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UITVERKOO E NOORDER . P lA RiL,
In den :Insolv va.n s., J. F· DU 'TOIT & Co., I

VAN, E OOTEN- VOORRAAD J

WINKELGOE EN VAN i ALLE iSOORTEN,
S'rAAFIJZE\n van allo "nn"r<'nl HOrJPELIJZER, GALVANISCH 'DAKIJZE.(t~ ,

IJ Z E R w ER KOU WEl N D 11N en K A liM A K ERS,

IJZERWAREN! mn Il, een Pll8Qhtigc WAGEN OP VERt}N en
EEN AK1'E K~R, ENZ·,:ENZ.

MILLER en an~eren) die in 'ti groot koopen, zeilen

aeze wordt 'kermis gegeveu dat, inge-
volge het veranderde Artikel 22 van de

Overeenkomat van . bdveugemelde I

Alalllt~:baJl.pl·ij·, de JAARLIJKSCBE ALGE.,
RGADRRING vao DEI.<;TJHEH-

gebouden zal worden ten Kantore der
op

ag, 12 Jal~al'ij 1883,

. I
PUBLIEKhl VERKOOPING

'..
nNUER

KosltbareVast~ én Loss~Goedereu,
Levende 1J~ve,en~, eu .•

;' TE I

" KOE BE R C, II ~ABIJ PHiILADELPHIA.
Koloniale Brand Assu- DE Ondergeteeke~e beeft ~loten Pa bliek

tie Maatschappij. te doeu VerkOf'pen,

Pro.tecteur Brand 4ssu' :Op Woensdag, ~4 Jan. a.s.,
tie MaatschappIJ· .. .:" i

A. D~NIJSSEN. Secretaris. 'u ZIJl)e welbeken,~o iZ.AA.IPLAiAT. S. genaamd
Kerk léin ' : KLIPVALLEl, !l'oogêr behoorende ..aan

De~mber r88')' . .dea beer JACOB I)nl!IJ~K, €elegen !nabij liet Dorp
- ;PHILADELPHIA. ~met daar<jpetaande Ge.D PAARLSCHE AN Tl .bouwen, in goeden s~t :vnn reparatie, groet

' I . ' . 1\. :circa GOOMorgen. I)~ Pll\ftts .is [welbekend ala
Ben Extra ZAÁIPLAA TS en i heet\ tevens
.uitgestrekte V~eweid~~ '~

'gt aan Deelhebbers. ! LOSSE aPEoE;REN r
:400 Merioo Hamels eó Ooijeu (vet) .
i 40 Vette Slagtossen êo Koeijen

2 Opregte Kerry l;{oeijen, Wl\&rTan een iD
melk is. en do a.n~ere êp kaI.,en staat

7 Merries, waarvad 2 gedre.rd zijn ala
Karmerries ,;

1 Bokwagen (bijna llieuw)
lOpen Kar op Veeren ;
1 Scbotsche Kar; I
1 Span 'Trekgoed, iJukken, $z, Ploegen,

Eggen, eli vcrdort bet gewoie assortiment
, BoerderijgerccdscI1ap. . . .

Ruim Bonus zal gegéven, ea ~erverachin.
. gen versc¥ft wo~.

'; J. ,. PITON.
Paarl,2G December' I88:!. :

DEVILLIERS, FAtUi COf,Afslagers.
ALGEMEENEi

KENNISG E\l;ING.
DE Ondergeteekend-, behoorlijk ge-

Inst, zal Publiek Verkfopen op
; DONDERDAG~ 25 JLl{. E.1[.,
ter plaatse "Jakh~lskloof." 24 Rivie-
ren, en voor rekeoing van' den -Heer'
HENDP.JK S. MOUTqN, het.volgende, als:
4 Goed Gedresseerds Ezels
4 Merries. 1 Hengst
4 Aanteelbeesten .

100 Bokken
1 Wagen. 1 Kar, 1 Span.~Tuigen, 2Vaten
1 Stel Zakken, 2 Ankers
2 Dubbele·Voor Ploegen
2 Enkele do. l
1 Span Jukken en 'frektouw, Zwingels
Huisraad van alle soorten en voor

allemans gading.
GRANEN.

AN de PI""ts ~'KA ~AN," Dist.
TOWN, i!l bet begin no deze mnand :-i-

Roode Koe,4 ]nma oad,lllein~ ~walawstaar~
Geele do ,. 4 ~aren oud, banghoorns . j
Vale do., 4'Jlilrea opd i' !
BOOd. Witpella Koo, 4 jllr8U oud :

Vaars. 3 jaren cnd; lin~eroor zwaluw~
en balfmGllu.tje !' . :
Vaars,2 jaren oad, ongemerkt
Vaars, 1 jaar fin G JnlUlI~den oud

WItpeD' Vaars, 2 ja~n oud
9 tDllADdeu oud, ongelJ!erkt

,,~,,'_'\N b., 6 jaren oud '
ftOrxI-lSctllmmellpells Os,"5 jare,! oad

Olllleo, merken onbekend.
perfoon dia doze .Oal!l~n, eee., te:-u~
nnn deu Ondorgeteekende te KALK.:

of kennis geeft aan hem oe aan deu beer!
1'I"-'1llnllllr PAUL J .• an COLLJI;a,~ Hope Town,!

remelde Becsten te vil)deni zijn, tal be-i
d wordea. , :

F. H. BADENHORST. i
Distrikt Hope TO:Wn,

bel" 1882. .
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,-DRUM)[OXO CA.:;;TLE, Kapt. E.
JO~II~. H..N.R.

:!3.-KINFAU~S ,cASTLE, Kapt. A.
W lliCHESTER.

(,-(.iARTH CASTLE, Kapt. R. Dux-
CA li.

ANDERSON & MURISON.
Agenten.

"
:GEWO ,EllE;rO

afstahde'n . van
~ Januarij, ~ullen
Januari] 18~3.

PLEIZIERKA
reis heen eq terug,
1 JanuaJ'ij, geldig
gereikt worden aan
sche en Kalkbaaische

De Treinen op
LOOP EN als op ge

OP 1,2;E;N"3 JANUARIJ.
Zullen: er S . e Tr~inen Icopen 'tusschen Kaepetad, Wijnberg en

Muizenberg.: Voor detheden zie men de Speciale Tijdtafels die aam alle
Stations te ~en zijn. i .

Op de~Ifde d u er ieder 1£rJ,lfuur Treinen van Kaapstad naar
Wijnberg , tusschenst-ati,ons aandoen, aanvangende te 6.35
v-m., tot 11.35 n-m. er ieder hall uur van WijpbergnaarKaapstad
Treinen vertrekken, te 7·15 v.m., tot 11.45 n.m._

Doorloopende nen nar Muizenberg zullen van ~aap8tad vertrekken
te 8.5,9.5, en:JO.:l5 v.m . 5.2,35,4.15 en 6.5'n.m.,'alle tUsschenstations Mn-
doende en terugkeeren ' Muizenberg te 8.15, 9.1b, enlO.45 v.m., en 1.15,
2.45, 5.30, 6·:15 en '7.3

.Op den; lsten
Pleiner Trein van
Kaapstad vertrekken
Prijs voor de reis h
tion-s stilhouden.

.,, "

' ARTJES (alle kla,ssen) perigewone Treinen! VOor
. 30 mijlen; tiitgereikt 'tu~hen 22 December en
terugreis gaQf{haar zijn t~t en met' den [Ssten

(alie kJass~n) voor eenmaal de vracht voor de
nr.nu ......,,, Treinen op den 29sten eq 30sten December en

is tot en met 8 JanQa,rij 1883, zuUeq uit-
astons. uitgezonderd de Stnti.bns op I de Wijnberg.

op NIFJ,UWIt.JAARSDAG

zullen "'orden; inliewacbt door
Directie tot DONDERDAG, 28

VOOrde volgende Aandeeleu, te wet.en :

A. DIFFORD,
Direkleur van Dienst.

.dhil Packets" Maátschappij.
,"""".JI'r.OOoteudezer Linie vertrekken van
Kaapstad naar Londen om den anderen

~jn Madeira en Plymouth, te
a en Ascencion naldeggende op

lde tusscbcntijdeu. Retourkaartjes worden
ikt h'gc/O eenc vermindering van 10 per-

tusschcn Engeland en do Kaapkolonie en

Janllarij zal er een Sp~ciale derde klasse
tform Tan het GOEDERJ!}N STATION te

......,........enberg te 7.20 v.m., temgkeerende te 6;45 n-m.
28·Deze Trein zal bij geen der tusscheneta-

!

DAAR er een Vakature onstaan is io de
Direktie der OnderliDge Maatscbap-

pij van Le.,eosverzekering, ten gevolL!e van de
afwezigheid van Kanpatad; vaa den Heer SAUL
SOLOllO~"gedorende drie maaudeu ; zullen be.
nooming~u van Kandidaten ter aanvulling van
gerueldo"Vakature worden ingewacht tot 10
ure 's Mórgens, op WOENSDAG, 3 JAN. A.S.

• J. C. GIE, JR.
Secretaris.

Kantoor van de "Mutual,"
Kaapstad, 14 Decealbcl' 1882.

'8 Morgel1$ fw 10 ftl'e;
vnu Directeuren te ontvangen een

nen Staat van de nan[!'eJegenheden der
drio Directearen te kierten in do plaats

Wel-Ed, Heeren O. I. DB VILLIl!f(1!, P.
t' en I!'. J. HUGO, P.z,.; die bij beurt-

wisseli g aftreden, een vnu wie weder herkies-
baar' en voorts tot Algemecl:c Bezigheid.

t van den naad van Directeuren,
.1. J; F. LI aonx,

Kassier.en Geoefend Leermeester,
OUDEN DE de,3Je Klasse Certificaat in

SCHRIFT en WETENsr.H~P, Traag!
ike post in een eerlijke Hollanuscbe IN
- Kan Onderwijs geven iu beide HOL-

DSCH ~n E~GELSCH.
aanzoek bij JOIIÁ~:'iES TuoMrso:q, AnDe.

Newlaads, nabij Kaapstad. ..... -_.-

~IUILEZELS
MONTEVIDEO.

goede conditie voor werk, TE
KOOP tegen Liberale Prijzen,

op de Plaats" RUYTER VALLEI,"
n de ACHTER PAARL.

AREND BROCKHUYZEN. MA L
UITVERKOOPIN(J!

December 1882. .--_,r.\ .
E. J. M SYFRE'I', ) Gez.
J. J. DE , ILLIERS A.P.ZN., f Curatoren.

prijs !. week.

van Deelhebbers Verkiesbaar tot
Directeuren.

Vergaderin

UR't.
-AANGELEGENHEDEN.

