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UNION

&CNINKLIJ1(E

Publieke .Verkooping

1('

.

'.

OP

Donderdag,

23'

Nov. a.s,

, , AL de OndergeteekeDde publiek doea !C'"
LJ koopen:
•
50 Fraaij. Potberg Esels, ~aD 2 tot 5 jU.rJ
in extra oo,ditie, waaronder
2.,.
ge..
leerJ.
'1
1 riar goed~reeseerde
Bluuwchimmel
. H~Dgsten~ li jaar oud,
2 Paar do.
Bruine Ruios
4 Extra Rijpaat'den
(waarvr.n
2· 1Chimmela) .
4 Goedgeteelde Mem ... ~
100 Extra vette Merino Hamele, de aaaGMlIi
'fan Slagten waardig.
.
300 Extra vette Kapater Bokken
. 80 Do. do. Varkeoa
SO Aaoteelbeesten, vaD goed ral, W&al'Onder
. eeDige Koeijen in volle melk eD .. Dir.

fraaij_ Va&l'HD

E Kou.

D

1 Span extra TrekOilen
,
2 Kapk:a.rren op Veren (nieuw)
1 Buggy en lOpen
Kar, 2 paar NiuW8n
Tuigen en wat verder zal worden
boden.
C. F. BEllERS, lLD.

DURBAN,
Gezag'foerder,
boyen vertrekken oll.iJio...
dag, 21 delér, teu 4 ure n.m. PUl8&Ilietillelile"fen aan boord te gaan aan de VOltSIUI8111{.illr.a
Dok), niet later daD: 3 uur nom.
'1 middap op deu aelldag sal geeD
pomell worden.
Toor Vracht of Pa58llge 'fe"oege
bij de Stoombootmaatscbappij
U
LlBD,

MD,..

Paarl, 3 Nov. 1882.

VertJer3chingên

6~ Gratis YmJOIYr tlan Nuld6f"tVlei Junction.

.

J. S•• 4RAIS &'Co" Afslagen-

II

MA

ZUID-AFRIKAAN SCB E

:a..O!CINKLlJKE

........,~--

De "Ca8tu Mail Packm"

Y,·sa1.sthI'pmlf.
E Stoombooten dezer Linie
~aa~
naa.r ~den
DUagadag.
.ia Madep'&. en Phrm~i1i.h.
Sint Helena en AacenClOJl
'bepaalde tU88CbentijdeD. ReltoDlrkal..nlet
.it!ereiU tern BeDe
_n'. tupechea EngeJaud en de KumkCIiCli.

Aan tU Pa"huizen. van de HB6Tm

D

ftatal.
le8'l.

)&tra St'-DU
:n.8.

Nov. H.-DUNROBIN
CASTLE,
BJ.BRI8oN, R.N.B.
No.,. 28.-CONWAY
CASTLE,
Jn,lU'u. RN.&.
Dec, 12.-WABWICK
CASTLE,
.

,

BoBINaOlf.

Deo. 26.-GRANTULLY
H. YOUNG.

lees.

Jan.9.-DRU1UdONO
J01ll8,

,
te
10
18
6
8
II

-

D.

~

\.

deu 2letea deler, beeft
den li.ven Beer behaagd, door deo
klt sich te nemeo onl Seedergeliefd DrnlAU!mt.
ELJZUI1'B
CI.TIUJUI(I., in den ouderdom
maaoden en 8 dagen, na eene kort siekbed
alechte acbt dagen.
.
Zij ja .. Veilig in .JezUI Armen,"
P. HAUPTFLEISCH en
G. vd SOHOOR.

O

R.N;B.
&,

BENOODI~-..
<'v'

,
18A2.

P ZON~AG,

OASTLE,

30

3

B. A. ROSSOUW.

Lange-vallei,
Clanwilliam, 21 O.ber

:JO:
l5S '

,G.

.onder

OASTLE,

ABDEUOlf

ORDT hiermede bekenel gelDaakt,
bet den He.:re behaagd heeft, 'fan
·mijd.....
U Demen, op den 20eteD
1~82, mijne t8edergcliefde Echt~noote,
NETJE SOPHIA ALETTA ROSSOUW,
NuuwoVM'. ~a . eeD dekbed
ruim 6
den, iD deJa ollderdom vaD $' jaren en ~
Verder betpig ik mijDAn bartelijken
uo
BloedYel'Want.n ,eu Vrienden, in 't
der aan den heer H. J. KROJ( ea ook aan
heer H. B\TUB'1T,vQOr hUDDe liefde en hulp
mijne lie"8'O*telap!De bewesen.

W

.,.0

ART CASTLE, Kap"

OOR de Barldy-OOIt School,

M IJ B

en Vriéndell

U;lTVERKOiO PING
!

A

naam

VAN DER BIJL &
Dr. BUIS
!l

i

T. HUTCHINSON;

Tandmeester,
,N I E! UWE
S TRA.

AN Familie en Vriende. Il,
gemaakt, dat mijn gelierde 'Eolltlltldoc~,

A

0 •.

JOSlnllS Bl8lWC'U8 Boo!lzulI.a, o'f8Irled~1!b
op 5 NO'fember,in den ou<lerddm UD 73
en 11 maaoden.
'

Wed. SABAH JOHANNA B~)NZlAAlU$R,

ge"-

EEFTsij.D ;Praktijk

berra*, . .
woonlijki
Geconlulteerd
b.trekkUtg "toi alle operatieD _ in

H

TaD.Aet1kmad •.. _, _

.'

&. RbeDOIt.erbolcbl'1lff.
Diet. ~bwy.

LoXB.u.o.

Paardeberg, .

8

NOT.

[1882.

:

.

~

:."

'"

den InsolVenten

Heer P. il.

'.,

Kaapstad,
E Ondergetee'_ende is Toornemens haar ;WiDk~lzaak op te geTen, en ~rkoopt

D

:

nit h~r\lJitgezochten

an

& 00.,

Te*eD:

ee, Vel1Rln'erI]I,g,

op de QRIGINELE

PRIJZEN,

25 Per ~Dt. ______
~~------4-~-- ----die op ieder Artikel ten 'volle zi~n ge~er~t.l
JaD

Z:UID AFRIKA!N~CHE

U'I'~,VERKOOP'N·
DE

D

. , ' . ....
J;'

I

•

.

