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DEEL 53. KUPSTAD

e

' ......... UNION AaA.' ..•.LIliII. .- I . ó_ j. . "

~o ~ ~ • LEVENSVKRRKERING
.,1tON!NKLIJKlt llAILDlE ••~ m:·u.J.,Il'... 'lIOoP. hbHek8!.erkoóping

IINION STOOIiBOOTlU ..TSCJUPPIJ (IB"'~), P..iIl""" )lC4,_;pi. ~'Ji!uAL.) ~eer Kostbaar Ba.ksteen- KoslTB~'REVA.MN EUBElEN
. , . . ftoom~teD __~It::: DB.TOJ~e. ~lijklClheVerdee- veld,Cot~age8enStoom._., ,'. .: '.. 1,,' . ."... :. ." ...~=;;=.,,=:~=,x:~-':."i;~lci+bepI.aJ"IIi:;t.fJl::::I"~Y4~~: ;~irE:.:=t1~~y::hidnete ·GI : A d k· .' ,

ST. HELENA en ASCKNSION als 0:s..ndNerl)aanJeggb;de. '~u.--"V".IJU' $OVtn(B'S.l:sr:neD_mertigd~ijD Il' enJ'OS~p.,~nJlIA,pB. 41 van ! as- an ar ewer J enz.,
MEXl'lAN, Kapt. CBUTCBLBY, ......., Octo r 17. " 'f.-DBlJJlIfONO OA8TLB, .... ~ _~en da~ te Yerklaren »RIB JAAR8 .
TA.RTAR, Kapt. TRAVERS, October Sl,via St. Belenaen Asoeosi~, ,IJ D JUftqf,UB. BONlTS· J' .;..._ A A .... BET' PLOU· BB.'

Noy. ~.t-NoiutAlfIQAsiLE, ~." A.d.... da .. c)ftw'.... "" OPMAANDAG, ló·DEZER,.a..n1 :' .G ,OTEL,·De Tusschen8toom booten der Maatechappij, Paseagiet8 vervOereDde • ! WmCUftD,j·~ !u8edi8Dd"'~~etjij MD h~ Hoofd- Ed tU PlaaU '
tegen Lagere Prijzen,zullen verzonden worden ; (~~U80" •• lJ~D~. =~~...YaD. . • /P it«:Al'76 f/J(/f'thrr y",.. :." .--~SWEI414ENDAM. _~'~ 'k_. __
n~ .....,,-,ltt.jnIOI"" • 1tl11it1lftf ..r,.'" .' I ; , !. J 0 GIJl DATKostba&rBabt8en.,eld, ge-

op de volgende dagen, te MADEIRA aa.nleggende:- K.' . '. _ . .~. legen te Mowbra" groot omtrent
GERMAN,Kapt- LEIGB, R.N.R., omtrent 20 October. Lapatad,:' a.eres, zoo lang en;guifsttg bekend

16 &ptelJlber ] 883. $la: de beste Klei voor het maken
DF'_mnZEN LANGS DB JrU8T ZUI..LlUi ZIJN: . d·......;&. van Baksteenen. De Grond ifI ook

lU,AR llOSSELBUI, PORT EUZABETlI, OOST LONDEN EN NATAL SeIU~ODeQelegeobeld. OD erll.ge J.fIaatS';Uapplj kostbaar voor Bouwdoeleinden, zijn-

ASIATIC, Kapt, HAlUUSON, omtrent 12 October. • DB teer HERMf\NUS A.Y!. ZIJL, LEVENS-vi~ZEKERING ~o:b~:er~~;~:~~tio:~b~~ hi! OPZATURDAG, 6 OOTOBER ÁANST.• :
:Nua .QSSELBUI, PORT EUZABftHi KOWIE EN OOST LONDEN. het Publiek wlinaehende in staat te (~UTU AL). dientengevolge in 10' Perceelen nr-

TARTAR, Kapt. TBA VERS, omtrent 14 October, stellen ~et zijne StQeterij nn Paarden, deeld.
Beeat~D i en KleiDVee kennis te maken, Twaalfde Dtie-Jaarpjbche Verdeeling De Gebnuwen bestaan uit eenheeft ,den ODdergeteelrende gelaat om van W ten

'ioor Vracht of Passage vervoege men zich ten Kantore der Maatschappij, !dderleyat, yoor ili,jne Rekening:Publiek te Verkoo. IDI • ~ette en Geriefelijke Cottage, be-
THOS, B, I'Ul.LER, Algemeen Bestierder Toor Zuid Afrika, pen, op :: LEDEN die hunne winsten tot eene vattende 6 Kamers. alsook Stal,

DlN8S·.,DAB.160""CT08£R·At.S., ,Kont,q,tiie Uitbetaling gema.akt ~agenhui8 en Bujtengebouwe~. ErVERI(OOPIN G willen hebben, of gebezigd willen ~Jn ook 12 Cot~ges voor ArbeIders.
UH PI4T8B hebben tot de permanente Verminde. . De Machinerie bestaat uit een

• vu "K ·R'U I SF Ó·· NT EIN· J, ring van to.ekomstiae Jaarliiksche van RUSTO.N, PRocrOR & Oo.'a Pa.-Rente op Fid. (Jom.• :rrenls. .: ~ i>. ' Premien door hen betnalbaar ;'ordt tente "Lmcolnn 12-PaaroekrachtW ELLIN GTO N - .. mits deze verzocht schriftelijk aan. Machi?e, die ala een der beste in de
. • IN DEN INSOLVENTEN BOEDEL V.&N V E ~ LOR.E N V LEI, zoek te doen voor den 6deli Octo- Kolome wordt beschouwd en zonder

J,J, G.V.ANDEBBIJL 18 W~. GET"ELD'.b MERRIES d' .. 1 k
1'.IL .,.. ". bar aanat. . : e minste. moeite Terp aatst an

" DE BEEREN HOFMEYR & ""''"'N, 1 HE~G8T-RIJPAARD worden sijnde de Boomenen _I het
liVV 6 RU PA Á RDEN ld' T' Alle Win,ten niet ala bovengemeld ~U, tu, 0 Vette 81aatossen en zullen Verkoopen, op 4 ...' ge eer In lug Toebehooren voor het verplaateen er

'"" e" onder Zadel. . . opgeëischt zullen na. den 8den.~cto- ...,
17 ULLEN I~b~:j:!!den verkocht Zatordag, 6 Oeteher, 2~g ttfI::~!~~~~EN, bijzonder ~~r~t!!;:~~;::Bij;~:l::~Sid~ fi:it:';'r?eT!:eÏ~ :!h~~;
ij uit de YARKTKRAAL te WEL. OP DB gfBChikt voor!<len Slagter. 1 h 1.... liid betaalbaa werkende orde en kan gemakkelijk,
INGTON. STOEP DER KOOPMANSBEURS, A Ism~e wat er ve~er op den dag der gen sec. ta ~IJ over IJ en oe r. met goede Klei, 20,000 Baksteenen

V k· I to. d Houders van polissen cl Kontante
O.P TB l!J URE 'S ¥1DDAGB:' er ~p~ng za aang~l1ragt wor en; U· beta t· " f V per Dag vormen;, lt w.1mg opermanente" er-IR IJDAG 5 OCTOBER 1883. HET REGT YRnden INSOLVENT.eQ Kre4)i~ten Veryersehingen. mindering van premie" eisohende, Verkooping te beginnen te 11 uur.

TU lJ.113 12 nu. ECBTGENuO'l'E op de RENTE (£149 :eMILElH. VAW NOORDEN, gelieven het' nommer en Bedrag hun- LJBU.lLB BONUS ZAL GEGIVU
1!la. 6d., min t85 per jaar) op zekere . , ,Afslager. ner polissen ~ te geven, en moeten WOaDBN,

'J. J. MALAN. Erfenis in Fidei CommIS., bedragende '. d id liik 'I IC K ta t U't
t2,9b9 108_ ea. thana gt'administreerd, AI~mee..• A.gente, en V. endu.kantoor UI e 1) me en on nel - PI h E' dVer.do.kantoor, Wellington, . , b 8 . 88 b tal- " 'f Cl V . d . Het an van ct tgen om en

29 September 100.. door de Z. A. Asaocl.l1'u, Kaapriad. Iqo:et, erg, I Aug. 18 . e mg 0 ermm ermg van d h d
000 P . n al, le verdere bijzon er e en kunnen-- P. J. BOSMAN, ----I. renne.

JlALAN • CELLIERS, Afilagen. Cllrator. Pub1, k V kooping om Leden in staat te stellen een bij den Ondergeteekende vernomen~e e er • berekening te maken van het bedrag worden .

_.. , WELLIN·GTON. 1 d . Ii oltten.ten B-;:;'eZ NR PIETER onder de drie verschillende hoofden, G. W. STEYTLER. Benig Oarator
ft mt '" .! . wordt het v~nde voorbeeld, op een GeboDW der Kamer, No. S, Kerkplein,

GEqRG~ ~~~BER,.~ orukt- polia van £500, zonder 'lJro~ef'6 Kaapetad,8 Oot. ]883.
800 OV;.tte •• dao SchapeJl, 1Paar BlaauW' Schimmel Paar- LaAg6Vlei, dutnkf Ou,nunllt.am. ,'bijvoegingen~ ouderdom veerUg jaren, G. B. MOLLBB, AFSLAG BR.

•• t'láJlS. wol,· den 2 laren oud ,,---:-.... ~~ven:-'
SO Bokk.Jl. 1 do do do 3 de, do DE ~dergeteek~de; la mJ~e be.,oegd. o' £500, '..Wmsten 8' _ ••••• bellI vau Renlg Purator 1DboTeDge~

2 Rijpaarden . ' melden. ~el. sal da.u. nrkoopeD, op de percent, voor drieOp Vrijdag, 5 dezer, 40 Biels, van,1 tot 6 jaren olld plaats zei ~ op ..• la.ren, indien bij

~DB OllDBBOJttliDDD& (waaronder geleerde span- Dllgs4ag, 9 Od.,ber aaus'., ~lijd1~ .~t~~ £40 0 0
- PIJBLIEK DOEN VERKOOPEN, nen Ih), ; TEN 10 ulliq V.M., Als een. ClKOri.tanteUit}

D Zullen Publiek Velkooht wordeD nh de ZExn illDIDIN DI PLAATS betaling'''geëischt 12

KL:A-PMUTS, WE~L~~GiON GRJA.FW?A TER, ~o~dtr¥ de£40 2 10
'3o.,enR"JJeldgetal BOKKEN en 14E~~- , , Beboo~cle UIl den InlblYeni, gelegen aan Of indien in .j Vermin- De OndergeUek:e1lddDl Pa.bliek doen Ver.

NO SCHAPEN die 181:111'present I1lI1eD liJD OP deD hoOf~eg naar I...lIjbeTtabiW, ommot denng iV,' an Pre- ' kOOpeD,ia deo GeuaiglleerdeDBoedél YO
en Diet te voren uit de ban~ ver~oebt Dlogsda', 9 Oct·oL."'r ·lSS. haltweg; ~ het. dorp ClaJjwilliam en wel· ." 0 15 0 G. P Bun, te Somerwe'Weet,
wordeD. e ~ .,. bQend 1t.I~eeDgoedeWeil. en Korenplaats. nne... .... ... ...

