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ALGEllEENE VERKIEZING, 1883·1
WESTELIJKE CIRKEL.

Werkend Cc mite van den Hper J. A. COMBRJNCK.

WORO EsrrER~

PU.BLIEK~ VERKOOPING
VAN

KOSTBAAR VASTGOED
TE

VOORSTE BOSJESVELD.De Heer J. WOODHhAD Voorzitter·

AAN DE KIEZERS IN DEN BOEDEL VAN WIJLEN DEN HEER PHlLIPPUS D· OPPERMAN.

De Ondergeteekende zal publiek doen verkoopen
OpDingsdag, 11 December aanst. ,

CO,; ------_ ..-DE HEER n. C. DI WAAL
" " GEO. C. BEUR

" Gt:O. J. HOAH~
" GEO. SMITHERS

" " W. McLACHLAN
" J. P~ACOCK

:: :: i;. ~~~::~ WES TEL IJ X ENe IRK EL.
" " A. DJ: R. ECKAHO I
" " J. REGTER" J. A. RYNHOUU MIJNE HEEREN,-Nu de Verki~zingen voor den Wet~evenden Raad naderen en het in uwen Kreits I lIet K?STBAR~~ 7 AS1'<_tOg,? behoorende aan den genoemden Boedel, sijnde de
" J W WELLS li h ft· iid ml f il ik .. 0 d h'" Plaats KLEIN FO~Tl~IN, thans be"oond door de'Weduwe OPPEIUU.N ea" " A. ZOUTENOYK ' ol~teJ~geen e .lgen s~nJ lt. geven, w I wemige woor en lerov~r t.ot u ngt.~n. . . voorsien van blOt noodige WOONHUIS en BUITENGEBÓtJWEN. I

" " W. OILLMAN . GIJ tWIjfelt ste-lh~ er met aan da.t de be)a~~en van ~en boerenstand ml) dierbaar zIJn. Belastingen die De Plalta is goed bepl.mt met allerlei Geboord" en beeft volop Wátet'.
:: :: J. G. STA AL ' den Boer het levenhlssdtlg madken, ZOO 41sa}d

1
enaccijns, dkeur ik af; maar dwat'de Invoerbelasting aangaat zal ik, Il. O. OPPERMAN

I
" " A. J. C .. LOUW nls.. deze ,.zaak ter a~ wor t genome.~, es aanwen ?n .om te zorgen at zij tot protectie van het Boerenbe- Ex.ecQteQt D",ief.
" " P. J. MOS'l'lmT dnJf en va.n alle nenngen strekke die met dat bedrijf in naauw verband staan .. Wil men uit den vreemde F L LINDENBERG & C '
" " II. II. L. l'ENTZ hebben wat men hie.r kan bekomen, dan. is dit. weelde, en er moet fltnk voor betaalc{ worden. ' • . • ' 0., Afsla-N.

I" " ~: to~~Ll~:S Ue Transkei te laten varen, daar ben Ik ten sterkste tegen. Wat men ook doe, een N aturellen-k wes tie R M R 0 SO- S'I" " blijft aan onze grenzen en in onze gl1lDsdistrikten altijd bestaan, en alleen de Kolonisten kunnen ze tot huu ..\:: :;t 4A~t;IlAMS. eigen \'oorhdeel boplossen'd UNaalt melln de. Rijkshregerin
rd
gbininden0Knz}e~atnrel~~ngewe8ten, dan .is het ontwijfel-. • ' ' ,'0' ,

baar dat iaar estuur er ature eD;Diet ID et.voo ee er oomsten zIJn en de betrekkmgen van dezen ~ VOOR DE 'T R
J. W. ATTWELL, } Gez. met de Naturellen binnen de grenzen mlDder,gunstIg maken zal. I..~ AAD
H. R. STEPHAN, Secretarissen. Goede verstandhouding met de; Republieken aan onze grenzen acht, ik van het hoogste gewigt, en •
J. G. MOCKE" • daar ik er het middel in zie om op den duur memg bezwaar uit den weg te ruimen, zal ik ze altijd zoeken te

_--------;-::--:-. --'--=--=-k---:-' bevorderen. ' ' Stellenbossche CoDsulteerendto.ite:-

JIL
Logies aan den Zee ant. '" Bezuiniging is wenschelijk en ~r~n zal ik d~u.a~ wat in mijn vermogen is, maar het is. de vraag

, _ hoe ver men er meê k()mt~ en stellig h~n Ik .met voor bezUlDlgmg op datgene wat strekt urn den bloei des lands
. De Wed. G. F. STIGMA-HM te;bevor.~:ren. Wat dat is, dat laat zich met zoo gemak~~hJk beantwoorden, Om .Spoorwf'gen zoowel als om

, .. ,BeflproolJlOg wordt overal geroepen; voor goed onderwijs en goedkoope re~tspleJma moet gezorgd worden;
600 Vette Kapater Bokken en wenscht bekend t€ rnaken dat ZIJ te maar zonder geld is er niets Van dien aard te krijgen. Hieromtrent is het mijn ph~n:;~, gekozen zijnde.steeds
-{oo Vette Kaapsehe. en M.erito Drie-Anker-Baai, Groenepunt, I te, rade te gaan. met die vertegenwoordigers van den Boerenstand die de belangen van dien stand bet best

Scha pen. LOGIFS heeft voor BUlTEN.VRIE.~-1 kepnen en behartigen. ' ,
iI U LLEN .ordpn verkocht uit de DE~ en allderen ' . Zietdaar £?ijue gevoele?I!I' Gij . ziet dat ik gevoel hoeveel ~zwar~n er zijn, en m!j niet verbeeld een
/; MAHKTKRAAL te WORCESTER _ op'lo88lDg van al die bezwaren bl} de hand te hebben, maar dat het mIJn beslist voornemen lB om steeds aan de

OP Z zijde te staan waar men Afrikaner en Boerenbelangen het meest in acht meent-

DINGSD tG 18 DEC A' ~ST Het Huis is gelegen aan de ee,.l. .l1' • JU, .' Uw Dienst willige Dienaar en Vriend,
's 1I0llGI:n -nM 10 un. ONDERWIJZD.

- A. C. CJLLU:RS.

23 Nonmw, 1883.
J. J. THERON. Af.l&f:er. S F E VEULANOT op NifU" aJa____________ : • '. • ON-D~B.WlJZER .(EngelllOb Ma.nnen va.n het Ka.apBche Distrikt, Purl. Stelleubosch. Wellington, Fra.nschbo3k en Somerset West

en liD&ltlk) geplaat.., tB worden op een
ONDERWI.JZER BENOODIGD Boereoplaat ••-Uoedtl Oetuigeni18en.