.

!

.'G'

i

.

,

I

I

Onderg~~enden

ZijD tot de Opruiming

besloten

Tan

hun Voorraad

Voortreffelijke Horologiee, Klokken, Regulateurs, enz.,
"

Eh honcleri nu UITVERKOÓPING
.

•

.;

~

,

op d~ Oorlpronkelijke
1;'

-......,..-

,

teg~D een
•

Prijsvermindering van
I

25 PER.UENT,

.

TEN 11 URB V.JI.
'.Zullen aan bovengemelde Pakhuizen
worden Verkocht :-'

1t~. Okabo:)fdeJj.S~pe~ure~ Itaa~hen
BrandeWIJn 20 graden Carbel", 10' Nieuw Bend,
(BIl~BB.~).
'
ter iD80bl?ping gereed
6 Pijpen
Assuran tie op Gra1.D.m.ij
ten· 30 Okshoofdeu
,
i
13 Zakken Witte Suiker
---,
I
•
1 Groote Tank
EZE Maatscbappij
$&1' gedurende
de
19 Nieuwe Kwa.rtvaten
komende MaAndeni gerekend to~ den
18 Balf'&men
lSden FEBRUARIJ
AAfNST., "Risiko's"
14 Ank.re
aannemen op Mijten van ~erlei soorten ..an
400 Pijpdui~,
een lot Ledige Zakken
Graan.
:
'
De Pr~ie W 30s. per ~lOO sijn voor Drie
F. r. BROERS.
} Ges.
Maanden, gerekend un dep dag waarop Auu·
J. J. D. BUYSKES,
Curatoren.
rantie genomen wordt.
•t
'
Aanzoek te worden geqaaDI dagelijks, aan
het Kantoor in de KaaPStad',r of bij de.zelfa
Agex:.tuB in de Buitendi8tri~ten'f
C. W ATERJdF.YER,

M'ADAME
TRIES,.
No~:1,·J[a.steelstr&a,t, Hoek vuI de Adderleystra,a.t.
.,
; ~

Boodel yá.n den
VILLIERS, v8.n

]4 DE Z Jil B,

BRANDASSURANTIE .'AA~SGHAPPIJ,

!

DE

Voorraad

[ PARIJSSCHE MODEARTIKELEN,

Kroonstad, O.V.S., 28 Oct. 1882.
VEHNA.NTE, bekwaam in bet 11<1~QIIOD,
Engelseb, HAndwerk en Musiek,
rie vao Tachtig'pond, (~),per
mogelijk, 'foor te lQggOD een
Teachen" Certificaat.
E J)ood18l1gel la andermau ODze
V oor Jd uaiek wordt extra 'betaald,
binneDget~ell
en been ODS ftntl~ftm81l
~tiea nllen (Inhangen worden lot 1
op den ii'PeIl Ootober 1682, OOien nlilef'~aD
H. B.
V.D.lf
Vader. den Heer JOJUdll1 H •• DRtJE:
iD deu ouderdom van 66 jare., 6 mll1t.DdtIQ'
ti dage1l. Boe swaar dit v....~ ODI
.ich beter ge..oelen dan beIohnJven,
Beer onze dierbare Moeder nogi geen Y88Iof.ien
maaóden geleden onl ontnolDen heen;
AN de Heeren .die
kocht hebben bij bO'll'edt,.mflllde wij ",iji'lD deD Heel" ootmeed4f atil. met.
bedroefd hart.
,
In8~ing
wordt kiermede
Uit
der KindefBD,
m
t, dat indien die Kuipen
P. J. SdHREU
den 15den dezer weggehaald
F. A. SdHREU
G. nak r a a I,
buiten gezet zullen worden,
Diet.
ning VaD wien het moge _I.a;w~).

I)

liJ 'R 'G H

, In d, Bout-strut..

,

,

i
'I

Sect'etaril.

56. St. George-straat, ~psljad,
8 November 1882.

.~

Prijzen, die op ieder Artikel ten voMezij~ gemerkt.
'

--:-0-'---"

T IH lEi s & 00.• 30 iADDEJri.EYSTIAAT.
DU-RP'S BEST}l BLOEI VAN' ZW !VEL.
.•. InVáten
I,"

(Ule'tIcrzer gebonden.van 180 lb. en
Kleine Va.ten van 100 lb.
•

\

ALSlUD.:

P~ARCE'S BESTE BLQE}IVAN ZWAVEL~
1

,):

I,

i, :'

~

TB KOOP!BIJ
'
J.' G. 8'fEIJTLEB &. Co.•
28 St·IGeórgeatraat. .
,

'~

H.

J. ZOER,

Prokureur, NotariseD 'rranlporibesomr
of

; lUJITOOa • .ur "
ZUID AFRIKAAN EN VOLKSVRIEND,'"
K~
No. 11;~_"

c:

~ I. 4. V.Alf IlL.

Noyember J8.r-KooklooteiD,

t-T... Yllll "eDkiD ••"

_.mt

,"",.

.
.

-t

1,!JI.lD.R U CO,

No •• aabar 18.-+Stel1.oboecb. Loue' GOed."
ia deo
Y&B J. de Korte Ot)rD~}ia"

