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~rNfNllJlKE .AILD~NS
'l

ml 'Publiek
den Insol-

GIL.DEN- LINGTON,.
-I~'~ ,~~JJ.

.KLEINAU.
raaruil[]lt!rtS . in het "

'Leger,
52 .tengracht.

bereid' Zieke 'P~[deI)J
Beesten, .Schapen .te ontvan-

gen om die volueklS de regelen der kunst
te behandelen welke ziekte ~j ook
mogen lijden. meeste ~rgzeJ- be-
steed worden de gevallee die hem
zullen worden wd, .eri daar
hij in het bezit van deugdelijke 'ge-
tuigschrifteri, hij zich overtuigd
voldoening te geven.

-E·"·"·'L..:' ,:,' ,',

,. '. '
fOe StoomboohDutaehappÏj "UNION"

(•• LnalT.UD). ..
p. "toombooteD de.. Maatschappij

ba TU Kdpttad DaIl'
, J' ENGEL~Jj,

'Jia MADl';JRA, om deu anderen
. tI! ST. HEL)jtiA' en ASCENSION
"eno. op bepaalrle t,u8acbemij<len.

0111 de Veertlen Pagen wn Extra BOot
. teil.,. -te lfaalbooteo 'in. <
.NGLIAN, Kapt. OWEN, 29 Noyember.
~PARTA.N, KApt. IhuKP., 5 December. '
.OOR, Kapt. CUNEII. 19 Dec.
!PRETORIA, Kapt. BAINBRIDGE,2 Jan: 1883.
~UlC bJ KllSTtU\ KNS hN .NH'A
Vertrekken zij WEKBLIJKS, na aallII(OI_

nn iedere Stoomboot va.n Engelftod.
Retourkaartjes wordtIn uitgereikt tegen

lIIi.derde Prijzen.1 Voor V racbt of Passage doe men aanzoek
~ '·U.ion" Maatschappij ..
, ... TROb. ~'. FULLER.

Direkteur-Geocl'IUll voor Znid-Afrika.

1STOOl'tfBOOTJlAA
I " U N ION."
BERIGT AAN CONSlGNÉ'S.

Potbergache Eze~ Ge-
Ongeleerd, van 2 tot 4 JILl'eIl '-

i Potbergsche Paarde1l, Ge-
Ongeleerd, van 2 tot 5 jaar

OP

WOENSDA.G, 29 NOVEMBER,
ZULLgN 'Boveugemelde Ezeltl en Paardeir'

_ Publiek worden verkocht uit de Markt-
kraal.

Zij zullen ~eke" present zijn, en zIJn lnsre- .
kocht en met zorg opgubl-agt door den welbe-
kendeu

gereedschap

"""''''Cl''.'''' e0ogs t,f>e-
itl: ' E. C. HAMMAN.

'Vdiir,!:"ton,15 Nov. 1882.
J. FRED. PENTZ st CO" Afslag8l's.

zich

1iL~ ~
PUBLI~KE VERKOOPING

Pnblie){
OPDI

VAN
VA.N

!VIDEO MUI1.JE~..............r-;»

.December
Slagts~hapen~nGeiteBi

I
I. I

VOORTAAN. zullen geen JtOOOcrenworde,
afgeleverd door de Onteehepinge AgCDtetder Maatscbllppij, zonder inlevering VIln d

"Bills of lA\dingj "die vroegtijdig moeten wor
8e. inf1;ediend.· !

cl Bills of lAding" voor rzoederen op ordefl
f8C0DlIignecrd moeten ingediend worden te
laat.re der Maatscbappij ale tot hiertoe,

t T. E. FUL-LER, .
Algem~n bestierder yoor Zuid Afrik~.

~apatad, 21 Junij 1882. i

Baar _eland en Antwerpen. i
J)E KOl" Maalstoomboojt

ANGLIAN, HE"R~
OWEN,GeZl\gvoerder, till al~
boven vertrek ken op W oen~.

dag,!!9 deser. ten 4 ure n .m. PII!ls~!,il'r8ge!ievep
aan boord te gaan aan de Oostkaai (Alfred Dok!)
ain later dan 3 uur n.m. . !

Voor Vracht of Passage vervoege men zic~
bij de Stoombootmaatschappij li Union." ;
___ - ._ - -~-- - t

N aar Engeland via Madeira· I

I·')R' Kon. Mllalstoom_?09t
. SPARTAN, H. K ORAl-

, . PER, Gezftgvoerder. zal a~1
boYeD yertrekken op Diugsdag, 5 Decembe.
ten -4. ure n.m, PIl!ISIlgiel'A~('Ilieven aan boor
te gaan aan de Oostkaai (Alfl·ed ~ok) ni~t
later dan 3 nur n.m. Op den seildag z~l
geen lading worden 1\llDgeDomen. . i

Voor Vracbt of Passage ~e~;oe~e ~~n tlC~

hlj d. ",oom"",.. Uo",. I
1

l.UIIJ..AFRII\AA"'SCHE !

KO~INKLIJKB MAILDIENS~.
• i

De " Castle Mail Pachels" MaatschapPIJ.

DE Stoombooten dezer Linie vertrekken v~n
Kaapstad naar Londen om den 311r!el'lln

Ding8dag. via Made1I'& en Plymouth. e
lint Helena en Ascencion aanleggen.!e 'lp
bepaalde tnsschentijdeu. &:toql'~aarties wonl(11l
lIitgtlrtrikt teg8n eene vermlDderlnl< van lO.pcr-
ClBnt,tUS8cheD Engeland en de Kal\pkolollle ~n
N~. i

l~L
No~. 28.-CONW ~Y CMiTLE, Kapt. J.

JJl:FFRII8. RN.K
Dec. 12.-WAR~ICK CASTLE, K~pt.J.

ROBINSON. "
Dec. 26.":"'ORANTULLY CASTLE, Kapt,

H. YOUNG.
1883.
Jan.9.-DRUMMONO CA:::TLE, Kapt.

JONI8, R.N.R.
ANDERSON (_ MUR1SON,

_; Agenten,
-------____.

KENNISGEVIN
VERDW AALD OF GESTOLEN VAN .
BaX.I·"lmB BEaG. .

DE l\IADER &; Co., in8truc-
_ tien Ont.ra"iI",.>nhebbende, zalleD op

bovengemelden Verkoop,ing honden yap
het volgende :-

3 SIngtossen
3 Vette Koeijen
1 Kerry Bnl
1 Ezel Hengst
1 Paar IJ .....,·"lltrlllmelRninl!,3 jaren oud, vol.

gedres8eerd
Ruins, goede vracht-
rijpaarden

ALF11 URE,
VAN RYN, "THE NEW'
EVIDKO MUILEZELS:'

rnn"""'" vermeld, Verkocht worden ..
Vo;;;.,;l ....... uitgezocht voor deze Markt

Kapitein in staat gesteld ze
geschift om dadelijk aan het werk te

nieu ws voor den Boer, voor
is gedurende twaalf UJa.a.IJ~''f

. E. RUTHERFORD &

Til

D~URBANVILLE,
or

OPEN DONDERDAG A.S.,30 DEZER.
EEN TROEP VAN

700 GrooteZw-areScha~n
EN

300 Do. do. Bokken,
waar de Vogels

Die in Vette conditie ter Markt zijn
gebragt door den Heer J.VAN KUILEN-
HURG, zal als boven worden Verkocht
door

J. J. HOFMEYR & ZOON,
AFSLAGERS.

Veren
w (voor 4 Paarde u) I met

.. Louisa Schilder.' E.
Q.
".~.~

. I~~I~,van
~

2,000 Uitmuntende Kaapsche Ba-
mels, groot en vet.

Los se

IC}.);'"IS, '1-:\'l:-1G wordt bi.j .!('z.j ge!{eve.n 'J
"L'l'i.~.'uvali K.",p- .:"t. Je p.icht iu.r ""'II den To! van deu Sir' <'
e- LJWly I'"s ell .iicn "an :\lostertba,ai voor bet t
kocht de vol~lllde ,j'ial' li:-f--:_\ l,ii PllLli"k·, V(·ilillg 7.al aallilCoo'!en fj'
deren'~ . Wor,J'H, op \\'()I'::,\:,i)' (j, .:1 ()ECKM:BIHt j,

!. lciR:!. l('11 10 ure '~\·""n!lid,l:o:::~, voor de Ma-
gist.raatshof G"buIIWCIJ le At.'lIenb06ch.
DE HElm .J. G.. \1.\ II E R, AF~L \GKR.

Op last van deu H.a... d, .
G. MONTGOMERY WALK~.,.. "

Prokureur, ens., ~
. Secretaris van d~n AfJeelingsra:d. <, .ft:
Kantoor VIl.U den Af.Ieeliugaraad, . "'\,

Stellenbosch, 24 Nov. 1882. . 1

\ ~

__:....;....,~---+-A_· f:S_·lag_ycl'. TENDERS lOOR VOER. t·
At'DEE£INGSRAAD. If

ft
M
}~

us.,
~IUUR"

...... ,,u-.llJL..oq ... BURY. UIT DE HAND TEKOOP.
-VERKOOP

,DANIEL F. G.
(}aledoll.

van HENDRIK
•

Kabelga.re1l
vc;".'tJJIUIlI'. Touw, alle grootten en

in zijne hoedanig.
van bovengemeldelI
lauts zelve, Publiek~882, OPGE:M~LDE Schapen zullen uit Je Hand

te Koop worden aangeboden, ter plaatse
"Fortuin," digt bij Matjestoutein Station, op
nUN DEIWAG, 30 NOVEMBER AANST.
Zij zijn de aandacht van SI~gtera overwaarpig.

. A. C. CILLIERS, Sr. en Jr.-
Paarl, :?5 November 1882.

,"'·'l

Scheenstadde .. en verscheidene an-
et wrak onhangen. Al
I ten gerieve van Koopers
en opgeveild.

OK:
t Winkelgoederen bestaan-
, Vette- en Kruideniers-
verscheidene andere arti.

't bijzonder (lP te noemen,

jr gelegen in
~orgen, 3n

De\Plaata heeft
is, uf.tmuntenden

."r,rUm Le~f:lDde Have. AFD~~LIliGSRAAD
S'l'ELLENBOSCH,

,t 2 Halve
4 St 1 Kapkar op
4 Gistk 1 1'Ilardewagen
1 " Mush ] Std Tuig
1 Brund . 1 Zadel ell T
1 L~gger: 1 Kóe

G' Pikken, ens., enz.
I

~UISRAAD,
del' Ve~koopiDg zal worden aangebragt.
BOBUS, ENZ., :E:.Z·

" : J. J ..D. BUIJSK. ES,} , "Guratol'én.
J. H. F. KLEIJN,

r.i KLEIJN
i ,

worden! verkocht:
SLAGTHAMELS,

I .
1882.

VERPACHTING VAN TOLLEN. ~.
;

EZELS! I !
ooping zullen de beeren
voor r?kening van den

L "!3roaland8" te Koop
OP bovenstaan

J. M-'DER
beer IIEN RY 1\-1
aanbieden

wa.t

aangeboden.

_-
EEN BRUIN RUINPAARD, cirka

jaren oud met een knopjeop de linker
Beeren 8chntmee8ter. en anderen 'Wordt
_ ondergeteekende niendelijk verzocbt
.adelijk "ennia te geven, indien gemeld .
bij ben mog. komen aanloopen. Alle bill
koeteD lullen door bem betaald worden.