Adret!: S. F. E., bij deo heer J. W. H.
l7GOR de GOlTVERlIZliIENT9 SC~L te Roux, Vreden burg, 8\ellenboucbe Spoor.
\' RIDDCR8l!UItO, O. V. S. HIJ moet weglijD.

\:I!~~:~n~~~:~~:~~\~!:~~jl: W!; A ANDEELEN-1
~::di~C:nte:eeJ:I\1~ch~!r~/an(\~:~~;:~. ,. 'S'tem,dag· W'o·e'nsdag 5 Decemb 1883~~~N~g~:~u~~~~:,,!~oo~:I~C~::I~TENDERS zullen door d~n ODd~ra· • ' ';' , • j , , •• •

gelden der leerImgen. Apphcatll'll \e getP.ekeIlde worden ingewacht -"".r---_;""----'-----'7"'-"-------------------------
w~den _i~gpzonden aan den ondef'getee· tot op .' .' ' . I ' AA N Dl~'
keDde voor of op deu SI Dec. 18s3. Aan Bloed'i1e'rWa"ten en Vrtetlden ' ..1.., J,

.P. A.. VENTER,.. Zaturdag,S Bee. a.s., W' '.ORDT~ijdezenbekend gemnak\da' ue,'eren Kl·ezersen Stemgeregtl·gden
~ceTelan8 du Scbooleommisaie, " bet dtln HUR behaagd beeft beden.u. . I I

Reddenba.rg, O. V. S., vooR DI Vot<lE!lDI ?OO~, <Jen doed. uit. 0011 midden tot zic.b te ' VAN DE· I
21 }<Iav.1883. A AND EEL EN: nemen, onle ~r dlJlrbare en teedergehefJe I

Moeder, ELlUllItuH.cUIIIA '.NBRAJ:lL. ITAAPSCHE AFDEELI~TG50 Westelijke Provincie Bank ~elxirea.Du t'LI8II18, in den ouderdom vaD 66 _\._ 1 -1 1; iX • . ----KENNISGEVING. 50 Zuid Afrikaansche Bank Ja,.. .•• 6 maande~. eny dagen, ~ II«' .laDg. - DE Vrienden en Ondersteuners van Kapt MURf..
_ '-_ dUrl~ en emartehJk hJden nu bIjna 6 Jareo. H V' d M cl koloni t ..... . 1 .Algemeene Boedel en Weeb.&mer ~an.~en k~BIlI in de hersenen. Zoer •• aar eeren, rlen en en e e- 0 onts en, SON zullen bijeenkomen In de Ziikame '

] )
E onder~eteekpDden, PljreDI\Ten no 1 Jl[almeaburyEehe Ixecuteunkt.mer IS dIt vellu'S Vlln m.lk ~n teeder~, Moeder, . . . . .. ." o'J " r, van

de plaal~n JOO~'TENBERG, 7 Paarlache Spiritus MaatscbapPij Ien Rroo~ lal bet gemIs "IJn. daar "IJ haar IlOO Daar Ik Requisities ontvangen heb nll.) verzoekende ml) Kandidast. de Koopmansbeurs op HEDEN (DINGSOAf't)
F.KNU ...MBEID. MATJESKUlL en 24: D W" B d wij Jl t-\lang,met ODIIe nandI'D ycrple'gd bebben, ia. te stellen voor de Kaapscbe Afdeeling in de Wetgev~mde Vergadering, U
KAlUillELKSVLEI, gel'en bij deze O'h lJijDen rau e n aa "jj. slotteu tranen b~.i bet o,,~~bot oor.er en daar zekere personen bet 0a zich genomen hebben om aan het Publiek AVOND te 7.30 n.m. voor Belangrijke ~ k
kenni. dat at) uietl'and sullen toelaten 80 app Iltlh, (Je imaal' (:lodezlJlhlnlr, "'IJ trenreo DIet d d . . d b k di , :J ' a en

•.t or BtJNliEPLAATSEN 'l'E JAGEN, 30 Protecteur Brandauurantie Maat_lal8 dqccn80 die geen hoope hebben, .allt beken t~ ma~en at Ik voor e Can~ldatuur be unkt be , ~oo stre t .ltl VERZUI'IUrNIET OP ,..; ·
.l OF M ET GEWEREN OF HONOEN OP! 80ha .. _IbMI' .. inde ,,~,rerl~. Wij slllB? bl'~ 0011 tot JcenmsgevlPg aan U. Heeren, Vrienden en Mede-KolonlBten, dat m i .&r.L TE ".O,.....,1iIN
....WN Gl<O \D 'rE KOMEN I . PPlJ.. embOOg "aar "uU ~lerbaNl OD8 III 'vooruit plaats van te bedanken Ik betloten heb om t. Staan. i 1;11., AILCI •

. '.. ._ 25 Gaslicht J1aatsohappll. Igt ran bopende ""maal hMr daar te ou&- Ben ik d . di cl kt' cl T J O'ltEILLY "I r
leder o~ertreder, .,. hiJ ook ztJn , " . moden' "Bar aeol! drcefhdd of BoheiJing en I uwe on ersteumng waar Jg, ge en t an aan F" . I ,

tllogt', uI ID rr gten 'WoroeD venolgd. De Ho~ste of Eenige Tender met meer.lijn &al." , Uwen Dw. Dienaar en Vriend, . .A. ~YULl'" Jt:lit~!:~RGH. noodzakelijk te word en aangenomen. U:' ~m "'_~;j~..';~:;EL. . FRED. HUGO. fa' iN:·tH1SVA1i!R~IYS'ON (Jer.. Soorctatiill!8n.

P • BRI ERS M. PENTZ, J.F.zn. M tI"-' N 188 "W.GSTARKE.' I W,i\i, gton, 29 Nov. 1883. pdderpt, It~ ov. 3. .Sirnonstad, 26 November 1883. 1'. A. AHNELT. '
I

VE HEER J. C. HOFMEYR
" " W. C. COOPER

" J. CAVANAliH
Jo:. H. SM1TH
C, M. DI! WJo:T
.A. B. IH,FMEYR

" A. CAMI';HON
" T. LEWIS

" " H. WOODnEAD
Jl " P. H. HAYLETf
" " B G. REYDENRYCH
" " W. SEARLB
" " E. :MELLlSH
IJ " }{. TOWN hOE
" " p...A. STEMM ET
" Jl L. BAHI<:NOSE
.. " F. P. HOFFMANN

" N. F. J. smT
" P. W. KEYTEL
" C. H. KJl'GSLEY

" Jl 1. COOK
" " J. ATTRJDGE

JJ VAN DEN
",.

