lehen nIet.

werdeu op den II'rood ge"orpen
WELLDIGTON-Allee ~aat hl lit DOg nij toed;

alleen geld ia leer ech""lach. Van pokkell IljJ WIJ
gelukkig 1I0g "erachoond, nlettegénetaallde e~ dan
ht~r en dlln dlll.r ge"&IIrWil' De .tokenJ "Itn 1)ylor
wordt den WeD No,. "erkocbt, het lOU acliAnde
welen ",. "'IJ dIe kana lieten "oorbiJ'''''D, en '8r lWem-
eea mellle.eputs nn lieteD .milkeD. Net de Illarc:"'oor
Ol1len8too."IJn, De boereo !l'Mn honDe "IJnlC~l!n
"'n dit )IW' DOgDiet ultbppeo.-Eerw. B Mllrc~nd,
l!lpu YAn OOien geRchtea dorpsgenoot, II met 41joe
@d!Cgeooote beboudeo "an Europa &&llgekoqaeD
Z Eér", hl!lt'f! reede eeonigemalen 'oor one gep,."t.
Hij gaat binnen kort ala hulppr"dlker n... r Moeiel_
ba41.-D8 Murray wordt ..an dele ot de ,olgl$lde
week terug "arwacbt, of ZEer" Il",ond ia, b1~ltt
mel regt uit ZIjne brle""n In dil ~m ZOOII Il
weet, ie ill deleR acbaaracben tiJd £900 bIjeenge t
d.or de Ilemeente, opdat Z.Eer" de beden lOUtre-
brlliken. Iu Enll'eland kwam hiJ echter onderrde
IIJlO11telen,die met ohe a.l ..en, ea 100 achrijlt Z Ee~'w.
18 bIJ daAr gelalfd, en door bet geloof jZ'elnnd of
he"er gedMteJ'i" ge:tmd geworden SommlgeD Jn
erg' telenrgeeteld, anderen JI~8,eD II ai," hiJ m"r
gelónd II, dlln komt het et niet op Ian. Golaop
bflotde Ik lelDolod"an bOlten 'fIlien, WlIIrom1I1J4In
Diet' door bet geloof ,.".. kon ,eioDd WordeD,~O
w""tom hiJ dAILromlUllt naar ENGELANDmo.t If",n'
Nu, WIJ "dien het beate hOpeD, en dat bIJ ajo
"erlt lAl kunnen doeD, WAntdIt IS seker, dat Z F.er", ,
dan llene om te kollekteereo, dan om naar ÁIIIerika
te II'IIAn,dan weJl'llnl Ilekte naar Engeland, enl , _kt
ik Nlft Vmt tUn tIJa dIeD hiJ bier II, op zIJn post ~
\VIJ kllllDeo DIet klagen, want audere leerure bebMn
g..rl'geld lien beurt " .. rgenomen ; lIlthana hebbeD WiiJ
Yllel :Yerphll'lJnll ""n den Eef" beer PIUW, dill wet-
Irehjlli 'erdlend heeft dat de 'Ge.mllente danlrbaar lf!
eo htm dit ook op gepute Wijle tooIlt .' 1I0eb!!iJ
beg" jp, self hoe het gaat, "lI&r lCeea""ate leeraAr ie,
hoe lIerderhJk "erk mOet 'erw&llrlooad Worden ....
Over tlIe.!lalekt.en II'II8prokeD,le_nd merkte onlAb~
laD, a"t onle ontalapenll I.. raar De. A F du Tod
ook Jaren lAng""0 keel ten ng ,eledeo b8(!ft. •
hl) oqk geetor"en II), en dat hl], _ Aal
Zond", tot Zondag trou" 8eD"~at
alel1ltl.éd Ilcb o,er Mm ontf"r~de, O~ ilelD 1fM
te Ire"n, 110 D&IIrEurora tISItl\feD I Jntejfeodeel
men nnt ..neden alII hU uie, hard ,enOeg
Spreek '''0 8eloof, cl•• WtI& eeR If8lootsheld !om ~
nel ~ ~ IIJ,Iddeu... ~ mllkllnnlng lI&lI te hOQdaa.
t",da~ iJlal eIOlI.,JIJk bel'!!'....k. Magt Welh~
Il'emee~ de nagedacluenll "!\II .~ lI8J1 gel~llIw ft
Jeeraar toch'&eecII JIJ -tJa_, ......._"",.,.".~. .