C. A. DI WJj;T,
Worcester,'U Notember, 188~.

anderen geschiedt hiermede
heeft gemaakt om van nf 1
8 uur v.m, deze Markt l)e!ICDlIII[

soort Producten. .
Publieke Kantoren zal

de bet.rekking "an
hij de ~rie I\: lasse'

"BUN r; \v.\ TEL{ "
door den Ond"1'6~-

tot den 28ólen
150 per janr, met

ican ten moeten in
eu iu Hollandsch

APr..LIC'ATlES
ONOERWIJZ

PUBIJ1EKE SGHOOL
STOC~ENSTIWM, znll
teeken\le worden on
Daoember' 1882.
£30 voor Huisbuur.
staat zijq Onderwijs
zoowet als £nr,elsch.

rI"END~:ns, als zoodanig op de, omslag
g(,l~lPl'kt, zullen. ten dezen Kantore

wordeu ingewacht, tot 11 uur '8 morgens, t:
0l- nil1:!,sda~, 5 "ecember, 1A

vQOIt IJET LEVERE!( VA.N HET r
BESTE HAVERSTROO, I

te w or den :lfgeleverd in de volgende hoe-
veelhpt1pn, na :I.ij benoodigd zullen zijn, op
de ondc: gemelde Weg-Stations ;-

Ko-berg ... .., ... 20,000 lb. ti
Duikervlei 20,000" ~Q
Durhanville 2U,000 " ,
12Je .\i;jl. ~Iaitlarnlweg... 20,000" ...
Zoutnvler 144,000 Jl ~

~1c)';vbl'Hy 17G,000" '-\
Dieprivier 20,000" _
MPll k\l'l voor alles of een gedeelte Ten- .. \

(]erpn. Afleve. ing- te geschieden oogen-
blikkelijk na de aanname der Tender, en te
worden voltooid vóór of op SO April 1883.

Op last, _-
C. LIND,

van Stellenbosch Terzoekt
lh,,"'........ vOOr het leveren

als IDO~ vereischt wordeD
den Hoo£dweg, voor het

'1·.. 'HlUrnn. ... moeten den prija opgeren
zijn te levereu :

VA·rtt:..tlln ••• per 100 Iba. .
... per 100 Ibs.

. Haver... . per 3.bushels.
Gerst"". per 3 b'Q8hels.
Rog " .. " .. .., per 3 bushels.

bij don Ondergeteekende
r of op D I ft GSD AG,
1882. De laagllte 'ot eenige

"n'....''7.>I''''1 ijk te worjen aangeno-
u' moet g~d zijn dusda-

voor het venuIlen .van zijn
leu, als de Raad noodig zal

VOORSPOEDIG bevallen van een
echapcn DOCSTlR,de geliefde ~clntlZeno~te

'f&Il
FAUH,E, V.D.M .

.K. G. E. VAN VELDEN,
Ladyamitb, -:. )
22 No,ember 1882 ..

---_._~...-

BSVALLEN, aan de paar.l, van een
op den 22ate~ November, Mej-"---.l.-
CHRISTOFFEL UIJS, geb. zoo even
DOODDZ.IGT·I_- ll,r.;ge'\ing' t::1t de

Malmosbury AAN-
de BETI{I~r;:I\l);Ui uing, \Tolm~\aktlteitl VilU Bewerking.

ZACHT. in den Heere ontslapen, op D
derdag, 23 dezer, na een ziekbed

vijf wekeD, door baar .t;n0t geduld en.
werpiug gedragen, mijne teederbemmde
zeer geliefde Echtgenoote AnA MAUJLlAl,~l'i.A

SUSADfAD. VILUlBS, in den ouderdom
48 jaren, 10 .~aaDdeD en l~ dage~, na
allergeuoeghlkete ecbt.verbmdte~18 v~n
28 jaren,. mij Dalatende met VIJf Inl"lOpl'Pn
om dit vOOt'mij zoo onherstelbaar
betreuren. Doch'~ wederzieu v.".f!rnnat

. JOBS. DU TOIT DE VILLI
rwl; 27 Nov. 1882.

'den Raad,
OMERY WAI.KER,·

Photographien van Kaap-
nu voorhanden
he~ Publiek.

F. FOuLKES, I Secretaris.
Secretaris. : Kantoor van ':en Afd eelingsraad, ,

\

No._ (jO.Adderleystraat,
KII~pstad, 21 Nov. 18~

• j

!'(



.o.t.U·IVI.A",u.--VollleDl et'll o..rlit 10 d~ "''ltd
OpperboofJen dlo Dl.t d~ b

Saue, te AII".I No 'r I ,..." bl) I."~r.n
h Ib k --'" }Ill~tet w., ol enJ~ stuk t ,t lu[ Oer I'
b ""~ 'I "",r~"n.t!" Il, t~ li lIa"ru bil b" It-ru'k _

uiet Ilt w hartelijk unU·IIIl:lOlIi. tl. hUlb '''8t; '111-(

de JOTalen j"..'ord~rd Is dl" V'lor !.lIt 1,( 'bRil
. '(~) R "" et"onllcs J4Ilr. ,ntre',!. 11D1I '"'',,,, Z U\~ fil t J

_I-. , k - 0'_
...... 1 a 'oJ "~rd. jfOlm"lddllt d" It""r 1341l1e aa
of'pel'buufJ hail J..t-IJ Yr8jl"" "Ilt dr 'Illl aan I IJ-t

.I ....,. W43, II"'n All t",m'*lti .lt,!rllnlltiD d 11 h J .r III t, •
I" C'I ~1\.r1 Wl:PHIJ mo..et, d t""l1 d" ~'strllRt K"8Chr".ell h

-...rd "AIU" be SlAon Je ',,'er Illllst:la I "Ill '"rq~ I et
r·_ be D.. '"" .Il"'en
en tren e.:I:'", 0;"1 ual!ut 1 I1IlIIle" 818 re .O'Jln'
..oor h,,' .tAnd~OI-eDbet .neu,d.D der Jonfttb~OI.t.~
be~D. MAI..ph, Ihtlle!lChen"urJt jl"&,,~JLd I"",
Inr8IiJk te npmeu dllt H'llh~ &lehI'. znk~1Im !liltdl.
b" .. , Aluuplu!. &AD1f1\&0, en aal RlI.lDllUeli.hebben
doen WeteD eta, biJ ecbllid aan de laaK 18 an I

8ODcL!rtuuchenkolll8t 'lID BAilie, met JoDat!ao Il~;
d. wereld moet httJpee. •

KLAGT&llIun OaIQUALAXDOosr.-BUtere .kl.~.
teD "ord. door toeD mijDheer F. W. Arm~tro'lg III
doeWctchnt4lt gellit OYerde m.QI~f "&I\rop dB utli-
etenD Uil het &ca contlnjfent behllDdeldworden
Volgen. hem .hadden de &c,,', 10 deo oorl'lg de be-
lofle gelrregen eta, ill de helft "'n alle bUltgelD""l"
ne ."ouden btlk01D8D, IlIaar latotr (zoo "'IJ ODe RIet
nl'gUJeD len gnolge"f&Q een IUIDloeuad6akb••Id
,ao den heer Irnlle, "aar de Wetjfe1'eDde \' af 'l\de_
rillll' Sich meê ,ereeDlgd had), 'I'M hun dIe heltt
onthouden. Het g""foJg WAl dat II) welllerd~a yo,.
der te "echteD, eli uat de heer Bro"olee toe"o 'erlof
kreeg om huo tocb de helft der bUltlf"lIIaaite boa••
ten (Did der plUlrden of ecbapen) te ge'en MIlklIuia,
b", lIaca opP"rhoofd, "<>eli" toen of de bl&nk~offiCie.
ren ,all b"t eOlltlDlieDtregt op een lIandeel badden
Hat moeet hij wekII, "al hd ant"oord, hiJ kon b.t
'ee 'tord"elell zoo AI. bl) Wilde I1IJ ICRfdurop IIIIn .Ik
kaplt~ID 16, AAO elk 1.lt"DIIDt 12 b_ten, en tOl!n
lt'I, la""r weder Ol"U"e bereleD k"lIl1l..n sen etreKte
dae bet 'tie mul!8t "orden IIf':"I!"""f6D,w"rd dil d JOl
"IfiCl"rell en BltCII'aIlewelj!"~rd Hst If"yoll( W!ie dat
meu ds &ea'8 '.,,,rst hUD."Idl) w"lll'"rd.. te btllll.amaar hiertoe IlJler toch "'erjllng, IDIllIrde officl"l"Iln
\ot dus , ..r DUll Ulet bttt ....Jd had, "ordtlilde buo 16lf.
de ~el"jC"llheld (littuoudeu om over d"l8 b~hKnJehllg
hun bekl ..g ~ doen.

o 2
e 0
o Jl
o 0
o 9
o 4
o 1
0-6

• 0 1
ij !
o 1
o ij
() {)
o 0
o 18
() ij
o
o
o
o
o

I mt 15", s7 Na__ 188t.
£ •• d. ot: • d,

Aotrdllrpelen.pr.:I be., 0 9 6 - 0 13 0
Beet, per boe. •.. 0 0 1•- 0 0 )i
Doter per Jil. 0 1 8 _ 0 2 Il

J:".I"~n, l>l!lf!(jO 0 J2 6 _ 0 J8 11
"end.m, perstuk 0 3 0 - () 3 8
Groene Boenen, 0 1 6 - 0 9 ij
Groene Abrikozen, II 1 8 - 0 ) 8
'GJOelIeUiJell, 0 0 ot- 0 0 Of
OaBIen. peuluk .. 0 3 6 - 0 4 2
~mel'fl, 0 0 Of- 0 0 1
~ Vljgt'n, •.. 0 2 1 - 0 2 1
S.... n. per stllk.. 0 1 11 - 0 2 9
nne'll',pr. 100 IL 0 4 10 - 0 6 2
Pruimen, per 100 0 2 4.- 0 2 4i

- Pompoenen. ver sLuk U 0 1.- 0 0 2t
Rapen per boe. 0 0 1 - 0 0 1
J(adl.Jlen 0 0 01- 0 0 Of
Wortell!n, IM!r boe . 0 0 1 - 0 0 1

Z.tll,dlljl", 21\ NO'8D1bt-r, 45 Wallel s en 49 Karren.

lU'IUIl""" Yan bet, vak, ever.-
wijn~ren. M3I\r

ing ats wij bewe-
warm .. lg de Kaap-

Dalmatié en
pon wijn leve-

dau bordeaux en

t Opetllt ,.",ri.~inl!" in
"an e!lll Artlk"l III de "'_i.'_

land m..ldden, IJe .....Ulll.D'
hun rlli. ell de door ben 1l..I~rnlIOelnIR06llCQtll,al~lrell:IO-IIl"IIIOOrt"lllnlli
treDmelding IlIaakten "ar.u
jtod.dleu-to ..f,,"llIlft!n wI!ell<lt!II,
41'Ud.nt. Both" en AI ulJer ya
kw ..elreehool te f.:ltellt'll'boecb.
Z A. ZKNDJNG'GK~uule<:HA

JAllrliJkttehe " ..rnderillll "AD
ui pl""18 ,ind .." op heden
ure, In hilt Ot!8lJcbt In de
terechRp "'0 dell Ed. heer \v ID,
lI'elO!lleflhoddden W..,I&rw. Dr.
taeef"",k Illl le'"reo. V ..rR" .... m'~II"
mUllek sullen (utICe

TrRIIICltr131 nAilrz"epunt Y"'"'Tt!n."1
TI( KAKAMH8,een plek

Bro","ill~ onlapK! e.." DolrAIl'Oer
, ".et 1dU1 ill IIJII .'.'.pill.nuel
een einde aIlli li,n
p!llk lijdt ook aao pokken, er
dl" bet met "IlD wall altl"A'
in een SlllllltCh hUIS te
gebragt, m~t de .isb..
III k"t!8tle deelgsllGot 'All

NUTTIG MAAR KIN
tr"kt te yelde tellen de
iloroe) "ekkende 'lOder
boa eonstrueror" is ol di",
un ,ot'd gtl\'oel !.U8ICIJeoH........ u,"I" ..
.prllokendell te smoorén." Dit
schoon wij nooit jreh"ord haJtltJ
sw"O<.rden,mAllr "At bedoeh Clnle "J"jl.'UU<\?,
'''II'1I"8ndat bet land ten jtrollde
oord8f'l de eetlatt!r (,~) In d"

GnAHAM8TAD.-Eeu
nl, 18 door e..n hlllf ..r in el!n \jrl"n~I!DII"'~I'l%lle
gedDod; een And~r Kalf"r b8t'ft
beid tegeD tli"l'"n mllbton betrtlen,
eeD p""rd tint hij J'll..d Wd AI te
blld geprikt; en l'ell Frnllo dl" III

b"eeteu 1I'",ollden ""rd zond"r
wtlgens bet niet bebben nn
,angen gehoudtln tot m"D ontdekt
met elgenasr der beet tel! lJ.