" "

'B MORGENS TEN 10 UUR,

"

MURISON
vooa DE.

Il!! D.

WEL-EDELE HEER H. A. vu ES, STOKEll, STELLENBOSCH.

..
WlLLLUf: HUNT, STELLENBOSCH.

WILLIAM A. KRIGE, STELLENBOSCH .

GIDEON J. KlUOE, STELLENBOSCH.

p, J. BOSMA.~, STELLENBOSCH.
H. L. NEETHLlNG, STELLENBOSCH.

J. D. KRIOE, JR.., STELLENBOSCH.

J. C. FAURE, 81'ELLKNB08ClI •

CAREL HAUPT, 't'an BETKLEHEM:.
P . .&. SCHOLTZ, van VREDENBUOO;

J. A. COMBRINCK. PHILIP FAURE. van EEllBTE RIVIER.

J . .M. BEIJERS, STELLENBOSCH.

PHILIP MYBURGH, SOKERBET WEST.

CHARLES ALDERMA.~, JR., van ZERKOEVLEl.
M.:r. LACBSCHER, van KO~'1l0F.STEMT VOOR COMBRINCI{.

ZONDER DE STEM VAN OEN BUITENMAN KOMT' HIJ NIET IN.
P. J. 'l"ON BACKSTROM, STELtBNBOSCH.

G. MONTGOMERY WALKER,
Secretaris va.n 't Ste11eJlboasc)1•. 00mite.
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==_ 52 Au Eu KOJrITBB OOuDKYUn, door da Ora-
GETROUWD-. Wordt ÏJltuschen "an een .. nd ..lilll beeR. 011',- _t de ~~~ hamieteo ala in de buurt 'ftW hUDllItad gevon-

la d.e Groot. Ned. G"".f. 1C"1'lr,op V .. lldAtI'. de Ilegerinlf Obderatl!und. daarom aangenaa'la !lijn ala ;bij bet h1i1r.Ieaa J~i~_- den _ op' Dl'til gesteld, blijkt nU ne T~
.. IJ_lw. 4,« doo. Wel..",.,,,. H.... A. J. r d bi 1"\_-- T -' d Id rel ~"... alkOmatiÏ' ~ djll; eD kreeg ~e Star lIlJn
. ~. I. ._ Willio". J.... b Jl"r!cIr _t paADboer aija .~ 'ftr la" om at lj te \~ uun en ~ aa Au OoaIlDPOlfDUT!Jr &in dan zoudeD de ooren Yan den vmder groot
Irrj:lYruaw k.tri ... )1.20"'" Ni...... ~buiL ik," laat Onll8 Iij.l$"'noot ~ft te willeD dd de Nntorrllell han eileo YeD en andere ltukbo ge.....,. loopeu om aan een plok \"ft8tgcspijkcrd

.AUYPRUUB. I II ~oor deze industrie bloet toukom.t zullen uitwerken lOO 111.;'>1Natal tld ;i:.:~: I teh·dea. £006 16s. lid. ; te worden ~ men~ E~tiJh='ft..m don_ ."'u ik tocll gel"e@li,.1 op proteelit'. Zulu',. Voea de Nalnrellon d ..t ."eueer IN.! .0LGKlf~JI BOIEIHU .. I 01'0,.," Adolph r"..ij.Ir, I~ 0,1 .bool'lf, haocM.a. goeden ouden tild de ZlJne tell
,' .. I ft 8 ~. 11188, "ii dat er eeu proteotie belaatiqg gelegd in de KaapkoloDio alt in Natal. djlD ja de .-orgelt t.. 10 ur , telt den M•• er In prodo""'n; balen. £120 11•• M.; "",Old ..... I AnKII POFADDER!-SlauJren bouden van de

• _.I • rd b ~ A r A £4AI Ik IOd.; '''''Mt. £861 Y. 6cI..-II..nry' warmte maar die welke onlan .... door een pof-£.. .e. d -I "orden op meel." kriJ'gt 110 de graau' ~ijd 1IlOO heel nr niet dat-niet da J&fttltt> we~,,_ennlf wo ~n ."0; 011 ~n: -. m. la . 8 Ib Tb 8<olb I."dlle de Ala II en' .,- h•• •. - . BnmAoombto. een"', "·ilh.u .. 'tV. Mrrrnaon. JAm.. ~ yell "m.. .1. I" • Iadder gevoeld werd die in een vrae t steen-
Au''''JIJI8len,pr. 3 lie. 0 4 1) ~ 0 11 0 boer lIijD sin. dAn komt de IIlager, de bak· blanke. WAllt sendelingen en handelaArs lul- ElJie, Samnel Baam.no en Isidllre SaermA"/.rd •. T. s"lby ", !I Iliol Wlll:Am. TO"D., boklo",. ell kolen, Toor een smederij te Willowmore be-
Abrikooo, ... 0 2 0 - 0 2 0 Iter, de scboeDmaker en "at die. meer aiJ Jen hot welligt boa Jen, mAar-de laat.te D. DJUXF v.ur"LID v.urBOND &.'1' BoERIIN t",".pnrtnJd~n; ba""',. £439 71:. .ehuld ..", stemd, WS8 teregt gekomen, wa8 zelfs voor bem
})..te,. ~, Ib. 0 1 7 - 0 1 Il BV" . rd da .. h . £.'".>04; !ekort, £.].1 l3a.-Johll !l..,lIn_IJ Grabam. _t el~sha~j werd namelijk met de kolen op
Btet, per be-., .•• 0 0 1 - 0 0 li met dergelijke aanllpraken "oor deo dAg'l koloni.i lIijn "aliee paH ea eea p'-"ta op L' • uplaa~_~ien aa

d
d t WIJ em mdet (lP" Idaty ... ," In de T ... nlkel, g..d"O",AD ëe- des lIDll _aonnid ...aar hij natuurlijk in