. i
an onze Constituenten

Ecrwd. Isaao
J.

D. J. van
Jacobus

.uv....."'''. Jan D.
J, H. A .
D.

Nieuwondt, J. IT.
Niekerk, O. T. von
Niekerk, J. P. van
Pre. Jac. B. du

,F ..H., JJ.Z.D .
Retief, P.J., P.,n.
IRetief, F. H., P.zu.
; Rouic, Jacs. J.le. Joz.z.
Roux, r. A. le
Roux, Jozoa J. lo
Roux,J. J. F. Jc, Joz.zn.
Roux. Jac, J. le, Jr.
Retief, P. R.·
ISparenburg, A. A.

ny.H. J'. van der, D.z.
, D. J. A., M.zn .

t, Gulliane J. du
t, S. F. du,

Villiers, O. 'l'. de, Sen.
Villiers,Jac. Lde, J.J z.
Villiers, A. n de, P.J.".
V08, p, \V. do, D.zu.
Villiers, D. J. de
illiers. .T. S. de. Jr.

Villiers, F,. A. E.de. Jr.
Villiers, Jncob Il. de
VillierR, C. A. de
Ville, Jan D. de, Sen.
Ville, P. il. de, ~r.
Villiers. Jb. J. de.A.P.z.
Wall, Eerw, G.. van de

IBENOODIGD,
het TARKASCHE ,8BltIl.
NARIUM, Ta.rkastad,
DAME als Ouder l-irectrice, volkomen

hek waam -Om onderwijs te geveu iu
lach en Hollandsch,en alle takken: van eene
opvoeding. '
. £80 per jaar, met den Kost.,
Een Dame, volkomen bekwaam onder;
het Hollandscb te geven.

£GO per jaar, met deo Kost..
" ..r'",,,,,,, .. zicb met referentiën en ge-

_'"rll[pn tot deu Wel-Eerw. beer JOHN
trul
niet later dan á Jauua:ry lE83 ti

u ont'angen.-Do werkzaambeden te be-
n [l~~le raCl'n~_e_cla_g~~._ ._

te Klasse Gouverne-
_~U'--'.L.Lt::::: Onders teunde

chool, Hanover.

D Jl:' Ondergeteekende . is voornemens haar
Winkelzaak op te geven,en Verkoopt nn uit

haar Uitgezocbten Voorraad

Parijsselle ~Iod~u·tikelell,
Tegen een vermináering van 2.5 Per Cent op

de Originele Prijzen, die op Wer Artikel ten
volle zijn gemerkt. ;

MADAME ,THlES,
No. 1,Ka.8teel/Jlraal, Hoek van de Adderley&lra.:t

,

T HIES & CO"

Dorp
Dorp
Dorp
Dorp
Dorp

Malme~
Rieb.eeks
.H O'p e fi
Vre1denb

, qp Donderdag 4 Januarij
steel, op Vrij~ag 5 "
I dl op Maandag 8 "
r g, op Dingsqag 9 "
o:p Donderqagl1 "

THOS. ,A. J. LOU\V,
MICHL. BERGH.

1883.
1880.
1883.
1883.

. A., P.zn.
W.
D.
F.

.J., J.I!'.ZD.
P. D.
A.B.

mmnaar, G. W.

lKATIENvan DAMES,vergezeld van
, getuigscbriften, voor bovengemelde be-
Ing, worden gevraagd co zollen ingewacht

door den Ondergeteekende, t-ot op den
JANUARIJ 1883.-Sl\laris £j20 per
Kennis van Hollandsch onmisbaar. Ap-

moeten melden wanneer :tij baar
n zollen .kunncn aanTaarden.
Principaal der School is de beer A. L,
B.A. .

CARL NAT~1AN.
&crctaris'vnn het Scboolcmnité.

VEDERENI NISGEVING KENNI80EVI!NG
AAN ALLE •. AAN 'lJl!: :

. IN MEDICIJN.EN, PEETKINDEREN
"''''''''''~TTClI .Birmeu als BUl-' ,< ,

, VAN wp LU

ISO Mudden Koorn
150 do. Haver
20 do, Garst
20 do. Rog .
en wat verder ten ••dage der Verkoo,;.
ping zal aaugemkt worden.

EMILE R. VAN NOORDEN.
Afslager.

Vendu-Kantoor, "
! Piquetborg, 15 D~. 1882.

..
lponderwijzeres Benoo~d.

Ch r onometers en Horologiemakers,

HEBBEN VOORHANDEN. Horologies in
. groote verscbeiden!!eid, waaronder eenige

zeer uitmuntende. die zij waarborgen Diet
meer dail twee seconden per dai voor of na te
looJ!8n. .
Klokken, Regulateurs, Barometers, Ma-

rine-, veld· en Operaglazen, Brillen, Ooggla
zen, enz .

Alle horologies verkocht onder een waar-
borr van verscheidene jaren en tflgen een
disconto op kontant van 20 Per Cent.

ZEK.CHRONOMETERS, HOROLOGIES,
KLOKKEN, enz, gerepereerd op uitmuntende
wijze tegen billijke prijzen en onder waarborg

00 Adderlevstraat.

"

----_._-----_.-

FRED
KOOPER

.N. SALAMAN,
STRUISVEDEREN, DE b

.Ma.r-kt.pi-i] zen te geven voor
~(')ort49h van Sh'uj svederen

L. H. FICK.
23 Dcc. 188~.

E:. LUORE
Horologie en Klokkemakar.
WENSCHT aan zijne Vrienden en het

algemeen Pu bliek bekend te maken
dat hij zijne oude bezij,?beidsplaats. verlaten
beeft eo VOOf1aan op den Hoek VRn de W AL~_
en de BREESTRAAT te vinden is.

Zuid Afrikaansche Associatie voor de Ad·
. ministratie en Bereddering van Boedels.

TENDERS zullen worden ingewacht door
de Directie tot DONDERDAG 28

DEZER, Voor EEN AAND'EEL' in deae AI!ISO-
ciatie, met de Rente voor het loopDDde jaar,
gerekend van 1 Mei II

.A. VENlJSSEN, Secretaris.
Kaapstad. Kerkplein,

li) December 1882.

I Ka.aDstacl,

GEERTRUIDA IfARGARE1ilU du
TOIT, Weduwe VAD WijlenALBU ..
TUS WIJNAND:LO-UW.

A AN DE PEETKIND_EREN dil' re.gt bAb-
ben om te deelen In .de bup door de

Overledene gelaten ErteniII, word4 yel"'lOCht
hunne aaneoeken, vergezeld van bebOOl'lijk •
wijs, bij den Ondergcteekeade in ,te HOd.
BINNEN i ZES WEKEN van af dCldagteelt.
niJg deses. : '.

• G. W. STEYTLER, Seqref.a.ria YaD
do Koloniale Weeskamer "Il
Trustmaatschappij. i

BEKE MD MAKIN G.

heeft, den Almagtigen Heer van leven
dood behaagd, van mij wl1g te nemen,
23sten D~cemter 188:Z, na eeu geluk.

Cll"vert)Jndu.n~' van 3':; jaren, mijne ~_
ANNA WILHELMINA

THEl:NISSES. in den ouderdom
en 8 maanden; mij nalatende lJlet
om dit zoo smartelijk terliqa te be-

,-Te Robel't80n, op Zondag,
lJecemher lES:!, mijns teeder.

Ihto'p.no,nt.P nEA'l'RIC~ 1I1ARL\
DCI;LXG, in den ollderdom vCon

ik ruits dezo mijnen bar£Clijk.
. !lau uo LloodverwanLtn,

den dlo haur gednrcDoO
hol lijden ~Oo getrouw

JOHS. ESSELEN.
1~82.

OVERLEDENr-Te Somenot. Weat Strand
op 27 dO!er. do Wel-Ee"'''aarde Profesao;

JO~.N MURRAY,. .,an heG 'fbcologisch Semi.
narlUID te SteUenbo!lch. '

Do be~renja zal plaatsvinden op MORGEN
(VRIJDAG). Speciale treill Wellington en
Kaapstad. 1 .

\
~«.fi.,~~ ~Y ~~. - ~~ i 1;, /\~ r..&~ . ~ ,;.



om ,ap,
laag tarief de:'_ 1't6 iIi. ..7 lJlIOMIlbw, 18S!, ",,",,"IV.

Aarda,,.,len. Jlt'r ,,-. 0 6 0 - 0 12 8 worden. De St.
A'lIrikQallD per 100 0 (I 10.- 0 1 8 ~u~ wodijTor treder;l
AWkosen: IJrooge •• ... 0 0 6!- u 0 7tl

t LondelltGhea 'SnN\",.weg. Dese
.~len, pet 100 •• 0 1 6 - 0 3 r,.~.
110,-,. perlb. 0 1 41-'0 1 7i ligt de heir, van de \hao8 .
ftet>:" per ~ 0 u 1t- 0 ij lOl teerde goederen mcroten &iJo mede-
Dl'Ilh.. , ~ IMnd _. 0 3 0 - 0 6 • 1 d
DIU,. I*IUU 0 0 7A- 0 0 7* dioger, en de KoJome een n~ vee ~waar er
.Hi~J per 100 0 14 IS - 0 lf) 4 verlies dan. tegenwoordig te bezul'en geven.
"''D<Ien: swr .tult ... 0 2 a - 0 .s gt De wedijver van spoorweg en havon beideu zon
G:roeIl8 Uijen. per be. 0 ti 1

11- 0 0 4 der koleniele kas te staau kemën op eene J'ur- I."InOI'£'onGan"D, per .tuk •.• 0 4 6 - 0 5
RClel\dera, }"Ir .tu~ 0 2 6 - ti 3 3 80ID, die de renten van, eenige millioe-
, Ba.. 0 11 0 - 0 Il ~ nen ponden ,tetling sou vertegenwoordigen.KOoI,pliratuK'... 0 U 2.- ti 0 .,.
K.lkoeDeo, per alulr 0 6 3 - 0 15 lJ ED daarmede IIcblldereo wij nog niet al bet
X,,_koQlllltlCl. per'lOO 0 4 ~ - 0 6 ~1 I!Ohadelrjke 9I&nde stichtiug eenér Kroonkolonie
Po.poenen, ... 0 0 ~i.0 O} 78 aan onze en aan de Vdistal\tscti~!!To onzon. HetlI_liot, J. ' 0 1 3 - 0 J