'T EEN EN ANDER.

Onlvang6?1 ma gepubllMJerd 6 Nov 8 24 n.m.
LONOEN, 5 OCT-Ta AIDtab In Syne 18

een henl' aardbevIng geweest die "eel lIC'hade
en Yerhea ""n menschenle"Anl ten ge"olge
heeft geilad.

De Ee"w. Green, de ritnahst, IS Uit de ge.
VaDgenlS ontslagen, maar 18 In ilIJ08 beduroJlng
door een ander opgeTolgd

Fen hl_'cben de FraDlIOben 8n Chinezeo k
ADam dl'8!1gende vredebreuk 18 vermedea. De
Ch1Del8n trekken terug

OUBASOHE VLUGTELING EN.
DE SULTAN EN ARAB!.

Ontvtrng8ll m glpuhliceerd, 6 Noc. Il 1 v ....
LONDEN, 6 Nov -Een telegram 'Van GII~I.

ta meldt dat er Cnbascbe vlugtéhnpn van
Engelscb grondgebIed ,el'Jaa~ti ZIJn, daar ZIJ
geea paspoorteD hadden Oe SpaaDsohe autho~
ntelten tvaqhten om ze ID heobte0l8 te nemen

Te Oalro zIJn nrscheldene docamenteo gtt_
vODden aan.oonende dat de SBh.1l ID den 0,...
ataod Yan Arabl betrokken III.

.t.nrlUIIITJlIIDTit KLIPHBUvRL,_BIJ Oble
dellln lllaa"'edetnJd hebben
mlllllUre mUliek ..an bet bier
op de plek .. IdoeD hooreD,

mRQhet op I1Ja Engel .. h bet
St. Georlfe', Botel lal Yer-

"rwacbt een R'J'QOle oplrom.t.
uv, u_ no Grab_lD'lad leer laD

-_ _,.-, '"n VI~brl'ler, heeft
II lIJD "oeel.trai,ell door

en ""n Boffel.boeIr, WAIl,In
Ifutolt!ln _ten geYondttn
er woondIl ont'napte, wordt

1f8IIIIII'lt>.,no,er.... t. slneo dat nl., alle

OVERLANDSCHE TELEGRAAFDIENST'_
JC A APK 0 L 0 NIE.

[ZUID·AJ'RII[A.UfSCHIIHIUWSVIJRIBNIQUUI.] •

DE LOSPLAATS TE OOST LONDEY.

OOST LONDEN, 40 NOJ.-GistoreD it er
eene YergadeMDg gehoudeu tll88Cben de "er.
tegen"oorulgera van de RegsMng. de Booi-
maatschappijen en aDderen OID'not de <wer.
name "'u het beat.ur der kaat. Er ",y eeH
lange dl8ClI!I8Ïe die elDdigde ID eeoe reeoi.tie
der Regeno.g aanbevelende het bestuur der
kUl over te geven later "erdeo de onder.
bandehngtln voorigeset. De IDOeIJehJkbelri
ltal waaracblJoliJIt de hoeveelheid aooomlllOo
datle betretr-..

a1dur gnen 1'01-
wofdt Ilel_d lijn Ye,.

~....... ,,,..'" der Helldel1lOn Re.. r..e
RotIl'8enng aan te baeden

tli' nemell, en de tarweOOlllt
en Peddie word, gelerd Olt-
al het Die. wa door de Cap.

in de Cnpd ~mu "ijst op
1111 dat 1j'W.. lda plek .. a
1I1JJ1~ .. ~ ~ lIIenach oog
bn ~ hoIJIJeD,p'""

IIoIJI!IfI!l111lfr4111 "an een ~ar lpecolan-
"tfqJ4en ... d.

ndDELSB~liIGTEN.