BoecI.,

MARKTPRIJZEN.
J""" .,. en 8' NOlJMn!J.r 188~.
£ I. d,
£ •. d,
A"MappeJen,pr. :J be,. 0 8 9 _ 0 14 6
Augarkjel,
.. ~ 0 1 1 - 0 1 6
Roter, per lb.,
• 0 1 9 _ 0 1 11
Beet, per boe.
0 0 1_ 0 0 I
l~ij.,reo, per 100 " 0 11 8 _ 0 a lJ
Groene Boonen, ..: 0 Iii 0 _ 0 15 lJ
Groene Erwten
0 16 0 - 0 17 I
Huer,
0 8
0 8 10
n""erg,pr. 100 Ih.... 0 li 4 _ 0 6 ~
HoeDden, peretuk
0 8 0 - ij. 3 U
KOoi, per .tuk
,0 0 ] t- 0 0 2!
LimoeneD,per 100
,0 8 0 _ 0 12 2
!ooctual1l, per lOO . • 0 1 0 - 0 1 0
Pompoenen, per .tuk p 0 6 - 0 0 6
RApen per bos.
'" 0 0 1 - 0 0 1
ltadijan...
0 0 01- 0 0 Of
Uijen,
1 76-176.
Wortelen, per boe... Q 0 11- 0 0 li
DtDfllllg, 7 NO''tmber,
19 Wagen. eo 14 Karren.
Woe_",.8 NOYllmber 11 do.
11 do.
't

ru _

GEJ'ROUWD.
(Md ~
Lieenti.)~
ID de l"OOte Ned. Geret. Kerle, op Maan.
dag, 6 l!royuuber. dool' den WelEerw.
A. J.
8teJtler, de heer Willem Godlried AdriaoUI
Wagoer, aaet jongejul".
Mal'1 Allo ()lIatro

Croydon.

OVERLEDEN.
NOYQlber 2.-Mejuf". Maria EJiubeth de
ViJli...., weduwe wijlen deo bflll' D. F. d.
VilJiel'l, iD haar 67,te jaar.
SHIPPING INT.IIJ.lGENOJ!.
TABJ.E BA Y.-Aaarv.u.a.
NOl'. 1-PlViot,
Nor hk, N TaIJHleD,
Ihb AlIpIt; COAL

_ti.,

7-Ja,.." hk. put

from .New.

_Ir.

s;..Jobao &u1iD, hk, from Oardif".
8-Norm&, leb. from LjlWle.

TABL.TC BA Y.-DIP.lJtTD&lS.

NoY.1-Amoor,
ah, to Valp'nU.o.
8-NiJ Deeperalldam, bnw. ~ Port Nollotb.
~aJIIUI, hk, to Newcal&le. NSW.

~t ~1tid·~ftikaIU.
--

- ~-

-DONDERDAG, 9 NOVEMBER 1882.
-"-------

,

atll' ontsnapt ..... deu
d. makk.r 'IUI gevangene w~'!f!!flpI&UW
geweest.
Eao Gnk 'l1l'I, nel..r VII n I!""'~'II'''D._
dit bij aijn I\JUI)' te t"alillt'O,lJor1i
bad,eI~n en hem toel! ,nm.gd
hij, ~rop d... 1II.~jIeftnnr()(lrd da\
FrtUte hel
g..daan had.
,
Il" jurie .ond gevliIIII"OO8
pi&'ree~I1U(lI~.
,.rijlle!llten werd.
. ,

to' n0lr ,tUf!
door Miaa Ha," np.
:!dill Alljfutl. Sluarl,

bi jlopder

,,..1.

iD bur
"eill~ bij tot suecH d~.nn1'Otlri1lJll.
haar dan'lOn Ie..r op pr! \11
.!lteft aOO&It gt'woonlijk ~puMe
·.,,(.IB..IIIIIIII'~
be~keDt dat de. opT""ag- DOlt .. oor
nr'af_.
tijd op bet '~eel
.. 1 '1umDeD blijven,
d~rsteuDiftlf .iluJf81l. Hed~YODd aal de ..oc.:elliial
I' jo obdv
patroDalle eu rn
Hn
LWt..GeD. SlIIyUl ea d, "tru:i.en-D .... bet ,.,.ent.

o.D.... ."..,

.-w- .

DB ....,....,
.......
A.&.oIDJL"I

".r~

•

~mt

eR ~~.