P_n, ulO - U 2' 11 bloote bestaan dierKroonkolonie~oue.en blijvende
Ptnikell, ... 0 a ~ = ~1t ~ getuigenis zijn van de zwakheid eo hulpeloos-
.~':ir.'ve~boe. • g ~ Oi- 0 0 i ' held der Kaapkolonk Hot zpu een sprekend
RapeD, per boa. 0 0 0i- 0 0 Ol bewiJ8 zijn unt wij )"olten sta"," waren gewcel!t
T01Dawea....., g -4 != g ~ ~ OOt de aan onae zorg toevertrouwdê naturellen~t~, 0 ~ 0 - 0 6 0 in toom te boud4D, en dat wij de Yeili~beid
Woneletl.perbo. u U 01- U 0 1 onzer granlen aau Engelanda
Wiu. Wortelen, 0 0 ]A- o. ij li hulp te dankeu bebbsn. Dat 'ion

regaring in de gelegenheid stellen
onweerstaanbareu invloed Ul~' te oefenen op
onse eigeno !!taatkaodlge aangelegenheden. Zij
zou een uatnrellenstaatk uilde van do meest
Exetee-Hallistisohe kleur In hare Kroonkolonie
10 beoefening kunnen brengen, en met een
schijn van regt vau ons eisehen ook ouse
uaturelleneteatkuude - onze rondloepers- en
plakkers. CD lokatie- en meesters- ell dienst-
bodenwetten-op denzelfden leest to achoeijen
ZIJ zon ook tallen van gelegenbeden kunnen
erlangen om in botsing to komen met den
Vrijstaat, DI\ar aanleiding van den handel in
geweren, kruid on 100J, van den drankvcrkoop.
van veedieverijen enz. Iu ééu \'1'001 d de mao.
nen Vt\n Dowuingstraat zouden hunne vingers
elke Zuid .afllknaoschc pas,tel kunnen stok en
tot groot verdriet voor do kolenisten vau
Afrika

D~t is bet punt dat WIJ gl\arnc willen Over-
wo~on hebbeu door heu die altoos schreeuwen
lavei' de rnmpzahgo strekking del' bomoeij
van do Downiugatraatsche beambten met on
Inwendige aangelegenheden, en vooral door cl
mannen die Zich den tijd voorstellen wann
Zuid A fllka ganach onnfhankelij k In do WCl old
zal optreden ? "Duafhan kchjk P 1<:0 Zuid Afl!
IS DIet eens ID staat ZICh te handhaven togen-
over eeo nietigen sta.m als do Baantoa I Is het
niet zot om van ounfhankelijkhei d to gewageu? '
Deze IS de taal, the den onnfcaukelijkheids-

mannen met regt zou kunnen "orden toege.
worpen, indicu do Kaapkolonie het land der
Basut-es andermaal ill do handen del' Rijksrege-
ring ging spelen.

Willen WIJ dan, dat ons Patlement aansman-i:
de maand tot oorlog ,zal beslniten P Neon dat
jnist niet. Maar wat tvl) vel langen is dit, dat de
Basutoqcaestie zal behandeld worden als een
deel uitmakende van een groote Zuul Afrikaan.
sche en niet slechts als eene Koloniale naturellen-
quaestie ; en dat WIJ de vrijheid zullen erlangen
om haar ala zoodanig to behandelen, door In
bondgenootschappen te treden met 'andere
ZUid Afllkaanllehe magteu die mede belang

bij de zaak Is het Ministerie manue-
lijk genoeg om Zich dezen wenk ten nutte te
maken en den 011 bij de hoorns te vatten?

KOL G
"enoemd
andere

DAT er in Bn geland tegenstanders der koepok- ontkent
lDenting zip, die hno vel zet bouwon gedeelte- pleegd z
liJk op godsdlensttge en gedeelteltJk op geuees- M

M h t h t or"Rnkundige gronden, wisten WIJ aar e 18 aas IlIllltJ!!
ongeloofbaar dat er ID dat land der besebaving als dat
maunen zijn te vloden die ZICh moedwillig met tolen
de kinderpokken 10 annrakiug brengen en dan d

zezt e
hun C1gen kinderen met de walgelijke Ziekte draad III

besmetten, enkel on allcon om te kunnen men eeu
d kk d h bbc Wllze k,11Izeggon dat de kleinen c po xen ree B 0 'n "

• DA7.A!.R
gehad en daarom geen behoefte hebben aan Slit West

koepokinenting. E,} toch zulk een geval beeft, I tie F
zieh noz voorleden maand te Brighton voorga- !lbellten '"

n rae t
daan .. De magistraat was vree,BellJk veront-I' T'''''~~''''''T
waardigd over het gruwelijk vnn s mans gedrRg" !tende ten
en beboette hem met t.en shllll1lgs,-nlet omdat hoot'chap

. WoenSdRJl
bij getracbt had zIJn baud te besmetten, maar WAchtdllt

oyernemen. omdat hl] het DIet wilde hten vaCClOeren. De gehouden
De maOllen die deze belde laatste l1\adgevm- ,anll-vaecluatlCml\nnell, dlo laatst te Lel-

i9D laten hooNO denken er zelden ann, ZICh af eester, 10 Engeland, een grooten volksoploop
te Tugen hoedanig de nitwerklDlr van bet ge- verwekten, zulle. nu wel ID hun scboonen
boor geven aan hetzij de eene of de andero der. krulpen. Denk eens: eP.no boete Tan eën balf
zelT8 zal zijn op de verhoudIDg van ZUid .Afnka pond!
tot de RiJk8regering-of .ZlJne zelfstandigheid
daardoor zal worden bevoordeeld of eOIl ouher-
.telbaar yerlies zal komen te hJdeo.'

Veronderstel, dat wij biJ Engeland verzoeken
sich andermadl te belaston met het beheer der
Buutos CD dat het aan OilS vorwek voldoet
Wal r.ondeo.dnarvan de mduccle ~evolgell zIJn?
Zou bet niet een kIjkje bUiten 13asuloland gaal!
nemen? Zou het niC3teen Kroonkolonie gaan
atichten uit Basntoland zamen met dat gedeelte
1'an het Traoskelsche gebied dat nog llIet bil
de Kaapkolonie 18 lDgehJfJ I Deed het dat, het
IIOU "Je schoonachljnenJe redenen kunnen
Tlnd.n om Zich te regtvaarJlgen En Wil heb-
ben redeneIl om te me.enen dat bot, den loop
der pbeurtenÏ&sen T~1'1lltloopende, reeds druk
buig III met zich Tan toodamge redl'nfn te

\ '1'oomen. WIj wdlen veronderstell'lD, lat wil
~. eene nieuwe Britscha Kroonkolonie te aan-

schouwen krijgen, ZIch uitstrekkende vaD den
Iad_eu Oceaan tot nf\ar de ZUId-oosteliJke
grenleD TaU -den V riJ8taat, eene Kroonkolonie
"enijkt 'met een lpoorweg van de St. JaDs
Ririor naar een pont op de Vrijstllatsche greD-
aea, Jegge tusscben Wepener e!l Lady Brand,
_ met. een la!Lg inToel-tarlef. Het hgt voor de

Om ~ veronderstellen, dat do Kolo~e
daardoor ten beJrnge vall oeo paar

jaal' ZOIl liJden,

MARKTPRIJZEN,

rl1fl !6 IJl 127 1Jeu,~, JSB!!.
£ p d, !. 8 d.

AlU'dappelen,pr. 3 ba, 0 7 3 - 0 lÁ U"
Boenen, pel 3 be... 0 4 0 - 0 8 ~
AbtikOIeD, 0 1 0 - 0 1 <)

Beet, pel bos. c(l 0 1 - 0 ,'() Jl
}:I)I!ren, per 100 0 ]~ 0 - 0 12 11
Eenden, per 8tuk .. 0 lJ 0 - 0 1 0
Hoenden, per .tuk... U 0 D!- 0 :.l 10
Haver!]'. pr. 100 Jb.... 0 3 4 - 0 ti (l
Hun, ... 0 9 2 - 0 \J 3
KalkoeneD, per- atuk 0 5 0 - 0 10 6
Kool, per slak ti 0 3 - 0 0 4~
Koren, per 3 hs. . 1 • 11 ~ 1 4]l-
Komkommers, pr. 100 0 Ó 0 - 0 () 9
lUeeboe (, 1 a - 0 1 5
Pompoenen, JI~ stuk 0 0 2 - 0 0 3
PlIreD, per 100 0 2 0 - 0 3 G
PrUimen, per 100 0 1 li - 0 1. 3
J{npen per bos. 0 0 1 - 0 0 ~~
Rog, . 0 l'l (3 - U 18 I

VI)lfen, per 100 ... li ~ 0 - 0 ! 5
WortelelI, per boa .. U 0 1 - 0 0 1~

Dingld81l', 26 December, 3 Karreu
'VoeDld~l!'. 27 do. 32 Knrren en 55 Wager s.

Aan Adierteerders.
>

lVegens de Nieuue-Jaars-vacanticsal

ons Kantoor act11staanden II UN IHG
11 ~

gesloten zijn_ Alle Advertenties 1,'001'.,
onze uitgave r'an IHNG~IHr; bestemd,

•gelieve men dus met later dan 12 Ulm
op AAl\ST. ZlTUltUAG, in te zenden.

HOFMEYR & REGTER4

DONDERDAG, 28 DECElIBhR 1882

DE NATURELLENKWESTIE E~
ONZE ZELFST \.N DIGHElD.

WIJ vreezen dat er maar al te seer eeue neiging
onder onze staatkundigen heersebt. om de ge-
beurteOll8en Tan den dag enkel en alleen ln
bare verhouding tot de ncoden on behoeften
1'an 't oogenbhlc te beschou weu Dat komt o. a
duidelijk Uit In d03 eindelooze discussien die

• worden gevoerd oyer ooze Basntomoeijelij k.
.bedeo en ID vele van de differente plannen voel-
ke worden aan de hand gegeven om die op te
lOMen. ol Vecht, z'egt de een, \l ant vecht gIJ
niet dan zult gIJ moeijelijkheden krijgen met
andere Daturellenstammen, welke u nog meer
geld .n bloed sullen kosten dan een Hasuto,
oorlog Jf_eeu gesigtspnut van waar men toch
.nog iota meer dan zIJn eIgen onrniddelijke om-
KeYIng gade slaat, "Maakt Basutolaud ove:
aan de R1Jklregering," zegt eeu ander, "want
dan ziJt gIJ voor goed ontslagen van de kosten
Tan Basuto-oorlogeu, dan beboeft gIJ UIot bang
te wezen da.t andere naturellenstammen zullen
opetaan, eo dan kan de Kolonie ongestoord
hare eigene bulpbronnen ontwikkelen." "Laat
de Balut-o'. 1000pen," roept een nenle, onver-
lIOhillig of de RiJksregerlng hen al dao DIet \VII

hoeren van RoosDtll'g' en
slagen volen (ler boven-

wcg to runnen, en dnt de
len bepalen LHJ het. gebruik

ISt·lI&UtIO,neIEmiddelen om rcgt to krijgen

den l Zden JI\lIu<lrIJ,
\Vat tovel' twee UI'e, zal te
publieke vergndering' worden
Boor;enbesehcrmingsvereeni-
hj ka Parlementsloden in de

Ieu een consultatie met hunue
om lt ent Basutolandsche en

li, De hecren J,OUWen

ryscho vertegDI} woerdigers
reeks van vergaderingen
orp geil.hCl tcer d, Hot IS

takkeu dcr Boerenbcschar-

DE B~
2

Vc rtr.
w g-t, erd
dan mae
nin nhyll
ten eerste
op den loop
lI'ewenscLlt

dat el nnu p
hare noe~1
meereDdtl~

baar ku

'T EEN EN ANDER.