""MIOOS,!, LONDEN, 40Noy -De haadel is w&~
, ofachoou geld acbaaraoh II. Er bt.taa.t
"frIBK DaIl' ~. Diaocmto 11 ~
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In den ln80I~lnte'..toBoedrfllueln.n GILLES DE(ORn: CO N.áWOO.rd1,Wlffenmabr.

DB ·ó.,!e~teekeDdeD.t a1f~~ftil(8 :A~nt6IJ; "'11 TROs. ROBIN30N & ....
:. RO\.iRDALEt ap lttlSTON. p.aoOTo. ct 00., LIN<r6L', hêbbeoi1'l·v...._ ••tI

1-.• 2.a ... t•• ,•• ~~I'''''~Sleb.... oldD., ac;:_~~tl
,I ...2'." .k ._v.I't~a1c ;.' "laG. .
,I Vali *.•fQóa.' "CóPflDl~' :pra....U.D, .00' Itlll...... ,I .~ a.".-Z.-,lI ..b.l '

........... J. .... ": ,i ..

! ,\ .

III.djte••• J.ace ..... J... t•• 00p a... ~ •••• '"

'DB ODdorgetoekendeD bebbea lut outY'&Q
geo T&~ deo OIlt'áW ill lJoyengcmeldeDBoedel. OlD _

r •

~tiDgea geget'ea voor alle IOQriea MaQhinerie .~ DGrIObeu ft BouhrJkj' XOc-eOIDO.leu, POmpen. 'ens.. ens." '.' "i
Ka~ ea Prijaen op aansoek bij i

i P' ;'0··, D:'Ui,'-•. ~"" 6..".'0' G~,I,
! · ... t t .. :". ,..,-,a ". ~~~:').' ,u.•.t,

NO. /19, WATERKA.NT-&RAAT;.'Killsr:AD.
,,: '-, ~ .'~\' t"" "O\~" "~~

AAN BOÉREN.

..
1 46

228
, 69
3 l~
8 so
4 '2

t- R. m:~
BIEDEN. NU TE' KOOP

Buaome'l PloegeD, EDkele, Dubbele, Deie- ~a Viervoor.
Ran8Óme's 342 P!QegeD, met Balk.u ea Wie~a.&.naom.'. s43 Ploegen.
Howard'. Enkele, Vubbe1e, One- eo Vier voor Ploegen.
Amerikaauche Ploegers,' Nos. 19, 20, 21. 22, J8, 25, 26.
AmerikaaalCbe Heavel PI~a, 0.00. BL. ~. '. i .

R. Jl. 'R0!3S & Co's verbeterde Da~bele Zweed'lChe Ploegea, met B6fboomen
B. Jl. ROBS" Co's Pateóte W!i~gaa.I'd Paar<tenharkeiJ.
Bow.."Y .. Zigtzag EggeD, .t'oor Ligten 'eu ~,,_ Grond.
ScháreD~eu toebehoore::l Yoor al de bpvonltaaude. ,

BlUt!'. ,

, .

BUltelenetl . r
lJekell8, 0iJi4'O" Gewaat lliPe
Obemioaliëu • :' .
Kleeren
Cemebt '! <

Koperen e,J Useren Giet*~rk
Kolen i •
I)paamiet ea K z:uit,
V 11ar"ute Klei
SlDOfirael,-ipeciaal
Tu.igen ' I

IJzer eo IJzorwareu !

Leder :
Kalk , !
)[atl'a8léu , !