LONDEN.
6 No ....-De
dell b8l'r Salll Solomon een
hem buneD
danie betuigende
waarop hij de inboorlinl(raaeen
ka on!iersteund
beeft. • Bij bet
bet &dr. maakten de beeren J.
E Forster en Sir Wilf'red ......."....'11·
nn lof.an
den beer SololDOn.
gueD
deu raad teo bute
dat [EIlIJr8lanld
met bi.tt~relltki,nsr
TAuAITAD.-Het
",ed.r aldaAr-de
T.. ~ R.. politiek van Diet-inmenpg
Zlliti Afrika lOud. ...olrn,
ell
rnltl _t niet of liet VIIG d. komeel k~.l-ia
hanue _k.o aan de Koloniaton
TrMmd . " nacht' vont. " d..,. biHe, ..n
Ile' M.,i.lraat beeh .icb, dank het fraaije s&elael van IateD_
stl'8horderiDIl
in dit land lI'ebToikelijk, II.D~aaah
1l~.i.D 6. vijf KaJF..ra, ai~'eerde
veedie'An, mj te DE BEBB GLADB'l'ONB BN DE CLOTUBE.
laten omdt& pr ,eell bewiJS telfea ben te ,inden il;
EGYPl'ISOHB ZAKEN.
maAr da.reD~a
beeft bij, in een .u1l ondér da
Sebut.-crdoDo.D,ie, nitspruk II"'dtar, t8jl8ll .. hoer
die, naar bet tcbijot, IOllder eijleoHjk Jewel" te be&i.
~'eD .ijo .ee
d.t naar b..' khut Ilebragt ,,-afd d.n
LONDEN,
'1 Noy.-Dé ~
yan hed.n
Hottentot diê Itet bra.t hed& ontnomen, tn wel op
pond dat er fet'n m )fel ua w .. ol d. BottenIm morgen meJdt dat de heer Glad.tOoe dreigt om
bact hem eea bebOO1'lijk~ magli.illl laten kijkttn. al te treden, teDlij de CIoture eD de yoorstellen
zi jn reden eebijn" rw-'
le lijn dat btt..
te Rn bet Goayertlemeut
Glad.tone
'met betrekmager "' .. om lOOur 'fenoerd te worden, .en .....
FinantiOD: aangenomen
bij u'ntond Dur deo boer guredea op ",lell.l .. t h-t king to~ de Egyptische
Geeu van·. beide k.m uitgesteld
+I!I' nalU' bet acht w.. __ IO~'", .n bet _ ~8111 wordeD.
ne heer G1acf1taDe hoadt staand. d~t
onr MD vel'lfeedillg eeue lP"oiden,
du W, 'fOl· worden.
eo Frankrijk
beide,
,en. den M",iatrlult, geen _Il .. ar d.1Uk !le- er plaat. ill '001' EngelAd
il'll4id. Koeten "'erden. aao k.... r met tOtOp.... n, ea,dal ala Fran'krijk sicb te Tunis.Yersterk'
en
lijnde dit vol,ren. een uittpraak "'aJl bet H~
Ge- de Congo koloniseeri luiks' yoor all~ het beate
rell'tahof ill JIIlke .. ktn, "'Mr ta,en. d. ta..et& IIIn kla- sal lijn.
komt, onwew,r.-Een
neemd hu",elijk iuan bee
M'll'irtnlatahof lI'eelor.D, nJ. tUlCben een pillwanen
TRA.N8V AALBCHE ZAJtEN.
Slaamechen ABbier "en een Obristeolll.itJit ~l" .. n
};nge~ben, DAAIll. Eindelijk i. nOffle mel4en daL
IIIII'f*l1l,-d, 8 NtTQ.8'50 tl.m.
de Iwee Vri,_e
b.llen door den beerF~t,U.L.A.
iDIle1'()@rd,
pnbliek feniId maar inw.boudeo riju, en
c!at ...en onderbuclech unbod VU .£240 .oor cle nr.. i LON DEN, '1 No., -De Edele beer 4abley,
it If;leslaPn.
Qnder .... retaria Y1LIl Staat ...oor cle Koloniën,
heet\ Yerkl .... d dat het 1'enoek
dé Traos·
DI" HoLL\ll1l8CJl1l A7IU1U" " ~1Ul 11 II. ~~
n.aI &aD de Britacbe Regeriog om een uit brti
eell' ani.el 1lÏ' ont' wad o.. i d. -Hol)lll""
~eweiaerd , eD dat muu
landnrbuilintf n~ Z. Afrika o..er, 1D8& aanlIIerki... ding v.n grondgebied
.,......
'
Jen waarin betootrd ",ord' dat HollaJldlChe: boe,.. Y8rd~N AIIherstoringen
oo,{Urne op Eo,eleehe boo.o naar Z. Alrika jkomeo,
lli.olf·lijn OlDlla Jij naar de Kaap ,aan En~an
te worden, enl., bebbend. wij OD~ ye",ond~lIJt:. '-'
kenoen lPif"etI dat 111&11 in Holland geen.;.bndk
K A APK 0 nON
I E.
mu.kt 'faO de Kaaptche EIIIIipatiewe&, die lancl)ullai
I8re in BaAt .teh 0l1li 1'OOr nid naar de Kolonie w
[WID-UaIII:UIf8CB. 5110WSUItUIUGII!fO.]
komeo en na bllo aankOGllt land te bekolDen. \\"11 io
di .. unmeikiDgee .oor ODi Afribanderellet
DE BEERI':N
SOANLEN'
EN" S.\ UER.
riJute ia, 'fiDdt _n iu bd ..olgende. ".WAt 'belleft,"
181ftonll! tijd,eDOOl, .. het ,""oeren VaD bud.nll: ..
ALIWAL
NOORD,
'1 No •. -lie Premier
lieden paar de Katpkolonie onder de
a.ai' .... rtl'okken.
pue",euen
lij hier o~._..,
4lat hel one llehJ:4 is bed.n'&morgen nUl' QaeeliUo.n
voor Inboorliog.aaken
nrirekt
il, dat door beD t&o WIe dil be"oord. te JelClliedeo~ De SeeretaN
een dag of twee naar Buatoland.
tot t"eemaa! kif> .. b,rihelljk inJiehtiDjftD lijD !len .. ,d aan den heer William O. Bamel, Blo_IdItreet 10, London E.O., lDI&r CIa& op beide 'bri ....
BRUTALE
DIEFSTA~
~.er
enig allt"'oerd ",erd ontHngen.
Not rija
wij in kenni, gesteld met bet feit dat eeo ~D.r
PAARL.
'1 NOT.-Afrika AdoDie, een kleur.
landgenoot8n, Mn'frage gedUII hebbelld. OlDODd.,
ling, .tond bedea yoor d"1l Reaident .Magistraat
de bepalingen der .miptie"'"UIIIl
Ilil band.,nbteregt
wegeD. eeu allerbrutaal.t~n
di.fatal.
man (timmermaD en bOlltlAfrlr) Daar Kaapkolo,ie
",ordeD ver'fDerd, al. ant",oord van deo hHr BG",et Tegen bet ei.nde nn
yerleden
w~k
bepf' de
ontflDI eeDe ~elecM
eireullire lIIet biiln.n
fluangene
&loh naar de plaats "lUl aen beer
brief in' d, ()ail_e
taal, ",aariD hellll -eeDft)~di« Pem.
Hugo te DaIjou.phat, elO s~ht aldaar in
werd _~
....ld, dat hij al. paMaIlillr 1#(., dR het oreld _ ... tien .... n de beilte
uit en
lri!woolln ,,",ch'pri)! per .womboot naar Alrika
dreef' ze koeltjes door de Paarl naat Kaapatad,
]rODjra&D. Natuurlijk, lOOwij. "''' onie· meni ook
wel; dat bad 1liienbem .ut En,eland niet to het al",aar bij se aan u1r.ren Adama, een s1agter te
£150 yerkocbt.
'roeD hij geD.ublCb beh.DeYeDte melden." Dit i. eeD heri~ "'at Wood.toc~, y~
arreateerd werd bad bij £100io lijn bezit.
one jui" niat ,enrondert,
mlar "'at wel ~ij1l
onder_k
nn no lrant 'fan bet Afrikaander p.biek
'erdient, dat er wel dell.liill: ..oor lO.n lI(Oetoa
EN SAUER TE
door d~ ~nten
der Rejrerin, in EuJfeJlnd liM DE BEEREN SCANLEN
"g8Df8werkt te word.n ala be&op aalnDer ~D lorALIW AL NOORD •.
landem gee.ld il.

aangeraoa

,_I'8lreD.