VKJlDIlONli:JtN,-Het lijk YAn
lentlln Afrika geDaamd, die
weest eD op liJII teru,Il'kom.t Zw'arlri 'ier;
den wilde mAaf door den stroOQJ "~'lfg('81I!ep't,
i, gennden. Tut'n bIJ Ileh iD
had hij mMr Irkeur Ilebraikt d
en toell meo lIJn lijk onl~U!M,Oe
.uken een botwl brand"wlJn en half geledljZ"de
do. wIjn, wAllr, ,erbeelden wij de "iDders ZIJD
nAjl"edachtem' mee Julien gedrollken h"bbelJ.
SroJl:PI!N.-TerwIJI men bier In stad nn de

r.oogenoemdll her"ft'lfllltorsAltijd
borrid .,toepll." wordt 10 de UIj~r,411iq,,",
.toep "oor het kantoor "fAn
d" Ilrnou~ die m8n te VP,Ot.!looorn
er beweerd dat .00 er "at meer
AArd 10 bet durp ""ren h~t tlr
10Dlien. I'nt laten WIJdaar,
stoepen al dRu Dlllt mooI
mell lJet hl'" met doen, en
dllt de 1IU\'et.. It lep hlt.r WOldt
er "fo"r den 11I"IIILen oud-KApt!noftl'
dan hd 'taf ..nil IIJI1 'Olltell te ecbu
tt! trekk~n
TK OUDTSHOORNlJ hlll,drl 81"p.

der ~.. tt!ll, eli i:. de ".t....lult
lerellde klitten Ilegooid 100 als
ook I"", msn ~r varken, .icb In
drllet hJdende paarden er den
zeil. Zoo "Ithrtne verbaalt de
bitter Over "~eren8tdlell In de ClIlIllu
bedrijf bIJ vermned.t dat amOU&lllnla
WIIDt een flltAuel'hJk ,eerelikoopmRD
,~êr8n ••\11 NRtureU.." koopeu I O..e
ate 0plllerklng Olet m"t het doel " ....,hr ...".'n
fstaoenh)ktl y"erenkuopht!den t.. Utlllt4IQoorD
te doen krr)llell

Hl! POli:KrcR Tit PORT ELIZABETH
te Hendrtk.krftlll, bij Port Ehlftbetb
Ill!ltorven le, bh Ikt het eeni,e Illet .lDll....'IIL.
kr.AI te lijD geweeet. Een nnder
genll8IDd eft mllArhllif bij .1)0
pakt om naar bet puk-hoepitaAI lI'ellOn'llell
mAllr "ist tt! droertt!n, IOn echoon
kAntIon ISgellen WIllIr hij Sich "'n
en ook elders 18 Il~edoken, beeft mell
~pllkt. De P. E. Tffligrnpla "fiudt
een dolle 'bond die loe IS, mAllr
bet IIIlddej op bem toe te pA88en
hond eD onechlldeliJk lDeê mukt. '.
OVRllLKDalll.-ID een GraaJt'-Rei

het o"erliJden geroeid 'A" den heer
11811 de Put&, de pJaau "an .ijn
dllr tIjd wae bij lid ,an den Wet.'''\'8n(len
_, reeda lAng ,eleden "Waahij lntlO"·enlt .."rlu ... ru
echoon in der dud lijD boedel, op
mlIUIerook 'an ds band g~Zel, 2Ua. per
geleyerd. ID deD IA.teteli Lijd leed bl
lIutten, die ten .Iotte 100 werd eD dil!
Als Inndech Wat Eeo le"eDtlChele
dene 'Wo,dt door het blad In
en "ol omdAt lelfe de olldllte Gl'lUltr'l~'I.el.ter
"feel m..er 'an hem Wt!8tW YerteUeD.
IN D. AP.,eL7.-'AJ['an o"'aDI~Jl(Jrel

sprAAk'fAn den MAjllltrall
JaD&tot 23 mel de hu
Yeroordeeld, geloofde hd ~W"Y •• , ••w

Diet te kll.nn~1I remleLigeu, mMr
gedrag ,an dllDMlIIlllt·"", III t"ee
voorbrengen "fan eeD noegel'd
waarbIj het bleek dat gnanll'eDe w"e
en het Diet toelaten "f1UllIdn b~hoorhJk
onr, eo 10 bet toepl188en "faD de kata in
teil sterk.til AI. Kr "erd te"fen, ~eW&ftgd
pMtbeid om iD d... "n de RIIg.ering am

1 ",n atrAl te -r.ragen, Onae 1,,&,81'8weten
btlrlf o,er den' Malllltnuu, dlln beer A,
de boeren gedacht word,.

HIlT Z. A; BUB&L8KNOOTS<-"JI.APbeelt
a"JDd, onder 'MJ'J,IU~rechAp nD l>eJreD
JA&rhJUchll ,e'liadenDjf geboude ..,
da' io weerwil ,an de lIech~ tijden d"
ftIl biJbelt iu bet laalate )&Ir "81uig TeliIJDl:Od,e~
WAl, en d.1 be~ "erk der hijbel ,el"'eiC(11IjI'
b"~J,, ""reld ",den de oprlgti"l'
UI Jbel,:t!llOouphap OlJtleLtend '81'1Jleérdleri1

v..np~LU'IO"derd.. jl'lfflOm"nresolqtlen "All er eeD
1r"'''O[Dt.!~ bitld JIIel de f"'J'J,~ne Jlónlll:ellllClJe

, III. gMII wb ....uk makonde
ke w .. chede" Dl.Ar Je eerder _" ...."K'nfu'!!,

en reu ander waa.rhij
ill deae eJeehte

belOêJllluJifea,an deqn LIJd er
..... du .ende,. in

BERIGTEN PEa TELEGR AKt.---~
ONl.lERZEESCHE TELEGRAAFDIEM;T

)JEl{ VEltEENIGl.lE DRUKPERS.
Smp.PING INTELLIGENO:J.

TADJ E HAY.-AJUIIVALlI.

2;l-Wat"rloo, 4-mtd sb, Capt A.llld, from
to £hi. por" C!U'jlOcoals And raIllI. .

2j.·_·J:IQI_c:no, bk, Capt &lch"lur. from Roearlo.
~ to tbi, port. Carjlo mul~,.

2ó- Vijl'elat.. S, It bk, A S@rB, from N"w~stle,
to thill port CarICOCOOII.
26-S1 Marks, SSt, CftptJobneon, frolD PITIDoatb

to ttJ,ia port. CotrlrOgeneral. I
26-Ro.lie, Oer ah, Capt A8ml18l8l1,from Port I

'liollotb. to thll port, ID ball._,t. ... I
26-o...DWA1 Ca.Ue, HMS, Capt Jt!lFrlt'l, from

".,.., porte, to tb .. port and Loudoe. Cal'j/Il, lleo"raJ
26-0ilTelO, SSt, (''''pt OurdoD, from AljrOABa" ..._,'u ••lJJI ....

lo lbi. port and India, ID bftllut, Put III tl.r c,,~
27-Daan CaaUe, III, from Port EliIAbeth.
27-S1her VIODd,brljl', from RIO.

• 27-Cuo, ech, from KnysDII.
2i-Allgban, lie, from C0ll8tports,

TABL.1i: BAY.-DEP..\RTUIUtS.
No", 24-Moor, RMS, to AIIlOll:&,

25-StefllJilj R.!p"tto, It bk, to Ne" York
!u)-Iletlie, ech, ta KDy.na
2S-Adele, ech, ta St Hel ..na BRy
2f,-N"m&qu •. III, til P,'rt NolJ..lh I
llS-OIllC:OUIOMortol", IL bil, ~ Baltimore
:!5-LorJ Pltlm"I'I!1I.n,Swd bk, to Algoa BRy
26-lJullkeld, CR~S, Coast POfte
26-Gelman, R.MS, ta Aigoo nA1
26-01a& CamerHD, SS, tu Om8t Porta
26-FlorelJce, feb, to Mouel B"1
26-Hllma, S,:ed ab, to FaJmoutb.

Kavel van CU" Ea.$tern" MrcatllchapPIJ
via Ad,:n.)

H'ET KILM.AlNHAMSCHE TR.AKTA.AT

Olltl)allgen '/1 gepubllCurd, 25 Nov 8 4() v.m
LONDEN, 24 Nov -lo bet Hilll der Ge-

meeuf.tln ..telde de Opposine verJai'lOg "fau
bet Hu s voor teil erude het "oorgewtlnde KIl.
mllwblilUscne trukt&it te dl.sCUS8lertln. Oe heer
Gladstoue ontktluue dat er een zoodanIg tl'f\lt-
taat bestond, en na een warmt! dl8CD.SSIOhet
mell de kwesue \ areu

AR11ESl' Vr\}i UElWBCH PA.SCHA
LHSM.Ht(jl:( BN ";"GKL\\TDS EGyprI.

:::'UliE POLITIEK.

Ontvallgel~ eli g!!publlCeerd, 25 Nov 8.55 Il '"

LONIJEN, :!4r Nov -Der"flach raah" la !CS-
arrel-ltel'rrl, en Clr Li een speel'lle CommISSIII
aJtngest.dtl om 'liJn akte ""n beschuldIgIlIg op
te stellen Gle'! heeft gtltracht !Baar 18 er DIet 111

gll8laagd Billmluclt tu bewegen zich aan hilt
olldersteunen VliU Euge!ands. EifTPtl.8ohe p.JlI-
liek te outtrekkeu

IIH~~CHI~ ONAANGENAU{HEDE~

"ZUID AFRIKAAN"
ALMANAK. ~ I:..'t

r
.....'t... A ......