Artikel over dit onderwerp
'l",no'"I •.ron dat omheiniug met IJzer-

ta £60 per mijl kost, CIl dat.] broeders en luaters werden ~18t6r~n
IDor'en voor £7?O op die 8teld 11111 lidmaten VAn de Ned Ger

e - broedera. A, 0 Bredell, D, Cloete, S
MII),Ln,W, Moetert, W. Moore, II.
E. Bcholts, J. Seholts, R. Scholtz
SteUenboeeb) C. Swart. Jl. VOple8.
-J. O. P. Blake, M Brtnl{, Sannis
\lnlan, H. dochter, E, l\Inlnn, en C.
doehters, J. 1\Io8tert, G Swnrt -l'ol"l"dlll1ónd~mt.

KLI':I!'f DaAK~N8TJI.Il'{.-J)tl III
p!oÁta hebben op den 2hten de~er
gl\derinll' I(ehad, wIIAr0 a bel plan
(ioor d8 ZUId Afnkanll Mn de hRnd
liever de PIlArlacbe Wijn en lJrandewi
pil "it te breld",n dAn op d8 pUIIJ
WIjnbouwers- VereenigJUIl. eene an1ere
Ier., toen een be.luit j!'enomen w~r I h
keu~ende 0111 de P W. en n, 1\I1IIIt
breideD, doch met beperkte Terau
CmTIl~ndeRt.

STH.LENDOSCH -Do vol.
het Landboawkllndlg G
zal worden gehouden 0

31 Jaounrlj aRlIStllnndtl, en mell ver-
~en der be.te zal weZll1ldie aldl\llr liJn

verleden "rt IdRIl' te Somer-
ten voordeeie r au het Sustenta-
ell die pas Mn de Pnar! g~hOD-
ae N G Kerk £21)0 0ne-

Hier IS eone prachtige kaos voor onze wIJn-
boeren. In ecn pnratco bnef schrijft men

,~
corrrspondeot tlln StelleD-

bij verleden jl\llr, na uJn pom-
bebben, erlll!!," plRnten ID den
dllt 41J nu een tweeden OOllst
nen, WARrvan de pompoeoen
'"n smaak II)n.

DTiSR!DOIIN.·-JJeTribune zegt dat.loo de sI ruis-
bhl! 1l'6en flRnl)tl "Qorultllg-
zeer gunst!>! staat, en dM er

worJ t, eli (lP g06de
tbnos vlln een edelen togt

thUIS korDen.
bh)ft Dog stetldll ~n

tll~sCh!," d il V nenden der 1'rannft(\]
mBAr<h-t bhjkt lhullS III eAIl brief ynu
dooiPlof. lJe Louter meegedeeld, dat
tbRol! gebeel z,1nder eenigen bi Ist.'lId

.ejlll~ g6Dootschnp, ZIJD lendlUg gaat

OUS -

Weet u dRt le te !\1'>ntll~lh~r(Frankrnk) SpRRU8Cb
,",oen (verdlA'lIs) Diaken vlln koper door een beutie-
hoge laAg of plaat koper m~~ drulvendoppt!D Ilr tus-
!cben ~ \Ved Il dllt bet NAllIoqUI\kOpM we.r of
mln goud be'fRt, dat In Engeland er uitgebftsld
wordt, mailt dat (het goud n LJ DIet op<,:elostkan
worden door de dlulYtllldoppsu en dus ;z~makkelnk
er wtgehMld kan worden nis III het koper T"rdl-
"rl8 j!'ewórd6n 18 ~ \V Ilet u dnt de Rtljl;enng rellt
he~ft om den NlImRquA~poon\'"g of tramwej!' Oftlr te
Demen, en dAt het Diet vllel tnl kosten om dIe ttl
verbIllden met het westeh)k 8te18,,1r

Van al de7.o dingen weten WIJ slechts ééo,
t.w, dat een verbindmgshju tn.schen den Nama-
qUl\lnndschen spoorweg der ko~ernnjn'maat-
schappIj en het Westelijke stelsel ongeveer
driehonderd mijlen lang 1I0U ztjn en, tegen
zevendruZ8nd pond per mIJl, preele8 twee m,llwell
cén lwnderd dUl::cnd pond ZOll kosteu. Welk

lementslid zou weIgeren voor zulk eeue
uitgave te stemmen, teneinde onse Wijnboeren
iD staat te stelten goud- en koper-groenmakers
te.orden ?

VAiN PnOFESSORAllJnRAY.-Glste-
WI]1>I)l1ag'er""d wsren <llll ter p~rae

'~"Jper telegrRIIf de trourige mare
w Somerset W ~8t 1'1111Prvfc!MOr

be.rrRl~n1811\1 morjl8t1 (V r1Jd31!)pints
.pl!clslt! trelD TaO Knl\petad

loopen_
dienst VRD It&lhoilder AluriloD,

..an een oude vrouw in de
de Itrat&ltuog 1'61w ..len .

....",I.I."IrU e dat hij geen I!Ch.ld
DIet onbellu ad geleden had,
de belerhlUJd

t eeu etllndJe toMChen bij-
WAtnrJ ernstig I!Cbi]nt

lWfl8 .IDItM ..oor

Wio Ook



Kaap$tud.
:

: Onder Pezorging: van
pen 8eet!Ae J. VÁ.N REENEN,

Calvinia.

~~I'e Baltk
p'A.ARL •

.1 OPGERI(J.T SEPT. 1&52.
NomJpaal Kapitaal '" ... £ '1.'1{
Opbe~ Kapitail " 13 alt
RëserretODda ... : l1:n~

Isst Vll~ DirecteUl'6D,
. 'J. ROqS, Jr.,

~o[etaris.

I ~

i DIRECTEUREN :
Wel. Ed Heer P. U LliROUX,~<t~i'",.

" : " O. T. D~ V ILLIERS.
" "P. R. RETIEF.
•• ,,1:'. J. H uno. P.ID
.. "P. J. MaLHERBE~ G.ID.
.. "A. J. l.fARAIS, ~.•.
.. ot SEB.".' .'u NIKJtJlaiK
" "J. A.. HERNIlARlJ~I
.. .. J. J. MI~NAAft, S. a.

De n~nk gerft Ueute,n ol' Vaslt! Ot-po.ita, bet
tarief te 'wordelI verIlomelI ten ba "I"ento_e.

Lle l~irecleurelJ .nr~~d~r'D M&81doll':!I'D Don_
• dlii:8,"11 mor!Cl'lIsre~, to Ureom 0$' r Applica ir.

DISConto, tp b..shs.!!u. I

ÁOtN'ri. KAAPSTAD: .

, Zq.td A&ika~éhe' Bek.
J. J. ~. Lil .kOUX, Ka •• ier.

'.

uitgenooJigJ den Voorraad te kOlll(;n bezigtigen
iizcn tc maken. . : i

& Co'. hebben ook te Knop, een Speciaal AssortirPent
t vasteland) gemaakt. ' • j

.uUl,l"'Qv£1E ALGF.M~ENE
ING VAN DEELHEB
komstig \Art. 25 VUDde
kOlllst, gehondeta WOl den

w 9p
15JANUARI! 1c383,
tim 0 ure llrecies,

roeteuren te 9DtvurigcII eeu
VI\It. de Mligell'g'tluheden

PP,II\V"A Directeurcn te kiezen
W el ~dele n",eren JACOBUS
en WILLEM: ,ADOLI'H JOU.
rtwisseling aftt'ed\!lI; eer.

gelegenheid weder ver., .
I

..,,,... '!I..~,nl)i3 geg~e~, dat geene
AIiLlltllp"lp.n Bank o1elgeruallkt. zul-

af deo l~Jdl December
Januarij1188:i.

t van Dil'ek't~uI'P;l,
M. L. SMlTH,

Kassier.

.' {' . '" ,

,
.... ;"

k olonia le \\'.eesl\ anie I'
~laatschapp~ .

en Trust

-OPGEUr,Or s I 18;;6
I ' K .. pl'lful 't;:!n.Otto.
'il'OT het: ,'..du illi.lr e ren tan Ei~e"dO~III." ... Ro ••
li.. d~l~ "JaIl"Oe 11~~.. lfP ",..Ui" 1.,,1 wo. II." lung.. t.14al$ E!:,ecutfur~f\. AdlDilli,t~.teurtll, Ve~&c!u., C..

'~rl'll, rrq~l'r' en A!:t'lIt_II·. ..
, , VIR"CTflURR" ,
qe \V1!1·Ed~hr. R J.,\:\"',!'illg,tO, voctuitler
I IJ.!'. CAl1VIN, ,
' " Jl. }'O !{l'E It.
, ,. !Il. R VAN DER BUL.'
! ,,, H. M. AItOERN~. '
: .. '.. W .• 1. VAN DH V~;N. i

" .. W.. \1. ~I.:FARMER, IL.lr.y. \. ,
' .I.UD1TI!VJlltN. I Y

I)~ \Vel·~':d. "mJ. C. IlQ~'.\I~;Yn. i ./
., .. IJ. P. K ltY,'iA I,; \V. i .r /

P"'.(),,~n di .. VR' I""!!end ': zr" hen ~""'te".Jrr*
1.1J11~n I!~"~'~"h'li re h""n~OI~D en "allJr.tp" ... al.
.. /fet Culle,lIir van DiI'U~ui'rn tJOR dje X.loNt,
We'e.tkamer ,IJ 1',.u,( lIJOl.ltltVIuPP!I' 'I
9" IJd Ir'Molv.."le 1'8 k zij b..~ti~ld 'ford.n dOflr

den S~c,et~1 i~._oor \vi~nB JIIJ,en de M.al~It.",., ,t
ant"'oordt'I,l'k zal %.I'n. : I.' I j

De I;irpctell"er, Irolllrn elkpti, DonderdaJr' hJf"~ I~ I 1
11 Ure, tot "t't v''Hi~tt'n ,"ri'bnilrhpde.~ \ ' ii

:;~"::':::;.(:~:;~Y!L!~!:;.i~.,>!((.
'ó ,r.OL!{S"ltll~;'D."