JLOOJ.I'.

o.uv_,.,.

no

OVERLANDSCHE TELEGRAAFlHENST·

"laaa·

~""I

.0.,.

oasen

ALIWAL
NOORD, 7 NonJkn .. -Giat.eren
.Psn.IPuo'lll'1f.-Ret Periodiek Hof ald.lI1"lPef&.
~nd
bet finale onderboud
plaats
lIi"praak ,olgena ",ellie bet Gemeen'-'biaulU' namiddag
f"D re,t beeft .ogel.traÏleo uit de .Iraat te achten. tU8Cben den Premier, den Seere .. ri. voor InVoor het OolDitl .. o den Bond lijn llekol8D de 'aren boI>rlingsUen ell de B .. ato-opper~fden.
De
LoIlW du PI_i.,
HeDninlf Smit, en R. S'III'ie,ere. ameni:om.ten
",aren fan privaten Mrd, lijnde
D. heer O. JI.,.u PI \Oen "fllIIl., van lijne lftIjiDif Kapt. Book de eenige aan",esip
beambte;
naar bet Co1Igree. Bij gaf een ..ol1edi, nni"
;be' Sedert Vrijdag lijn er bijeenkoms~
geboaden
dourde Illeer dan een Dur. Toen kwam ter ipake
"Wapeaeebouwing
eo acbijflChieten." Er 'f~rd .. Iria~eren nond te ses uur kwamen de opper:
na:den
tQeatand y~n
beel _t over eD weer 'f'lIProken en eindelijk ,hlll111 boofden en raadsleden,
te ..oren ten yolle lIitg~lega te bebben,
men op vtontel no den beer A. Venter IDI be' aken
heeluit, daL er HInt l"81el. loaden opgeeteld -.odn
bijeen om te booreD ",at de Mini.ter.
uiteinde·
:hoe bet tcbijflcbieten gf'bouden 1011 ",ordt'n, 811 Den lijk hen te Y8r~en
hebben.
.
. le dan voor be' PaWiell: 1011 breollen. VaD da 'IIta!"DDebeer Sc&nlen uide: _" Bet nrbeugt mij
aOQ"iDg Ja "ieta ge",orden. Daarna kwam DIlate.- de gelegenheid
te bebben gebad om eenige
Iud op bet tapijl. op tOOntel no DI. Lioa ~bet
der yoornaamate ..ertegenwoordige~
.. n d. Ba"'erd de be.prekinlf er .... aitgeateld, en -" er
te ontmoeten
en ik beb .,aornamelijk
eene verg.derialf ~
op 11 Nutember, o... ~. nto-natie
het fo,rdeel ge"oeld .aD een penoonlijk onder.
,atoland alleeo~ HeS .. l "..kd _ ... 11 de
houd.
(jj hebt mij eene mtnoodiginr
gebragt
nrg.deri"-"
WHfln die ooit al bier gehoadpn if.
Ed. VooniUer _lite
aan de 'ferpd ..rillg Wkad, nn
Letaie en Lerothodi om uw land te bezoe·
_da&de M."ittraal
om , uur bij bet bntOÓf lOU. ken.
Bedaokt hen hiervoor, maari segt dat ik
",.. en en 'ferWijd sea aijn
u d. mende"_1II
Yan die uitDOOdigin5r en die yneudetijkheid
dllU' ",ilden onlilloeten, om o.er eene "nto~o •• llng
omaianditbeden
geen
te IJmhn,
di.. aij op 00J..1J..", wild.n boid .... ond.r de, tegenwoordige
.n na u ge.proken
en
Hij ",i1de gnr.1f w~lett of bij bier .riende! t>8 georuik, kan maken;
krijgeo die ",ede .wilden werken, dat ijl 'III YOUedig in de zaken op Buutoll.Dd biltrekking
£1 1.. er Toor te Juen.
Ik ~eloof niel da' .. ~.. bebbenq, getreden te hebben, denk: ik niet dat
'fan p'eworden i.. Wint de Bond w.. nn, bel'" !<en er nu eenige nood~ekelijkbeid
...oor mij bestaat
bet bellon te l'eIf.nen. 3et "''' .. 0 .re_Iijk
0l1li Buntoll.Dd
te beaoeken.
Il: ~rtrouw
dat
maar bet heeft mur min Ilere,ead.-I'beet
de dag spoedig komen till 'lll'&aropik'uw land al
dll PI_.,
omtrent eta belf nllr nn het dorp,
kuDDeD besoeke.
ell u daar ontm~\eu
en dat
een groot ti jg~f'III'i jf je, d., er nrmaai in
."jj dan alleen Inllen bebben ~ aprekée oyer de
lijne .ealene dood te bi,Pen, na.r d. aDd.re
• .el ... ri· eD hft gelak nn awe .nAtie. . Gij
doen .erbai .. n. De Iaeer dn PI..
dub& da.
bebt pdgeyooden
mij te bedanken
"'001' de
niel' meer te '"",Mn, laa4, DlUr dePlellden
bedoelingen
die ik heb uitgedrnkt
JJemkkttlijk
mO'-'l&80lijne .el1lena bet weer !l'e-U "III'O""~'•• !
tonrlijk w.. he, nu bet mao natje. De beer
uwe belangen, en uwe waardeering
te kx>nen
noodi,de toen a! &fjne baren OP een
ftD het geduld en de .olharding
der lWgering
te paard wann dan ook pr_nt t~D
in hare pog;ngen
OlD eeoe ...reedSll\me regeling
Zij bebben eater niet. pbetreD din
nn
uwe IaKee tot .tand te bn.ogeo.
Dit
e..n ]lllArjakbalMD an elie raakten allen mJ.--Uj,..r·
Goan:nement
aanaardde
liet be8tQar"-me~ bet
RarutUr.
doel om den yrede in Buatoland:
'- bewer011 lrVu.-Te
Plp.nelorp-aijn de pokten
ken.
Ik kneder
..rees y-oor de Ba.uta.nalie,
de !lI',,", mll.r van &J lijderuijn .1IIiee1a .. )
. lOU waarlijk
ieder.
bandel",iju,
betreuren
boa~ilAal. Het getob oftr de duwte der
die leiden lOU tot haar nadeel o( yernieliog.
blijft doorgaan. T~ ClarelDOa&i. ond•• oc)nii'~"",
Ik ben er niet yoor OlD uwe natie te grOnde te
VADdeo beer Wr.nech "D'
..er,aclerilDIfIPIIOad"
lieD gaan CA uw land Hrbeurd te si.u ...erklareo.
beljleen Dr. WÓlfbt ven bet dorp
Gij weet dat de toe.tand hazwaarlijk was. Gaat
heer Nonnaa Helde a!~
..oor 0l1li
...... de saak tier 1000Ieu Dr., die -erD.
hun
de be_riDl
ale ware Claremont he'
de balll't der XaapltAcl OD,...., Wat eD
gelaoorsaambeid aan de RegeriDg 11.11811 .. "Ioren
De heer Ardel'1l8 etkfnie dal nl'f'J8r'. plek
bebben wat lij beaaten. . Dese Regeriog
heeft
I"DIfeeD kleiDe beetje .ail wat pweeet, IIIIMI'
iutuecben
all .. geCIaaO wa~ lij k?n om bun
de dat ale Olare.oDI lOO...uI .... ale de
yeraooeding te p ...eD. Zij sijn ~Yoed op 'II
"'Mrde er nel IDee, IlIldJee sOlIden lija doeMt_....
II.DJ. koeten, lUllen yergoeding y~r hun yer·
Dr. Wrirbt, na plai.pie- aan den
liesen kPijgen, en sij die naar hun ...roegere
voorsitter van be' l)orptbelt1lar en den
W'lleDt d.n bouw nn bel hospitaal te bel'.bellP'·'h- plekkeD niet terug kanoen of willed bebben een
disnd, nrl.llArde da' bel dorp ner v
aanbod'T&D land en woonllteden in :Qatbing éD
"' .... trO dat, 100 er m,ipd..r '\erfgevallen
Matatiele bekomen,
De heer Sauet'! en ik hebcI"D b. .... te Wijnbel'RJ dil lag aan bet
ben aangewelen,
en gij aohijnt ioj ~ sieD. het
'blei je", iD lJlltatlfen~d
dorp.
gevaar y&ll bernieuwing
der .ijandelijkheden.
beacbrij.inlf, der Olaremonleche YIU-IU .. '.,..
brief ftIl I)r. Ebden o'er dil on'l ..r'.... 'ClI 'f,OOf'
•• 'IMi •• _ De Regering wil ,eeD oorlog maalt .. rede, en
daarom hebben 1r1j opregt ODI beat ~aa.
om
.clijtd" lIIet te erkennan da' '. beereD
een need..... regehn.
der Bu~ltell
tot het
...erbo-Itfd WY. Een pur belu,a
Wright .0J,rd1lll, onder uderen
.tand te breageu.
ICeD kiod
een yuurIOn, wieu bewerinp:en door Dr.
bootje .an.tekeD en weder uittil .... ; maar een
Heden
.Iunijl' nrklaard en door Dr. M
'fUurboutJe kaDoeeu .trooljeD dak ~ brand se ....
den. Ook een atuta! Maleyen llwameo
ten, eD daD weet niemand het eintJe. Oorl,og
om op de beide doctoren te IChelden.
ID8t de.SUuto'.
beteekent
waarIC~ijnlijk,
sqo
bUrn .wlde daarop een lUDtndellllen&voor
~. niet ItelJig •• erbe!lrd .. rkJarinlpan
hul;' tand.
erkend werd dA& "l'IObiJleade OIIIJu,dljrbedtjl
Di~ IO~ een treurig ln yreeeeliJk; on bell .OOr
baddNl GIll DlahlDOM ,uil ~
!tet toell ialDmerwucIM _n..."
.".lIv .•'.....e
eeD .olk
de &auto'.
sijn.
Deab RegeriDg
ft andeH dorpeD op laM 'fuiJoifPllns
Buuf,oland
niet lateD YareD, ~ &Oht. het
en dit ~.d
aalljfIlDOIIIeG. WA' da
r.rJ.DleDt dit de }Jeat41 oploeaing
moeijelijk.
DIen Un ol t ..~~ KtIIII.. D.. beet.NIlI ...... ·I'....... ..1leD andereo
dan
ambtge" .. bebben, beeloot me';
week
nooten ea ik de .. Ir· ter band
nemeD,
RolMleboacblijn DOlf ee" ~t
I)Olrae·.alllen,,".
OorI,,! ia zeer kOltbaar, en de
m..uer
Groeaepuot IICbijnell de poUtl'!) ."I.II".'~
MIl