T1GD het Nieuwe Jaar zal een ~,LA~-I 1 k en
ALKANAK m verband met de ZUId Ide Hegering, door

.&.frikaan" worden uitgegeven. Daarvoor I tter der' Ullq".",
bestemde Advertenties moeten voor den I
15deu DECEllBEB worden mgezonden. In

HOFMEYR & REGTER. I m
I
I

ANDER,
LOKDEN. 26 Nov.-Glsteren avond werd cr

te Dub"n op drIe ppenJers, Bl\8twood, Strat=-
ford en Cox gehceten, gevnurd Cox lVerd ge_
dood Da misdadiger. 100wllng, werd gewond.
en twee anderen ZIJD in hechtcOlS ge Domen.

OVERLANl.lSCHE TELEGRAAFPIE~ST.
[ZUIO.UltiItAANSCHE !ilgU9\'SVIII(U1(IGI~O ]

KAAPKOLONIE

BA'UTOLANIJ.

K W TOWN, 25 NO"f-De Basntolandscl.o
correspolldeot .an dfl Watchlll,Il", achMJ"funde
ouder dagteekenlug 9 November, zegt da~ do
feiten van de too'erJokter-afuure zIJn als "ollft.
-Op eene 111 ~rotbodl'8 dorp gehollden bIJ-
eenkomst, wee8 de I.ooverdokter, een man ge-
nRamd Melanl, wODenrle 10 hot dorp van Ma-
kouotaue,&&n II.ls Iemand" die het regelleD ID Ba-
lIutolalJd verhlUderde. Mell!.lIl, die loeI!een too-
verdocter gemeend werd te ZIJU,werd door Lt,ro-
thoJl tel' doo::.l veroordeel,t. die gelastte dat
's WilliS boofd zon word eu afgebah en In de
ri"fler geworpen. Mtm I.pug naar Makonoftlne'8
dorp om het VOIJUl8te volvoeren, maar. MaI\O-

nofane, een van Lerotb()(h'. beste "echtkapl-
telUS, k wl!.m er tegen op eli diende den man "III
voorspraak Leruth()(h riep daarop ZIJII maD-
schapptoll terng eli het Itlveu "fau Melam" erd
Kespa"rJ.

DINGSDAG, 28 NOVE~fUER 1882. I uvu""" ..

Ihe
I bes

Dl'; WIJNKWESTIE. IDesl~n
OP het gevaar af van aanstoot te geven door Ikrl
onze voorliefde voor een gezelligbeid waar, vSlrs~ltlOCln
ODzes Inziens, de beker die vervrolijkt en

/ bij gelegenheid ook wel dronken maakt
nel .toe bijdraagt, wagen wIj het nogmaals
terng te komen op de zaak van bet Kaaps~be
druivenDat. .pe redenen waarom de Wlln,
bouweravereeniging verongelnkt 18, hebben
wij Yroeger behandeld. Fonten ~lIjn er
ontegenzeggelijk gepleegd, Diet alJeen door
.peculatiegeest m&a\r ook, zoo als wij In waar, dat I
ODa Yroege!' artIkel zeiden, door geen reke- straa van Lertbe
IDÏDg genoeg met bet klimaat te honden, Dg 10 V~ te
reD ligte re wijnen te wIllen maken dau hlcr" velen 1 Van een paar

~

et voordeel, bereId knnnen worden. Maar Idaaad en dat Mas
00 bet geraden zijn om wegens het mlS- gron~' dat znlk~
leken van de poglDgen van den heel den, iUlten den
oente., aan te nemen dat men hl cr aan de moete worden? ZOO
aap Uit den vreem

1
de DIets, W8~ den wljn- om M t!npha gehJk

~w betreft, kaD .eeren, en mets uDderslop Ka ermaDler 1!.111eclalllfl.
~oen moet daD op den ouden weg, me~ ver- Kaife en DIet d "'''''''lU''R
mijding vall enkele praktijken die leder-I bew88lld worden.
een erkent yerkeerd te zijn, voort te gaao? ten 10 Basntoland van
Dit betWIjfelen wIj. aldaar op Kaifel- en n
In Europa. neemt de vraag naar ligte wlj- Dle~ ~oeten behande

OfD *oe, te""JI van Z.re zoo al DIet mIDder ZIJ daarin in zoo rer
dan toch ook met 4eer dan vroeger ge- oogen~hk niets and
bruikt wordt. Dit is ee~ed teeken, want Izal m~, dan niet de n.., ..u.....

ligte wijn ia, met het 00 op hgChamehjkelwaarbi~de belangen
en geeateJijke gezondheid verkiealiJk boven in de waagsohaal
zware. Van de Europés e markt knnoen hnn I ~ overlaten
wij das Voor onze Kaap~ WIJDen Diet heet h t, znJJeu daD
yee) verwachten zoo WIJ Illets dan zware kolonis n verliezen;
kanoen maken. Maa .. welke markt staat Ólet of dIt geVolar zal
ona verder openf 1)18 van ons Clgen woreld- deo m~ta er mhr OOboOl1111
deel, en dIe J&:lt ZlOO, dankt oos, 10 dneën gem'aak van de
verdeel8tJ. Vooreerat het>ft men de koloni.ále OOitaat het blan
blanke en gekleurde bevolking der wIJn-/ te • De BaaD.Vijl.... ~''',
distrikten ; teo tWee<1e die vau de bionen_ gehjka "'.""'IL ....
diatrikten Waar geeo wijn gewounen wordt; Dat
en ten derde het VIIJ aU1lzienhJke getal
nn .en die Uit Europa komen en dus een
BnropésDben wiJDsm&ll1c honden. Laa.tstge-
DoetDdeo Nrlangen een wIJn minder ste ..k
en minder wet dan men hier gewoonlijk
krijgt. Maar SIJIl de lieden der tweede soort
tenedeD8I'" dao ZIj r Voor zoo ver onze keo- deelig
uia der aken gaat lS de voorkenr dien zll In met II:
<den regel aan brande.~ljn boven !JiR geven blijven
~ toe te acbrJlyeD da& SIJ gewoon. &Is zjj
lijk nien krijgen dan zoo ..&erk aangezettenl
wijD dat men hem haast Voor gednnden
bfandeWJjn kan driate.J. Eu hoe is het blad aOClrfeJSDCl)rn!Bpc)DQ~

cte wljQ~trikteo pWd r ltrde Xaap. 1riJJeo

Ht:T A Jltll:;-; Urat LOYALr;S

.MASEHU, f;LU ALIWAL NOORD, 2:l Nov.
-De edlt.6ur van de Nortl.er'l 1'o,t, tbaus bier,
."gt: - .. Oe ecbtheld van het adres der
loyalen, hetgeen ooraprollklllIJk III de N{Jrth.rrn
P08t was opgenomen, 18 ontkend geworden.
Daar de eer ,an het blad \Vllarmede Ik In "fdr-
band sta ID de zaak botrokkcll18.heb Ik getrach~
du oorsprong er van UIt t~ vin Jeu. MIJ ZIJDde
~olgende 0&&Izaken beleeud gelD&akt -Een
artllcel In een der I<aa.pscbe conranten gezien /'
bebbende, waarbij het gouvernement beschol.
dlKd Werd. de loy.~len slecht behandeld te heb.
beD, achtteu Gtlorge M08beab en een of twoo
andere loyalen het h.D phgt r.nlka tegen te
spreken. :t.IJ badden eens seDIg verschil met het
gou"ernemen$, maal' het IS onwaar dat hst
gou1'ernement ze slecht behandeld heeft Daar-
om kwamen ZIJ overeen den heer :::ianer een
adres aau te biedeD, betwelk gescbreven werd
uj de bu.~ "fnn George Moahcsb. HeL werd Daar
de veracbdleDde boofden gebrag'. herhaalde
malen aan ben "foorgelezen en ZIJ stemden O"fer-
een met betgeen daarlD .tond HIerop kwamen
zij te %amen 10 rltl"hu.t 'fan zekeren Raasobolelo,
WAar bet &d1'C' werd ge~kend , LefuJana NIlko,
die I8dert out keude geteekend Le hebben, wa.a
de eerate .he Z.IJDnaam ter Doder .teld. Toeu
meo de Nortll,Cl'n Post ontving, waJtrin het adres
.tond werd er eeu "er~denng blJeengeroepea
door Jessl& "yelLr., vroeger hoofd van de ZendIDl(-

g"l~pGpeo.........._, W"lIlrC)IIII~el~tstat.e "fan den ".ader "!La deg heer MaHID Op

dele vergadering: 1as de heer MaltlO bet adl c!8,

"oor, en vroeg de menachen of r.lJ er let.. "fan af-
wiaten,betgeeu ZIJ ontkenJen , lets dat ZIJgeruat
doen konden, dur men beu nooit gevraagd
bad het te teekeDen. Door een ofanderen lovloed

LetU)&O" Uitgeoefend, olltkende bIJ oole het
geteekend te bebben, ofscboon de ander~ hoof.
den teil 8teIJigste verklaal'Jcp dat hiJ het IU hlln
LegeDwoordigbellf getookeud bad, ~&da.t heli
da.idehJk aau bem Yerklaard was gewordeD • .Er
ja ~te gebeimzmDÏga omtreut dIe a-ato_zak~D.
Oat bet .tak echt Will, II ecbter iete du Ik nUK

'l'Ult"'PDJflIOrlt1l'lJfa.; ill alleu..,nUe hD08Il riJl ui& de UI~~~;~:.~!~Diet ,,_""rok ... woNoa'''4
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Van l'en Oorre.epflft le", 'MIJ 4e A,,_")--_
GRAHAMS1r\1l 'lG NOT~ 1,., blJ"~lnl"aD

het Pe seo lo! rt'A ftIw~Il)()graal BJIt"" .rwaobt
'!Verde door ti door \( rteaen"élorjh~d SlJD
Over de tw III( .. fIiO~IU,rdigtit!tI sun peren
Ivond 8IlogekUmf!I1 De ee ... t.o to Ilem •• Itad
sal Z JD pen Oonrantenperall",e te 'formen, die
,ch over .tebeel ~uhl Atltka 1&1 ,'bmk
ken Die Unte beoogt. Clen"orDugb~1 .an baD_
delen In Dken .,.n al~meen belaalf, en be-
IcbermlDg yaa de drukpersYMJbetd in .. kea
van 11llIt.er De heer Jmpey &AI ,"",rll~hIJnhlk
tot ~rateo voorutter K kose I wo.rd8n bet
Congres zal dao o"er!: •• , het plau "an den
beer Vormer ID b.!handeh te te nemer. om'reat
tie Of"1l\llaatle 9I\n t.elell~Jllm,,~ Ue beer
Jonlltbnu .Ayhft' geeh UI g8da1( een tall'partlJ
IIIr. le lede, en "'fI(,lIde. en de IDgeaetsllen sal
len den 'fertellon ....oordlgcra dleust 1t'lt'ltJ avond
een ba, ket uubledeD Die bele.fdhelc! sal dun
Inderen morgen met een ontbijt beat ~woorci
worJea

[Z .l NICOWSVIr.IINIGIKG]

GRAHAMSTAD 27 No'f -De werksaam
heden van hel J>ertloong'" sIJn heden begon
uen ~ r hf'tlrtlchtv eeu seer harmonieuse
stemm og Men MI~ een ".onranten Per. irtNlri,i .... ,n
U e 'foor Zn,d Afrika op te Mlr&en Oe beer
Im~:r werd gek«nt!tt .... p~dent de heer
Sh ffield lecretAl'UI de heer Murrlly theMU
r er en le heel'6ll H_y Vanll8 Slater, Bid
wdl Keml~,. en Dormer nIs ledei vali den
Raad s .lSamlddagB lal de beer Dormer een
op~tl'1 voor O'fer T"le,rrapbi6obe Orgamsatiui
reor de Drukpcrtl .Meo stelde een oom,te Mn
Om n>pport nit te brengen onr de 10 bet. op.
stel lebtladelde zakeD