COl) ,) li'~ ')(\ v I) 1,' \ .,,, I,'
~, ltJl_ ( un. LJ. Il .J.

De Wel·Edele' Heel' I'. J. KOTZE,
!, Voorzittel·.

De Wel·l::delo Hoeren

KAPITAAL ,£70,000

lt 1'. PRUl'LU, Ilaoon.

DlfUKTEUltEN:,
; De Wel-Ed. Ueer 1. 1'. II. v. D. POH.

Preside",.
J. C. HonlEYlt, Vice-

President.
" J. J. HOnrEYR," . 'V. S. ]lARTER,
" J. C. \V ESSE!..s,

" C. T. Vos,
" PAI'L DE VTLLIERS,

" P. J. B. LANGERMAN,

" ,IluDOLf'u MIJDURGH.

mani<t d·, bser P,-rf,!d niet zej( pen pe.
Naur zijn bri~f te oordeeIen knil hi i dit "Ven
bij J~ kRu laten teekeneo.-nw. X.• ïfrik.>

"

"
"

UIPERIJ
TE

ellington Statio n .•

"
"
"
"
"

,!.1;OITtUIIY.N:

Oc \\'e!.t;<!; IIl:cr O. W. STEIJTLEI:,

" , , S. V. H ()F ME YJL
S. J. DE KOCK,

Secretaris.E~SCBT aan Wijnboeren. Vrienden eu I _' • ' -'- ~_,_,_

het All!cwPC'D Publiek br'kend te m~.1
hij On bereid is alle o~ders toor Stok. I

Kuipen met spOed en juistheid uit te i

uiu vali hem wil ncbrnik
ievezijn orders Vroegl ijJig III t~sturcu
IJlet moge t(:leul gesteld "'orden.

iseh Adres: ,A
du TOI T, Wellingtull Statioll.: • T. RUTTER

------,- -.--- . (VROEGER W. INNES),
L L E NTB '1" i ZADEL. EN TUIGMAKER,

J.' , () SOli; No. 24Darlingstraat. tegenover de Parade
/ KAAPSTA D.'"7"1- Of GESTOLEN : IKD~EN gij eeu goocl en gemakkelijk Zadel. · I '\VIlt hebben, vrnug' dan naM RUTTERs, en

ClDDchl'edt k . , d wacbt u voor het narnuaksel, \Vant er is niel
",'0 eu nIs g e v I n i!, at dIk A '}' R •
lU] SCHEPENKl!:NSl~, behoo., een zb~n er lelt mer bVlln . d' UITh.~Rd'zoo~e.I' d I n····l t H ,van lnuen as vun !lilten, nur IJ e eenllle>oe evan "'J en I cn eer, Ic' h be r" Z
8 ROt,· S .. I 'fWF'L'lJ L' i ma er 18 van et roemde LSNE'i ,AllEL.", r., ZIJIH.O Jc, £J Re t' tb"
de plaats," L1BERTAS." be- ~ pa", leB mo ne~~ltA'evoe_r_d_. _
Heeren Pur. _J, en JACCDIJS' P. ' MONTAG U.
' ROOT ;£ ICH "). "nanuu reeds, .
rJl"';:-'1fjl . " cverr, hed"!rt eeD'G ~

~ é v

it
'l • II il',wat ecLter~ • P. Vrl..N Z IJ L~

, '. ",,'/ ·Il .. t; ., i 'tadu • .4fsl.ger eQ tll;.temeeo .•~eRt.
\

. IllC V(lur ueo I

,j\' , ~ge[llk~nd! Kantoor: Westelijke P~vincie Bankgebouwen
7 : ,.t.:glSl.nltnur vau I Mon~gu. .

:~i~:)dlU\u vv~rden. iIs,\ac Horak' de 'Villiers
::lt~Xt'CQtJi~1 ,I Pr(j1..''''flUr~ Notaris ' COlft1eyancer . '
l.! ''Stamcutalre. Guuxmm 1"':rn..li:iI;IiUJ~""""""'fl171?,;>nlJ7UJ~(Jf." ;, . lt4ftJoor

'\ Bl. fJIorgU6tt'IJ4t;~l{aal~d
I .

D. J. du TOIT

OP HET ADRES:

AN GEMARI{TS'rR_4_ c\T
Cillie,

: Cillil" IGRAVEN!!! i~illie;

Mala.t~'J. F., D. -Lzn,
Malm, D. G., F. S.Zfl.
MaW,J.n. '
Mail· , G. D., J. J,zn .
Maj ,J. J., J. Fvzn,
Pen. J. F., P. J.zn.
PIp " J. G. du
Rpi!!, K G" J.ZIl.

R.ehf,·P. R., J.ZIl. f-)J~ rn~erLeninll op dit :1,11\" is in. de :ladROI~ H. L. Jc, Hvzn, "1 J • • , •
no.x, D. TI. lo, sen, -..: U$.. en ." de Uuitt.,!distnkten.(2 ~r
Ro,ouw, P. L., J. D.zn. jll.ar: !;"ur"it betaalbl'.fll'. A3n eiken in~eeke.K
Reléf, J. J: "")f(i~,, df'Ïe 'olie bladen p~rweek tO"C~&ODctl1.

Ro¥>uw, H. J.. D.G.zn. ~ lij d:ie voor het _lad we~cheJt'":t.'"~;:'ï1.·l·"'· J'd.nken moeten drie m•• nden j.~\
zn. Spy, D. J. .A. van dcr, kennis geven _van ~~ vOOrnemen. I "II

va.nder t···· . I

F·fU· T,' RF. dil, i.un. I genten voor de "·~uid-Ar~ikaa.lI~\ '
, St.zn, Tc· G. P. du. E.m. en Volksvn·e.' nd." ii \T! D. S. A. du .

T D. A. dil, Dizn. ' AJ!ce - - Geo. Murray. iL,
F.zn. ru,G. J. du, E.ztl. Allwnl Ne>ord • - •. i' -:'rz~~'~t~,s'lJ:de, A. P.zn. ~~~~~~\V~t ~::r!t~!~uben.. ~

i I~thulie _ H. S. !Viljoen.' J. J.zn. ,~,- -- . !loshol lJ. Kriel. l'

ING~fj~ BAN K. Brits tilwn lJ. H. Viljoen. I
--- . Bl11')ler&dorp- S. PottmA.

Siáreholders. g;~:~rg= - ~: 1:~d~:ï~~e,O••n._'..; . I:_~tlledon - - R. C. de ViUiel'l. I
-; :., CAlvinin - • A. van neenen. '

AL G~liAr, ?!{EtTING of Cradock. • J. J. J;Yso Rentbll!l'lr.
OLDF~ will, in ';CCOrdabC8

1

C1RDwiliÏluD J. H. NOl'J!'IIrb. ,
Sectie ~rthe Trust Dead, be Durban.. P. F. Lindenh&r,r. i
of tl_id Hank, On DUlIDantvelden _ 8. W. 'fila Wijk. ,

'. 883 Fmoecbhoek ,. - J. J. le &ex, P."t'P'.',T H E5;TH JAN .1 ,Fruerbll;I'JZ"·. _ Geo. JIt!<Lrson.
K IN kllORNlliG, SHAkP, FllureSlluth • ~. "E.xeeutellrsluuDu l'rwt
tbe '"""'tors a General Státe. M8I\1lICllappij. .,.-"J><".~,r"'om "'lOr Geo"", J. l{retleD. , '

Jh. Hank, and to eleet Graaff.Reinet _ P. A. LuckhoJ"'k
in theOG'DI ol Messrs. JACOBUs Heidelbtrg. D. P. Mllrais; i
and r4LtM AOOLPH JOUBEllT, IJumaMdorp H. Cbllf6. s-

Ifn.e of wh.om shall be H(tpe Town- M. C. LOOw.
tb~Rl.,elc'orio>tiAthlBoccasion. Hanonl': • O. Nat.hap. i

gif t:Lat no Shares in tbis .~b8~!r: _ ~'le~kS~:bt''vjih.,
tl'llllf4 from the 1.5th DE. KoranD~Dd • G. Seltonken.
to - ftth JANUAUY lts83. Kroonstad • _ H. J. Morkel.

Ordcrs'l)e Directors, f\rnkeelnrier ._ 19D. L. F~irL
·.f M. L. SMITH. LAdysmith (RiveI'8dAle) A:G.·a,yaa Velde.
" C<ishier. Lady Grey (Alnrnl N.) (J. C. OJoete.

MAraiaburg . .. n. F. Marai ..
"1 b J J. J. "An Áarde.
rua mes ury· } O. de G"'1f, D.n.
~Iiddelbutg - - Jas. BenDle.
Murraysburg J. J. J. ~m".
MoaeeIbaai - - E. Meyer~ NA 1'-
Maclean . I

& B· Il Montagu A. J. JOII~rt, W .... ' .,.ar , /Moorreillburg G. W. ,D.1Ruat. j ..
NatAl· - A. van Y;!aell, ,j ,X

ELIZA.BET H /'NamRqwU&Dd
I

J; G
J
.NF1~~er. ! ~

Make NUllreth - ..' . an~6. k~
. IOudtshoorn .. • Il. Villi der 13puij. 4,:

1
/PhiladelphiA - A. Speugl&r,. ;-'Boedels, Iusol.vente Philipstown - D F. Be~ogé t !