.,.,. Ir'" 0 8" 0 10 6 H . duid I"L . d" t b t d I hi rtrek" d boo I<unnen ....... Eon er en naam van en """"ralie fln""l to-~elMD baWD eD ICbulden .,-.,-_. ,".lJ8n". per ou ••• u - lo e& II al e Ijl< "oor een le or, .'gall e e aatllt na Ier "" en e atoom t mender. t1--ft hi] on_ pe-~':e dien er aan ' ,,,, een oogwenk tot uch werd.
Jo:'nd..n l:.nl'ok 0 2 8 0 3 11 ~ • - oiet babnd.-Maria M·... dalen. no den Broecm •'u. - Volk.blad "oort. II dat, tenzij dese'pertlonen neemt, toe te "oe ....... dan plaatsen wiJ' den brief met .....flrM"e In... 0 f) 0 - 0 10 6 I . . ..-- hlUle J~r.miu de Vllli.n, te Wore .. ter, ...dwon.
Ua.nn. p"r .1..... 0 4 ij _ 0 • ij dezelfde prorectie b'lllli. """ als eie gr"""lxwr P ('IZIer. l"n ,"k .. r.tr.ti-., prOJlllol.~rll.<'~):"llAllD ; b.t>ol
(;~11~ Er .. ten " 0]1) 0 - 0 10 0 eli de houthak ker, algeb, eIe "f geJt"tllteliJkI' De glo i, UUl ollzokel b. id nn bet regt _. EENt.VOGEtLSdTRodUISL~etSalem ie door eedII jongt eD ICllulden ni.t baieDd.
Jl,,.nden, ~r lI ..i " 0 2 3 _ 0 2 8. toont sieh th.lIll1 ac"iltcrellJtlr c1aó ooit te ",ange JOme 0 geut, en IOnar geworg • wan
H."erw, pr. JO.. Ib. 0 n Il _ 0 ' 0 verbodat-epahll~en op meel ('0 dWllr.lc!;". toon <le Val="I zijn kop in ten boschje stak won,l EElI' VOOR8PELLDIG o:arrRm BAlIl.'TOI.ÁND.

• ~. voren. De h .."r vnllar,i. Procure Gene- d _L hal eld' 1 d Da' 'd rt' "" Il . rd 1K.U. ....o,," JIll' Il... Q li 11 _ 0 10 0 ge'lI nij lUBtig 1111 onreglVaardig sondeu 0 lIll>ng. zich om zijn s, e,!, w ra vie e - e . n . .I1 vr I"'" \"an..., IBvan 00 ee
Knn',lM'r lW. ...... 0 0 2 _ 0 0 3t·· de n di I liik b d Mlal en tino li.1 """ h.·t Jlfir.istorJe. ver vogelstrul8 dood neder, terwijl de slang weg- dat, nu op de !"tM! in Basutolani niet- anden;
K .... komm.n, pr. 100 ••• 0 " 0 _ 0 10 0 1.IJ. "oor an. ere rerureuë Il IJ e en a~. klaart dn' .Is knll,'i.lul.t n hun ki~t'ra meI kroop, van wege de Rijksregering -.rordt te kennen
PomptMlnen 0 0 Jl 0 0 of .. erkende 1.l8.Mc'l vnll dill mRal.licbapPIJ. ,J'B 008TEIlCIRn.L.-De Kaffr",.tan n'alch- gejlevcn dan onder w..11re yoor'ftarden zij
11_ • ...... .- 1'ij1ni!:cn nanr ric Akmp"'k IRJ..n "e,,,oeren. be Sch ib k B bet land wil OTemeruen. en -lat zij ja of noon al!!
._ ... n. per boe.. 0 0 1 - 0 () 1 Ala de proteetionisten dna bi IIIj" "illen ".>' h . .. -' " m'1n .eelt de H.H. E'I:u' rue er. rown ant ...oord hierop verlangt, de Basuto's, altij'd er
."""'" ••• 0 8 Il - 0 10 (I .. nen moet.>D zij onpnrtiJnig lijn. on om ?'IJ nit Of' an ..lg ...1 r'81CO noen ... n ElJnF ~I Hllrt als de regte kandidaten .voor dezen
Vijgen. .• 0 0 Il - 0 0)' '... . .'. 11l7.INIS I~gcn <le \\ el op Y l'1J;el'rdo 1·l'llk. Cirkel aan. De Cap' !llr,.cury laat ZIch over dA op geateld om de &aken hl'en en wet'r te
W'Oflel"n. Jl'" ho. ••• U 0 I _ II 0 I. onpartIJ<lIJ( to I'JO, mO('t ..n ZIJ zlGh nieL tot ZftIlk niet anders uit dan dat hij te kennen geeft befraten en omwegen te makpn. zich ~hool

E tiJken bIJ V ..r~i,,"ingl'n hRn.lpl'·II. nil d b Be" bUIten hun element zullen ...... oelen. en Zlehz.t., 'At'. 1 rltoePmboo,.32 WAII'.DIl.n 47 K.rrfD eeue enkele belHlling bf.p .•len. r moot ..n voor ('n eer rtrsm te zIJn. ..-
bo I l__ I' . cl' wer,l in het OppoH11iehla I. .Ie Capé Time" DR. FEH1l8EN is op een VergsJering .....n don lullen afTrRgen of :rij niet, mat ja te zeggen,

"e..r •.suup I.ngon zlJ.n op en .IIIv,,,,r van • -' II . be " BOlld te Cradock biJ' meenlerbeid Tall Btommen koning Ooih'eTaar in pl&J\ts van koning Blok
I meeacut'Cl' en nlt't 8trorlell, scl100n c1e b' al 0 "d t' rdeel GR' •uy DE~'ET doet l' ·-"'I, ...rtIJ·en - nbIJnA elk artikel dAt In ne Kolome gt'prOl 0- ... als eenige kandidaat voor den Raad aange .. ezen !!"RAnlilDen en lIPltlJ genoo 18 van 00 .~ -~ <., n s..,., r- .~

eel'l d of gemaakt worJt." Oppo8itie wel degelijk. on,i"r h"re 18;1.n!M'n waar men voor zal stemmen; DlAIIruit een brief lIat MlUlupha en Co. diplomatie zullen ftIln.. en- Rllerlei aard. lu de plaatselijke lI,rald nnden
.".,.. 1 ... 3 Im:.mlwr, IS,~3. H' h ft I d Lok .l"' r ..gtageleerde heeft wienl adTi"R lliet minde,. van Jan Twijfelaar in de p'laat.aelijke Afrlk<lIll"r den. dat bun dit niet lukken &al, en dat dan de wij er l'Cltl van oon b.....taard die een ltapater