I.. PlUN8LOO. H t bed d "K tante U·t,.. 0, WO£NSD!G, 17 DEZER,Paarl, 1Oes. 1883. D.P. 8. BRIM. , i OOK:- beta1i~ " rag C e!; .odn. "~_1

ERS Vendu· Kantoor, .. Z.O.II ... -I: ." ..4 mg of', emun enag zw. t» W~«k m Vf'UChlbMep~, (/ft'JDM
I. S. MARAIS", 00" JFSLAG . Wel.liagton, 24Bept. 1883. A.· _~_ ,... verschillen overeenkomstig den ou- EN VLEI
----:----:----- .' t....ul1rul·... derd d V rd GROOT PAARD ,

I ., lULA:N • CELLIERS.Afa1agen. , Tafels, stJleo, Kleed • .,.j Slupkamer lleube- k:- ~, TI;, erassnree B'~' en Gelegen te SomeJ'lletWea\; AfdeeJiQg&el.
'~ 1ft, de rwone KeukeHenoodighedeD, ens. O? e:po vroegere IJVoe- lODboeoh,groot oirca 160 morgen, benUende
l UNION.. BAN'K. . :DlVERSEif E gtngen heeft: gehad. Nu Ruim·eu Luohtig WooDhuiB,Kelder,
I' : _ ...../ DS. J. C.)GIE, JR., Secretaris. Stallen en andere BuitellgebouweDI Be-

MUiLEZELSIMUlLEZEI.S! Berigtaa.nDeelh,bbers. T~~=Worden. K_tad.!8Aug.1883. E~~~':'= J G S....nLER '& ,~t:t~
EBNE SPBC;tALB VERGADERING : HABOut)A. LIDDLE, A LJ, WEE R oog 100,000 Wijupard' stokken,UittreaVek• • • .I.;m. , VU '1), OudertteMeltendeu bileD VerkoopeD YU Deelhebber. sal wordea gehou. i f Eenig ODrator. N t. z..ïlandeu en VolopWater he' geheele '

op de DARLING FAIR, deu,teuKanCoreTaDde Baak, ClaDw....i16.m,.17Sep ..;t888. EEN WO DER. jaar door. 28 ST GEORI1-OO··CVJIDAAT ,17 .l',l·OC""·A,T\" '
'III A S .-nirJ..' . 1a0••• GO.D.... ,. \lJbJO.rn., I\.l111rO~lt.JJ. 'OP 12 OCTOB.. R ..... ,VRIJDA&iloV A 8 ~; •. PB"'f"'MoIocw. VOOnKAMER _d..".........._ ..~,.;,...!!~:.::~...".. TE,ll'UUR_V.~ • '1 ~~ftheneua. STOKLBN ~::~f::"."'" EEN~ bN_T_K_E_NN_IrNG.

Klayer... llei, GraeDeklool. om een Direkteur te lriesea 111 dep~ta E tdLGENOE staslE sal uovau. i· '.1 'W".1l
..Allebi,;.ooderh~omtren~gemelde Elela van dea Heer J. H. DS V!WUIJ, ~JeM D ..lop 14AAND.\Ii. 16000TOlJ~R ~ ZlT'.rING - 2. 4.1l
UJn te Y8rD8IDeD b1J p~~tl. ft~t ~eworden JS ten~'fotge A.S. t:l&ntaat ,zal cliiD lDorpn bijeen. 1 ... :LeU 'Wlja,

H. RUPBBTI. 11lDe!udW'kghei; .van de loloaJe voor. komen &n!"klf 10. 'lire, o.tt Stucteuten iD te VAN, nO'! TIN G, Vaatwerk, Ploegen, Iggen. 'l\Ugen, Boer-
Il S<_-"-'__" K---.A· een tJ....per nn ne maaD en. INlhrijTeb. i . , 3' 6d d.pji--l'~ ..,,'I."" •.e"•., e.....

U1UIUII..... ., ~'. ·De "fmeu der Ktadidatea die'men Wl1 . I H, ){. FOOT, i -'II 11-""""""'" ..... .....

.,," 1 J_1 W .b.mer 8Jl TrUJt. YOOtBt.elleDom bOTéJlgem~de .Yakat1lre SecrelarÏl[Ta1id'én 8eu&at. S;.. Bn wu er meer teu yerkoop sal worilen
aO,OD,uu1 ee__ te vullen,' moeteD CleD Direkteareu iD ---ri------:------ aangebodeD_

maaUdlappij. peehrifte .orde~ bebad.pDaakt, ~ QET$" ·uwo,me~ S.~.. ' le Lioeiltie, op E Ri S' !BOBlJ8ZAL G_BVD WOlDE •.
- twee Stemgeregtigde Dêëlhebb,,", Dte' Dia 11', den Jsatn Sept.e"IJber,iell p,. . .'. •. .,-. . ·T ·.U.·:.·K,. tT L' 1.""":" 10DEHEEREN H.JOfiES&CO., IaCer'dan VRI.1DAO,DD'fSDJtroéTo- huiaeTa~ euh_;A,'A:..:furtet;telf~er , ,.ertrXJopt"l te~ •••nenom v...

'DDR ._ Il .. Paarl. dóo. ~8D WeIF;e~ ..Heer G. ftIl de P. J. BOSMAN,Asaignee.IULLD OP D. DD , "'" DDr •.m. W.U, .... . beer J..oo-, a DI VUoLJI.BI.
Op D ve ¥. Stellellboeoh,2 Oot. 1888.Para.e, VerI,........, laat der irektie, Dall.l1ll;.,.lfnnu .M",)(. B.lIUWf. 'W",

• av vr'" .ALEX. BROWN, de dOGti"';"'.1I wijlen cie. heer J..oo. Lft.
OP Kaasier. naTiD B~IOU.. '

ZATDRDAG, 6 DE.'!ER; U2~'1:~!!m·beli1rr'l88S. QETR ...·.QUWD,iD d!t~.·.ed.~etef. Kerk tef.J .....1'''''' U'JI~~ op de~ 23 Sept:, door _
Voor Rekening 'fan deD luolv81deD -----------;-- Wellilei-;,-Lh~r W. A;;J. o~&'t, ~·heer

Boedel nD &UT ei; Nna. S·Y N ·0I E Sn'''WI iJOIIUIIFoua~ met JODgeJ. AJID
EEN ,GROOTEN KOPEREN BRAN· ,. ...). BIni.I. ~IIH.W,q.ru. doob\er ftIl

DEWIJNSKETEL, die omtrent ;1 ~- CIea beer G. W... W.... Tn.
géra Drank. kan Stoken, kompl~,~... WEL EERWAAllDE L~ERAREN d
sien nu Peller, Maopt ea Veiligheids· , OUDE.BLrNGEN, dje n.~~rde Stad
kleppen. Ook een boenelheid ZUIVER kom8Dlomd. aan.t.ode 8rnode1iiJ te wonen,
BLlJtKEN PiJP OF· SLANGEN yoor kUDDen LOGIES brkOlllen UIl het "elbe.
ooYE'D.tn.nde, in lengten'uo 6 en 21 duim mAde k h P t....._ ' ....",t: h •
Diameter. fri aan8C e fmllle oUlJ61e1ml

G. W. S'l'.EYTLEB, TAll

. I BeDig Carator. J. A; DU TOIT.
Kanll'tad, sOe&. ]888. ~, KanptIIruI, digfl1ij eie f1rOfM. "l.~aijop pede be"acWiqa t.pn matJ,.V·ERHUISD prij... kllDlle. fIe~ •. Vroepjdir DIl·

;.. • loek al aan~ lIJD- , . '

I...Horakd~Villie~s .:"G'&BBJt~G.
, - ;.' - ",

N(). ~".
KO ,0IlIALl!I KOLON WE~KiilER&TRUSTI,!ml'p.pU

WE(SKAMER&JRUSTMAATSCHAPPIJ. . _

PUBLIEKE VERKOOPING

In den balOlventen Boedel van JOHN JOSEPH BARRY.

ZULLEN BOVE.NGEDLDE VERKOCKT WORDEY.

HEl HUISRAAD, BESTAAT UIT:
IN DE fOORKAMER~ een Boaeahontea Ovale Tafe~ do. Kaart Tafelij., .

een fraaije C~iffooiere met :Voolstuk van Pleetglu, Twee Sofas, 12 SkIelea, I
Gem.k.toolen j{ in Groen M8'I'OCeoLeder). .

IN DE ZITKA.MER, een fraai Stel io Eikenhout, beat.aande uit 12 &oeleD, I .
Gemustoelen, Mahoniehoute~ Tafel, Lessenaar, Ronde Tafel, Koflietafela. '

IN DE ~ZAAL, G~te Eettafel, Baffet, Dinner Wagons, Stoelen, 811&•

SLA.API{A.MERS I TOT: 5, DobbeIe en Enkele IJzeren Ledekaohm,. paardeb-
b~ en andere Matrassen. Peluwen, WiLte Gordijnen, Kajatenbooten KleederbateG,
TOIlettafels, ,!,88C~.tafels, Toilet Spiegels en "tellen, Handdookraqe., ~t.eD
Stoelen en Schilderijen, enz., :ent.

LINNEN) VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK, ENZ., LakeDI, Kauea ..
slopeD,Wit Ue.tikte Dekens;. Handdooken, Tafellaken~, Servetten en KOiDbaar.a.

DERDE TROEP.

PLEETWAREN, ENZ.,
Olie.!.Az.i]o. en PiekIe .~t.&udards,Lepels 00 Vorken, Eet',en Deaed,Votkeu,

Thee·, EIJer. en ZolJtlepeltJCf!, Soeplepels, Sauslepels, Tafel ea Desaert M_a
Balans met Ueft.en. .

IN DE BAR.
Stinkhonten Toonbank, 2; Banken, Bakken en Lamp.

GLASWERK.
Karaffen, t,..ikeur, Ch&rup~goe, Wijo. en Vingerglueo, uil!lllllltende :qaaUt'"

AARDEWERK~
Ontbijt-, Eet. en Desse~ Serviezen, Keukeu eu DiS~DS, Dreuer, Tafelt,

Keukengereedschap, enz. .

J. r, FAURE, } Gezamenlijke
G. W. STEIJTLEB, ·Ouratoreo.

Gebouw der Kamer, No. 3 Kerkplein,
Kaapstad, 26, September 18~.B&"

Bultengewolle Kans.
PUBLIEKE ,VERKOOPING

VAN ZBBB

KOSTBARE VASTE EN LOSSE
GOEDEREN. ZWAVEL! ZWA:VEl!

Brandrams :~ste Bloem valfZWaval"
InVaten va1180 lb en Vaatjes van 100 lb... .' c

PearceB bes$e Bloem van Zwavel:,:·
Id Vaten 'f&I1 118 Ib. '

TEjKOOP BIJ

W. P. Bank, Paarl.D,lS!ACS&CO.
S8~M eD 92

LANGEMARKTSlRAA T

ft CJZLtnD Tt1D ZtrLLD WOBDD VUJ[OCD

20 STRUISfOGELS,
iIn Vollen ..Vederdracht.
P. W.:BOOA1t, P. W: lOOD, AfIlager.
I

BOEREN -VEREENI~ll~,
-~-

TAK WOBOEST-I:a~

.A. .A N

, KOLONULB

WEESUMER EN TRUSTMAATSCHAPPIJ.
I --

i ·PUBLIEKE VERKOOPING
i i UK JUT

.~tbaarEigendom ''WELGELEGEB,''
; . OP ,DP BOU

ivan de Caledon· en de Mountstraat.
~e. EigendomVIn wijlen mej. ItadleP,
iliP VRIJOAB, 19 DEZER.
" '

:DE ÏlBsa

B. MONTGOMERY 'WALKER,
ProcUreur, N ota.ris -

l1li.

T RAN 8 PO aTB.Z~BG IR
STEtLENBOSOH.

. ,

DE VERDAAGDE V
zal plaata vinden

DONDERD G, 11 OcT9B,~".& -;8·· .,... . .u.; :tt'
GENS TEN 10 URE, ~ . .

B B T STA D S B U<I,.8. , .. ,' .