Boeken op In en

l
Paarl _. f T. n~ T,isb. • . ! r-

Sluiten Leeningen Potcbehtroom -'l.:~.~~~ '~j "
koopen ' Aandeelen. PretoriA. - _ Faure. I" ,

A t PeAl'Iton. ,. A. J. M.rburth..: ~ I) .van. gen. u- Piqnetberg ~ . _ J. DolDieeej i il I
h..,ltW'",CUUggeschledt stnkt .Porterville ' ( ~~~ ~PL;.~:

!pnesh. P. J; VAn dijli_ .Irl
CliiwES 'Ge- Riversdale - 'ot L. H. Melll1!ilt .. ~ !it ~ )'
tegenover het iRichmoDd • J. L. Conra4r..J ...:;:,,:, \

Al (I etIlJ 'i 'lil aE"'I~'izabeth: Lom-! Nfe'b:e~~Ve~t ~. ~~;~!fi''~"':I <

(;h!arrll)(II.L1.~II.ustraat. .Riebeeblraattel _ D. Klljl'6. :,! '

,Somerset Weat - • Johan TbAlIDar" - ..' IRrll~I"OIC Llijie Á """Il1IOI . d IJ'

Stellenboach - W. J. e Do , • i
lJ· Ii. Jl. RoeiOa... I'

- Eerw.~. P. A. eo.t....
Swellendam - G. .ReitIeelre.> /
SAlÓJ\nhahllai - J. O. Stepba«t~
Scbietfontein - 8terrenbeqr.
Sutherland .- - W. F. ~1nritL

gedateerd J Octo- ,Somerset Oo.t J. II. Hofmep.
t volll'ens de br..;, Tulbajlh H. FAIf&n. "' '._

'" TArlwtad oio ONI. J. Tallo;. ,{te, ?,edateerd 26 Uitl'Dhljl'8 _ _ _ O. de,Kone. ': '
Utrecht (Trannaal) _~ \
Van del Byl'. KruJ, ¥.O. D, J:M~ .
VI'Dtersbllrg .,. - D. P. v. d. Hn.r.
Villiersdorr· - w. Roo:t. :,
Victoria " est - JJ, J. 'lTenJÏ~. I

Wijnberg (l. de Koek. : I
Winburg - A. Reeder .. ~: ~ I
Wellington I 1".. G. lbJ~