PRODUKTENMARK r
.JWRT ELIZABI TH 240 Nov-Daar er
een t'Xtra stoomboot.. lading IIlaI mnemer sIJn
de vnchtprlJzeu Hel lager geworden dan men
gedlIcht bad eD dit In aanmerkmg geuomeD
met het gunahge menws UIt F. gelaod been.
ten ~e'folge gebad dat. er goede 'f'l'llag II naar
wol tegen vroegere pr l&en Er komt niet seer
veel I en In angorahaar 18 geen Terandenng
gekomen De boeseelbeid "ederea was dese
wpek minder dan gewoonhJk ZIJ bragt
li) 000 op Korte vale korte sWRrte en 1Il1e-
ricure zIJn seer laaI!' n&dF jroede soorten II tame
I I" veel naal{ In atld('re produckn IS geen
'femOdeT1Dl{,:ekomen T1I'ee BoUeDtotacbe kw
deren RAn Hel drik s Kmal eemge mijlen "an
h er hebben de pokken gekregen ZIJ II:lln DUI
bet IB:r.are' "er,,~rd

ALIWAL NOORD 27 Nov -ne Editeur
'fRn de lwrlhern Pod nu ID Besutolend acbrijft
o d r dat.o 23 deser - De Magll&raat beeft
oudersoek JnJ{t!Steld omtrent de ru.tverstorlDl'
onder de 1amboekle8 In d QatblDl{ ZIJ waren
11 t Hersehel en QDtbmg naar Basntoll1nd
ven alwaar ZIJ gednrende eemgen tiJd 11110 deze
I: de van de OralJerl'fler :r.amenge~kt 'fer
teef Jen Banne distrikten lil lIer.obel Zllli
door de Fiegoee opgev"Id 0 Ilaugs dreven ZIJ
hun f.'! kudden over oe MVer nallr de Qathl g
ru eel :;:e dRgen geleden toeu de inboorl ngpolicie
beproefde !ut terag le drijven namen ZIJ ee
"J"nd ge boud ng Rau en gebralkten drei
~ende woorden Kapite n Hook werd door
hat G01lvernemeut gezonden om ondersoek om
trent de zaak te doen Do Goneernementsage t
stelde I:lch ook In COmmn ICKhe met Letsie he
een slJner zouea ORal' de Qnl h ng zond om bet
ge:r.ag 1'ao deo ltiaglstroat te on der ateneen Ile
UitsIng 'l"Iln bet ondersoek 18 nog uiet bekend
De Tamboeklel zIJn In een IItaat. "au spannlug
In gevl) ge bet Terhes van ban laud Grood lo-.".ri flf.. " i.

In de TraUIIkeI IS ban lIang<'oo.ien teo einde
hen vao de BRant08 aC te schelden maar ZIJ
hebbeo het aanbod met aa genomeo MIddeIer
WIJl geen. Iun tegenwoordigheId aan de eerers
der Oranjer Yler werkelijk aanle ding tot ge
"aar Ve loyalen bel[ • cu sich te verwIJdereu
yaD ~laaeru nur de Qatl nl{ en Matatiele

TRANS'AAL

lijn soo hoojl' 100 rerheven
100 wlrew I(k ..ld dat 1.'6n een

er met. blD ka I Dan 1 J ken
dil rieken Je n811r ~pecllia

IIn nRar w\Mel&llrall' .. r~t)u
ander gebol pen door P"P er

p ofiJt 1 p"lmfln dan Imukt
nut &IJDtllr. jl onwillekeurig
lJ/oed:l"fler,

Ed teur &ulke uiteenloopende
to t juda dlJnen Iemllnd die
b nkt kan geeD l"IIadgenD

tht II] dM gegund

"Mll!I"'~I.tn hebben In de op te flg
en " In bbe verr~ &al dele

.... 'OI'I1A.'n •• ,n der l)lndnl\dera parle,
ee I tijdje nem", voor een I! Rnt

nn••nJ7A,n Intusechen t j DOjl'mlll8 her
eD bloed vali dlt land nMr den

DlUlrhen die let e ne hunne handen
koud '!Viltersteken ,. ,,1 m uder dankje

De uwe
D SLUITIIB.

PRETORIA vU NEWCASTLE 10 Nov-
Het 10 de extra EoJ~o van ij dezer gepubliceerde
ruenws ID ooju at wat de TraDIVul betreft
Het eertlts gevecht V'ond plaats op del 7dHI
nadat het opperhoof I nagelat.ton bad del Ge e
raai ~e or tmoeten ZOOftls voordien 11'811 over
een gekomen ~ e Kafftlrs beproefde bet vee
VOD het lager te otermeestere naar werde
daarin "erbmderd en op de v logt g('Jflagd t ~JD
tig dooden acb ter laten le Ons "erllea bestoud
ID twee paarden en een bla nke 1 gt ge 1'onrl

.A dvokaat Bnrgen hetf~ bet eerst blJz tt ende
rejtterscbal? aal genome

In het begin der week zlJn er zware regens
genllen

Er zIJn eenige gevallen van acbalarkenk.oorts
10 ne stad

V&n de goudveldel IS het u enwi een weJDlg
gunstiger Zekere Joho Coetzee die bier IS
met drie pond gewlgt aan goad lilies van vier
tot zes dUIm b neden de oppervlakte gevonden
zeilt dat er 'fan 600 tot 700 delvers op de vel
den ZJU wurvan de meesten er orden te I Jk
aan too ZIJU alJ daukt dat dat getal groot
genoeg s voor de veldeo
I e Kerkcomml8llltln bebhea besloten de "er

ecnlglog der Her"ormde en Gereformeerde
Kerk aa.n te bevelea

(Jlnn wa Corrupurlimt
Zatu~ den 2i>8teDNLIYtlmber 'Iln

lAl DIet lllrt worden 'feJ'll'e.D
'fIlD Stell"Dboech uw correseondent
hooren IPQeD dit al} 0'" teen
hebben beleefd -cm hl! lelf ka I eh
IAm~r dag yooratellen
Op dit," dllg toch werd e~D

Bloem~n de 88f1te 'a di-n IIArd, te
tl'eboudlln E"rt! II] de dil DeS !van
IUlnwl~n WIJdesen aanjlt!nllme rl&lr tt!

nRar ben ,,>or hetzeen I J hebbe Iledtll\n
'I'IIn atelltng weid gt!houden onder dt'! ..... ,~".u~O
eene me,nJke eiken In de men~g neIToIIIIorde werd ,,,braJlt 10
de Il!o!r Ifl'ptIl1ltlmolto. (exeuseer
LIe all het u behell) door de

de 'ferbrel wllrkt werdt!n op.BmlUlkv1 e
dllOr de beyor-11eder lleraD,_:hlkt Van de
dIl heidenen." CorreBpondent 11 Dleta en d 1 lDdt ~ee

~itj:ull8ie ClllnIUIn!le0 allen Ileadmlreerd er Wil loos Il b~ui~ ,an II erk ..n drank Of w~l "ndere
l"llllen roleD focbSlna e, blo mn.. bllna soorten te beteeken~ h~t "olll'e de Z. d~n WIJ el IlIID

H"",ir,un"f.. leta '11011 UWcorrt'lpondont tw Jfelt of er n bet Pal"ll al. h J &lebrood ve toont Il 8 n I In dnb ker I In
Ut!,roJ~orlll!l"'8n1.êD. dlJl frlllll!'" en prachbger waren De tentoonstellIng 'ferw gf!eft aI4 biJ regt op II'lUlt $p '>3 31 ~ ( e

Will een "olm.ab sueees en de d"OIea eo Iloderen del verstand geFu",er kIlOself meer lulkilleksten voor & eh
er un bebb.-n deel$renomen h..h~n lit ..er van en oploeken) tin tWllt over de 800rlen Bn kwal te ten
worden er gelak Illede gewenteb~. WIJ bopen dat wIJn dIe k unen gemlUlkt worden w lIk n lit aan
d. dames na dit beslUiten lullen elk ]1I&r:eenteDtoon Maar ter 11' lt! VBn de lI'el~ I ;rh .. d
.telltng ",n bloemen te boud" h~..r Red u t moet d~ 11' JD tocb DIet

In der. a'fond werden WIJontbll\ld op een cone ..rt Ylln one verbannen wonl ..n (lIe mnar se u .... r
~oor den heel' WIllem de Kock" QOnductf'ur '''D de Yonge nommIj 8) Z. u ol" n et kllD en ge,,,

MQlcal en Literary Society 11 het W~.leylUln hg wezen ooIder WIl Ik denk Jl 11111&1'le
ecbe Seh09lgeboaw EYen lila de vertijlung60 ,..n 8I'nll dat 11) ne.,n moeten antwborden &ou dlln
del dill!'WIll! bet CODcerteen groo~ IUcclil, 0" bellr bet gIlnot v~n al de ~elelljlheld op IUlrde Iltl8mlUlkt
W de Koek komt alle luf en eer toe~ H.t 110gen VIlnde noejlslet jden af lan kunnim .oldoe voor de
'RI1 de d"mes de VJlhera Jou"rt el Mal"llll _8 elleDde van 8lech18éene ZIel dUIdoor d e jrel@1lII'
CMr unjleolUlm om naar te IUl.t~n In IIIIDmer held" IUInden dr" k III Irerllllkti, ed door den drnnk
klog nemende dat het de eerate mllB1IBaat M 118 Jou har!! IIIn!le ~nnge 8I'u"tVlllhE'ld10 lI,""rten moet door
ber1 "oor ona 11 opgetredeD met een vocaal 8010 heb- br~ngen? En hoevele Zielen i tn tot dollen t E'stADd
lien WIJr8lft te lejZ"gendat III] 'lrinililn kort nen glled !feb alft door het eerete gl&MJeWJn n de guel
IlnieD lAl III. d. IIndel'8l damee dIe dieD avond hghe d" gt!llllukt ~ 0 w"lk e" e IJle ]ke Il~
bebben gellOlIlfllll Van de ree ta~e vl(D den hller Ja
PleDllAreo de 'foorleung 9&D Pro~ Mao.velt aal Ik
ditmaal nlllll segf'ln j

Na ml]Dbeer daar het al tame~~)k lIllIItII daar het
mOrgllDZondag II, eD dlUlr Ik ~n de laallte PIlar
nachten Die' .eel ol ten mlD.te I DIet jreoOtljl 1111ap
bad IAI.k maar IIUltell milt 'fneqdehJk venoek om
1iI1JeeD klelD plf'kJe ID UWgeeerd Iblad lf le lltaan

PRETORIA VlA NEWCASTLE 2,( NO't'-
Mampoer Illdt aao gebrek aall vaedllel W1D
~ch beeft het Secocoeol commaodo ulteea
Iate~ ~n maar kan eiken dag een ander op
de ~n brengen ZW'are gevecbteo op 16 eo
17 dezer aaJl belde slJden "an Mampoers sterk
te. VI}al Il 10 belde ge"alleo met groot yerhee I
terug~81agen Eeo dood twee ge"ond aan
onse IIIJde Omtrent "IJn.lg van dea "IJand I
]a~eD dood Op 18 deser &oDd Mapooh een IIDrt,w.,,,n

witten os., en Yroeg om nedes"oorwaarden
",oubert zcldo Ntabel en IIlJa Genel'Nll moesten IlccllloqUi
die zel"o komeo yernemen De Boerea beb
rea bebben eenlg "ee eo 1 400 mud gn"n
genomen en &eli fOneD rou dom do plek
JlIIbou wd nndur dat N label baog 18
Op den 21steu de&or werd Vlugtkraal een pielt
achter 0 s fort I&ngevallen Het was een lee
hJke plek en err hloderllJk voor ODse menaohen
10 be~ fort. Daar de geweren o~ de ver1lChaD
s,ngen geen lmprell8le maakten werd besloten
de plek 10 bl"aDd t.e atekea .0"000 h~t te ge- 11t«,tllll_NfflI.
vaarlIJk werd geacht een é)l'der:te dieD effekte
te ge"eJ) AdJudaat Plet VdJ08D rIep om "MJ
wtlhgera en "loog 'foorwaarts Men "oad de hutteo 1!.eudatllO
gt aaoleerd elk met. maDr en achaIlMIl omringd ...... r<I ... I,... '

e1 leder moest apart ID braad gestoken wor
den Dit Dam den onzen eeD' geheeleo dag
onder he'flg Tnnr Tegen d.a a'f'ood werdeo
aan onS8 s'Jde een maa gedood eo twee ge
wond One 'flerde "an de plek werd In de
aacb gelegd De "'Janrl beet\ deu moed "erlo-
reo, en zs) he' waaracblJobJk spoedig opge"en

De S"Ul kOUlag ontkeat alle keoo .. YaB de
beweer~ door eet aWaal deputatie 10rle-
nrde klagte wegeas oyenohnJdio"eo UB de
~D lIP deu Gw,.noew ,ua laW.