, . , , ..... rIG I N,'
oe&. .. _..~ Vátiiie4. bl den boeId.t>l ,All dat h~, -lloo<fzablijk

wjjfo_A;.c. 8feeMai&a,-B. JOlI!I &: heer lj~ te LoadeD lOU ,eI1tOl!In"lI~

00.. AI~.. . be1'8tr-ld., kreeg &po<:'.li..coorlog Wij n~mDo op ~ OQ'l t, v. r :"I"reol ~. wareJl 4.-droo& nr.blllteil, de WljDplaali N;lr- L_

",*"die, V.. ,'Wttlr. tIIIl., in den inl<ll". DE EDF.LV, MJ.;VH0UW U;lCE'3TER haren NJnbel, gdlJk de die gtlriefulijke bood~l.h p ,,,.t gelWl¥~ nn
boedel 'fila ».$. A. 8. en wijleD J SMYTH zal "'n Gonvcrnementa Hui.e ige repablid. met haren ouderdaan J den dappel'lln Kap tI ill, 61' ,",I ""~derel!:.riea.-l. 8. Maralt &; Co, At- ON1'V ANGEN, op MAAN VAO, 8 v.r;Zf.:a, IISekukuni; mjar dl! Koloniale Go'Overnear, I reden .ou zijn irl'volllleil 1\'lI:uom d .. ~reJaier

" '._-KIa~~ BameIa "an J. H. 'an" tot 6 unr u.m. 'wel V('rI'C ya!) ftlweJer een nootn,ilteits. een 60urlje naar ELgal,IIIJ moest gaan
Sdtrli.agla,-I!- VnJi_ hare &: 00" At- I 'procla.matie lilt te vaar.h;;en ste m.Io H In makeq. Wat die re,ter, voor de leWl 100 aiJn= sebee I -f 1 " tirt ~ ft iJ~'l] Jl toe. dat de K910Ule eenige stukkc« zwaar gewee.t. daarop t.:Olllt bet thans minder aao.

n 6.-1.. Pric=:;'--J, B.\I::.a ~k~., ~~ ~"'" e i( l .~ .U.. iKescbot aan d, Transvaalseben leeude Z<lCS Maar 4. werkelijke reden IfllC.tzioh gelflakke

.1ajr.,1. niet tegen de cj filibusters" nn Stdl.llIld lijk- gl886n. Hel Mil Isteric IS DOll Altoos... 6,-W.I~I), SlattolleD en Koeij.n 'fin In. B la "~-h
1. J. Malao,-Ma!.aD II: 0e1li~1'II, Ar· DONDERDAG, 4 OCTOBER 18&'), en Oosen werd een proclamatie van lI~ntra· bang ~at de ijhsregerlOg de asnto II...., e

"8fr8J11, --- ~ - -- bt"lt of een verbod om krud en lood le DISOn1!6xat.ie UIII uu-t hl aanDemen, al
II 6.-KuJ*ad, Reme op tid. eom, edeni. in I TOEN EN NU. koepen geshqgerd Eeue motie on, dCIi g~nt die ook vergozelJ nn oell gesohenk

den iDeGl•• boedel taD J. J. G. ", d. BIJl, '" Z [T II ~ b' h t P £1) 0 0 . d Kl' 1 k-Uoe-n ot Zoon, Afalapr. I" 'VII had dat ooit kunnen denken 00 leden too te hilen 10 annso lO 0 ur. \ IU' !'OO,0 p,r Jalt' Olt e 0 OOla e as.
" 6,-Ploagh 1101e" SwellendaIa, Meubel.n, roept men weleens, wao neer de gebem tenis (nent te -prekca werd bij <illWotgeveu.de Ve, De hert "(:1\, lun gM! pogen om de be.waren

Gill eli Aardewerk, eDL, in deo IlI8Olv. h d I I J jl' " te to tte I ~ . V. d
boedel "&II J. J. Bany,-~it! ol Co., len een onf8rwac ten, eeu verl1lS8en en, oop *aderiDg IUge ever . .en mlll18 r 8 r we welke '1I1a' tug-ca rn ownUIg-.trCf't zou en
Afelljl'fll'll. nemen, Wie had ter tijde vau Pmisaens 'eel wat gnl er over nit; doch in de vol· knnnen wordeu I;Ollpperd we~ te ruimen. eo

lt 6.-1>4 VIIIW, OIamri!llalll, Oa.en en ftaau'll'ba'hgbeid tegenover Napoloon iu ~end .. S8ll81C Jil'ude but Ministerie zelC een om bet pad te bereiden "00' de Di84nnexatie
K""ijeJI - R. Foater,-Cbu. M. k dl'" P' II ltd re b • T 1_' L_ b J t diFI')'Il, A.IliItgar. 1859 kunnen den en,dat atze tue I'nlS3ell I 10 om geYV I{ e goveu &IIn e mo I vl\n e. ral so;elsc_ ge le eameu me le

• 6.-K .. ,...., eo Kopereo B1'8DdewiJn&- een twaalna.1 ja ren dienselfden Napoleon Voorbeen was Hollaudsoh als voortoig VDII van Dll8utoland. Om dal te bewerksD 'al
IImI, lo dea icIIol". 9&0 Barry eD Nonn, met gebool zijn leger g6vankehJk lion weg. qct ouderwi 8 lilt onze scbolen geba.'lIIun . onee Miuister eeu troef kaa,t Uitspelen.-H. JOlltaol 00., Afelage.... . Jh" d ~ u lt L_

9.-LlUlgliyIei, a.,wiJliam, aalldeel in de voeren? Wie had toen Gladstone deels, !tet jongste Pa.tlemoht e.htpr gaf et lU dat 'IJJ WQf't lit uO .. J sregerlIIg alterst ...,." pIU,. 0,..,....... eli Lceea Goederen, ID moorde tegen Disraehs krijgszuchtige Im- opzlgt gelIjke reg tc II met bet Ellgelbch. Tot gcerij{ is om olJts~ngen te ,,~rden van de
a.ni_I". boedel Tan P. O. Slabb..r,- perlahstiscbe staatkonde kUllneo denkeD, ID bet vori"o jaar werd er VRU Staat,wegl' Mi\~kotoRl1e • .Monfsloa moo'Jsil)kbtld, die de

9,-~'~'~~ Elel. "aa D. P dat dezelfde Gladstcne weldra ala oon ultra· g;een voorz~enlug gemaakt voor het doceren MIlIeidIllg' IS tot gednr'>.:e aauvallen op baar
" 8. BriU,-MalA kOelHer., Ma agor.. IBlperiahs* In Egypte zou te werk gaan? van bet Hollattdsob; docb het thans ont. III eD bnlton het BI iteohe Parlement. De
"IO.-VoodeJjllg. diet. S.. ellenda!ll, ~e WI had toen SI Garnet \\ olseley ItIJD "~nden Parlement beeft ook IQ dat gebrek boor Scanlen zal daarom

l
nietLegetJ8taandepl.. lIIen VondlHDg el1Zwane Heunl,lo e, r ~....

den boed.1 ftII willen T. Barry, S..o. trotacbe lO zoo laDg als de zon aan den vporzieu. DahelfJe Parlemout beeft onze de hou~lDg welke het Kolooiale Parlewcnt
" H~-SClaei&p"'a'" ubiJ Worcett.r. d. plur. hemel la " over de Vaal nitsprsk: kunneu Hollandsche Kqlonlsten tevens in de gelegeQ. In de zaak aaonam, ftanhieJen Stellaland en

~.alJei. .. n.tallF..rfpechtHoor- h d d W h r --d ...._-- h .• bblgrou ert lAnDde bu., in den i..u~.denken, dat de RepobhkelDsohe vlag e en lUUd gesteld om de laarlijks gepasaeer e et... en et.lAU UUII60, eblJ In on ge lie
boedel .,.11 P. J. dil Tvit,-F. L LiDdon- woder ID de TraUBvaal zou wapperen? teo in huo elgell taal, ala IIflOoderlijk boek, gedeelttllijk o,er te nemen en Montaloe. en
be,. &: Co., Afltar1'll. .. .. WIO ha1 dat OOIt kunoon denken!" tet bekomeu, _ eeoe gelegluJbeid waarvan Mankoroane te ben8c:hno, opééne voorwaar.n 1l.-KaraemelW\)J)teio, oabl) DatilDIf, lA- li d d ri. f_ • •

Vlllde Hue, .n;a., ,l1li Wm. F. Dackiu, mag meD ook wel oltroepen, waDneer men etbter tot dus "erre nl~t al te roi_hool8 de eo ter. t.w. ai e n1J"aregerlng' Diet BI
-J. W. Mooneee, Jr., ol 00., Af.lalfe .... den toestand van het Afnkaandensme In lSi gebrUik gemItftkt. Verder, e~ werd oone te naau. aal gaan oodenook doen naar""

.. 1l.-Wel1i~, V.. t~ eli Loeae Go_deren de Kaapkolonie van, zegge, ,oor VIJf jaren rl mmllIIIie aao ....steld door ,den GooYerneur termen der reeds gepnueerde Dis"nnexatieID dell illtOhenlen boed.l nn J. Ather- \OP .,._

w,-Malan &: Cellien, Afelagerl. V&rgeliJkt mot den toestand welken WIJ om o... r ,erb41tériogen in de Civiele DieDst Wet eq dat zij ook het TrauakeiBohe
.. U.-DarJinC', Vutgoed, elil., nn Vr, Chad- sedert te aanscbouwen kregen. W rapporteren. Deze CommisSlo b6val met ,oor b84r rekening 1111nemen. Hij lIekeni er

wicll,-J. W, Moorreea, Jr., ot Co, Gllan WIJ eens den toestand OllaDleme stemQlen aan ,dat deo hhglstrateu op, dat indien de mannen van DownioglltreetAf.lagera.

.. l!!.-Varhog FAir, Muilel8u 'an U. F. eo en wat Mnschooweo WIJ? Een oorlog .:(1 veroorloofj worden,de "oor ben dienende maar ja I!:eggpn, bet hem wel zal gelakken
P. H. Dnekl". brak Uit tn88Chen den Vrijstaat en de Ba· za;'keu in bet Hollanrl8cb te bebandelen, het KoIQ',la le ParlemeDt hon dat ja te laten

,,18.~. ~~j~dM:r~eiD='if.T~~~RUtas. Na eene laoge worstelIog behaalde de wllnneer partIjelI znlks verlangen. Dezelfde oazeggen, door bet te bedaiden dat daar-
Zyl,-Henry OartO)n,Af.lal(~r. Vrijstaat de overwioDlog Maar daar trad de Commissie n"m, mode n;et unaDleme stem. oit eeue l:lelaugnJke besparing op de rekeDing

13.-TIlIbl.fb. V..... n .Losae G...edereo, iD Hooge Commissaris plotsehng tnFschen bede mjlD, een clansnIc III de door bl\l1r opgestclde Ollzer militaire nitgaveD zal voortvloeijeu.
lf deD i"""l" boedel ~IIC T. G. Venter,- Hid KI' d t 1

H. A. F&ilan, Afslager. en verbID der de deD Vnjstast, III naam van <Jqnoopt· W et op, el8cbcnde dat JongelIeden oevee I! 0 oOIe lIS lroo, moree en
15.-Mo,.bray, Babreen.eld, (}.,tlAp't'tI, eOl, Hare Majesteit, om de vruchteo IIJner over· di. van na voorwn ia de CIViele Dienst fiuancleel, bij deo stap zou verliezen, za.! hiJ

iD den 10.,1". boedel VIlO J08. Hdatb,- wlOning te gemeten. Het Kolomalo Parlement t~den, voorld' :In het Hollandsoh natnnrllJk Diet vertelll.n.G. n. Mull.r, Atllllljrt1. D_