'1.. '

""I

,Die.
OlD

.01

,,_te

rilt

lar
'da

De
an

.u••

&Il

lOr

nlf

'e-

'.,j

In
d
le

st

a.
I,n
r·

t,

n
n
C

\

,.

,,1.JIeD

,

I
I

'*'

i
bn!

~:t

"D

.1.

~<l.
..u

<

gal.

,-r

o~e j
liJD:
..... r'
diee I
loor I

PÓItb

1I6oOJI

PbeTY'O ..o... -Een
jdl'Ollw
.. 'fk,U. .,..
door bAar olll.lId~lleden
~e1I
jlluiek1_0 bier eh daar in hel dia"'" te .....
du. 'faD de een. plek Da&I' de uden; maar :0. h~
li i eetI habe&je, eIJ da, ... a! • dani, 1_
0lIl
8t~t'd. bij Jicb te hOllden. Zii .wa. ,du! OP )lel
d.nkbeeld 0111 een .. ndje te koopen,bet •• , eeD
e&8ri, laken ftu1tevea ,. al.uten. eo lI..t ~be~ie ., in
te II!tteD, 1D81 eeD jl&t !n be' lakeD ~1IIlf he, h~~
dool'8tAk.
Dil mandJf', _t ~ IIl.. bowsl, pt &lJ
mt't de ~r
.ed., den voer.an Yelloe~",
0l1li
den lai,botwl
UIl te wenden ala hel babel_" _on
te acbreen",eD, en haAr'plan eclriin' ~
gehakt &ill
lijn. Olll.np werd er bIer .eel la_ai P~
oYer
i~mlllld die een klein kalje per poa& had 'lll'tU.. nrunden, maar ale _n babetjes er mee Tellend$, warom dan ook p:een b'\en 1