VEDERENMARK r TE PORT EtIZABETH
MAANDAG DINGSLlA(1 ~ \\OENSIJAG

{lO 21 en 2J NO' 1882
(PKUZII:N PK. LB )

WnT" pnmae tI8 0 0
"Rte ]6 0 0
tweede 10 0 0

, getopte 14 0 0
tt f"DCXeDgevlekt 8 10 CJ

WUl'IK8 lichte 14 0 0
" donkeN !l 0 0

81'4AJl1' wme ó 0 0
" gekleurd. 2 10 0
tt donkere 1 lO 0

~WA.T8 IMge 7 IU 0
mJddelmalJge } 10 0

tt korte 1 0 0
V.«U l"nge "10 0

tt anddelmatige 1 10 0
tt kone 0 jj 0

VAa lóJfG. TOGIIL8 W1Ue 8 0
ti daDkere •• 1 0
" bibaI • iJgaI.. 0

tA>t £?5 0
tbt 17 0
uot 14 0
&>t 15 0
'Pt 12 \)
tbt 18 0
tbt Il 0
~t 5 Jó
tot 3 10
tot ..
~I~ ]0 10
to. 4 10

1 10
6 lO
8 10
I 0
Ó 0
2 I)

U U



I:r~:&..... 111114' 'UlIlra.-
)!lipt., al .. Id,. ""d"r'de awl b;,..aIl btl& KQ}lIn'U' K."ttIc)r linen, en

ClJcfenlle Mlle ""*.","toJdelt :.N.Jjf'kall
laYei word. oncfercJralrt. Ret dUIIDe eiDd..
wiÏtJe I.' 'iéehr. Il""" En wij hebben' dil

'" '~'--'''- O. Mt kWUCI tAt Itlliten. Wij I.UeD DOOitun_blAin
...... ....1 d.· ,etel1in.. &e8J!'1':II: " DrO'HI,Drel!i",,_X:_ ...... liet .olk J.~ .... nn~. W~nt d.r

..... in dat ,.YObatiooair il. Wij weNOb..n te
, ' .td" paden, op 8'ODd "Il God. l14' ... nlr..it
': ,I. dit .nat ee"ter roept G~
, .. eo. ':'" I:{.ïlilrt cie. Sabbat,· IDdi!lllcuJ'" IlOollnlrte4!.,"-.t.It."":~ 1184., : .
.' ' .. Der. ... 0-..__.. It__ Iwt Wllluijn."

. , JJ.. YOlk moet .,...keD. . .
I'm daar da -.oploesin, I

. Het YOIIr 1D0It .. 1Irililr maken 'fall aijil heilig,
eoeedtatioDMI ren. B,t moet de onrheld,' iD de

,~1I'OCriin.iel Yin de 'ertetr~,)()rcli,."! d"l
. ,...... lIederit .rant! .et allen eerbIed: u Geel a III

· ,...... 0IIII1ItotIrd .. , on... mjea Jlu&daao !NW d.
" ..Wtilrilll' .... Goda Woord ea het .00rbMld der
V _eie 'ftcIe... Htaak de ZOIIdaptreinell CUe lIlnIl'

- ,'_: lijD DUr Buatort IOOP,IO .'rlh .. 1 eD al, •.en '''1"-·._lid., ae Zondantreinen, die lan,28 d. I"., naar
~Wlj.tburpan. BreD.. die Jutltl terug &ot'Kllrk-
tr.ifrtn en .ietl minder. D.t 'rageD 'wij .et oede-
irip -"'I.iDII'."

.M •• aal 'It ant ...oorden : "
, II B.t Ïllr'nIedbeid ua dj"ren om se 24 ureD lang

lIOftder 'fOed8e1 ol_ter I. laho Itaaa." ,
ElI daarop ge'eD wij .. et OederigeD "rbied t.

! hlmeD: .
, fot zorr dat ., lr- di.ren •• t den trein '."oerd
,word. di. ..Zoada,l moet o'~n. Eli 100 het
: 'idet aDelert Iran, weIMD !Mt er een bediend .. bij lijD
. ._. yoede, "' wat., yoor die lll8D ve*hafc. Dat il 'W~'Ar~lela
· ieht Bijt..'eeh." '
, " MfllIW 11 1~l!'en :

OM Hoe bnt gij laet,l'IInncbten dat reiliJ!'l!r81ullen
Mllrblij1'eo fin 24 uren 'llll'aebtenmet 0poDLhoud fan
'~aard."

On. ,alk aotwoorde met "'tberAdenheid :
"Ilie reirilr1lr! kunn~n' lieh het oDgeri~f beeparel1

tJOM' ~n.o dljr "oell.r te be,rinnen i ot linden I"t
.Jan 'erltlan d.t 100 aij iD onl midden I... D, lij sieh
,1IMr OD. Sabbatawptten moeteo echikken. Lut hen
'-,noeleo dat wij eion Sábbatli .. end ,olk lijn. Het
.. I han tot link.,.r brengen. Eo i. er bijsond ..re

, DOod-moet er bijaonder Wllrlc ...orden "'milt dd
·,"n uilt'el kAo Iijd'JO-men kan sich flin eeD
.. &pnl n bedienen. Bij,oorbeeld, eeDonllelulc, bet
lIelpe" 'ItO een k"'nb ol iell dersrelijke kan geen
• n.,el Hjden. Dllt i. dé lev fIIo deo Heiland."
ED wil raen dan DOIrte,_.ri~len,-
0.. ,ollr lIntwoorde : u Hoe hebt gij dAo gedun,

tOI'l., lrMae ZondagMreinen Ii~pen 1"
.' Ea dit antwoord, waard" niend, ZAlhen dwiDgen
_I te lijn.

Bet ,olk Man .preken. Wij herh.leo het pl"gtijr'
lijk. •

Dit i. de eenige lIitwtjl'. Wij moeteo ,eT.oekeebrif-
teD nn .uIe kanteo opmllken. Ona yolk moet teeke-
DID. Wij moeten 0011 Parlemeat bij de MD.taande
"terJrlIdering op CODlthutÏtlnele wij.e AI~vou: ont.

, moe&.a met. namen, mfl& bet kort fIOduid ..lijk 'ef-
loek: "Schaf den Zondljle&rein Ill." ,

Ale. al IJ dur IDaWoorden:
·u ,Wi.i..~rlie .. a te nel rente,op oDijleld. On. lAnd

beet& millioenen eehld J!'t!mukt, eDals wij 'IIZoo~
dap Diet de treinfla laten lool"'n, .allen wij de in-
'.IrolDltell ftD dieD d"g moeteD Opll8fea." ,

Hierop Drenge onll ,olie: in, "dat bet Ileld MMDdll,,"s
toch weer in.loeijen qJ. Wij lrunDea in den bllndel
het niet meer londt" trein .tellen." .
Eo II!' 0011 Yolk op booger terrein lieh willll8l1t-

.. a, ail. bet nog de ,odldieolt der 'Adefllo liefbe~tt,
plijk Wii"YAD harte gelooTen, dan roepen wij oit
Ielldl'llgtehJk: ,

.. !Jie God die onll tot dua'er lfebolpen'beeft, lal
01lIl ook nu helpen. Wij 'reel"n Diet. Ebenhaeaer. De
B..,ilon.. banier."
Eo .il dil meerderheid .ao het PAr)em",o\ Diet toe.

pnn : weluD din, wij lrebruile:eDonll b"i1ijr, eonstitu.
&loneel ~ bij de Itemba., en 100'srendat bij de aan-
.~lJde ,er."it"li~g bij die' niet ,,66r ~e heililliog 'BD
deD a.w.t Ja, batt.ea de mun,n der Voli .. e..... deriol7Wijtt. ,,,- "

Dit luw. ~D.titation ... I middI'l al menigeo
t.,lJII&ander ~DI.e octa,,"o JII$rerdoen lingeo.

.CJod. lseett II'~rolren iD -Sijn Woord: II HeHi,n
D!IJ ~ BaW.t. Lut OOI Yolk met nederigen eer-
:.d. ~JDe ltemm!, I!'eh~m liin en IInt.-oordeD:
,WIJ laUell den !Sabbat heiligen."
Nog een 8IIkei 1I'OOrd: '

. Deler cla,en lae lltot mHne ont.z..tuntr de God-
IJ:raU 'AD Jeremia, in bet 17de hoofdIltak Ylln bet
:Jute ." ~ he& 21.te 'er.. Het Yt'liir ~ JudA
had lis een lutete .ermaning dit profetilleb .oord
-tftaglD. Het IlIÏIterde niet. J le Itraf kwalD.
Het "tIQ1 '.rt"rde de paleizen 1'8n JefUll&]era. En

,DOg llaa,rt dat Irm. ,ollr en worden zijne woninren
dikwerf in Europa ..anlfllnllen en 'erb", ntt.

H.t "aar fAD 't lOci.mme eo nihilisme ,ertBflrt
&hani de palei .. D .n ltaUen fto Italill, Dtrit4ehlaDd,

' .ea RlIIlaad. Jl!!n beechermt dur dl'D&bbftt llist of
&u.JlliDlte ral'D b.. f, jl'eeo IItnnll-n SlIbbat. '

l!1og un ODI "oUr li jn nl _t G<>dlljr"Mde weren.
NOlI' mogen ...ij op reddiDf1;hopen. 't Is DOll niet
te laat. uod beware ona .oor het 'eroi"lend YlIur
ftIJ .lfOd8dieoaUooeJaeid,YAD f;labMtlebeDdir.ll. U.
'9011rJl unjD .olk, aw God il mijn God !
Deu lijn mijDe gedAChten in IIIIeopenhArtighl'id

aan a eD den ,rieod.nhing' ol!el'jreeehre'ell. Éa
wilt lrij III 'eflJl1'eidett, het lltut~a ,rij. .
. Met de bede d.t millllCbiendel» rejlelen dé heili-'"lit' 'rAOde" Sabba& DIOgeo 'bnprderen onder lil.