• -r t., pe'~n. per Iba. 0 6 0 - 0 9 3 I('r flI. men lct 00 0 a pnnr le waard ill dan dat nn d•.o heer LeonAd. blijkt het (lat er ~twi1fold wordt of de Cra- Koloniale Rt'gering nog not zoo ver is alA ooit van zijn baas, en dut w.,] oen die kmet een
~ briin ... n, 0 I 6 - 0 " 2 regt waar.li~heid en blm khei.i i en hl r raakt dockers zich bij dit bealwt zulleu neêrleggen. te voren. Elk oogenblik kan een beri~ kom ..n Immeraad een wagelltl.e plagt te tra keu, ge.
A_r.del~D, 0 0 3 - 0 0 3 teYeD' het betoog .. u de ",ijlI. &1)1 op Twee dagen woor de verkiezing komt eob Ep BTEEKGB8CIUEDPI8.-Alfred WilliamS ten elfekte dat de .Ad.-tl_ on~IJk heeft; dagi had met plan om cru te verorberen.llllIoSr
•", ... r, Jl"r lb. IJ I 7.- 0 2 Ol. .. ter de Oap6 .Ar!l"~, een milliBteriettl blad, zit te P. Elizabeth in den tronk wegens het mS3r heeft hij ~jk. dan maW' de Regering m plaats daanan voor een Jaar aan het harde
Iwt, per bn. 0 0 'i- 0 " I t protectie ~e. ft geen enkel bedriJf maa~ la met een betoog voor den cl-i. en dAt wel toebrengen van steekwonden aan Pedro Wil- teleur zijn ~ d. maar de Kolonie &al er :: 1':~!:~:tte:r:u1'!e ~~~: h'':r M.:!tk:: ::: :~~~ g ~ I~.=~~~ bet "oor b'êb"lond "oordeelig dn~ een be- een d~t ~iob seer goed IAAt laoo~, dat llams. die er heel geTaarlijk aan ligt. De aan- geen nadeel 'j lijden. Loub8Cher die met zijn gezio uit wu zicb be-

On Illl drIjf prot<.·cl:ie~ bekomt dan hed, niemand ' leiding wu.dat Alfred's vrou". door dezen ge- VERKIVJNGD IN WODEJIOUSE.-De ht'Clr R. da..rd van kleedineukken en sne«iJ'es broodMJ"f"" 1"'1 Jt~, .. 0 - 0 JO ...--, .'.. het gobrnik Yan rijt uigen eYt'n.mill me~ de Ilagen.~r Pedro's vrouw IIChuil had gezocht, J . f Kli
~nd.n ..... r .tuk .•. U!I 3 - 0 2 "1 __., -an k''"'gen ala die proteclle er Ban -'--d. . Moororo t, YOn 'plrraal, Stormbe1'J'. is al· voorsien had die ij netjes in een a:alr. pakw.

G~ UlJIIDJIIIr ba. 0 0 0-1- 0 0 oe .~. ~ :.. bed~lin" der Wet ~Ia met de blIlijkhei,J in en dit haar lnan verT.....u daar lraudidMt voor dil Wetgevende Verga- ma.ar, ongelukkig voor hew. TOOrdat hl) &lch
·.n ... n, t>er lIuk ... 0 4 11 _ 0 6 7 verleend .,-orJt. Er !lijn hier wooratander8 lItrijd ill; en .. ie bet waagt \"aa dieu wenk EB!' DIKQ lVl'VJlOUT.-Te Sterkstroom bad dering ~Id door de Boen>nbellChermings- Terwijdelde rust VMlarbeid zocht in eeo dutJ!'

"fJ,óellCll'l'ot~n. .. 0 0 3 _ 0 0 3 .... a Pró~tie, zoo als de heer Baarnes en. een jufvrou ... \'oor de eerste maal een kMrtje "ereenillUlg, en N'quisiues worden ~eekcnd op eeu stoel in d .. kombUl8, WB&rhij door t!t'n
u_ .t:rwtea. .. 0 19 6 - 1 :.1 6 geloo"ea wij. ook de beer DougIQM. die de I(C!brui". te makebn, didO wRint b.·t "elligt, TOOr d,pn lpoortrein nMr Queenstown genomeo, voor de hoeren Bradfleld en C. J. Be k ..r. van jeugdigen zoon van deo eigenaar gevonden
H,-ttde,.., I",r .tll" 0 lJ 0 _ 0 2 10 . want WI" weet oe e t'gt!'rtI o"er dl' mMr toen de treiu kwam bleek het dat zij te Flaauwlrraal, een welbekendeo grensboer. die werd en m bauden der politie raakte. ZIJn lot
tkmltl'. per boltel .. 0' 6 _ 0 I 8 lu"oerregten op koorn "Illen af"ob"1f,,n en z.nak deo ken ! dik was om door de deur te komen. D .. con zich in bet district en anderuins verdien8~- aal door bet Rondgaand Hof wordoo Ultge-
""",k ..mmen, p- .• t"k n Il 0 _ 0 8 6 dUll den graallboc.or ,an ;>rotectie aitaluitc .. , ducteur hood haar een plek in zijn wagen aan, lijk gemlLftkt en nog onlangs heel wat Tl-qui- maakt. Dat bIj ingredi nten voor het VerTft&l".
Xalkoenea. per Itak o. 10 - 0 "10 en op hun slallclpollt bcbl_,en zij geen 00- Het doet on8 It"noegen o-it ee', ..I.ll'r8 jte- die een dubbelo deur heeft. maar daar bedankte Ilities voor deu Wetgevenden Raad ontvangt'D dlgen van .andwlCb"s In siln &Bkhad gestopt,
Knolkool. pto, bo ••• U 0 01- 0 0 I r'k Z k r' L ,. h' zij voor, en zij ,is thanl van oordeel dat al dat heeft. maar d" WetgeTende VergadPring, waar IICbijnt van een meer \"erfiJnden smaak te ge-
KuoJ. ""r .tull " U 0 :) _ 0 0 li' g£ IJ. tit> ~ meu ,abrlc .. t1lJvur "Jl nn plBAlat berigt uit BurgerIldorp te zien dol spoorwegyervoer maar hogt is. men Uleent dat" Oom Jan." zOOals men hem tuigen dan zijn ral! gewoonlijk cngen is.
1.1.......n~n, JoOrJUO • 0 9 6 - 0 16 ij allerlei IIOOrt in het 1"1'011to roeplln. dan is in bl,t di"lriol Albert "iet all~n dQ klinKen AAN GEELHOUT8KLOOI".Baviaansrivier,beataat noemt, een groote aanwinst &al zijn. blijkt
..... I 0 0 0 0 0 n b d' t dat Ian d t Al tt te verkiezen. De heer Walker, die met den HET HEILSLEGER PROCEl!is VriJ'dag namid-.-ttn-PP" en. .• " - v et ""n belBlig om goedkoop brood te van drn heer D. P. un <leu Heever nis een leTODnes on gs oor llerge&n co, da b t M ._.... f D
PIl.poa08ll. per nuk 0 0 3 - 0 0 8 b bbe r' l_ van de grenspolitie ontdekt en bevonden is heer Hrad.field het kiesdistrict 10 het vorige g Toor e agl.traaumo geweest. e
l'rallDett, P"f JOU 0 U II) - 0 3 7 e n. roteclle nil c1en uoer, en Yen kan'liJant ,.or den Raad er op verbeterd hoei wat IICba vellen en wol te bevatten. en Parlement vertegenwoordigde. lIChijnt met ge- heer Tookin trad voor Collins, den luitenant
l'ialljf8, JI'" IOU... 0:1 0 - 0 7 0 alle neringen dIe met bet boerenbedlÏJfio zijn, maar dat ook die van den bt't'r Vente1', lICbapenTlOOllCh verstrekken aan een aantal noemd te worden. maar heeft, zoo ala ruen van '!:\.Ieger. op "l'ien de POklitte, toen hij werd
li 00.. 0 0 Of U 0 1 liefh bbe da~' i d b url ..eet. kane om te Port Elizabeth geko ..en te opget-t wegell8 aw ..... ma en. geen gelegen-Apt'1t1"" . ••• _ naanw verllftnti en el' VRn ftflJallkeliJk ~iJ'n die zicb kancliJaIlt voor do \Veh'~"ende ersvan ns Jen n e u .V&ll d h'd tot b t tell bo gtogt L..~ illBpeentarkena. 0 Il U - 0 9 0 . . . ' .. ...elke liefhebbers cr . t zijn opgepakt. Niet worden. Na e bouding door den boor Brad- el e s en ,.an r wou'" en
"ort ..l~n. I. r toN<... 0 0 01- 0 0 ot 18 daarc:ntcogen de annge"e1!en polItJek voor V O1'g1ldeling tegenover den 1l000r Richel oveml blijkt dUll de nieu ...e politie nuttelool te field in zake de TembulandllCbe trakboeren ~even; adv. lnnes voor Politle-commlSll&rll