,roortill' iD
dv I
uije:
hi..r, ,

loeeph

weee het plegen
Nog meer
verhoord &ijnde.
de jurie ge~
~
en de Regter ~
hem tot twee Jaren d........
arbeid.
'
•
, Job EM,I.I, ~uldigd
Thomas Lota ~
te hebben door ' op hem te schieten, pleitte niet
!IOhldig.
Thomas Lots 'getuigde dat hij op een Zaturdac
avond: met eenige andere vrienden door de Tennantstraat
wandelde.
G15vangene had hem
toegeroepen "blijf staan." Kort daarna wu.
schot gevuurd dat hem in den arm trof. De k0gel zat er nog in. Wie gevuurd hael wist ldj
Na nog eenige andere get.uipl ..
te
hebben werd voor de gevangene o~
Martha Jones, die TerIrlaa:de
t &il met ...
'rIUlgt.'Degeloopen had. Zij ward ~
door
eenige jongens die baar IlOO wel ale geftDPDt
op den grond wierpen.
De Regter ried hier den
e acblllctig te
pleiten, daar dit niet een
atiaf· .... ;
maar gen.n.gene wde dat hij vie!' goeiniaen bad
om te bewijzen dat hij wae
en Iiestolen
en in selfverdediFg geschoten had.
Nog een getuige werd -.erhoord die niets bijzonders te zeggen had, waarop de gevao.geae de
jurie toospmk, zcggende dat hij aangerand..,..
door verac.heidene jongens,' dat.hij uitgsoepw
had om de politie mBlU' niemand _
opgedaagd ;
hij had toen met aijn revol-.er geecho~
drie
schoten in de lucht en een vierde in een ~
~
met Lots, dat deu in den arm trof.
Na een korte ~
van den Regter kende
de jurie ge~e.
schuldig, waarop de :Regter
hem, daar hij ~
vier maanden ID den tn.k
had geseten, vier en twintig uren ~

LOYALEN.

,8 NOT.1882.-0e

oorre-

Jdurrt4ll18int nn Masera op
"'eroot waardiging8Yergadedoor de l01l11en gehou,den,
Drcllte8te~tt1 tegen
een brief die >gezegd
siju aan den beer Sauer, en
tie NqrlA(Jf''' POIt ió hf't
ont.kenden er iets nu
te doen ~ w.illeu hehben
.I..IO:' .... J,.u. Neko
ontkende ten
. geteekend bad, en
bad gestolen, ter zake
Wi~.ljf(le yerklanng geteekend
ziekte belet, om den
oord te bezoeken,
en Leshnburn
sijn in zijn

NOT.

1882.....BaaQto

Dllar Buutolalld
Naturellenaaken
8Rlllat:ol~md, maar l'al wel·
Ka:r.JMIIItA<l, -rerire ltken.

Da yier ",eken weg.
genII en ger,pporleera
VV ed~r buitengewoon koad
JDooije loonige dageD met
Handel .. rbetert.

Udlter'enl t.ee

WI!!7"!I<!f'Durlw;
sambreelmaker,
stond belchuldigd carl Hans Linstidt aangerand én hem beroofd te hebben en pleitte niet ac.b.nldig.
C. Ho Linstidt, verklaarde dat hij een timmerm&D was eD aan den Someraetweg
WOODde. op deo
9den Juni], omtrent 9.15 n.m., zag hij ~
staan op den hoek van de Loop- en de .." atarbotstra&t. Gevangene vroeg hem wa&:: hij 'III'OOtlde
en op zijn antwoord reide hij hij wQ.OAdeook die
kant
nit
en zoude zamen loopen. !l'oen zij
voorbij
de be~tsen.
waren werd hij
neergeworpen
él9Ql" - drie mannen
di& OYer
de Groea epuntsche meent aa.n1nvameo eD ~
haalde gevangene &ijn beurs nit Eijn zak, terwi,l
de andere mannen hem T88thiel.den. :Kort daarna
kwamen eenige meruehen langs: het pad !!Il ~
liep gevangene m~ de lUldere mannen weg. Drie
weken daarna on~$tte
hi' den gevangene, herkende hem en ga.f hem der
·tie in handen.
James WillOu .
4at de laatste getuige bij hem ge'ivoond had, en dien &Tood ofschoon een glM ~
hebbende, niet dronken waa.
Charles . Lucas, , een konstabel, ftl"klaarde dat
hij gevangene op beschrijving van Linlltidt had in
hechtenis genomen;
EOO nauwkeurig
wu die beschrijving.
.
Voor de geva.n.gepe werden daarop de 'V'Olgende
getuigen 'verhoord 1Charles Dykman, die verklaarde dat ge~
van negen tot een I) li 10 minuten l.&ter in Eijn winkel boven in de A.l¥eystraat wae geweest.
In oontrafethoor,
vwJdaarde
getuige dat hij
geen datums kon herinneren, maar dat ~e
hem geaegd had dat de datum den lOden.T1lDij
was •.
Adolf Petersen .Jdaarde
dat hij een kind 'f&D
geVlUlgeDe, dié d\) muelen
had, hf,d opgeput.
Hij was in het, huiJ van 7 nur',
a'ronds tot den
volgenden morgen'ien al dien tijd waa gen.ngene
niet '!lit, dan voor ~ lnvarti.ertje naar deo ~
In contr&verhoor reide getuige dat hij aeIr.er wu
van den datum 10 Junij, omdat die datum in de
daevaardi.ng stond;
De nitspraak wa.a schuldig, en het vonnia, daat
hij twee andere v~lI88n
achter den rug bd, w88
il" e jaren d~beid.
NAlODDAGZITTlNG.
A.A."flU.NDINO.