.. cJttiog 'ID God. M1rea, ' ,
Verblij.e a .... toegenegen ~rienc4

S.

co.
AAN:

'de studl!Dte~ der Theo).
rrtl~Ae~I~I'An~ool'lll.'m~nOmi eeD If,aenk-

het graf ;'.0 ,i~éO prof~. '1'•• 11

eologie, di& htt! ~eerlAlIlI' lit te
Prli1pJllen:ta-elknlnen. til Gronin~&n .,nllCieo

yolgeo8 offi~&ele bekend ..
Cournnt dlUlrtoe Mn tit ai.l-

COt'r.n1.4'4:i, IlIdIlAr. Tocb ',ebr niet 0111
,iool te spelen ~ !

,ierde l.I. :llinjlldAfl op
1("~'I"CI""rlJ. '110 zljn ~ellrtil!'jiuijl'fln

UOt1Bdll"'lllltlbndElrwiIer te AmsterdAIII. En
met ~em flltolt Ire-

tot IlIAt[in den Afood
men, in PrP.IAen po!!I,.,
wt l'en jl"tII1 '''D.meer

vnn het lvnd, ~rwijl onder.
*,h·..i"..n" ".~~..o".ti';,ii, hem door cflmmlSei.. uit bUD

w..neehen ..n jl"~be'i1ken un-
oud-Ie@rlingen was , .. r

-;;.,~ ...-._;;"•• "ereerders' een Annllen-
diA ds *ftllMIge mAn

" Ik wi.t nid ~ ik :ddlle4l
trouwenl w~in!g me'neehen
IRnjfiedere~ IWAllrhat pas
ta hebben, 10fvele ...&r~e

jnheer Loomllo( HiHII in
en jon!!, ,""'1 Arm en ri jk •

te Amst"rd.uD ~ls Oatechi.
prwi jl';r Hitnjfesu.ld, in

eed. onllflÏ'Allr"kea w..rk-
UIl>-t1r.lOI.HarvHvult hifte,ens gflre.

der kerken. l\feflr ~cht.,r
OlDsijne p"Fulaii't! wijze .lIn
LonWIIDbek'lnd IllilecbrijvlM', .
bet gebied der ,ZondAgeebool,

n'"I"n."n~ lendinl!', voireenijlinlren
•__.,-_•.;.~.. nl. Onder, de tllirijke

men slf'chts te noemen
der Bi jbtiloef..nilJll'en

tlijle; *i'jn Geeehled ....
itiseh« Oudheden; de "er-
rchild" en onderschaidene
r zijn 01111\1)10'8 hij Ho,aker

Ilitjl~kornen, om 'hem eeD
ri iver toe te ken~en.

iJ\rfln Jreleden de VM"emi-
Warrrheid ge8til:lat, die bare

IRDdhedt uitgt'strt'kt, en io
i,nrl<uu"'''''olen. nMi- en breillCbo-

z. zijn Opjl'erilrt. Voor
eli het,rt de heer Looralln

"!''''''''U,,~U rneH $redaRndlln een
d, en $rl'an zendinjlfaest
zonder hem, Ills een der
In zi in hui811'~zinhaeft

iezen ;zeleden; loodllt hij
nv.",,_·hIAVAn i8 ; docb zijn buis ill 100

fin de N..derlRlldecbe
zijner" I!'l,lestelijkekin.

vrienden betl'eft. Ook in
, eli vreemdt'!inll', en WI8 hij
g'ewMrde.rd, dllt men bem
. 1\lIrnkteristiek is ~et, dat 0 d
mAg'Wilt ~en 'an D1em~nd p , ~
dfl~A~?ml.'~nellSW~rd'jI'8, , Op ieder
Chmteh tke eehrlJ"er en

E ..rlc en lIlMtl1chftppij, 'oor
. 1Z~8pnllrd.

rIet Bestuur der
Verel'lli.llinjr heeft

'''lfPIt~·n(Lmetode voor!!,,-
.mn,um ..n nIllIrTrllnlV&IIl. ID

WIt 8, IIYNIN,
nu aan '~.Urtvfrkoopen, .. *ijzondete Lage

Prljzer, yan hunnen i,', "

BRA.NDRU1tf'S:~SUBLIE~~wYi"iBLOEM\V AN
. I :;ZWAVE \

In Kleilie en lVa;ten, II,.. [: ,

G.EORGErr'NDL -y~& D.,. I i, " ,

RUiSEN. ONTV

_a......,-:-~'J)~s,Brandram's Ib~~teBlo
YSTBAAT. . In Vaten V&D~oo:~bs. en Kleine V

'-~;--+---,._._---+-+--- Bouten KrorDachoppen, Sch~9bt Zeisen en 1'ikk
,8chaaplcharen, Sorb,.'. én B~rgon eu BRIl's

. HeiniJigdraad met lt&leJ;!.punten. OVIUlI Staal, .
seerd Gevlochten IlJraaii, Zwart Draad. ,

.Kaf Snijmachines, ilJ groote ~tie 'Oor band- : ItIoqUWII'nlcq".
'!Jeralvaniseerd Draad lIJetwetk, ,oor groote en
Kop,itukken Toor Draaibank~b.
Snelle Water Filtree!de¥~~~~bR'l\non~8: Kool FiIIM(~dér'llJ
U.ren Ledekanten In ~rteQ: Fraoscbe;-HRlf
Koot .Kachels in g:-oote '1l'1Ch+tdflohcid Yan £2

Il> GRA

100 Iba. elk .

,
" An KAAPST..4.
I!

BRANDRAI'S·,

In Vaten (met

ALSMEDE:

BLOEAIPEARCE'S BES ZWAVEL
!

oil.!'mo@iteom tejrlm-
ABlUS ad LION CACHJl:T '
Af te. "atI.rdigen, do,'r te / 'l~
dtlTJni.!'18 er een storra I

het bestuur niét N 30
Dg h6eft rlRluurlijk '0.
V6rwant, Dr. Jorfk- •
het BArting.Comitá,

opinia met de minder-
het begin 111\0 tel!'pn

verklllard, en ten 81~tu.
i~. De b6zwRren !!eldea
Jonktnlln, dia a!gemeeoe
hevol'!/(/kjd tot het werk
en voorts het&ooYel'llnt.

bestuor om bern té
r,'i~- eD verblijfko.ten,
klIS dar Veraelligiog, ten
is yoor hat groot. te deel

dnor het AlbsterdRm.
collecteo in <h!i-tijdi.!'e-
weduwen, we"I"" en jle.

do!)r de Ver"eniging
~r8. Toen, nu,

I g~drum wstd doo~ 'I AdinIOJlstl~I'en
r, 1\1. Hl\ra..lh"r!l 1'.11: d
~..Iinllell in H,)llllIId til I en an ere.

l' r~k.,ninll' d.r "sr. buiten de
erlJei(~ ilJ bet b~~iuur Koopen en
per JllArbesthlkbMr .
in bet watsr "iel. Aanvaarden
.' nl bIlt !lsl.d, ~lIt I ren. 'Alle

w~r,,,,."hrn'7t 18, ten he~blkklng •
zi ID~eil nIllIr !ln door gehelm.

dit 'dA "prontwMrdigiDg i K~ntoor :
Illnde opwekt, I b '
IJ de c~beele leoding /' ouwen, .Q.\J'U':;"ltl

bet bestU1Jr der 'sr- BeurlóurArv",
i IJ "Ik ge"AI. tnI~ijdi9.·1 bard
j.'"red~neercl, .analm er
d~n ZIII wordo:!n dll'l' A.gmtm _"n,{er,~',,di,lfJ. en die op

RRt,'db~InD"lijlc",sbied lDet de
n piRate ,"n Iijnrelrt
~t 81~chtsde 8tani!fUlrcl,

Wllfliminmllfih" Weekblad en andere
RI\Il, mllAr ook 'IIIJ

ZOOhe8ft
en fAn gej!ieuna

uid·Afrik,," dcb, iD
Ifnl.'1n"i/oJl'.""Af,.ikaffTI", 26 Oct,

dr. JonkmRo Ter-
.. \\-i.i lItellen er '11ENDERS,

HUT·n."""ijk t~ ,~rkillren, dat heer. H.
toe!ltlln<lienbier t~ Ilindt! en "an Ka.teellltraat,

d-Alrika, in 't bij. aur '. middag.drinllt tot het ki",,,n
en der Nederl. Zuid- Aandeel 'n :

hoewel in hl't be- 15 Koloniale Jj~IIID(1asSUlMUlltie
onnelm,;F",ld ill d. 0 Zm'd &tI~'twaapl!lUt

VItt,tefllmw'oordts;"" van tie .0

10 l'aar,lBcbe

DET Gft,
MEUBELEN,

.BIDDBN:
,zIN

92,
------~--nc------------~~-+ _

I S
..tot
I). A

W ENSCHEN het Publie~
nr~.uut:t:,J, t:u. ; ten, dat zij hunne gqbou

van Ag~ntu- meer plaats te vinden voor hun
....,~.UUI;f j(.CD'iU1l<I:;U : strikt GEHEEL, GEMEUBILE .........&.O)+'

! VOOR-,UT-enSLAAP,_oCjL_ ....~,
.y, .."......... Ge- kunnen uitzoeken. De VoorI]B.ad

teE!~n'OVlE~r het Koperen Vier Paal, Fransch:e' en:

Lom- met P~tente Veren, Pa&rdeI~haa.~
scheidenheid Voor- en EetkJmerl
ten Maaksels, rijkelijk bekleed :
GEMAAKT DOO~ BEKW ......_~....
MAGAZIJN BEBOORENDE!:i., ~;;,,;~~~~''''!.~:''~

---+--f-i-..-+-:+-..,.__ Inget~rde en Kolun' .

en eene vel'8Cheidenheid van

De Heeren ISAACS & I CO.--'_J trouwen aanbevelen als J{elll,':i:W.II~lji

hebben voorhanden een
Aardew~rk, Baden en
Messenwerk en Electro
kasten 'met Chubb's Patente .
ten in groote
en door bekwame
Cortrcin'e en Geoliede

~ de Eigeqaren reed$
en in de ~elsche ,Markt'

'uea8*'Ir1~tle t~._~,·· .. ,,;MIiU:BKLBN TE
, Zij wenschen ook het

Etablissement Gereed Geld is, h.af'IYÁ<:.n

een kle~ Profijt koopjes t~ ha'7.nio ....3n

daar er, niets bij den priJ's behoeft
dekken. ". l'

Het Publiek wordt

eene vergelijking v~ Prijzen tf3 .......,!'-!?U
De Heeren ISAA CS & Co. ne01l)eb

in Euro~ {het Yi&lS"t:UjWUlI!i."''''~''''''.

Ka
! CO.,

lad

.. ,

NE DBRLAND.
(Ym" -=eft Corr~t.)