,,16.-lro.de l1ollbnld, Tul~b, de p!aats kwam daarop bilOOn ,mMl' geen de minste zullen geëxamlllllerd wo~Jtln. De .... gellng
DrI~I!oDteln en aDder VU~I)~d ID de pog1ng werd er ouderoomeu om pro£est aan beloofde stapp"n te nemeD om aan beideIn..,h·. boed,,1a YIlIl J. \v _0 IJ J .• an
Zy',-Henry OanJoo. Atallloler. te teekeoen tegen hilt onregt oo~en Vnjl*aat. voorstellen kracht van \Vet te genn; en

"l'.-Krll,aloD&eill. Verlorenlel, Lennde 8oh9n stamverwanten aangedaan. hoewel bet Parl.ruent ten emJe liep zOnder
Hn., eD" 'filII H. A. TIIII ZIJI,-E. Il. Op grood die fut op dat oogeDblik: was da~ aan dID b6lqfte werd voldaan, kan het
•• , Noorden, AI.I.ger. be f d (' d D~

lf 17.-80merHt WeH,4.plaatsGrootPurdell- bescboowd als VrlJBtaatscb gebied werden lllcit worden hVIJ 61 ,o,lndlen e ~.."gering
,.lel en l~ Goederen, In den WaDIf. dIamanten ge"onden. Wanhopige stappen wer. werkehJk In de u.:geest der Comm 881e badde
"'>ed.l faD G. P. Illak~,-P. J Boeman den dadllhJIr: genomen doq,r Harer MaJesteit's gehandeld, bet gt.nscbe Parlemont met baarP W. 10011, Af.lager

" !lO-Steenwerp, oablJ Portenillco, Levende veJtegenwoor\hl{els III ZlIid .Afnkl\ om un zort zIJn gegaan.
Ha.t, on., "ID J .an AArde, en de te toooen dat die bescbou Wing mis was. Van waar dl' groote onderscheId tll8_
plaats Rllljfte,lel uo C. A. ,. d. Merwd, Nu.'uwe en telkens OIenwe gren8liJnen Bch'en bet toen cn het flU? De lezer kent-P. J Reu.t, Ahlllj.'er.

U_une 0...; Rmer Zonder End, de werden Ultgedacbt-.Platberg werd ver. be~ antwoord. Onze Afrlkaaoderleden be-
II pla,t. "Tbe 0Ua," L.'ende Bu~, Lot· plaatst cn Da"lda' Orsf moest verboIleo, toonden ZICh gednrendo de Jongste Jaren

If06d, en., un den b.~r A. ChiapplDI ,- -om Kimberley, Do Toit's Pan en Bult. minder bang dan voorheen om onbescbroomdH. J De-mpen, Al.lllj.'er

n 81.-~lIdbeTlt. Willl Llc~,I'I, Lennde fontein te breogen blonen het domeIn van uit te spreken h"tgoon bnn op het ha:rt hgt. De !Hollnndsche taalbeweglllg
Ha ... eo VuI!f~ '"0 P. A Luaw,- onzeo doollncbtlgcn bondgenoot NIcbolaas Wol 18 wMr zdfs In bet Parlemeot "aren in Natal mn ziob laten hooren.J. F 1!Iter, Afalager. I' W boe 0 K Plod _~ ,

NOf 16 -WelmOt'd, F...uk> RIfJ~r Vallei, V•• t· ater r. ns aapsch arlement stoorde &IJ III de I'Jlwder"el , en I""en IIJ-wanoeer landsch. AfriIr:aan8c!:.e ingezetenen aldaar
. goed un r L van der BIJI,-P. J .Boe- Zich dallr DIet aau Tegenover de haode, ZlJ in den stcek "erd en gelaten door fi lanw. hebben met bo!. beslolt van den NataJscheD

man, Af.l~aer hngeJl van SIr Philip Wodehoulle In de hartige broede1'll-enkele nederlagen. Maar Wetgeveupen Raad om de nieuwe belas.
-- _- _- --- Basutcquestle was het nog neutraal ge. de Regerlug wilit, dat de Afnkaanderleden, tingblils ook III hUDne taal te laten drukken,

;OEDOOl'T. bleven ID de West GrlqoaJandscbe questJe ,erQ6nigd, sterk genoeg waren om iu den wel niet IA~ gewonnen dat op veel neet'komt,In de Groote N.d. Geref. K.rk, op WoeD&- "
~ d~a :lden Oerober, door den WtlE~rw. H.er dorfdo het DIet eeD8 dat te bhJveu. lm· 8trijd tUl80ben de mlDlSterlële en de oppe- maar het apu toch konnen bel1obouwd wor-
A. i. 8teyll.r, "0 loon YAn d~.n heer Julean mers het het ZIch bewegen oone helpende siti'l partiJ, de overwlIIDlog nur dezen of den als qe voorlooper Tnn I:>elangriJker
AI.xand.,r Turn8r, me' name dEdwftrd Julean. band III het goochelBpcl te locnen: het genen kant te doon ove1'lllaan. Daarom "aven. NIltal is zoo aeer er op gesteld omUrtb.etllu,ren ..eD 10011 YAb en he..r Peter b' dO"
})aniel rIXO~, me' n'lI\e ~ ilham Jobn, eeOe paaaeetde op naudrang van 1::)1r Henry kee~ zij an w~"eens naar e oogen. ok op oon go,deu voet te verkeereo met de
dcehter 'ID den beer Robm BeO)amID Pieter.! Barklyeene reeoinhe, de anneratie-van liet ondersobeldene private ledeu, die maar Bangrenllnlde HoIIAn4scbe Republieken, dat
"0 1118&name Carbarina Jacob., eeDe docbter / d hi d W ,_ bo be' b bbe t b t Afi 'k d' be d . d'
y"; deo heer .Pluhppu Bred ..bm, met Dam" zoogeDaam e ge evan a...,r er • wellJ~g op e 0 me e rJ aan erlsme, het on. niet zoo Treem en, In leu een
OerliD. kracbtJge:lde eo zlCb verbIndende Enge. begrepen dill. het 10 bnn belang was de voorIltel ora de Hollandaohe taIIl bij de di ••
In de Nlto,.e N~d 06ref. Kerlr, op Woelledlljr, land scbadeloos te znllen honden voor de Atrl~R.l\nders te niend te hou,len eo brag. C08llen in don Raad toe te laten 6('0 goededen 8den Oct-,ber, door dell WeIE~,,~. beer A Tl bo k d h

Lutokbolf, ee08 docbter vaD d'D beer Heudnk daaraan vcr ndeo osten. ten daarom somll' e stem aan onnen kaut ontvangst genoot.
Fredrik Canterbllry, !liet DIJDe "11Ii.mwa Jobao- SIr HeDry Barkly maakte van die rcso. ait, terWijl er reden was om te veronder-_-Een. doch", fan deo b~r WIllJam Bendni lulle Ijverig gebrUik om beleedIglOg op stellctn dat het h~rt aan den anderen kantEner met _e ROA Cbn.j.lDa. . .

' GETROUWD.' bt:loodlgIDg te stapelen op den Vrijstaat 'W8II I Men wist dat een Regering, die,I._. Lt) en den VrlJstaaLichen President. ZHEd. gehJ" die van d, heeren Molteno en Mer.('UR '*'-i.,.]d 'MI U .I. d.l d t
d -~:- b t b werd dreigend herlDnerd dat hiJ als Britscb r,mall in der tiJ ",ee, een 8 ap nam waar.Op DingedalI', en ",Qell.QatO er, en DIJD 'an . H II d ... K I I be Ik b

eo door dtn WelEerw, b;'~"~. D, L~kboff, d. onderdaan was geboren. De VnJ staat van ile ° ao sou. 0 oma e vo Ing e.
heer Daniel O.briel no der S,all me' long'JulY, moest, wegens de handbaving van ZIJO ge- par.lil afkeering "as, geeo kan8 zoo hebbeo
Elisabeth Jacoba Tall der SpulJ. zag op ZIJO eigen grond, schadevergoedIDg om hlOg 8I\n 't roer te blijven. En meD

OVERLEDEN. Willialll betalen en eeD ootmoedIge apologie ma./ vrees:ae Ulet alteen den invloed van
lI9 Sept.-De heer Pie~r Fredrilt ken. En wat deed bet Koloniale Parlement ~ de ~frikaanders binDen bet Parle~e..!!.$;Brull&, ood M jenllI.

80 &p't.-Mejul. Joeina Flolentl"a Smut., Het b6waarde een zWIjgen als van bet gl'llf maar ook van de ontwaakte Afrlkunders_
wed. W1)ltlll deo beer lIanluou Wrankmore, Er brak 10 de Tran8vaal een krijg van fIun Dond e~ vao bon Boerenvereeni.
oud 69 )Inn. mt t088obeo de repuuhkelDscbe RegerIng ging-bUiten bet Parlement. Men werd

IlAUTPRUZEN. eu eell der cnder hare koesterende zorg vet boil"" voor de staatkuodlge organÏ&atleo in
en sterk: geworden Ka1Jer.onderdanen, Seku_ bct land en vl'Ce,fde biJ de volgende alge.1""" , 11ft 8 ~, 1883, I . d te d .
kUDl. DadehJk erkende de Koloniale Goo. meene e ect.en glllJe(,8 wor en, IndIen

£ I. d. t 2··ll
d
. verneur den rebellerenden Kaffer als onaf. men het Afrikaanderisme miskeode. DoorÁJIfoappelen,p,l. 8 bl. 0 I) B-1

lloter, per lbo ,. of 0 1 6 - 0 1 7 bankehJk vorst en ,aardigde eene neutrah. overweg111gen al8 dezen werden ..eIen, boe.
Rloemkool, 0 0 2 - 0 00 ;1 LeltsproclamatIe mt, waarbij don KoloDlalen wel nibt allen, gelo:fhenceerd.
..,. lOO 0 8 10 - 0 .. W d ei I I ..
.....I)Ile1I. per... " 7 _ 0 " 7 Afrikaander op straffll van boete en gevan- el, e gevrees e a gemoeno e eoben zIJn
FeodeD, per .tall ... 0 d bo T bi ' kHt be' t f"Groene Erwten.. 0 I) 0 - 0 11 6 genIII wer ver den zijn rallsvaall!cben na J ge omen, e nltOnlv ons 0 ZIJ Ile
Olla.u, per 100.. 0 1 ój- 0 1 IIi iatamverwant te gaan helpen. De Transvaal vrees &ullen verw,.enhJken. Zullen onzeD~.I~- .tull 0 :l I) - 0 :I lt/ • " d k d
-- .. per b." O· 10 - 0 7 0 b!lligde z1I'arte strijdkrachten in den oorlog, AfClkaande:'ll Ijverig gaan on enoe oenDneJ'jl', 1'1:' 100 I u • d .

Kool, per atulr • - 0 0 ot- 0 0 2i gelijk Harer MaJesteits Regering voorheen welke kandidaten Jn e Jongste jaren aan
pata&uïa, per 8 he.... g]g g = g 19 ~ herhll&ldehJk beeft gedaan en nu nog doet ID honDe' zijde hebbel) gestun en welke niet?L~~. 0 0 1 - 0 0 1 hare l'Ig6nB naturellen.oQl'logen. .Maar onz;e Znllen zij alle kleluél nalJvarigheden ter
U'JeIl, 0 7 0 - 0 8 10 Gonverneur scbreef dep~ohe op depêche, in zlJdct ate!len in het natior.aal belang en biJ
WOI1elell, per bol 0 0 1 - 0 0 I den aIlerheftigsten toon, en de Transvaalscbe de steplbns de kracbt der navorschende
Di~. 2 Odober,' Wagtlll eli II Kenen, RegerIng bescbuldigende van gruwehJke eensge:IJlodbeid aan den dag leggen? lndienWoelJ8d ... , 8 - , .. eli 8 " d d li:

.... .. barbaa1'8cbbeid, omdat fJJ het Britsobe voor. 1I'el, dan IS er geen noo voor e too .0Jlat
beeld volgde. Alwedor daoht het Kaapsohe onZ6f taal In de mv[ele dienst, in de geregts-
Parlement niet er lion, ID de~ een woordje Iboven, bJj onze exatnioa en voor de verster.