_________ hen dIe met onll in deo boererlata'ld de stelt, toenemcn. De heer Siehel i8 lien man zijn. Mngenomen, eli den vriendscbapsband die in haw. 0.1' wiens boTel de polllae geb...ndeld
'á deo loop der parlementaire werhaambeden hael.. H ..t Hof w88 Ihwpvol. Een aaut&1ZUID AFRIKAAN" kracbt eo hoop dt'r Kolonio !lielI. Of pr. wan tnlont en gt'('8t, eli dieziob "ftM'!r8ri" TE K. W. TOWN is zekere Welsb door sedert bet optreden vau hét Máustf>no8can- getUIgen we~eo opgeroepeo ten bt'WIJzedat

. d' b t t k d d I __L, boe . d L'_ ft· zijn dood oorZAak geweest dat een herlMlrgier I b'll d --" __L h I bet ""'makkelijL _. _... beb li ~In ..n ZIO vao e 8 ra ~ oor 0118 ver- eo oon "An ""',. reo"rlea ... ·e nlt- in het verdriet kwam; waot hij was neêrge- en om verse I en e ,..,..enen tUll"""en cm en ,,- .. "'IUI gew.,.,.,. om oor Jo.
melde Mlpport, een vergelIJk -to.cben de ",..taten ; maar de doo"""Rnde .trlJn dien vallen en tentond <llJ.ltl"Opoverleden. ZiJ'n toe- den beer Irvine geknoopt is, wudeu wij mel.8 borgtogt voor de gevaugenou te krijgen, b.T.AL~i"A NAIT ... ..... lie\"er zien dan dat de heeren Moorcroft en van kleenuaker COlObnnck en van den vader

1.,). ~. beide ri ..LID"en te trc1fcn IS, dat .... 1 "elligt hij aan de te.:enwoo,.dige Regeriof in Na. val werd aao drank toegescbreven. en zijn Bekker inkwamen. Nieuw bloed deu"t DIet van deo gevangene Collins. en teveDJI dat de

TEGEN .HET NIEUWE J" .IR ZAL .0 dO I ~ I . . II I d li deod bad nlaab gehad op een oogenblik dat I "d .. _11__ • P bo I tie ·... _.LL l' k be I d CO
AA reeclll ID e "0 genue par emenlszlttlllg ture ennkeo ver eellt, e IlnlRstiroe e arlln. de herberg[er n9g wel bilja.rl.8pelers op zijn a tij , maar er ZIJn geV1SLl6U waann bet - ~ 1 • op w....- ...... e IJ v,: van en m-

eeD BLAD •.ALlUNAK in verband bliJ·keD. Dat men. ala hier de baan d ..r menten "Aarme<le hiJ biJ' "'eleuellbcid dien plek toelatell maar ~n drank meer IIChen- venal noodig 18 om het oude bloed te verWlJ- ml_ns gehandeld had. DIt laatste Wbrd
.. ... " k ,,_- deren. door adv. lunee. wiens pielt l1Vft8 ontkenOIng:met de ., ZUID AFRIKAAN" 'Iiorden Protectie betreder. "or.it, er ZCl('rligt dOH aleun he. ft zoekeu te re!ltvanrdi~eo. en en mogt. dat er onregt geploegd en kwaadwillig geban-

uitgt-ven. Daarvoor bestemde Ad. onbedre\"er:beid en valsche inzigleo m18' de Alles bebalve ordeoteliJke mn:Ji.r DE BlI:ER T[LlfET, C.C. en R.M. v..n Swel- T.\RKA8TAD.-Rchoon de winterberF mooi deld was, erkeuJ. en de COIDlJllS8&nSz.nde 10
D- Icndam, wordt gez.egd ook een aanbeveling groen zijn. en aan Mosterthoek m.aIJe regell8 ZIJn get1Ugerua dat de ....den waarom hij bet

Tertellties mOdeD "oor den 18den DEC., slappen op kan ooen, dat Ol1tkBlllen wij W8llrOp hij Zich. blijken8 h, t rapporl OYllr der hee",n Taute, Bland en Van der Bijl aan gevalJen zijn. blijft de rest van het distrikt zOO bevel had gegeveo daann bestond dat h"t
d· d ni. t, II:l\ar dit is geen reoell om aa'! le ne· de znnk von Temboland, als voonitler ~Bft oon postmeester gezonden en hierdoor een droog dat beesten noeh IICbapen het er boujen nu reeds de dprde ma&l was dat de lieden vanwor en lDgezon en· .