Pijp- ea Aardewerk ! !
, Proviaiëa, Lftie, Suiker , t' "

D~ B~ :.,
Do.. Beeat.Pu en Scha~Dvlet!M)h

ScbeepabeaoodigdbedeD. ~!
Hout:, Kaapecbe QeUIl'eD : r. .

i . Eikea, en P~pllrieren BaI~+n eu DenDea, VpOR ~~T , nwaralegp,rs; ~
. DO. IJaerea en tstjukbo.ti6ll .·B' 0'" U'"'l~,:,,', b, ,,"~: no. KajateDbollteu.PitC~irme·eD 0Qa,t.· , . , . ' ... ,' 01:1" .&"w. lee D.eallenbou' . i

i .; I " .Do. De'eD,Baltach TiallDlsrhout en ~ .. I
i VAN, i Pijaboomhouten Pieke Velirek do. 8 10..·' :00 .ER'EF' . Do. PijabooDiho1lteo .P~uke voor Hu:~~er - 3 MNIEI:JWE NfJV;;' G ' t • • Do. V'~:';·':·S;!i.':1'.N....... , ~':~M=.....· :~

· • i . • I , lV' I ' ; Vel!tr~k do. 7 40
; , i ' , , 'y. . le ea. 'l.._, Ooo.tabel _ _ 8 47T E K I M: B 'E IR·L El , Koplelia vahn dCoeSObeda!_-a, 8pecnfioa

d
tiiu ,eD A.aiet. MatjellfonteiD • 9 M

' . I' ' .' , ' ,~ termen ,.n et atraot .UDDi. Wor en 'VerCrek do. _ lO 0
·E. N zullen wordeti o~tv.~~. t. o~,.om,~~,2,u,u..,;,bP. de,n 1 O~~It. NO EMBER kregeo op aanvraag bij deaPakhfUabowder MD Bufl'elaririer • 11 10
. . ,E.K.. Plari,s en Specmca4+1es l;'-en'ter '1b:ft b.ll,t..'.,BIT.·. BC'l', de Havenwerken, Alfred Ook, .... ",ienalle bij. ,." m.

., ~' "I. d T..... ,.. yorkregen kunnea ~rdeD. ' <'; ~apkolllR GrootfonueD 1280Main ,St";"t, Kiml!erley; D~ Bo~"colllDlÏBBieverbin t .ZlC~ . et .......ste Te.d le ..Md.............. d.. ODd.... '.,... do. is ..

of -Jge Tender 88h te nemen. ... ", _ 'f ..... kend '1<." .. S.ppl",! (", S_':. """"""'''"'' ...
' . i . T. CLARIDGE~ A..ROH~. .De laagste ofeeuli'e TellCler D~,.Dooc:lakeliJk '.rburpeg 4 ~

Kimberl,ey,9 0;,'etober 188'" . , . :..' j aaagellomea. 1 Ui\lijk . _ _ _ 6 0
.... Op laat, , f LetjeibollCh _ •. 6 0.. I i .,...!. I .lNO. ~4UlfOER8, Auk. Beaufort W.t _ 1 30': . '. ',,' , I' .' . . 'j': 'j secretarï. "'"

·BET GROOTSTE MAGAZIJN" I , , t~1 JJG ~'"'''1
I ,. i I Koloniale \Veeskampr kn Trust. TD17G. ~ .. ... ....>VAN '.', M' i i -!l ..

. aatschappj . i .!.. !lJ ~.. toMEUBELEN, TAPIJTEN, BEKLEED~ELS, OPGERIGr DEN 31 "Abr l866 !. • 'l--~-t---t-

• . f " i K'_"Ua" I no.o ••.,. . VetlrekBeaafort ,.m.B BJ) D ,E~r' EN:,'~ il,E'....D",D ..E. G.,,,:,.0,.B. '. f'J1OT,b,t Adniloi.trer'ell"Yan Eigend~.eo ea .(.et'MboeeIa ,~ ~
-_ J.,. .a.I.·...artoe deulwe .. ettig ui "or~IJI"II'~lIq ui ~'k &