Ya7I f .n 8 Oct~, 1883. mede te spreken. king onzer natlOlll'le bolpbronne!>, door
AardAppelen, perSbt. 0

0
]0
2

70j~ Ol 0
2

~~ I Erger nog. De Trao8vaal zelf werd go. mid~el van maatre~len om onzen laDdboowAliDkDaell, per lbo ., .. ,. b kk I I
.P_, per IJ tiï. ... 1 10 ij - 2 3 0 anllexeerd. Het MinISterie, waar vaD de heer en oozé D1Jver Cid te onhn een. ndleo
.8"', per tOi 0 0 2 - 0 0 2i IMolteno hoofd eli de heer Merrimau een niet, .....~an zal men. na de electie bet Atrl.
~i. I~r .,~k g 5 : = g J :1,prouunent hd was, laschte in de rede die kaander;ïsme slecb~ bescbouwen als ee.n
Eijeren, PCIr lOO 'Of ",OB 0 - 0 8 11 den Gooverneur biJ de OpeDlOg van de geruchtmakende pa&lboelleeo znlJen de Afl ...
I!:'nden,x':: atall ... 0 8 4 - 0 .'3 10 daarop volgende Parlementssess e In den kundera in het ParleInent woldra weder even
::::. per ~~ ::. g ~ 1~ = g ~ ~ mond werd gelegd, oone paragraaf, de an. splerloo$ worden als lIij te ,oreu Waren.
BotIIId.., per .,aII g g ~ = g g g nexatie ~oedkeurende. Dit was 100 goed
KooI,peratak ... 0 7 2 - 0 7 0 als edne Olt-daglOg aan het Parlemen* om 'T EEN EN ANDER.
Kalk_D, per stilk 0 d I WIJ tWIJfolclI er !lau of het bepaalJ noodig"lippen, °0 1

0
112t- g Il ij ZIoh over het on erwerp te aten boor!.n. De ONZE Ejlrste MlIllst-t'r-Jo hoor "c,lnloU-18

LiOIoen..n~9I&rlOO ij 0 9 ~ 0 0 11 nltdaglDg werd echter DIet aangenonIen. ~ 18 000 agltatlo op tonw te Zetten om VfW.

~rllllo petIOO Hid h t hId gisteren I vertrokken nllar ",peland. Wat ligting vau IIttaf yoor NJabel te bekomen
M.ebqa, 0 1" 0

6
- 0

0
6
1

0
6

oowe oor e gansc de o~ pet.tl"l1 wer_ bIJ er eill·nllJk g~at mSlk~ II moclJehJk Le HooCdregter Kotzé blelJ hem h
6

' mogeli'keNartJ'" per 100... 0 8 - deu oDderteekf'nd tegen en lozwelglngstocr, h dbv. ~
'Plo.~ lOO 0 , 8 - 0 7 3 L P I h be 'b !leggen. I E01'llt beett" at ut IJ &00 gRan voor het oog dat bIJ gratie zon krii\fUn en•_I, per 0 0 O.~ 0 0 1 zweeg pet ar ement et rostte en IJ do om IIOrgeo dat ,uze handel met het ~
.Rapen per boe r- t ' L' d . te' I dk' het IS haASt r.eker dat de TransvaalsclleJIoai~~ lb. 0 0 !ilt- 0 0 21 aonexa le en ..IJ ti muW! rlee e goe eunng BIDoenllliDd niet sch~ie loed door do annex.e . 0 "B 0 2 8 d I Regerlug het doodvolln18 iD leveDslaoge&niIJel oppel! .. - ene ve. alie vanl Stellalaud ~n Land G08eo biJ de
Ta ...... -.Ib 0 0 6 - 0 0 6 I IL PIt k • I"k deteBtio zal veranderen, ook zonder io,loed-,... . 0 6 0 - 0 9 8 D lI;n .. een ar emen on or na.uor IJ Traollvaal. en stelde biJ oene motie iD bet
~tIII, per !;,oe ... 0 0 01- 0 0 1 geeD sprake zijn van de regten der Hol- Parlell)e~t op papier, waaruit meo dat zou 'an bUItt-n~.=~~====~
Witte Worteletl, 0 0 2 - 00 8

0
6
2t

laodBche taaL Hadden een or ander lid een kunnen a8.eldeu. DoCh toen de RegerlOg ==e
ZllarlimoeDen, 0 3 IJ - '. t te t h TE SLOOTFOl'l"TEIN,lIliddelburg, ia een takmobe op papier gelie n guns e nn et bevond dAt die motie waaracbijnhJk

. h P I h' Tan den Afnkaner Bond geyormd.-~-- ~_.. ~I HoUaud80b spreken ID et <ir ement, lj zou ou w~raen nrwor n liet zij dozelve
- In den komkom.,.ujd w....ut n"" .. "III eo,_ kIb Is Qch d " II , C.I.lil"ARVO:Vheeft ach verheugd 10 6EIIl fraaijen

olld ,er.baaltJ8 OPll'edilêiit: Durau i. be' ,a. alii eeu roe e ooze waag a aow zIJn al lager !en lager Z4kkeo op de agenda regen en een ~OIJtllIDeerd bal.
lDOIdelijll toe k8CbriJMIi~' Philip' II weer "DI door het oenD e.. als oon fratsenverkooper/ te 1 t t 't,a11 n. Tllen< kWI\ e EE.'I' HOSKEzal te Kimberley door een 11&11-
~ hel tlpiJt 1I0mt en de ll&l8fe zet ftlleenltoer 10 door het audere deel der leden. en 0 ~ a e UI. em. r tal kOQlie. worden opgengt, die er reede een
JaWHri.ng wordt pb,.,... De Konillg 1011U_ teld tot d • berigt, d~ 's Premie ... tegen'll'oordll{beld 10 stuk groud voor bekomen nebben.
lijk eeas op de jIIjI:t door de d_ ..rnie o'f8naUell ZOO was het ges op e Op601Dg VaG Engelaud werd verei.cbt ID verband met
.. "_'D&IIt aiJn, deIli&St'frijb.td nil ftllllaD het DU ontbondeu Parlemeot. Maar sedert), la ..~ Kb t W~ h" ba d I. DE p.IIOOL.uum omtrent de vettieaingen
lroawerialeroepen.Deal1ll«lthaiamao'ffeeeded& hreftmen een verbuenden ommekeer &aD- a nw> an leo. IJ In

d
ver

bo
n me Voor den WetgeTenden &ad IS ua de Gtm__:c::.oako", die 4.1&bOOffebe_k yuoor- fit aou oeu yen en nemem atnette ~ DinIJadas ytm!Chenen.

.... te ....... d. zoac!eD rlgten Den '!'OlgaJl. IObouwd. De TranllfMI streefde naar het her. behal h" boh I d EEN lONGE B.\8T.uJUI is met twee' "'--. • boe d L.! I .~ . ..e IJ up yaD eo 100-den ~ Wd. de KomIIjl' 1611 den r, ", 1111 atellen liJuer ,rij beid, en eene depatatie vau k d td' zadels en hoofdstetlen en nog £ij Is.
..~.iD AjD lam ~ ~rijbeld "ft nL.' dan twintig Parlemeotaleden tooc naar I IIUDen a WIJl' ,~n deren fW bij. uit Balfour, J'ort .ueaUl[OP1l,i

""'"" 4f Spred vlJ alt I" "eerd' .Philips meer . .. de W herhaaldehJ k drost.=' toe, .trij} bij la~lIiI o~. het gQu"erueln.auhu18,om kracht bij tuetten,1 Sprigg, doch .Au 'VOOr de,~=~:ct~:- ,. OII~.,..' be":~~ aan het .trevell der boeren. De Trauavaal AI " t &ing ftIl in de \"I
SillL"AlllWo«m'''l''. 1I'_lfrillltle1'1I - ~l "L~!.1 t......... L_~ H . a _d"";ft_ -~ 3~~=~.,.... ta _iN. Il. krees SIJn vnj ,. ~ .... III _. teue ma L.... L da' d ,,~_ Doe_..

_,. ~~ ~ d; -- .."•• wu; •• q.~• • I , <..

..

cl. ltaft:ietmg t. 'limnn DmOL'VDTISI!, Ocr. 2.-Bai.u Bo-
}lOsing tot zeil· _bertui Meyer, E. B ID., op ~
.erbOd t-t.aa.n Jtraal. distrikt MOMeIt-i, boer, ba;-! £797;&I,.'n dood te Ha.; 8.1hnldeo, EI,M2; tekort, E,'_' 6a.-

Bdtrnni Chriman Boamao, H. F m., te "Beau-
op ledokbn,. fort WtoSt, 'tTaChtnjder; baten, .£.SSl l~;
h'hIDDT P....ULJ[JUYG&a.-Uit een dver- het stM.huis ver- schulden, £1,028 11.. 2d., ~kort, £~19L

door een 12d. _ October 3. _ Booye Gerrit """"luelletentie iD 008 hlad van heden lI8l men lI1fm dat jongen opgovischt, ' schiJut dat er (twoode overgun), te Paarl, wagenmaker:
](e'9TOow I_ter Bmyth teu Gouveme~ bladen uit waren, eo de WatkiDs, sudi- I baton, £25 &J. 3d , schulden, .£1>6 6s. 3d. ,
huise op Maauda,r 8daaer van 4 tot 6 ure n.m. teur der stadsrekeni.ngen. die door den regts- tekort, £60 19s.

~~eka':!.!o=:oei:r men ~dent seur der Bank &l.dsM beweerdIl beI_hgd te I DE llEISJB88CIIOOL 10 'Verband met de Ned
ZIJn, heeft bet gerlOegon ge.rnaakt dat ~Jn Gereformeerde Kerk alhier, bestaat hier,_u

SLA..,"i'GENbelooY6n te Fort Beaufort seer tal- tegeillnpartiJ ~ ..~talmg V'.mrdlS.ld(lre~_ ehien twee mllUllden, en de PMJ! 11 zoo genng dat
rijk te ZIJn, want mon heelt er 10 eén _k Ah mg) Te.""""lOg 18 veroc ee ,eo wot IJ 1 niemand er door kan worden &fgeschrikt;
binnen het dorp vier gedood. Ben dBarvlib zelf door een paar getru~o beschuldigd wprd tocb moest er Zondag lo de Kerk berin-
wordt met een Griekscli Iiliokenden naam een in den tijd teen hij zeil aan de Bank werk I:~{ wordeo dat als men ze Diet beter onder-
"rhynch08" genoemd, WIlt WIJ nrmoedeD bilt zaam 'IVa8 er een ll1eUlJe 'V1Ul niet al t .. goede steunde de Kerkeraad ze met ZgU kunoen aan-
Fort lJeaalortache voor" nnl{hals" te ZIJn. zeden bmnengelaten te hebben, terwijl hij houden. DIt UI oen ellendige &&&Ir.. Iedereen
DI! EERW lIlUm D. P FAURE, redactwr vau tevens ZIch geooodzaakt Z!togop een hem gedane I erkent dat het ge-vaarliJ k II protl'llltantsche

het VoIJublad eo 100raar der VnJe Protea. VI'Il8g WWlrom men hem bl. het huis van een mC18es naar Roomscho ecbol sn te senden.
Lantsche Gemeente alhier, zal de TraDII· der ~Igen had gesmeten, te aotwoorden dat ToeJ doet mon bet omdat er, naar11et hflIt,
vaa1scbe deputatie als tolk naar F:ngeland ver- hij t met zeggeD wilde, want hij zou er zich geen goede protestantsche zIJn Nu t'Chter d.