men dat die baan tot bet bederf der Kola- bet Comil~ ov ..r clio lask geban len heeft, nader onderzoek nAAr zijn handelwijze uitge- kunnen. Een 8tooDlmoien op de plaats Sleep het beilsleger ltoW&almaakten. schooo hij heo
HO~.i.YR & REGTER. . I'd I lokt te bebben Maar wat kan de :Regenng hoek. van den heer J. T H'lttingb, is IU aan- hael laten waarscbu .. en.lete wat bcatreden werd

nie el en !la. slrekkl'n al te gader (·m b"m I,let lan- doen als de m&n nog ooafzetbaarder is dan wezigheid vao de notabiliteiten TaO dorp en op grond dat de wtapralten van deo Ma.r.straat
Alaar, beet het, Prokctie maakt alIelI ge", in b, t lic"t te doeu voor;koQlen nn l'en Regter P distrikt plegtig ingewijd. bij welke gelegen- toonden dat er 'b'n lawaai door bet heilsleger

dour. lerwi) van vrijen handel goed·. en grsebikt vertegcun'oordiger tan een HET 9191"1 RlIOIME!\'T i8. op nog geen bon- beid er op oud-Hollandsche wijJle door gaat- gemaakt was. e heer TonkIn wees in ZIJn
koop leven b..t gevolg ia. En d..n "ord. n boerelldislriot. derd mao na. op Zaterdag van hit'r in de Tyne heer en jrBStvrouw voor rijkelijk kost was ge pleIdooi er op dat er instructies aan de pqlitle

naar Natal Tertrokken. De Kaapstadscbe zorgd. Ooder het hoofd: een goed plan van waren die het haar tot pligt maakten m ge-
al de I.ezwaren ,,,n doorte eo de beerlijk- vrijwilligen deden hun uitJlllleide. en het dok een pnJ(hkant. verhaalt de Tarka Reraid bet "ollen a18 die van het beilsleger borgtogt aan
beolln van goedkoop le'en g('schetst Hierop De Lantern bet ft een prentvertlet,l.linF was vol van luidjl'8 VAn aJlf'!"lei Itand OlD-af- volgende :-" De Eerw. Kett zou graag zijn te nemen; adv. lnnes antwoordde dat er goon
valt ecbter wat af te dil gen. III goedkoop nn c1e verl.ie.ingen voor .len Raacl, waar lICbCld VRn de vertrekkenden te nemen. wier buisrnali naar het dorp laten brengen. maar bij wetab paling WSII over dit punt, en dat het

PI OTEC1IL' EN HAAI' DL''-TRIJDEI';:' I d I I bl' I mon deo beer Nllethlillg uit een kar 'I'et unifonn de stad heel w..t verlevendigde, en gebrek aan harde specie wist hij DIet boe dit met bl,*rk dat de COmlO188>1nSmn Politie met
r:.t • r_", .~ 01'pn eeD 'Voor pt' B S et uI even ton • die niet weimg vnenden en vnendinnen bier ....n te leggen. Maar nood maakt dim. In k ...... dwilllgbeid tegen het heilaleger bezield

P.lT er bier in de Kolollle een sterke~. g~volge bedl? Geldeu ill eeo werelJdeel met vallen gf'merkt ,. Af, ika'ler Dood." acbterlaten. zijnIl nabIJ beid woont een Bastard die met eeue ge .. eest -..aa. De Magistraat zeide dat hij

.. rging ten I(allllte 1'80 Proteotie ,ieh eel: ta" ijke bal baBrsel" en aan den gere- onze tiJdg"lloot, l'I'at dat aitvallen betreft DE 8LAGTHUIZP. _ De procureurs tan het =~h:;~w ft'!b~"'!n i:::-:r:2 ~d!~ ~ =b'e:;:~z!k aal~ ~!erH::.e:7:~~:
d d· be gelden arbeid der Eoto....,\·che maafocbapp,'J een ware voolBpelling dopt, dnt lal de Mllitairt' Departement in zake de ~sen C Z" Ea '--- di rd 't h"oor Ot"t, at III een on ~"Ialbaar feit, en .t"'" ~ bebbeo aan die van den Stedelijken een oopt. IJn rw. """'" t te hooren. eu "'0 en ol ~voe tell. ma&r "'''lgerde om die

eYen ollbetwistbaar ill het dat "oor nlen niet gt'" ..nde bevolking ... oor de heelsoheode dag 'nn morgen lee!"eU. Dat hij Tolkomen bnef geschreven. ten elfekte dat hun klienten eed dadelijk bet voorstel aan den Bastard om reden .....n ziln ~k te laton neerschrijven.
die er voor ijveren bet w_n nn Pro- en IIt'scbaafJe maatschappij dez"lfJe begin- gelijk beeft met in eeo mogelijke neder· door opknappmg der slagtbuizen niet tevreden :~gge=:e l~~o;o:h:gt~~~ k:! Het appel &als . voorkomen.

I ,-'.' ?' H • la8'" YRn den beer Net.'thling .--"n8 een gesteld zullen worden. en dat de Generaalteetie eebil!.~1D1i in De"eleo ia gebuid. Wie ac en a.. In Laropa • e. grootste " ..,..... nooit er in zal toelItemmen dat hot interdict w~ toegealagen. negen v&n de kinders ...erden
weten "il welke mate van Proteotie door goed "oor bet grootste aantal," dat \"&11 bet Ar, ikaandel illme te zieo, dat weel in de zaAk wordt opgeh~en. Maar is zijn gedoopt. en onze buitengewooo mfllllklhlieYElode

. d I dt b td' be tOeste mg' ood' al, het H a..- ...·h f mijnheer beloofde om da volgende week terugdie Koloniaten die er voor sijn en de zaak II, "olgenl eeD beten de en "'ij al- le ereen, a "or e oor IIOmQuge • er and'::: o"erndeuk'f? s oog ~~'''e- 0 te keereo, en de oudate doohter mot hAren ge_
heatud08rd bl'Lbcn hier "erlangd "ordt, en gemeeu gevolgde theorie. he~ doel waar weerde voorstanden er nn, le StellenbQaob . liefde in den echtataat te beveJJtigen. AtJPCI

en elders, nr"etefl. 'AAN DE KNY8NA heeft de heer Vintoent een om niets! K08teloos! GeFI.~- menscben! "op "elke grondon. die Ifte h~t rBJlpori over elk alaatllman nRar .treven moet. net" dergelijke rede afgetrtnken ala elders in zijn ---eg Vrijdag avond beeft Wijnberg ron vergade-
Koloniale I1ijnrbeid. door een Comilé ait lallt ona thaoll lIi..t die theOl ie uit een Een tij.lgenoot i8. wat de Raaduerkie. kiesdistrict, en met hetzelfde gevolg. Hij ver ONGELUlt Ilf lIET MAGI8TR.UT8 HOF. PAARt.. ring van ltapitein Mun80n'e kIelIers aan-
d W d V al"emeen meuacbkundig oo"'punt ~n in bet klaarde te gelooven dat men de koeten de -Een ongeluk dat noodlottige gevolgen kon 8Cbouwd, 1va&r echter kapitein Muruon zelf
e e~geYen eergadering ingediend, en .. "Eingcn betren, vali téo ding zeker: dat de exploitatie der Spoorwegen zeer kon Termin- ~~. hebben nel Donderdag voor in het ontbrak. Daarentegen bekleedde een ander