.' F.Peata.~
! -. - ,J • de W.. r

~~~~~~·~I ~.~W~.~Im~·'~.~i~)~~ I

_ .._-----..------- - - ----. -

EEI(ENDEN 0:tfa-SOHEPEN THANS:
GIL\. VEN, zooals Oiumó
'SCHUPP}<~N, met rour'e
'Bovengemelde wordou
LEDIKANTEN, ASSE
GebrOQders MANDER'S
Galvanisch DAKIJZER,
HEINING DRAAD, alle
I.JZ~.R, Staaf on Bos in

Shamrock &; Vineyul'd.
\·ierJ.;~llten punten, en MESTVORKEN.

uI·on,]e.l'rct entschepen tCl{en verminderde prijzon aangeboden.
VEEl~EN, VERI:" eu OLIEWAR}<;~.
!']£WI1MDf: VER NISSEN.

T'EN, GOTl!:N, PIJPEN en toehf.udoren.
mét toebehooren. '; .

en' ~C;ta1fordshjr·e.

il

1

I ALSOO.K:IWintergoederen, De u's,I'lauel, Tabberdllgoed, Sjaals
' , gemaakte KleedeJ'en.
. IJZEREN BRANDKAS EN. eeilo groote versoheidonheiJ tegen zeer lage prijzeu.

IIL :WJfEf"" er "ÊNTYMAN'-&'" "boI
I .

AAN

BOEREN.
"ltOss' .& co.

TE KOO P
Ral'somc's Ploegon, Eokele, lJubbel~, Drie· en Vicrvoor.
Hansome's 31:2 P!oegell, llalkeu on Wielen.
Hansome's 343 Ploegen.
HuW!U'd's Enkele !Ju .. Cf); Vicrvoor Ploegen.
Amerikaansche Ploegen, ][1.20,21,22,23,25,20.
Amer'iknansche Heuvel P n, 0.00. BL, A2.
R JU. nOSS &; Co's vel' Dubbele Zweedsobe Ploegen, met.:Hc(boomen
lt M. noSS &; Co's Patente WijfJgaard Paardenba-kan.
Howard's Zig.zag Eggen, v Ligteb cn Zwaren Grond.'
Scharen en toebelIOOle:l' voor I de bovenstaande.

R~M. ROSS & CO's verto van Landbouwgereeti!chap, St90mmá.cÏlinerie'eul..
,. is dag ill hunne vertoonkamer.

'RAJvDSTRAA'l, KAA

ADGROOTE TENTO NSTELLING T
I",

:' OP

15 Februa.rijDonderdag, 1883.

("~~ ..
Sir HERCULES ROBINSON, ~.M.G.

KAAp· DE GOEDE lH DOOUWKUND GENOOTSCHAP.
Bc:-,;chcrmheer: Zijn

EXE;\fPLAREN van de ijst Éin Entréevormen zijn nu ~)'krijg?aar bij den
Secl'etal'is, Mn het Kan der:: Vereeniging. OD~el de veranderlOge~ In de

pl'ijslijst Vun verleden jaar zal w n bevonden cat de prlJ7.en e VOOrAngoras ZIJDver.
hoogd van £3 tot £3; Voor V, Van £ l tot £3 i Voor WijD van £5 tot £, I 0, eD van
£3 tot iJ,. Brouwers zullen opm dat er £2, tezamen met 'eeu Certifikadt,. ~al ge-
geven wordtlIl Voor het beste OK"'IIIJI.HU :Kaapsohe Ale, e~ ee~ I soortgelij:':e PriJs voor
het beste Okshoofd Kanpscbell ~en prils vaD £3 ~al lfegeven· worden voor de i
beste baal Haverstl'oo, vertoond den opbnmger en bUlten geperst, en er. wordt ~D I ,
prijs Van £3 ook aangeboden het heste mODster 'Maóden"erk vaD ~olonJale AFte van
Materialen. . i ; be:-.

1u de Bloemen en 'l'uinbonw teulenren zijn 8ommjge~er prij~en op de prijs- Je:-
lijst verhoogd, en men heeft besl bilde vroegere prijzen Q! voegen 105. 6~., ~~or
het beste 13ruidsbouqll~t; voor et tweede beste 5s.; vootf de beste StroOImeIsjes
bouquetten (niet miudt'f duo lOs. 6d.; voor de tweede b~te, 5s.

Er worden in 't geheel de :Drie Honderd Prijze, aangeboden; d~ geza-
menlijke waarde waartlm de :$500 bedraagt, beh~ve uqg Twee Zilveren
Bekers, D&rtig .~s en eD yeertig Certifi\l&teIi. ,

EDtreé.vormen, inf' avoid, te 'worden ingezonden. bij den.j~lecl'et;arl
ZA1'ORDAG, lO ,FEB UARIJ.

. ; . '. ';J\ "':lrJ~.nJIU~,\. I.

Kalpstadl 'l~' Deo) ,'l"iE>Cftn,1I1



HD 1U11Itll prJJlen ui~lfe<lleelidl
lij ....rdeD door 4en

I,OfMfd'",eIU ID de toekom" m~t m.. r

wellfClum oncUrwllle1 en leilrl
""CAnoe toe M~n II)

ItM'IId. JUr terugkeeren IIIrt 'fer
om 'Pet ""'UWeD mOl!d ¥oor~ te ~RI\D

Di' leden "0 bet Scbo<llcomité
een ~nllbUII Toor d •• cb(j()lIun~fI!n
br,mg,," ZOO III ID dele onderneml
bet geW.Il nel blJdrasr<ln lot den
sebool, dAllr er "eie bUltenm,"schen
kluderen gllArne \lIr scboot wIll~n
met ~unnen doen wegen. gebrIIk aAD
koatkinder ..n

Miln 11 hier tban. belIg .. ne penne
fUllllment op te mllken ten einde te ""'~U"A.'"
e~n Vlllt,!Q NlIlllltr""t Mog. dese
dIt ""fJOtIk, I lilt Ijdel wesen
I..ker groot en belangrijk genorg
strAat te hebben ; en w"t meer 11,
f~ld an tot voerdeel \'Iln bilt HlI,Uyertll'lllDBflt
hilt 4.18Lnct rere trekken JOO Wil op
nen etann

IIIiNn '.'$lbrld.ne onlllr na:~n, Tlln
leJr. "'11 de rilltrl, wa. er ",e.aNl, eD dllJll

klfln, klomp)" Alle kl1lcht\!Jl. I1l1!JlI'nren bIl

~Ite 8"trooetdll teA .Iod .. de b.lllillr
t.. welal!lp:t'n All" et'N komL den _kke",n
l..den d~r Sc:bo~1 coalmlMle en der he,ed.mt. ('I"lIr
dlel)lten <-p hJdewoll. en ... lIwlllen:l1 .IJUI jlell"
TeD onmub:l&r liJn) toe "oor bilno. oUTermoeidt!
pG)rlngen In het betllnj!' YaD kllr, Il)! .cbooL V~orAI
dil dIlmeI, dill" den 1Nt en de hl~te del dllA~ ge
dl'lll8'eD hebben, moeteD WIJ namen. bet pabbek dan-
ken ,oor bare I.elde, trouweR Jl,.r om het ""elll)n
\'AD geheld Gr~t 1)~IrQlteln te 'beTordeJeD lApr
I.Ten d. dam ... ""n Groot Drabo~ln I
'Hilt 'PIJt ODI un lbute te moe~n meded .. len dat

een 'ld Tan de SchooJ-commJlIle, dil beer D D M,,-
miJD deoaelfden DIIcbt.een aAlIm'fkeliJk ~erhe.a !flli.
den beert door het raoed'lnlllR' elll kwaadwillig doeo
IIlbrjlnden TAO lil]n p,.tgehou"d woonbIllI, lIIet .Ilel
d.' ~lch op den solder beTood, w.ronder • .,nt boe-
.... beid genen, .ell £18I1W ltel tlugen, een sad.J,
aardappeleo, eOI, eo wel door eene kllUoe ondeu-
gende meld die bIl b«m In cli!lD8t il Men heeft OPI
Terwld dat II) reeell' bare IIIlldaa(l bekend heeft, en
..o"pert dat Jl] se UIt ...,...lulicbt begaAn heeft,
en wel omdat III DIet naAr de basUr koo pan' De
heer MaraII heeft de algemeen. deelnemlog 111 deu
ramp

?
ONT>ERZKESCHE '1ELrGn \AFDIEJ\ST

DER VElt£~:NIGDE DIWKPEnS.

PORT
WCl8gaObe scboeuer
mlltroz~o viln de Aa.rcesplIII.
te Tn.tan d'AcuDb.
Het soblp II gcatnwd of .L~~-=Bllllll,."

d. KapIteaa, de
bemannins liJD .. lreed.
komeD

EI' II nleu Wil ,au een
de pnJMD Yan IItrullI" ..dlllft!DI"
markten en dit wordt door ."..,.... ,,,,,,
beVP.tlgd

WIJ bebbeD praohtlg w~l4t:eb!~d
de Ker ..... cantle dagen
eOI IoIJU nog gesloten---...

AMMUNITIE

BASUTOLo\
GRAHAMSTAD 2G Dtc

llrnt Tan bet J(Jltmal telegmree_'nn
onder dnto 20 Orc lA8.:! -I)e
ZIID nog Illet hervat, maar de _~alllll~nl
J oei verbrandeo steeds de
vee van ;onathans volk buit
er eene geheime vereeDlfi(lIIg
bestaat V oorOIl~ehj k LetsIe
laten het toe dat On volk en
hoofden zich bij Jool uusl IW:"letllO~tll
lD groote getal en oen
opperhoofden lare I dat I'~_n",,"
beveleD III zulke
Jonathau het t moeten

Heldelba", 21 D..e 188.!
Op Woe' .dag den 20eten Dec werd IIl1uer een

publiek ~XAmen der fleld61bergacbe echooikinderen
gebopden J)e plaAtl die men koes om het eXAmeli
in ~ h uden wae bet wolpakhl1l1 tIln dep beer Hu-
man Iles werd IIUenl6rhJkst 0W'~scblkt met aller
181 eoorten YIIIIbloemen eo aud ere ,enltlr86len lI6t
examen b.-gon te tien ure des 8 morlleD8 en er WII-
reD mineteo' 40 scholieren tell'enw~rdlll'

lJe Thlne61 opende de w"rk&lIaml!~den met een
kort en kraebLIK gebed DA"rna longen de kiederen
eeD hed, eli toen ZIJ met het IlIIgen lCeemdlgd wareo,
verzvebt de ooderwljzer ZEerw de kloderen kor-
telijk ID de DIJooiken0l8 te ondersoeken, en het 11'1\8

unllenanm voor de ouders te beoren met welk eene
JUl8tbeid III Zh:lIr"s vfIIgen beaotwoorddeo
r-;. dit afgeloopen Wilt begon de onderwijeer de

kinderen In ,,1 de elementaire vakken die In de
school geleerd worden te ooden1ftjl'eo HIJ begon
met de IAIr"r" klftee~n en toen bl) Ille"ent~e dier
klH8al!n geëindigd WII8, zongen <le kloderen weder
een lied

D8 tweede killsse werd toen opgeroepen ZIJ
w"rd onder e raagd lIJ de Engelscbe 8prollkllUost,
IIlIrdnJk kunde ete ete Iets opm.rk"hJks 10 deze
klll88t! 'WilS dat ZIJ zel'r vloeijend Uit dil 'South
AfriCAn Render No IV lazen ZIJ acbreven een
plIrAgfnnf diCtAII!, eli de meeste \"1\11 hen haddeo
gel'na fuut~1

N u trad de ellrllt~ klnese op den platform, en na ge-
lozen 1!'~8peld en dictaet geschrevt!n le hebben wer
den lIJ eerst door De Uan"..! en toen door Dr 1l1g"'l1
ID MrdrlJkskundtl ondervraagd DftRrnl\ stelde dil
onderwijeer bun eenage vrszen Uit de ' Cape and

rr8 jongeJ English H ston ..e en ook Uit de epraakkunst der
til stellen III Enzelscbe tAAII I JMr er gebrek "an tijd WAl kondeo al de vakken

ervragen niet oudereoelit worde UIt bovenstllllndt! sch lilt
dil IOrg bet Ills wordt er IJlets !Ill I Hollaudsch g edaan eo
stllftn to eh I' h~t een leervak dnt I I due SCD 01 op den

scbool ,oorgrond treedt en WIJ hopen naderbaud de eerste
tudie ge- pillate bekleeden zal
alsmede Er werden ook eemze stukken gereclLeerd ZIJ

,olgeo bleronJier -Uusclteerd door
, J I\D nurgere"

I en
Obsrlu HUllllIO - l' The cIJnrge of tue light

\ Bngnd"

D de f 'Brutu8 and 0888lUS

{
'1)111 tJe Gouws en

, Lord ti deu d dau(!hter

eene ""11-
bOltaan
kruhten
un werk
bane bt!llg
.tand til

.lAKen, zal
TIID OOie

hUDDe
dit

HET PUBLIEK~ EXAMENDERHEIDEL-
BERGSCH~! SCHOOL

(P., Kabel tat, ds li EfUterll " J£tlat6chapPfJ
.,la Aden)

MlNlSTERIELF .. AANSTRLLINGEN
o.tVatlgell c1l gepubliceerd op 25 DIe 10 4J IJ !It

LONDEN, 25 DFe -'Ir Charles Ihlko 18
.aangellteld tot Cbef van do Commissie "oor
Plaatllt'hJke nestuIen en de heer Dodson tot
Jr .nsehel' .nn bet Hertogoom Lancaster
.. bordon Pw" vertrekt morgeu naar Sylj:'

eenige wRgenll
lohlJ Dbal-.r ,oor
formolltelt In deo

] en Kllfl'er liep Zatordag
de Locatie Ran, doodde
andere mnunen

De saAk "BO vee dlctstal
n:rboord

Het wOOer-,,,a8 j;(18teren eo

BERIGTN PER TELEGBAAF.

(Yall Hn Corruponchrnt )

son ERSET WEST '!7 I)Kc.-~.regOf
IS overleden He bel!'r fdlll8 1111

Speciale treIn Knap8tad ~II

l1E KOORDENAAR VAN PROF PALY~R
IN HANLJ)'N

Ees NIEUWSDLAII IN BESLAG GE
NOMEN

Olllf:aftgtn ell gepttbllceerd op 24 Dcc G 2 tJ m

LONDEN, 24 DEC -Men heeft deo moorde-
Jl.. r YaU Profeesor F'almer III handen
Eet Gouvel'tleme.nt beeft besing geleg<l cp

blad gehecteli bet Umted I, elalld ed zal
redakteor proacqoeren

MONTAGU )

weeat dat
Kanpsch
Inbraak te
club lIl\8r
ElDdi}hlk
rega@, het"

leta minder
een )!:leurhnl( I
En~18cbman,
door bem dil
baal van den
Smit" met
gezoudtlil, bel
komen lOU rv.: ... _."_1
eeue andere

WE AARTSBI~SCr10P V A:N
CAN'! ERUU HY

" ... '!t'",l'lt.~~ gepublu:errd, 25 D((, 6 20 V ?It

I.l rl DEc. - Ue Hoog erw heer E
'1 rnro het-ft het
vau wijlen DI

lila NEWCA~lLE 221he-
nit zIJn Inalsle schullphrals 'Ont
ilO III Mnpocbs stnd Ulet ~lloe
lundereu dIe hem waren voqrolt
~Dederl8ag vlln Abel Erasmos wns