Il I aan een 8trafvervoiglUgi door blootstellen. Kerk ID dit kwaad wekt te Yoorzum doet mengaze en, en dat we , sehiJnt het, op uitdrukke- Genoeg, dUIlkt one. om Iu!m bet besit van ZlJo nl"'- om haar te hAt
n

en maakt men-lijke wtnoodiging van de Engelscbe Regenng. -"illi gall ,,,.. c- ..-

lUl og te ver en. gebruik van w"t IElJ oot. 'T II treuns; meerEu BI1FP.I!L kwam onl&ngll nabl) de plek Irun.n th&ns t
van deo &aident te MIddeldrift, Britsch Kaf- OlOrEINE~ is thans ill Noor<ler Albany zeer en WIJ er rue 'fJUl zeggen.
ferland, :ajn vertoaruug maken. Men dreef aan de orde van den ~, en ruen vindt het DE RY1i'ODEEN DB HOLI..\NDSCHB TllL.-
hem ID een nvier en maakte hem met -gaai. aldaar op den duur goedkoopt.r om steenen 1 De Graaff Ïleinetier eindigt een artikel Oft!'
Jell af, oohter niet TMr dat ecu aaDtal Natn- muren te mueo, daar, ..a:. men IJze.rtlraad go- de verwaarloornng der Hollsndsoha .taallO de
rellen bijna, eu zes honden 10 werkelijkheid, bruikt, de palen I~. yenllcuwd moeten Nad Gerelonneerde Kerk met een oonoept 'f'&D.

door hom waren doodiOstoken. worden. Mon VlOdt er intusscheo de Omh"l· petitie aan den Moderator en leden der Synode.
DE !fOOD aan de Kaapstad wordt ID de mngswot DIet lI&&r el8Ch gesteld, Det als W&II "De ondergetee1teuden" zoo Iwdt het IItuIIIJl

Cape T'me, door den beer J.W. Lawtoneeruga- de 8teller een "leerjon8J'n" gow6f)at. Zeer kwe.tie, .. raden der Ned. Geref. Kerk te
t:ms betWIjfeld op ieD allee bebalveonredehJken wordt er geklaagd over !het veld WlOnen van , verzoeken U'IV Eerw. Vergade-
grond dat zekere luidjIll die hem, op fJJn ver· ren08terbollChJet!, onge&!hlkt voor achapen en nng het volgende verzoek ID biddende over-
zoek, door het Comité voor hulpbetoon gezon~ waa.nohiJoliJk IDgevOOrd door Kaapeche WlJO· wegtng te nemen. O"ertui~ &ls "Ij a]n van
den wareu, weigerden om voor 4s. per dat boeren, die hun vaWo l1t op laten rusteo ten uwe groote belangstelling ID I\lles wet bet
zijn hwa te knmen Wltten. emde het rollen te belettqn. VCf'diefte 18 DIet heil en den voor-spoed onzer dierbare kerk

DE ARMOEDEin de steden der Kolome maakt ongewoon, en meo k.IaIigt over gebrek aan IB&ngsat, wenden WIJ OIll!tot u met het nede-
strengheId dor P&8wotten, ,..aar men gewtld had ng verzoek dat gtJ uwe aandocht Wijden WIlthet onderwerp wt van oon artikel ID de loJ."Uel. dat reeds deze ZItting, lIaar de aaDWlJ~n~n aan het gevaar dat on.w hrk dreigt door bet

dibU,rgh°etu,han<gt'ddievand oordeellS dat ale lieden van den heer Gush. let.. aan gedd.an zou. ~JO groote overwlgt dat aan Engelsch oliderwtJI
e un en wt e mouw weten te steken Ook IS men er ruet ID .tJD schik wegeDs het rdt, k I die acholen die totnaar de buitendiatricten .......n het huo daar , hId gegeven wo 00 n ,

.... . _. b L .. -, H '_' verwerpen van s eeron I'Vlne Wet op e onze kerk lil betrcklnng staAn, en door 0IUeaan wer .. ruet .... oni re",en .. ~es' "W. B ~_, ....._
I hte ook -'--_ t .... _- rt I ranUZle .. ..,. kerk wordpn ooderoteu.nd. In aommlge ge.
en ec r .._.. me AUUUenvoo omen. val.Ien wordt Engel.ach alleen onderw_ met
VI!RKRACHTING.-Volgeru de Kaffrartan KIMBERLKY.-Het voornaamste meUW8 VIln· wtelUlting van do taal onzer kerk, 10 andere

Watckma" loopt er een gerucht dat oen blank daar 18 de toespraak vaD aeo heer Wolf biJ het vallen wordt de kerlrta.a.l slechte als eene
melftje ait Frankfort, dat wt nJden was, door IoDtvangen van ~et kistJe, waanJt wakker op fïjzaak beschonwd. Het gerolg is dat vel.
een Kaft'er van baar paard gesleurd en, nadat den heer Robin80n werd losgebrand, tf'rwljl de )ongtl !leien beter iD !tet Engelsch te hUll
hl; haar banden op haar rug gebondeo bad'l beer Rhode8 de eer had 'fan door den heer aJnde da.o 10 het Hnllandaoh geeo lust ge_
verkracht was, waarop hij was weggeloopen Wolf" SlJn vnend" geooemd te wordeo. Ver- voelen om :ach op Hollandsch toe te leggen
en baar had laten liggen. der een beweerrle mooriJ te Du TOlt'8 Pan, PoDleden dor kerk te worden, dat anderen de

HI!T VERVOEROP DEN MrnDI'!N8l'OORWEG._ waarbij .ekere Markham &an ZIJn emd gelto- kerk verlaten en Slch bij BngeUcb-aprelrende
Ben venoek van de Kamer van Koophandel' men II, 'Waar8chlJDhJk ten gevolge Tan oen kerkgenooteob.ppen aan&wten eo dat nog
te Graa1f·RelOet 11&11 deu Directeur van het 8teek hem 6Xpres of bIJ onge'uk door zekere andl'ren lo de En~e taal aangenODlfn
V~ocr op den GraaJI'·RelOetecben Spoorweg 8anLh MlOto toegebnr.gt. 8ar.b beweert dat worden ID onu kerk tot onteTredenOOid van
om" op nachttrelllen wader po.8II&gters te "er- 1 XIJ een IttandJe met &ekoten Ho§kmg had, en die leden, die het behoud der Holl. taal al..
voereo UI beantwoord met de verklanog dat I dat ZIJ, dezen oon mes uit de hand willende eene levenalr:weBtie onzer kerk besc.hou_ ell
het lo~ter de vraag was of men de dag- ol rukken, Markharu bIJ ongeluk gestoken bad, eo die gelooven dat, menllCbeliJker Wijze gespro-
wel de nachttreIOen kon afscha1fen, en dat dit schijnt met gelwel bezIjden de waarheId W ken, onze Ned. Ger Kerk ft....t of valt met
op belde dikWIjls geen .IJIl88&gtllr8warm. ZIJn, daar Hosking erkende met &mb een de Hollandscbe taal. De ondervul(ling 'f'&D.

standje gebad te hebben Iter zake van zekere het verledene doet oos "OOI'Zleo oot lila er
Dz TDK.lEZIlfGSZA...Ut TE UlTE!'fHAGE._ bezoeken door bem aan ~Itty's pleIr: gebragt. DIet bIJ tiJda tegeo gewaakt wordt de kerk

Reeds fJJn de hceren &eld, Lotz eo Potgteter Wie {'eLiter Kitty 18, dat. kaD zonder nadere lil de t.oekorost groote sohade door dit OTer-
als Bondaku.ndidate~ voor de Wetgevende histonsehe studi'n ruet wtgemaaltt worden. WIgt van de Engelsehe taal zallijdeD, Waar-
Vergadenng genoomd, en thans komt bIer om WI VEerw onutig TCrZoeken om zoo
nog hij Generaal NLXon, dIe 10 de buurt van DE FEEBTIIlAALTIJD TE ;KnrnERLEY, aan de ver uwJ lIlvloed reikt, de taal onzer kerk hare
Humansdorp een pl¥ts heelt, en ID~n bnel Tra.nsvaalóche deputatie ~~geven, 18 rood! m .....n te b kb' bet d . d ~
tegen de koopliedeD ~s te velde .... trokken een telegram zoo wtvoeng vermeld dat "'lj er re!l"';o llC ~~ e~DIJ donteer~i}~ or Je ,

• ta .,...., d j eel b k en UIe VOOnu V eo J.U.D&.8UIn eals hier In de Kolorue veel te magtlg en veel wt e In<kJft"l"lfmt met v IJ unnen voegen. h I als d Ned Gor Kerk rden
te "eel alles Il&a.r huo 'ln re elende voor de Ds. Kestell, die den VOOl'Zll.t<lrsBtoelbekleedde, sc 0 pngt oodr_.e_ • d.:' . wo
óelangen der boeren. bra~ don toast op President Kruger In het opgen eo on e.a..,oo

D TRAN D Hol1andsch wt, en bet eenigsnns "roemde ant· STEDELIJKE RAAl'I -De ~ttIDg 'f'8ll den
Edat Z'i~~E dEP~~TrE'-~J verne- wovrd van den PreSIdent staat nef zoo gedrukt Raad begOD gtJIterell lDet de ontvangst van een

men . ro8I en ruger en on- als In bet telegram, m.....r kende de rap-porteur deputatie van vIIIschere, welker woordToerder
IDIddehJk na zttns aaDkomst eeoe "7"tie ten Hollandscb ~ Voort.. IS cr op te merken dat verklaarde dat door de ru.ndelwIJJ:e der Ha.-
Oouv~:l:emen~t ~I& %a~ houdei's hdag

onder de kost de twee echt Mnkaansche scho. veoeom,mll8le 10 zake RoggebaaI de viMchenl
JlllIDI ~ gee e eoeraa myt e een tels van _he ên riJIt en g".1bradeo speeovark gebeel moest veroogelolrken Een petitie die
twnpartlj ter cere vao ZHEd eo d~nzelfden te VlOden waren, dat de heet C Sonnenberg de hIJ lOdIende, met verwek om biJstand, werd
aV0:d_d zal er een PDbliek Jin:, terdifJJnewillreere Transvaal roemde Rls het nellllje vao den Z Afri- op voorstel van den beer Hofm ..yr na.ar het
wn en gegevon. 10 aan et ner en kB&nscben zalm, en dat <le heer WoiI, M L A., Comité van Op. Werken verwezeo, maar de
deelnemen gelieven hunoe [llllDen op te geven verklaarde geeD water en melk polItiek maar Bur~mee.ter ulde dat gemeld Conuté de zaak
:in hda ~oo~m~Ds~ur8 of bIJ het kantoor Van €'Cnmet spmtus er ID te WIllen voorstaao. Poli. reeds In behllndelml!' had, en ned de VJ8l1Ohers
en eer . . n reez. twIr: mogt er oven gons DIet gepraat wordeD, en om dne hunner de aanstaal'lde yerplenng
VERllI8T. - Alle morgenblRden wa.l'l'n het dit WilSmaar goed ook. Ala WIJ de Jndq>c1idnrt van het CoIDIU!, waar plannen voor een viach-

gteteren eens dat de Joogeling Bouwer, op zien vragen welk ander voorbeeld er In de ge. plek aan voorgelegd zouden worden,te doen blj-
Tafelberg gemlSt, aan ZIJO ellldo moet ZIJn IIChladcDlJI IS wat mf>n ver@'ehJken kan met die WQnen. De ootvangsten blekl'll leta boo-
gekomen, maar weh liep er een gerucbt dat openbare 8Cbennl8' an elk ~langnJk artikollD ger te pjn geWC6f!t da.o de uitgaven, ru&ar er
hIJ te Sunonsstad gevonden '11'&8. De avood· een verdrag door deo zwaki!teo der twee toeke-j w88 nog £41,353 aan belMting wat reeds be.
bladen zWllgen ten deele over de zaak, en naars die men m de TraDsvaal waarneemt, dan taald had moeten worden maar onbetaald
bcrigten teD deele dat al WIe de .. Jongeling IlmnneD WIJ met anderll zeg(IID dan dat pohtieke bleef. Ver'folgens ontspon '!leh een IlUlge
kendo bet voor totaal onmogeliJk hiel dat hij I aanO!prakeD aao de maaitijd heel Wat verwarnng di8cu881e wt een voorstel om ItapltelD Bonker
D&jI.rSIIDOD.8Stadverzeild zou fJJU In een der h6dden knonen veroorzaken. al.a straatwacbter te ontsl: ...n wegens rumatiek.
bladen IS trouwens reeds een gedicht over zIJn Het bleek dat de kapltelll de orders vao Dr.
oogeluk verBCbenen. EE!'f PA W REGTSPUNTL".-M:agtstraat Camp- Fisk voor notificatie aang'!'oDomen en UIterst