Ro~rt Pa.veizig, een ban.ketbaklrer,
stond tielIChuldigd op den ~StEm September 1882, in den
spoortrein tu5scheniPapendorp !!Il Jr.aapstad, zek_
Rachel Daniels ~
te hebben door te
pogen haar te zoenen en andere vrijheden te plegen. Hij pleit1le :met ac.b.uldig, en werd verdedigd door ail v. -Innj3a.
,
Rachel Daniels v~rklaarde dat rij per tnin VlUl
Wijnberg D8ar ~pst&d
reisde een paar maaadeo
geleden.
Gevangene was· in een rijtuig .oor de
hare, maar kwa.m later bij haar ritteu.
Nadat
zij Newlanda voorbij warën bood hij haar kooks
aan, en op hare weigering nam,.hij. haar zakdoek en
plaatste ze er in. Zij liet ze liggen.
Toen Eij
Papendorp voorbij waren probeerde hij haar
sen en hare kleederen op te ligten. Hij bood haar
ook lOs. aan. Zij weigerde ook dit. Net toen &ij
te Kaapstad a.ankwamen trachtte hij haar uit het
rijtuig te IItooten. op hare klagte WOIid hij-in
hechtenis genomen.
. Onder Contruerhoor
verklaardde zij dat Eij
ge en getrouwde vrouw WIlS, en dat toen de kondukteur
aankwam
Eij den zakdoek met koek in
haar hand had. Zij had ge'YangeDe weg gestooten. ma&r Eij had niet geeob.reeuwd.
Charles Bandall, kondukteur, getuigde dat hij
de laatste getuige had Eien staan op deD. platform
buiten een rijtuig toen de tnin stilhield.
Zij
scheen erg opgewonden.
Hij boorde ~vangene
later aan den voomum zeggen dat hij máar liet
&ijn arm om haar middel. geplaatst had, en dat
daar toch niets in It&lt.
Hij sprak ook iets omtrent koekjes.
Onder contra verhoor zeide hij" dat de gc'f&DpDe
gemakkelijk vrij had kunnen komen ~rdat
hij
gepakt werd,. maar dit niet had gepoo~
te d~
be verklaring van geT&Ilgt'J18 voor ilen Kagietraat afgelegd wu dat hij Recl1el om een
gevroa~.
had maar Eij had ~
indien EiJ niet betaald werd. Bij ha(Uaar-toen
lOL
gegeven, die zij aangeno1ll81l had, eD daarop: bad
hij haar gelruat.
.
Na een korte aaupraak. van adv.Ino88r die er
op ""'eel! hoe gemakkelijk bet wu een beeChuldiging als deze te brengen en hoe moeijelijk baar te
wederleggen, en een toespraak van den 1Mgter
wa.arin hij.~t
adv. Inne8 ~
had bMamde,
kende de June den gevangene niet ac.b.uldig.

_lrue·

ru

KROON.STAD.
28 Oot. 1882.
Onlangl
hadden wij het genoegep en de eer
pnzen geliofden 'ell geachten President in
midden te bebbe •. Hij werd eer"ol ontvangelI
pp Donderdag,den
19 deter. EeD aantal bDrgers
ging hem inhalen. ~eu fraaije eereboog werd
pabij het kantoor gemaakt; bovenaan prijkte in
I!{roote letters:
.. Welkom
te Kroooatad."
De
!kinderen zongen op hartelijkeu toon het .rate,
~ijfde en laatste veMi "au bet O. V.S ... Valk ..
'ied." Oe kinderen Jueu toen een adree, "'&&rop
rz.H.E. dadelijk mondeling antwoorddé' e'''' Ila·
~erband schriftelijk.
lo den &fGnd bad men ter
~jner eer een ooncert. Den volgenden dag bad
men" Wapenschouwing"
eD dien a"ood (Vrijaag), een diner. Op Kaandaguwrgen
yroeg
vertrok
hij 'wel voldaan met de fee.telijlte out·

00.

Jangat.

.

op

. Wij bad den gedarig mooije regeDIl.
het
oogeliblik is' het weder aan 't regeneu.
Het .cld is mooi.
Van de goud ...elden zeer goede en vertrou",bare tijding door peMionen VIUl bier.
Het bo.engenocmde
a.drei eu antwoord luidden als volgt :
KrOOIlIIad, uet, 18S2•
Oen HoogEdelen Heer,
Dtn HlI8r J. H. Brand,
Prpeident .. n den Oranje Vrijllllat.
Hoog Edel .. He..r,
Het terblijdt ona, ItlerliD,en d81'Pabliek.eo.
!ememen~bool
alhier, dat gij Kr00uata4
~k
,....r...ert.
. .
, Wij heeten U.R.E ..... 1 harte wel)rODl,en ..__
kereo u no onae to6AelY.tII;euh"JdIlU boojraehl:iDlf.
Met daokbaarheid willeD wij IlWell ooYenDoeidllD
ár~i<1 tot blo..i J!iII ",ebijn 'fan delllln Staat nlleDDd,
ea u 'fan harte ~ds rijkllen .. ea t.oIr'III'e1llChee.
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CVROEGER

W. INNES),

ZAD'-L- EN TUIGMAKER,
o. 24 Darliagstra&t, tegenover de Parade
'

KAAPSTAD.
goed en gemakke-lijk

TNDIElt gij oen
.L. wilt :,hebben,

Zadel
vraag da~ na&r RonERs, en
u ,oor het nam8&kll6l, want er is niet
&onder het nierIc van :A.i T. Rt1'tT!:B, ZOO"ei
binnsn ala van· buiten,: daar bij de eeniJr6
r is YlUl het beroemde lJ.."1f1'l Z41lrt.
.Repa,.ati~8_~~~__~e~~_6id ui~gevoerd"
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JAMES. :M. CROSBY,
High Sheriff:

Higb Sheriff's Omoe,
6th November 1882.
lHSTRIKT
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~one, 1 Gun, &c.

~ .'

eB~,GtbQte,;
~~--~.~.~.~.

'I

the Suit bet~
SruJLUt 1JRoTHIRS, Plain .
tiff., aod AD.ltJIRTUS FaiDIBlel:
SnoLurG,
Defendant.

or

'.'

B'I~QEMVAN.
I

A Z. B 8.

:'i.Ks:eeutioD of tbe JUdglDeDt ot
Oireuit
. Court in the above Suit, a Sale will be beid
alt Dt'fendant'. Re&idenoe, Hopefield, in 'be 8IIid
~i.triot, on Friday. the 17tll November, 1882,
the (ollowing.
:-Ustlal
UMrtment of
~ouaebold
Furniture,
Kitchén ·Utensils, &0., 1

','

Prijz~n; van ~'~~n~I1,'
:VDo.rtaad:

:r_'_I
:r's f s
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