(JUxDJnatrwa. Ziekte Yan Van L1"den· GoudII'
OeDlIll ..llrIAVing.-KBJU.:ItLUJI:._T. M. Loo-
M4!f.-NaDUL, Zum AJ'IllX.4. Zendiog ,an Dr.
Jookmao.-BDlOTal'r. ]

31 <Jet. ]882.
lIK:';l'Dl'rIIlTwa. De ..mj~ilter, ~raat 'ID L1nd"'n,
Jl lijd_e .an .. ne nleralekte, die lich "D (IOgeD-
blik bedenkelijk liet aan.lien. Volgena' de 1&IIt.te
llerir&e1J lijn,de el'Jl8te nnchijlll8len eebter Aan bet
wijken. De millister YaD JColoiJiën I' tijdeUijk
..... oolr _t'4le porteleqille Yin Finantiëo.. Ret
inh ia seker opsigt goed dat de KlImer juiet op re-
eN A'IICaeideD;"
GOm den door d. benoeming Yin den beer rAtijn
tol ba~pme"ter YIn den HUil op!'Dg&•• lIen· letsl
YCIOf ~da al hard. Irearedeo wortten. GouttA it
eijreelijk ee" IDti-,eYola&ionlir Iri .. ldilllrikt "0 "'Ar-
cJirde iD 1876 Kaijper állleYeD. nichoD 'ao IJMeI.
DlOIIdf'~, ))oor IIIk.re fIIriuu ...ioll' bij de ADti.revo-
1.uODaÏJe kie .. n Ilelakte he, dlln liberalea in 1879
Patijo gqoaea &e krijgen toen Kuijper WlllleOI,wllk:'
Jr. ,.iond~l.lId lijn mandaat lDoeIt neerle .....
pD. la d. lMet.ande uC&tare weN nn libe-
: nie ~jd. CIea ba,..meea&er YID GoudR 'oor"e.lteld
'. ~ de.. ,oor d. candidatuDr b..dAnlrt ~e~tt:' tJUe F~1D l!roqrl.'Br. D. aodidAat der IInti.
~yWlIciOO&lreD18 OOdin d. &aulo,t. Het III eenigs-
IUIIIID de RoolUCh. kieaert in het dilltrile:t Jiggen
wie ,.~ .. n aal worden. l]eii lieten Lohmlln in
1879 YalIeD,doch mllelJ DilmÏllchien-.beI_,.
. De ll~ Wijft UDdriD~.n op Yereen,oudi.

IlD~ YID deo Cenllll teplijlr met de 'O<lr,... !elde
",lIIing, lótS del de.. '801' d! .ledea £6 en £2 lOa.
III beclraren ea 'UOMI. do~ £1 1&. 4<1. Ten.ij
41.. da' er.Ua alfa.eene ceDlUI worde bepaald "oor
aU. .burr.,., OD'.reehillill' wUr woonachtill ; dur.
lID Jl 'CIOhlrl& ec:h,- Dl'frgeen denkeo. Ook wijllt
liet 1IIaCI er op dat, d. efpiJeu.mmi11jfeD o'''r bet .ete-
oatwerp tol ctDl1Jl'l'erlaJri. door de anli.reYoJlltio-
..ar, lede.a ia de, KAtDer behoort te word"o .er-
Yervu,d, &ot meD liet 'oorltpl der Rellering om.
~ • le wijligeD -ieldMtricten'f8rdeeling kt ..fel
~t. Al,n mogt .&Oden le", gefUJ' loopen om
~. C8D1U ..... laJriog meer te urli~ .. n dAn te

.~",-~~ ... n. kleine bijd",jI'. tot dt!
.... der i:erlrehJlre t08ltand"n in dit lAnd it de
~. Ut4"liog dn p'rof8llQteo der ThlOlo;.iaebe
~t lID de .ledeliJh Boogeechool te Am'&er-
.... (la de BeNIIat) Die' onbelangrijk. ZOOGunniDg
-:xa.".t d. op bn uit,rebragte bt'lIoeminll tot
~j1I. ~l .. rareo &IDDemen,dan aal de Thf!Ol.
~, laD pooe.d. B~hool ht>etaaD uit
~ Dooplpaiaden ol MeDDOIIle&ea,HoUltra fO
...... , Mid .. bfeJiJ& Jl.... ; tYee Lttherachell
.... LoIDIUI, eli. ..1f8 Iae& Jaia&orJ.ch bAtuo ,:U: ODIIlnJlftt

"'ft}'rijt rep" .. eD Martene, Mft middj!D-
Voor.. ait riIW BenorlDdeD, .wYrYID 'k,

"·"PP""i_ ...... il, Ua :i.... ,.e, tot liet tjPoOO.l .... :n-'riIi lOhijD& 0", te helleII, ea twee, Saua1-

l, ERS
, VOOR EEN,.;

SrHA'I1ING' VAN rA:~rn~I)LD
. IN DE lXAAPSCHE AFDEELING.

TENDERS, als zoodanig op den
omslag gem.erkt zullen ten dezen

Kantore worden mgewacht tot op

Dingsdag, 5December a.s.,
voor eene ware en juiste SChattin
van al het Vastgoed geleIPen in dgZ D· ik 0 e
even. istr ten van de Kaapsche

Afdeehng, nam. ;_

Distrikt 1(0. l.-Bebelzende de Veldkornet.
IObappeD Papen dorp (waarbij KaIDp8baa')
en de Lieebeekri,ier. I

Diatrild No., 2.-Bebelzende het Veldkornet.
acbap Rondeboscb.

Diatrikt No., 3-.-Bebel&ende het Veldkornet.
Ichap N~eDwland (waarbij Clarpmollt)

Diatrikt No., 4.-:-.Bebelzeode de Veldko~net..
acbappen. WIJnberg, Coostantia, Dieprivier
en de DUIDen No. 1.

Distrikt No. I.-Bebelzende de Veldkoraet
• IIcb!,p~~ de Palen ": Rietvlei, !'ijgerberg:

KUIIsn'l,r en d. DaiDen No. 2.
Di8Uolkt No. 6.-Bebellende Je VeldkorDet.

80bappen Koeber~ No. I, Koeberg No 2
Blaauwberg en Ó'Urb'ln. . ,

Distrikt N6. 7.-Behelzendu de Municiptlitei.
t4'n K~pstad eu Groene Pant,

• Zij 'die[ willen Tenderen hebben vrij-
heid aulks voor é~n of meer Distrikten
~ doen, rf1aar moeten het bedrag voor
.ieder opgeven.

De ::;dlatting moet gedaan worden
volgens b~pali.ngen van Artikel 36 van
Wet N 0.1 l.~, van Iss4, en de {Bood
moet v~rz~~n worden van copijen der
Yeldboekcn [van, e'en Huis tot Huis
y'isitatie ienl~van den Grond, behoor-
lijk ge~u!~lIltrd, en een naauwkeurige
bescbnJvlog Ivan den eigenaar, bewo-
ner, liggin~ ~ Séhatting. Alsook van
Alphabeti$c~~ ... L.ijsten der eigenaars,
met de beSclltlJvmg. ligging en schat-
ting der vers4hiJlende eigendommen;_
bet werk lb~poorlijk voltooid en afge-
leverd te ~oftlen aan dit Kantoor. te.
gen 30 Ap~'illl &83.

Zij .die Te~dereR zullen ook de na-
men van twe~ Borgen te stellen heb-
ben, die een ,iJ3oete .borgakte voor het
bedrag van llun Tender zullen teeke.
nen voor dd,: behoorlijke voltooijing
v.~n het wer~ binnen den bepaalden
tiJd. ,::

Verdere ,bij~Qnderheden kunnen op
aanzoek verktegen worden.

De Raad v~rbindt zich niet de laag-
ste of eenige tender aan te nemen.

i: -Op last,

, ilC. LIN D, Secretaris.
Kantoor ,an den~'iAf.leclio~sraa.d,

No. 60, Ad~er ty-8k&pt,
Kaapstad', I . November J 8139

- De Palrlsclte Billik
l' PAAHL.
.;.

OPGEBlOT SEPT. 1852.
Nominaal Xa»it&al £, 4:1,4:30
9Pbetaald Ll:pitaal 13,810
Reservefonds l.. 11,310

!
. I

DI~ECT!:UREN :
IVel. Ed Herr P. ~'ILltROUX, Vnorl.itter.

" ,,0. T'I DE VILLIEHS.
" ' " P. R. RETIEF .
.. ,,1<'. J. ~UGO, P.zo
" "P. J.; MA LHERBE, G .zn.
,. II A, J·i I\{ARAIS, J.ID.

SEB. i". :dl NmKEHK
" J. A. IIElt:'\" A 11111.
" "J, J, ,\ll\NAAH, SEJfR.

Dé Bunk ge, fli H..rlleJJ op "Mt" I I~positll, bet
\IIl'iel tI! worden ternomPII t ..n I..re .. ""n'ore.

Dt' PirecteurelJ ver",""-r, 0 ;\II\ ..II,I.~II ..n D",,_
derdlll{8, 's morgl'M te" 10 ur,' om O"n .<\pplica'i-R
,oor III~OOO'Ote ~.1~88eD.

'AGliNT, K.u.P8~A.D:
Z1ll4 Afd~aauche Bank.J:. J~F. LK HOUX, KalSier.

\\:t~telijke ProfiliCie
PAAI{L.

Bank.

JiJ IIIill .... I Kapit.'A'I,
'1'IJI'LIINld "al'itaill,

, It_,st'r". f ,,,ds, •

tI( r~ECTIWR~:N
I)e Wel&l. Hel'! .1. J. r'IlOCTOR, L.W.V, Voorl-

- T. noOs, Sr.
JACS .. 1'. 'I'HEltON.
I. J. DU PLESSIS, C.1l1t
JAN Il. BOSMAN
J. H. ENSI,IN. A.zn.
CONSTANT WAHL, J".
,M. C. V. THOl\I.
D. J. A~ VA. DER SPUY, M.ao.

MaImeab:auy Tale ..
B. Wln~,\fA~ Be.tuarJer.

Kobtan Tak.
P. A. EUVltARn, Jr., 'Bestuurd.r... ' . r

.bentsch!ap te KaaPltad. I
DEKAAP DË GOElJiK HOOP B~K(BtpERK1'(

De ~ank geeft ",nlell op Vaak Deposita,
yer'dÏBoonleert dage~'jk~ goedgekeurde wiase).
eb onderneemt alle "OD~ Bankbengbeid, bei-
de &all het HooIdlra toor en de Takken.

De Directeuren k meo' bijeen op Dingsdap
en Vrijd.,. te 10 •ID.' om over dÏIconto t.
beeliuea. 1

B. P. D~ Pl.ESS~. Jr., Ka.ier. '~

Elteutttf'l"Skluler.
,

Acte van Vennoo~cbap, gedateerd IOcto-
ber 1859, opg~maakt volgen. de bali.
der oorspronkelyke Acte. gedateerd 2G
Augustus, 1858. .

Tege •• oordige .leteiiDgeHJCcI tij Acte del Pa
lemeatl,il'ó.!l7,1859,

DIREK,TBUREIf :

De .Edele He~r~. H. HOPNBlJlt,

Voa~zitter
De Wel-Edele Hn~ i De Wel-Edele Hn., IW. HIDDrNGH, LLQ , JP Roux, MD.
1. G. BOflCHERDS i I I.P. H.VAN DUPOBL

AUDIT$JREN .-
O. Wel-Edele Hee , De Wel-Edele Heer
M. L. WB!5IL8. J' J. P. DE WET;

F. J. l«j)ERS, Seeretarill.

Kaapstad, 20

LET
88 TOT9-2

WAT~~)UIJER, Sec.,
. , Fxeeateur

1~2.

£51',000
30,00
26,000

(hd";k~)-ij-Rol~ ,r.;;:-;- ;gii;, . , "
, No"lJ 'Ka ~t.trQat KtJaf'lfiad,. , ,
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