DE BIDLIOTlIEEKalhier wordt Mar 80 . bell heeft van de week ééo regtspunt wtge. Opt1lDl8tJ8Che rapporten over den gezondbeu;s-
rd [ te -vroe SI te 'b ~ger ruaakt, eo de nitmaking van een .nder bevor· toestand van zekere rrtra.\en hRd tngezoudeu,

00 ee, d ~ ~f
0

'i;t en dero~ M f er deN. Het eene betrol een elllCb wegens het en de beer Hofmeyr meende redonen te hebben
mcrrr :i~n 1ge ee

ac
, 10 ~ ;{O- IIChilderen van een huia. Het ~leek dat ClschE!rl< om te gelooven d"t de ltapt.tein ZIJU rumatiek

po UW ,vo ns n onl! I gezo en de zaait vroeger voor bet Hooge Geregtshof wat meer bevorderde dan aoodlg W88 Na
CIl'C I t: k::diergadenn~h: ~Vaard.i.~en gebragt maar ze toen bUIten bet Hof geschIkt ver .. erplug van een amendement O'Reilly, wat
va.~oedn k b ge genoh d p rdn an ere hadden, en nu werd er beweerd dat <lit hun deD kapitelO wt.stel van executie g.f, werd een
~v J t hurgers geb 0: en wi' e~ om na het regt benam nm ze op rueo w ter sprna.k "slUIt In ov"ro~n.te n'mng ru~t bot rapport
beli gaan, 0 di

oe
mekn lrae gevoe en es P2

u
- I te breDgen. De Magtstraat acbtte dit bewe- benomen. Een rapport van het Conuté vaneb over e z8& n vernemen, en 0, d trad· d k k d b d Mocha

hoe het geld te krijgen om de kosten van I reD ongegron , maar liIl e zaa ,en DIl Waterwer en over en ran III l1I'traat
het ° nhouden der bibliotheek ed te ma. Ieeu herhaald verhoor dlll"l hIJ Ult..praak, biJ werd aan bet COlUlté terug verwezen voor
k pe go IWIjze vaD absolutlO van de 1I18tautie, ten nader onderzoek der geheele zaak, en het bleek
en. gunste van verweerder De andere zaak 18 biJ dIe gelegeDheId dat de yerschiJDÏDg der
VE......TER8TAD._ .. Zaturdag avood," zegt 00Jl die VIln Elizabeth H&ll, Wler verzoek om 10 kinderen voor 000 raam waa.r men h.en .. et

colTC8pondent van daar vaD de Colt8berg Ad- I bet oude gebouw der Standard Bank, Heeren- een ladder had kunnen bennken, bij aommlgl!lJ
vertl_ lO wae er eene publieke vergaderiog, 0111.gracht, een restauratie te Openon door bet voor een vaststaand feit geldt. Een verzoek
te besprokeD welke Irandidaten men stellen zal, I>rankhol eerst verworpen el! daarna goedge- om het bUIS der zusters van Nazareth, 10 Roe-
biJ de &a.I1I!taande Pa.rlements verkiezlOg. De I keurd W88 Een aanW blaauwhotJos beweer. landstraat, al. heIdadlKB tnstellmg van stads-
meerderheid '11'88voor de booren Jotbam Jon- den dat dit Olet regt W8.8, en dat bet Drank- belarrtmg vnj te stellen, werd na eeDlge dis-
bert eu D. P. va.n Hoever. En de beer Slchel bof niet op ZIJn besllllt kon terug komnn, en Cl_le aaogenomen. eo de heer O'Reilly, dl6
dan? Er waren die wilden dat die heer ge- 1 om de zaak te laten beslill8l'n, wOIgerde deMa.gts. dit teo .terkste had ,.~taan, verhief daarna
~ ZOll worden om te 8taa.n voor het trnat aan Juffr. Hall bet baar toekomende ge. ZIjn stem ten gunste van bet bondendom, 'Welb
Hooger HUlS. Velen mecnen wanneer er eene f!uIJlllChrllt.Daardoor kwam. de lIW voor Rsgter met ~patenteerde leden volgen I bem op IDIU
algemecne vergadenng geboudeD zou wordên Dwyer, die den Magutraat, en dWl ook de bondlievende WIJZfIDBar de andere wereld war-
dat de keuze ZOII zIJn G SlOhei en Jotbam I blaanwliDtJea, 10 bet ongelijk stelde. Er zal den bevorderd. Toen een bnef Toork:Wllm
Joubert, en waooeer de heer Slebel staan wil, I eeD appel hiervan worden mgeate]d, WIllende waarm de HavenCOmm188le haar dank te kennen
von den Heever geen IraIll! bee/t om ID I de blaauwlintJes gaarne Item zoovee1 betalen, ~I VOOr de Ult..tekende dieosten door Super-
Albert distrikt gekozeo te worden." I IDlts ZIJ hun medeburgers de gruC'genheld bene- IDtendent Haynes en .Jn braudapwt bIJ den

CATIICART.-De droogte aldaar is voor good men om een bartsterking te verkrijgen. Ibrand van Maandag aYOtld bewezen, maakte
ten elOde, en het veld staat mooI groen. Een " "de heer Hofmeyr de opmerking dat welligt
lUljnheer dle al tWlDtig Jaar Voor dood had EE.'! O~UClITd'- Men.~o()rt 1gekwageo, zegt de tIaveneomml&8le geneigd zou IElJnlet.. &an
gegolden 18 plotseling weer komen opdagen, de rol<lla<:rg Á vert.8er, '::L wpl gezag lS ons/ de braDdweer biJ te dragen, en hienuf"tre.kt
en fJJn weduwe lSeven verhengd als verbaasd :iDbekIid, tit ~e d.ri~~:\e u.ltn'E:~ in de Árgm de moraal dat het ODvl'rstandig 18 00l
dat ~J weer getrouwd IS zonder voor een pre- been k oog . deerH IIEd.enbom ngel 0 te ~eh al te dankbaar te betoonen
;"l.._ t te kEt b' zoe en, waar e oog eer onlangs van I
WJWU omen. ~ ru voerlg engt over, sprak ID de Wetgevende Vergadenng en 10 DE ZA.AX DER STEYN8.-Tot oos genOOgeD
een veediefstalh w°bt

t
km bet PIaa!eliJke blad / alltwoord waa.rop hIJ eerstdaa~ per stoomboot Ivernemen WIj dat advokaat Upl~n, geholp8ll

ge~.:linko e;ij fot J \~kaffit e w~. aan de IOVltatte %al voldoen, áets meer mDl'nt door advokaat Juta, de verdedigtog der Steyoa
!IC J ~ 0, een ge e er, ID e dan dat mJoe tegenwo,)rdQrbeld wordt ver- op ZIch beeft genomen. Over de aankomst der
wandelin$ de~ naam van Saul Solomon voe,rde CJlICht om te helpen a.o.n 'el<f te komp.n. Lord Steyoa te Vlet<lrta West geeft bet p!aaillelijb
l'omQut hiJ ,nJ, :;.e beet dan of de di

FingO
8 ID Derby wordt veronderlltefd van !bet Id e zwan- blad, waar WIJ ook bovenstaAod hengt Ult o"er.

bet eenstown e em met om enll&ll.m ger te ZIJO dat het raadzaam III zoowel ID het oemen, het een eo ander. "Toen de geTange.
kandidaat voor het Parlement stellen. Zulke belang van ne Kolome als yan: Engeland, dat nen Kenhardt verlieten," beet het 10 onaen
dingen heeft men meer ge~tm. Verantwoordelijk Goovernement zou worden tijdgenoot, "waren ElJ onder de zorg geeteld

OOST Lo!ifDE."i'.-Behalve eeo verslag over teruggetrokken en dat WIJ nog eeDS woer eene Ivan 1~ man der pohtie met een OflicleT, daar
het stranden der lJauntleu, een Amerillaanseh, Kroonkolorue zouden word"n. PartiJ.Rege. man veronderrrtelde dat de gretilIbOeren mis-
schip dat met een lading voor de hoeren nog beeft zekerlijk met boweIOn sulk een groot echien zouden proberen hen te ontzetten, maar
Irvtne &: Co op de reede lag, eo het ont- Isuccell te ZIJU als mon verwBCbtte, maar ~ft bet bhJkt dat ~ulk een plao Dlmmer bij hen op-
mappen van de Italiaansche bark Mat4.tlda lOtegendeel slechte hl'werkt om het lanit ID gekomen W&lI, eo toen de gevangenen Le Car-
Magglolo, Vindt men mets da.o eeu paar regts- schuld te steken en III mOClJeliJkbeden te bren. narvoo aankwamen werden tien der politie
zaken 10 bet Oost Londensche blad. Een gen, maar of de Kolonisten "'"nsebom tot de teruggezonden. De Rteyns worden Tergoaeld
daarvan lS het verhoor VIln den man Kelly, vroegere orde van dingen terqg te koeren 18 door den beer F. Engele, IICboonvader vaD eeu
die ZIjn zwager Kay twee steken met een eeno andere kwestie" Daar men, zoodra de vao heo, dIe met hen naar de Kaapstad gaat
8Ohoenmakersmes beeft toegebragt. zoodat heer &'&ruen op do ongeW1&110baren dobbert, om de zaak tot deazelfs emde te rum, wat die
men aan het behoud van den gesto.kene wan- van een zIjner ambtgenooten-waarschlJnliJk Iook. ZIJn rooge De beer En~ !!preekt roet
hoopte. Thans '11'&8de mau beter 6D legde Iden heI'lMDldrager,~ lIOOI't 'Bn manifest lom yeel gevoel over de vnondeliJke behandeling
getuigem8 af en het lokte gevangene met aJn verwacbten, zal bet spoedig ~noeg blijken Idie fJ) op weg genoten hebben, en gevoelt fJeh
&wager de bekentell18 te ontlokken dat deze of men hier zoo als zoo dibriJla vroeger van zeer dankbaar voor de toegevendhmd door de
hem geslagen had, Hij werd wegeru pogmg de grenzen der Kolonie de waarheId verneemt autonteJteo beweaen, vooral door den Magte-
tot moord ter teregtzittIDg verwezen. Een van betgeeo aan de ~p8tad bedl.Slleld trast van Carnarvon, den heer Honey, en den
andere zaak, die van een vent die ZIJn moeder wordt. ln zoo Vl'l' zou bet een goede zaak ZIJn! e.gerendeu Magi.straat vaD VICtoria West, deo
geslagen had, elDdigde met £5 of een maand. als bet Ministerie met zulk éeD plan 'Voor den / heer R Howe, door 'Iflens toestemullng de po
ZXLFDESTUUB.-A.sn het IlDd van een artikel dag kwam, als men da.o ID alleQ geval weten vangenen toe~laten werden pnvnte kamen te