zijne o,eTlJhn~, door 'I..t. te
flilla;'I!l8Rds versterk mg van 80 blanken vali

HIJ doodde echwr 40 of 501 vnn
"J811d en btrl am 20 s'uks vee ZEIven,

.ue~ TIJf kIel! e oppcthoo~ lpn (Ma1<atezep en
~tlligen 880 Mapoch) bebben Zich DaD
~liert. ollderwctpt'n Dllbl 18 met 1 <lOp 10

~nllJpn lUlJliekomen Magalm en MnpRldda,
ODIe Y1Janden III den SeOOCocOI oorlog bebben
kOllUngel'ten tellen Mnpcch gezondeo eo ~OOO
SW.lle", 'Woonaohtlg III '1 tar svsalsch grlond
.. bied, worden .poenlg verwacht Op dell
tideD werd het kOPie tU8schtn de Potobef
nrOomFchll fOIfl;att ~n die vnD HénnlOg Pre-
torIUS ~ \ -s.. werd dynamiet In de
•• h~ prlDlkf, mailt" zonder gevolg daar

In en dlep~ulen 'lweeburgerilzljn
nr DIet gevaarltJk en éeD hgt ge1l'0DG
dlle spelonken ID de locht lateI

'Ï1~GO bok keu genomen en veel koren
".'$ aet pilln van den Generaal IS om

" b"UW III le 81mlen fO ane In of
,hlDdercn A lien zIJn ge'nlhg

..1f'le1~i'F"" te hoodon tol den volgtnden
Iter ot ~ Jlwlr nlen denken dat de

~ oorlog ID ee1I- t '.. uden over zal zIJn
De heer 1I(J~"'Il heen uItspIaak I(ckregen

'" tegen de!! beer Owen lD zake de plaats BllrhJll
~t Onder 6 termen van eene cotfceSI!l8 18 de

eerlte door den laatste ultgekocbt voor £4,(1000
GelooCwaardlJre bengteD Zlln hIer ontvangen
dat "Berhlll' meer dal £200 000 \V88rd III
\ Op twee plaatsen IS er goud gevondon tot eeD
Jbedrng vno £100 per dag Er I~ heden bij
~onder fljkc cris vali le LIJ enhurgsche velden
.. ngekomen, den gchlke "':larVaD men nog
"lOOit been g~zlen Aanstanl de Jaar zal men.
!1!"elden eru n A m8terdam ten toon stelleo

..tieD &IJn er acht of negen groote kisten f.l'OO
_1!~ Dur da Amat.erdluusche Icotooostelhng
\. Jnqp

lt \ 'tl 1\

l t.r
di ..~ ...{! 'lo

*

ORARA\lST
dent van bet
240ec _" Er
Ieen zamen
22.ten te Th
Jonathan, Joel,
raden van Lerot,nltJI
den zIJn Ulet
komst keerden
eskerten terul!
pen Het volk
vereelilgt zlcb ong
meen gevoelen ID
JOllathaD en een
8pbljnt drClgende
Qrpcn en Lerothodl

I de rebellen gebruik
voort to gaau met
hd vermeien vnll
vco dat Bande loyal".'LJo·lluu
door J oels volk UIt
tri kten nRar dell \
boeren sloltell Llln
de rebellen VRD het
vee VBU Joel, dat
~emolestcerd gelaten~=~==?I

~lU RR:tY SBU RG
I(Vali een COl7espolldellt)
I _0 V~ce[Jl~r 1st

O"k III r bl) 0rs ~n UIt de om!"e<l II: welrden
meelle klRj!ten II' rn men wegdre de
droogte \\ el Ijtleft h~t lll~r e dll.H.r~

I zelfs voor die 8t~k6n I let v Idoende 0 u lJ~t
To d y rind To morrow I droogde "eld ;leUeel te dOlln h·rlé\ e liet

stlUlUO ds 1nl tst~da,..en reer I! inStil; Dnar
, J lewehJo and his (lOl!' llecr~ Ecuenkll ~ edl!; UItkomst
, Ca"Rb aDea Z>ndsH Il hndden WIJ \Veer het ~oorrent en

I I ExcelSIOr eo' SmlLb 1118 J\Joorrees, de cOIl~ulel t '"QII:i ous te t ~

t fields AAp" I deD Z~rw beert 0011 b~l4ue '~e~clá
D D !t meellte dIll, J~I 1~fl.81Ui1de lllOogte to

{Gert f p~ere I eu eat gued was opgllk mell:,;z~ lféUlthol milt zIJIle
o apu IIOD I weld.OordAc'bte leélMmIl ~rredtneo

{
'Tbe loe8 of the ROylII MRlludoM' mu.r eo k~UI a6 ImolMiekt!rl·rud

George teil 1!1ndOl4'$n tede b6roop l1it t-e breu,..-
N" alles IIfgetoopen WRB mlIlIkte Ds I aneel een Frlser b.!dankt eeft Acbt ell t.W11l1J~ ,

leer !ll'palltll Allnepmak HIJ merkte op dl\! sedert den "areu tlll!tmWOllrdlg I-r-
WIJ den heer Gel Jer ter deler plftlltee 1118or.derwljler I DIJ h~t vormelD der knndldntenll ~ ..WJl4jJ rf
kregen de kInderen bllitenlrewooo leergrll8g jlewor de IIl1men der rro1llel dil predlka tW I
dt!o ZlJll Vl!rdt!r leidt! ZEerw d&t de orde en I Alb6jt de Voo, l\Joorrlle8, \\ '\Iurray \ Lu"
regelen der scbool DOOit op luik eeDIlO foet 8tolld"u J AlbertJJn,O lMuller J llofml'yr I rilt:

IIftn deo ,Ills DU proponente~ Pepier eD hlnrcbaud 0 b.t'
.rbeld 'Vat ZEerw het meest p'eell zIJn de Gods stoltdeo de stemmen Hls volgt DI 'I rre.

I dleolllge bt'glnselen Jill In d" @cbool &l\ngttkweekt de Vos 8, Alh~it 6 :\lull~r ~Il "_lb~rL J f k
,.olledlg en worden Spreker 181de dat dit onderwerp z~er z"l stem., en propon;!Dt l'epl"r 2
de wllardll ddn door de "orag!! ooderwlJzers \"all dele school Op !tet tWdet~1 Ih ~oorr~e~ ~n d" \ " 'If"

laal.8te Il\8ngeroerd werd I 8 Mourreee m~t 15 t"A'en IJ steWllltll fOul I
genos~o \ Sprekllr bedAnKte toen den onderwIJIer ,oor de Vos g~ko,en welrd

mOenl! en opolf.mngtln dIll hl) Zich getroosttt! t':!n Itlder 10 dt! j!emeente IS teer lened n m
elOde IllIlt nlllll!n tie gergenoo;rdh~ld Ya I den lospee bero.p en verl~1 gt ,"urJg dal I 0 dd II e
teur te behalen nlliftr ook die \ nn bet lieheele pu ZEerw komen ~I
bh!!k eo lozonderheld nn de ouders der kinderen ~~~--~----
Durna etond de heer G~IJer op eo nil het pubhek \
I ,oor huo tegenwoordl;rhtlld b daDllt te h"bbclu

SIJn eo ge-j rlgtte hl] ZIch tot de comlté-led.!n en "Af hUil ElJt nL ~
bllrteliJkeo daok te ke lDen yoor deu IJ .er dleo ZIJ Hilt Trao8t'T.lsche nieu we IS dltn;tR1 mlO

bekleeden of Mn deo d"g legden teil elllde de sclibol III hllre dUldrnd dao wl1 In de 181ll.8Le 'IV~J" ~"woon ~
o uit dil ge moelJehJke OUIstllndrgbeden te eehrngl!lI V 1111 deo oo.l~g 18 weillIg td bel" ton I ~

lueo zongt!!1 de kinderen wedt!r een hffl !lil Da hoof.ilpunten ?1treft \lllwpoer Men z.1 leb
b1J-1Daneel sloot met elln hartrOtlrel!d geb",d ner"'l aRt volg"D8 de 181\I.8te oer gtt eeD 108'

nog te Na" God !lUt! the· Qu",,,n gez')l1~ te hebben bUl derd vrou'lft1flén. klDd~ren .hl lP< C ,stt4J
JOlgen ging het gezelec:hap uIteen • bllloeugétrokkt1), ell dat meD beD held yo(
de lijpe I 'VolkWlad geheve dlt over te Demen <no 1JlI.lgll8 etU <ter opperhLlofdm dIe bet dil
lilt op t 111 da buurt van Middelburg IRa ;.; [Il Rht lJ.- --~ I Hnus Butbn, aaz~lfdll dl" vro_,..er ~Rn ZlVllrtl c>;

ORANJE VRIJSTAAT. gtlW\lDd ~D dqor de EIl!;ell!Ch~ "HR ,en ~
WM, 18 nu met bet bóugL vour de dR,.. gekol

DIJna al " .. t vRodaar gemeld wDrdt betreft deo bet Diet Mal,,"8 maar Mawpoer 8 fO k wa ..
oorlog In Bn8utoland Hieromtrent vtndt men bet wordt aoor Il\terd medt!dedl~" Il t het kJ

O"lClln) volll~nd" vaD den Lndybraodecben coru8pondllnt ID I vesugd ZJO 11.1 de ben~rte I do ru !.ate'
retens I de E:Lpreu _ Il eindigen m~t de vert,,1 en " d.t \I~w

voege bij t \ 'DRIIr IIJO gee nt! moorden op vrou wen en kil deren mellwe plek .,,-aar bIJ Wn8 IIoueel IV le
lleple6gd, eli de~e la8tsten, dIe TftU Joel zoowel al8 weldta I!epnkt z u worden, Z Id w"! a t
Jonlltbllu, b"YlUden ~Icb met het vet! op VnJst8ntecb bt!et 8tkuur, ern behlldt me ZICU il e til

I
g-ebled MRsupb" oDdel1lteullt Jooatban met rtlad I deren dRt eelil telegram ZIJO unl8 HPP b

GROOT DRAKENST N mnar lIet met volk, en wenscbt dat de twee broeders pocb$tnd meldq

I
het ond ..r .. llUl"der U1hecuLen eD dIe de overwlO 1>e Putcbef~lroomeri onder Ge er~lll Cr

20 Dec 1SB.! mog behlllllt, zal hiJ nla kRpltelO beschouweo deo gez~gd ze~ gelukkig tt! tlJIl I I DUO Dd
V II AIbier MlleuphA hOl1dt Zich ",ehMI mallg Lerothodl en I geD tut ZUIveri II' d ..r buurt wal\! 01 n

'"n de ILetsI" heb en honnt! I utbelft811llg betAllid en het 18 bllllr. fort dllt Mllpoch tal fill l eB
nVI',UIIIUlllllln.t1tUl1t zeer tWljfelRchtll( of dIl onlusten Zich Ofer gebet'll Mn .eeo bergh~lIl!; eeft gl1lz.1 Il dl< u

DIIautollind lulldn ve'reprelden VRO het boveo I ~eeo 'Volk ~"u9eg bil£! m er ..<lU ft In~fli t
!lt8&llde bo meo IIch l'enekerd houdeo d&l\~ de In dIl knmpt!~der botireD ach JOL!""br ~ AA f}
correlpondllnt nog onl"ng8 eel\ r~lsJe me~ pallrden lijII, eD lIebt en het sln.gtvetl \e61 Lo Wheer~ l
w&gel lJe deed \'Iln 'Vepener dOQr lift8ULoIalld DRftr smll,llk gegeten te wOrdtD
M"III'ru en DIets zag dat (ll\llf oorillg leek In Mlddeo I Qv"r bet •• cht van Abel Erli!!lllU Wit <f
of ZUId Dasutolalld Zoo jleru8t le meD te Mosero anntllI makke Kaffers gesueuvdJ 1 JU ...
dat er 'all dil wellk wedreonen, eoz gehoudeo zullen RDdere ,ermel+ dlln h.tnl!"u oo"u reed; \I

worden Als de grensbe"ontrl Jn de WIJk llcke- t~leFram, mn~dt! o~rnt en tt!ile I ~bl~&6
bur~ wat jledl1ld Jlebrulllt>1l .ullell de }\P!lduouwen beelt worden gel,,~d lIl..t li Jd ~e\ lit ~
eli kIDderen met bet vee Ilcb terug begeven nur buo voQltgeJet 1.1 nOe t:r olld~r nnd~" ee ""
woonplulstn J !lllll ",Han n ~ellOWt Il rue h P ~

"AI, de Koloollllen n"80tullind geheel 0Fg",en, huurt mil tddelburl( 'All d t u
louden de Kalf,,!s epoealg ooder elkaoder ultvech hdlben Dil plek 'IV Ar de belli ij fd
teo, Ilch 10 kielIIer" stammen onder 'I'erschillel d~ uleldtu W~8 kh~r IlU,.. I Id U d I
opperboofdt:!D Tdd ..elllo ell dt'n V IJll Rl\t rUbtl" lI~ter e6 d~d dtr overl. IJfsc ~ ~n ~
laten, en bet zou nlet slecht Zijll .18 het \ r1J811l1lt8cb \"eld"n Gert .., lljo~1l W:.la gevO-I dtn I
Gouvertlement lijnIl rAA'tell op Hllillutoland, lIlol)lene er UIt aJ8uf miju hem bad I!"k )()ut .1\a rl e
bet Trnktant vali AlIwal Noord,oiPsnt eli HItauto Wllt"n ~n "an\ltl manschappen Uil b t ""

Illnd eeo lllltUTellen r~pubhek prócla.metirde duch dil detburJ.; 'ftltrokkt!u, "II oor dil Ou •
KolonIaten Willen niet ll"&rne bl"rntl bour"u daót &.n.e11i1 tt:u eellt;:611U8 onLm .,J ~.,#

, Het opptjrboofd .Moleteamtl dat 'lOl) p~rl$OOnhJk op d.t! bW:~dS bad ):emaa.kL W, [lJt"

geeproken bt:bben, la de ll~bt!1l111Rf} .Ire moedll <PU \ weer wat up lt: wekk~ I door ,,~n h n •
W<lllCbt 91\11 de onnlend ..1'Jke ZOIl"1I \""n Noahe.ah w~rtllll d. bi:z ti ~ug daorde Lv"r D

1011 te komen en sicb op de grenzeu der 1'l'1108",.1 tOQr .Mapoc.u ,,~I • ..... _li 'Il'.
Deer le plak kien " l'e f ulk8dJI!1 ,

AaP de Fnmd beeft Prl'lldent Braod,..... ,. )rllm uleUw~ adr~~ VK

"1l0 kommnl dlln~ Ikst!!f ,an l6 IJ , • ;:e~d dat IOletS EOO ala
t'r alleen 111 Holillodseb gepilla: Jil dat we140 Im4flslt WlIl'
lulk dllt WIl tal v rfooteq hehb.!n v.alM:u afb' b,

" Jl heet '" bi~r ~llglDg de~' I).

la.ijl en dil lt.
"keIIJk t..! rrl
g"boeg Vr

n
"

)

Dec
gIsteren ,an

het ta nk tn'lt

z fA· REPUBLIEK.

:\~KOLONIE
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IIJh bUiten de baar Het IB te oDsln mIg voor
bell om bInnen te loopen Do loods selode
"'lobt tot he~en =d~g twee nur
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