.1. L~l!Ittu,en, AdlDioi_trateur,o, Vdo.cid, C'I ~ - 8 1IN ZUID AF.RIKA, toreu,Tril.(eeleIlAg~llt..o.; ~g 8.seDE. Heeren di: reeds in~teeke~d ~.ébben ~n nog zull. en inte~kenen:, voor QQ .tot I K t ti De Wel.Ed. br. E. i.I~~BRI,~O,V~r&itt.r Prilll Albenw. • 1& 16
' aand~len. ID de alhier op l" 1igte1' Bank, worden zeer dnDgend v~r, ·00 92, LaogelBarktstraat, '. , aa,. a ., " ..L. p. CAUVIN,! : ...... 0....,...... • La.

zocht ter bywomng eener Vergadermg, op : . i .. . ,. .. P. PORTBR. ! 'v..... de, ::olD'rvft.S·D ,AG "d ' . · .. .. M; 8....... BlJU -"';,w . . I ..

£.L~V A' "" eZ8r.,:te 2 -ure n.m..; D I S>A A, C'8 .&" C',O . lO "~:J~~A~RD~~~~··i.· ~:at~ODWD :1:
. !. . ~ ·.t " .. W. M. M. FARMER; L.".'. '0...0...... ''IIin de Zaal der MunicinaJiteitsgebouwen. WEN'SO'H'E'Nh t.Pub'li:k' K' ta,d' 'ml: d 'DO. trik' te '~~be' . b~Wel .•Ed. He.,f.17g~T~~~-:,EY~ ~ ~~Mon*!pw~ ::. . . rr , . . e . e van. "1'P" en ~ Iggen e . 18 • n'l" ,ng- ... "D. P. JJ;RYlIAUW,i BRrim..... • •T~n .einde de nete van overeenk.omst te. overwegen' ~n goed. te keuren, de ten.' da.t zij hu,'nne gebouwen aanmerk~,lJk hebben wt~~brel(i, ~n. einde • PerlOn~D di... ell.o

lr

. end .JU heD jaant.,telleD Henivi.r • ~
vereischte documenten te teekenen, en de verdere noooige stappen te !.l!emenmeer plaats te' Vl,.·nd.en v,oQr hu.n ~.rodte,'. n Voo.rraad.,"en, er,' blJgevoegdjhebbe8 :..llen

ll
eltner •.beDt. ~nOlra.a eli aa~,t.. telieo .• 1.

Mlde opoedige daarstelling van de .oorg .. ~.ldeBank. O.£H.EEL ODO"QlIILEBRDE' :VB&l'OO.N~, beó~de in if.::.::::;::.:::. ft.::::::;;.,~.tKol_lo ~.:"~' 10 "

'" h t P Co'u . VOO:a..,BBT.~n8LAAPKAlII&B,,,,"waarkooplU8~Jgenhunnebenoochgdheden' go ""I_hom' •.T.... I ....,,,, •• "". do.. O.. di.'....~'amens e rov. ml'-t7. ]ru , 't k' ·n;.· V', ~ __I L·-"-.•.I.-t· een groof, verse.heiden A ---tt' iment SlOr.tafia ... oor WJloadad.D de X•• t!'chapPJY'" BreederinerP J BOSMAN V ,. nn~n 1ll ZOOen, • 00""""",,,,'1" ID .~ ..._, . ..I.". ; _ ....
. . , .' oorZltter. Koperen, VIer: Paal, Fransche en IJzeren Ledekanten, Arabi~he Ledek,antea, D. I)jreet,ar.nlro?,.nelklu DO.lldlr~•." bj... t. I.

STELtENlJOsCU, 1 Nov. 1882. ; met Patente Veren P.aardenhaa.ren Klatperhaar Matraaae,. n '. een gr90te ver- 11 Ur-e, tol het Yf!lf'Kteo '.0 b~Zllrb,d •.D~ . 1~lblgbweg---------------~--~------~-- . " '. .' ~ , . h L~~-K~H~~~~ ~ ~~~. ~~~~WORCE, STE·RSC'.H·E' WO' LM', ARKT'" ',. scheidenheid Voor- en Eetkamer M.eubeen, van ltaliaansohe:en Mahome ou- (l. W. Io-TEYTLER, ~ecr.t.... HermoJ.
ten Maaksels,. rijkelijk bekleed motl de beste en ke1jÓgBtA)Materialen, .en ALGEllEENR ton;"""", • .
GBnAJ[T DOOR B~~WAM:B, WDJCIelBOBB m DB BIJ UT ~ybrug