bet thans ontbonden Parlement, waar d. kaD wat de leus bIJ de verkiezingen moet fJJn occuperen op lIun weft (ondar toeGgt TaI1 bet
over eecorte) 10 plaat.. 'Y'8nIn den tronk geplaaw te

van wat er bwten de Koloruo 10 dien HANo'I"ER.-Op de plaats Dwaalfonteiu heeft IWorden. De vnendel.iJkheid Villl den lieer K,d,
voorgeva.llen, geeoerlel kenrus neemt, de Hanovel'llChe t&k vau den Bond een ver-! van de GreDspolitie, die het b6vel over het

zegt de Gape AferlJUry ~"Het dUIdelijkst gadenng gebouden tot h"t kiezen van parla- IellCOrte voerde, en die tot DI\aC Carnarvon
TesUltaat van een rueuwe fi Jaren zelfbestuur lS mentaladen. .. De voorzItter," heet het ID eeo Imedelrwam, wordt ook met dankbaarheid her-
dat de Ká.apscbe kolomlten zlOh zelve DIet offiCieel veral.a.g aan de Colesberg Adtrrt,," go-II d&c.ht De heer Engels drulrt ZIJDYerontwaar-
kunnen besturm. Hoe leo! Parlementen ru- zoDden," lS vaD oplrue om mannon ID het Par- digmg wt, en ook die van de mgezetcnen van
len er nqg ZItteo voór men die les leert en lem('nt in le krijgen die met volle harten de wel-I bet district, over de hatelijke Il&nJUer~--er Il&a.r hAndelt f" WM het resultaat der sf- d"":l1 be ~"U

vRart van Zw Afrika .. auen vorderen. De beer ~maalr:t omtrent bet gedrag van dcn heer
gel90pen zitting het Optreden van een Mirus- S. VIlI88J' 'fl'IIagt 01 de hooren Schol~ en Theu-18cott, denspecialen MagiStrnatopde Noordelijke
f;erie Irvine geweest, dan had de Cape .I{m:llry m88CDals secundi ~ozeu of liever voorgesteld! Grenzen, ID deze zaak. De heer Scott, 1IIiI!~ hij,
¥lt em ander VJlatje getapt. Afrikaanders ZlJUen kreeg toen tea antwoorrl V!lal Ja. Ver- Iheeft alles In ZIJn vennogen gedaan om de ge_
zouden in dit pal echter Diet gemeend beb- der geeft den beer Vl88eT ZIjne tevredenbeid te dunge dIefstallen, die emdeliJk de boeren zul.
ben dat de Kolome voor geen zel.fbemlur kennen met den beer Van der Walt. De len rulOeren, tegen te gaan, eJ1 hoeft de achting

IIlaar vooloor er op geWezeD bebben heer P Pienaar vraagt WlC de voorgestelde I van allen ID het distnet verworven. De ge.
als een voUr:het diepst gezonken kandidateD wt Hanover ZIJn, an kreeg toen ten vangeoen, met hun clICOrte, blIjven hiertot Zon.

[lllbij IS. aotwoord Watermeyer en Upmgtoo. De beer Idag morgen, wanneer DJ naar de VlCtona West
DE IIEER UPL~GTO:\'E."i'HET "VOLJrSBLAD " Pien.aar8telde toen voor den hee Scb01tz, gese_ IRtatJe zo11e1l gaan, om van daar met den trein

_ Wij zageo, "erladen week, lets vreemds ID condéerd door den been C. WolIaard,. De heer Inaar de Kaapstad te worden vervoerd." Voort..
het felt dat het Vollublad deD heer UplOgton S. Vl88er IlteJje toen voor den heer Theroo van wordt cr gemeld dat er III Kenhardt nog hen
voor een der beKwaamste leden ZIjoer partij Bntatown, gesecondeerd door den boor A van doode &scbjesmans ZIJn ge,onden, en dat 00_
v,erklaarde, en toch tevens een bewermg van der Merwe. Toen werd er gestem.' tltsschen de gelooft dat de levende de politie te Olyvendrift
etn ..nder blad 1ioaamde dat gemelde heer twee voorgestelde heeren, wat u.et gesloten eerst.daags nog al let.. t" doen zullen geven
v('o1 prateD maar mote doen kan. Wij Eien stanbriefJe8 gescbiedde, de heer Schqltz kreeg Dingsdag ZIJO d~ Rt,,)'D.S hier bmnpngebragt.

de reden Wll&fOmhet Vollublad den heer toen de meeraerbeid. De heer C. Wolfaa.rd 18 Voor den l!&gtstraat v~.nch ..nen werd er num.
beschauwli aI. Iemand die DJets doon van opuae om met "oor Jlulke .!imme mannen Iborgtogt voor hen geboden, maar dit bie.lp DIpt,

beIáIat dat hij voor zeltete rOCIr- te stemmen. De beer A. Liebenberg zetde ja Ien men zood hen naar dcn tronlL, zeer o&ar den
ill dS Wetgeyende VergaderiDg het lIlOet mannen wezen die niet meer oPïniezak zin van do A.rgu", die &leh DIet begrijpen ka&

OIlIml£11D11f der _Be~tielt: Sedaaii 10 de Kelome 10 lleelWllt, waarom men hun op reu! heeft toegestaan eldert
_geenillleerderheid hetitf lnUmOD bij. ~eIl te te logearen. ZIJ houden ZIoh, yerneemt men,
Maar ml 'Vl'IIjieJl wij w~ hoe dit «oor den heer C. Á. overtuigd dat ZIJ vnjpproltf>n zullen worden,
met aelrere ~ bewenng nn ~ Wat met .. en gaarne zouden 'WIJdie Oyertwpg deeleu ;

YfII.q()jrad. geJ!'(md lop de .hfa~ Itudii!n met, maa.r genoeg maar wij weten maar al. te &eCC hoe TelOlI er
rêcl8Cteur, dai 'WIe met de ~ ill ~ zonder biur .ujo die ~ aM de Ár-gtW eenig denk-
~ ~ ~ ba bet btp ~d ~ ja el '-Id 'flin. en ~ 9'mpIt.bie met, eie toe-

~ \:, ... .. ~ botma ... ell lIIbllea,

,

f

r
De heer Scan Ion Eal al zijne overredings-

kraobt in Engeland beboe"en, om lIiJne
zaak te Wlunen, indren het waar ill., dat bet
wee1'8trevige deel der Baauto.J be~ig is met
Zich tot in O~t Griqrulaod 000 aan~ang te
weneu Dlet het doel om de ov-ernalne des
lands door de RiJksregering tegen te
werken. De beer G1ad.tone IIlI Baa*toland
niet hgt l1"eroemen, iDdlen bet bem blijkt,
dat die t~n&$tie hetzelfde zou b6t.epken8D
all! eeo DlliUwe Nnturellen-oorl0ll'j voor
rekening van de RIJksregering.

I
I

heeft ook
De Hol_

Het Co~ité over onzeu lrolonialen Land.
bonwen NIjverheid WOQ ook omtre04 het
doelmatige van OOD fabriek van wollen
goederen in de Kolooie te .tiohten w.. t
getnlgenis in. Het blijkt dat er vele jRr8D
geleden zulk: een fabriek te Grabamatad
bestond, da,t goede tweeds en ka1Ferkom.
baaraeD leverde, maar toch '" oiet "lOg,
eendeels wegenll gebrek aau goede arb6iders
en anderdools omdat onze wol destijd. te
kOstlM.ar wils ,oor gro,e ka1Ferkomhaareeo:
die daarom goedkooper nn eldeN Irooden
worden in If""oerd. NlettegenataanJe delle
ondervinding is meD tbanB belig. 10 Londen
een maatsch&pplj op te rigten, die In de Kola-
DIe een fa~rek van ka1Ferkombaal'len aal
komen oprigten. Indien de maatschappIj maar
over een genoegzaam kapitaal kaD beso'llk_
ken om dl' zaak ID 't groot te drijven
IS er kans op dat hare proe! zal gelakken.
ZIJ EOU 66Q vool geruulljker pla"te dan
Gra.hamatad kuon6n ia8leo. Eeo fabriek
aau den gtensspoorwejf zou lijO iu de
oomlddeliJke nabIjheId der koloaiale kool
mijoen en 0aweven van kaften. Het zou dos
goedkoop b"udsto( eo arbeiders konnen
kMJgeu en !lIet ver behoeven te gaan om
klanteo voor lijo kombaaraen te bekomen.

NBVWJ!C JUUT,
Mogen wij gewigt heohteo aau hetgeen

in gewoonlijl( wel gelOformeerde kringen
verteld wordt, dau hoort de TransvaalaOhe
Depotatie kab. om alleB wat mij van de
Brlt.che Regering verlangt te nrkrijgeD,
alloen met de Mne nibonOOring_n ZIJ is
nog al belaugrijk -van eeo uitbreiding van
grondgebied 1-11 bet ZOld Westen. De heer
Gladatone m~t VBO plan zijn om te leven
en te sterren bij de saak van MankoroanB
eo Montsiol.
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De ~esteJljke Pr:ovincie Administratie en Trustmaatschappij (Beperkt.)
. .';'.';;

P'UBltIK E VERKOOPING VAN:
KostUar Vastgoed en: Levende Bave.

OP WOEN'SDAG, 10 OCTOBER,
'8 MORGENS TEN 10 UBE,

, ZekerJrOltb,w Eig.eadom behoorendeul' gemelden Boedel, zijnde de alombekende
Plaate, P.&PENSKUlLB VALLEI, groot omtrent 1083 morgen. .

Dsse ~c.. wordt ,beschouwd al& een der beste Veeplaatsen in dit Distrikt,
hebbende wtl1estreld weiveld, en tevens groot Zaailand.

EEN S'l'UK EEOWIGDURENDE ERFPACHT HUURGROND gelegen te
Palmietfontein, Achter Hexrivier, Afdeeling Woreester, groot omtrent SÓSOmorgen.

VBII _.S2 Paarden, 22 Koe!jen, 11 Ossen, 2 Paar Broei-Struis-
vogels en 5 H&lfuitgegroeide Straisvogels.
BO.VS ZA%. 'GBG.VBIf W'OaDJI •.

. W. MAR~H, } Ges.
Jó J. D. BUIJSKES, Cnratoren.

F. L. LIlDENBERG & «)0., Afslagers.

STRUISVEDERBN:
FREDERICK N. SALAMAN,

KOOPER VAN STRUISVEDEREN
Is gereed. de Hoogste Marktprijzen te geven voor

, alle Soorten van 8truisve,deren.

Adres~-Il1:,. BENSl1S~ &; Co., Kas~latraat Kaapstad.

DE WA..t\L &: DE KOCK,
. BURQ-ST:RAAT,

La.nden nu hun eerste' BezendinO' Brandram's
. I Beste l1_'~nste 0

BLOEllAi ZW!VEL VOOBWIJNGAARDEN.
DE 'WAAL &,DE KOCI(,

IJzerpakbolzeo,- No. 24 .urgstraat Kaapstad.
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