MAGAZIJN BEHOOaENDE WlatKPLAATS:EN. Een groote Voorraad, ;EXECUTEURS
Ingevoerd~ en. Kolv~iaal-gemáa'k~ Yleugel-Garderobes, ~t Glazen Deuren,
én eene vetacheidenheld van andere soorten Garderobes en .Kasten. ,.

De Heeren ISAACS & Co. kuqnen eJ.k. .MeuQelStuk met het vo~te ver-:
trouwen M.nb6velen aIs' gemaakt zijj:tde van door~éIl-dOQ.J·Droog hout. Zij
hebben voorhanden een groot A~ttiment Geslepen en. &rOder Glaswerk
Aardewerk; Baden ell andere Blikk~n Goederen, Hang- en 'TafellampenG 15 ' Messenwerk en Electro Pleetw8l'en v~n "de. beste kwaliteit. IJzeren Branq.WOENSD A , , NOV. AANST. kasten m.~Chubb'. !'ateDte Lever Sl~ten, Brus.el.ch. en Tap .. terie Tapij.

Zii die Wol ter Koop wenschen ~n te bieden, gelieven <'de~lve.'te ~n- ten in groqte Ver8chei~enheid van de nieuwste Patronen, naai maat gemaakt
" en door bék;' .... I.iédeQ, '!fieen m~ dat doel geeinployeBr!l. nedergelegdden gerigt aan den Marktmeester, n;.t I.ter dan II;N 0 ve mb er, z<iodai Cortrcine en ~eOliede YIoerkfeeden, in (aIIe breedten en l'atro~n.

dezelve gemerkt en gewogen zal kunDen worden, Daar de Eigenarep reeds vele ;&!"OD met .zaken als deze: geconnecteerd

' Op:last der Commissarissen, zijn en in de Engelsche Markt voor KON,TUT JCOOP.lN, kunnen zij nu
H. S. STAN~taria. ~fl 'KJ:~.I,~N~QD ZFB LAGB P~ VBaI:O,O..

. Zij wenschen ook •.het Puhliek te i herinneren dat de gewoonte van hun
E ta.bfui8enlEtnt· Gereed Geld is, hetgeen i hun in staat stelt' hunne Klanten VOOr
een klein ~rofijt koopjes te bezorge~. Het voordeel hiervan is duidelijk,VegelstroiSVe4eren. H. ~, ZO ER, , :l:lle:~ ni~to qij den ~rijs ljehoe& te worden gevoegd om alecllte Schulden t.

• IProkIll6UP, Notarllen Tl'&lIipOI'tIIuo'l!1J~ Het P~hliek wordt uitgenoodigd jden Voo,raad te kom.n bezigtige" en"Dil O~e~bDde Koop' Struinederea UIn'OO. VAB D. . : eene vergelijkinf van Prijzen te maken:
: eD IS te Vladon N~. 5,. St. George-straac, ol ZUID AFRIKAAN EN VOLKSVRIEND,'" De Heeren S AACS' L C h bbell i te KOop, een '.Speciaal A.880rtiment'<>Pelt tw •• de vorcheplug. .':. > ." l:I, f. cr. o~ e ; •

. E. G. ASPELING. EtUteelltrGot, No. 11 Jr~. . PIABOs, i~ Europa (het vasteland) ~'Daa.aL".

STATIONS

~.lIt
it .'I' I!

8 0
8 4
8 1
888
842
8 56
9 6

• 911 ..:.

"ID.."3a,.
: l:".,.I • ,
•113
5 112
6 IS
ft III
833
7 I
S'N

830
8 Gt
93!

10 !
1034
11 O.
a.lD.
I!! 6
12 IJl
1 30, 0
6 eo
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