in der tijd door de Yerachillende blad.ro licbt der geacbieclenill ,!a te gaan. Dit erll:en- heer HntLon nitvalt. Zal, "'Ragt bij. dit deren. en bleek er voor te zijn dat men aan der .M.agtstraata Hof. Voor jaren lang is er w"\t kapitein. de heer Spenoe. den voorsitterstoel
bPeproken. Mell ··1 er Uit 'I'en dat de oen .ij dat, zoo al8 thana io Euro ....."geeat en . I h" Kny&na eeo dépót oprigtte voqr het her ....... en men noemt een Punka of WAaijer in het hof en 110hoon de kandidaat niet aanwezig .... 0";

.... ~ r- Il lt t lo~ den VR van ..t minilllerie I('ideo P kreo be ..-. lIT! M t haak' het 1 .
..... telde eÏllehen "OOIloopig zeer beacbeiden toeatan.len ziin, men er daar io de praL tij k L iet met IIOOt zwangeren YOn d ...araleg- ec me Jel aan p afond. Een op lII}.n vroegere verdierurten al!! parlementAlid
.,- J r II nid de beer Hntlon bet cemeut .. d de gerl.· J loopt o"er een rol door den acbtennnur te WIJzen, kreeg men hi~rvoor v~rgoediog in
lijD, rn ten deele nn dien aard dat ook best vlln kan af. ijken. IIi"r zijo "ij ,ohler anUerE. Itden bijeenbondt P Dio "rtlgen DooR DEN BLlK!!BK GERED. _ De blik_. in de achterp!aats VAn den tronk. Gedu- de toespraak ..an den hoor Flenung, die ver-
"oontaaden nn "riJea baadel er lich meê io Afr,ka, en wie begrip 'an koloniale Itaat· "eten wiJ' niet te beantwoordeo " mAar dIe bier meer menlIChen doodt dan pleizierig is. rende het _rme weder en terwijl bet bof ~r?-e dat ZOO m':l' Terk.laarde dat zijn. Fle-
k . V' . k d d' d' heeft er thans een gered. nl. den hoer Tee. zitting handt. moet een van de bandieten de DUng s, parlemeutaire loopbaan een mislukte
a nDen vereemseu. lt aee~t DIet weg nn e en nu e eigenaar .ge toestanden en wat • ij weten ia dat etla k"ndldaat van Kimberlp.y. Deze roodl in eeu stikdonke- lijn op en af trekktlll ten einde de Pu.Uca te bewe- gesohiedeuis was. gewoos!-o daarteF.0ver tocb

dat ia enkele bladen Protectie "ordt af. belangen der Kolonialen in on8 werelddeel "oor p!\rlemt'ntRire eer wieDs "oorzigtig~eid, ren nacbt, met een vriend in een cab; liep. gen. die dan een luchtje in de Courtroom Yer- <lit Itoud dat hij. Flenu.og, altijd All volke-
geecbilderd als eea IOOrt 'ao .. ilJ di~r, aan het.'CI, dio IllAIhet zoo vreemd niet .inden dat blijkel1l1 econ berigt in OOI ,orig nommer, toon d8 cahman om den doukernietverd.er kon. ~rzaakt. De ~es waaraao ~ P",,1ka han~ ve~nwoordiger zijn beat hael gedaan. Hij

Iii at' . d II: za) k dellen. ale "iJ' zich niet aan op scbool geleerde vooruit om de weg te wij.en. en W&llnot be- 1~ln YOBko_per,en oor het gedung be"egen ziJn sprak Terd~r over de schitterende vooruitzigten
we II ""rwoe Ingen aleman per uu- een die!>"n indluk op zijn kiezen gemaakt dg met een stap te wagen die bem in een put ZIJ doorgesleten geworden. Donderda,r-terWljl der Koloruo. die slechte door l'rotectie konden
'Ien .telloD ala men bet bill!' een. heeft in- IeBjel houden maar bun w~8beid' ait bet heeft, tocb dit "Jij doidelijk getoond beeft IIOUhehben doon teregt komen, toen een blik- het hof ut, ondl'r voorzitterschap VUl «leo heer beneTeld wordeD. de even SCblttereude hoeda-

. gebaald, ea wal de Kolonie ia den afgrond le"en en uit waarnemiog putten. "eeleer het dat bij, mOl(t de heer Hulloa genoodzaakt eemstraal hem. toonde welk ge.....,. hij liep. Piers,'braken deze haakjel en de geheeie affaire nigheden die de heer Mt!lrlman al. staatsman
d L. k .a Zonder die bliksemstraal, &egt de Ind~ratknt. kwam naar beneden. en wel op bet hoofd v&n ten ~n ~Vretdde. het groote ..oordeel dat de
ea .. D roeM lal lU("êalepen. In krantenarii. grootllte goed "oor de heeracben~e eo be· r;ijo de Itidlng YIln r;ijn Departement te haelden wij heden onfeilbaar een artikel over aemelden heer, die bewusteloos opgetild werd. Kolome WInnen &00 als de Rijkaregenng Ba- EE..~ BOBR BESCHULDIGD VAN

kela:oYer lIalke zaken ill ech~rcten aebilderiog IICbaalJe maat.acbappij door hun IIhllltalieden latea nren, niet 100 heel ongeueigd zon 's heeren Tee's dood moeten plaateen. Natuurlijk W&8er een einde aan de verdere Ter- IOtoland en d8 Tl1Ul8Itei onder haar bebeer STAL.
lIiet genoeg; mea moet ook eeu betoog heb- willIIn !lieu beoogen. Uat Proteotie, iD eiken zijn &e over le nemen. lOO althonl <le nfo HET OoSTELI/U HOF heeft onder anderen rigtingeu vao het hof.--Gisteren Toor wij ter hael. en-.loot zijn rede met te zeggen dat
be T "1" d • h be I. d' d be I'n de I···-te ,1--n de _.g moeten behande- ~rse gingen, hebben wij vernomen dat de heer kapitein Muriaon zijn best> BOUdoen om deno er"IJ 91' 'Id . "orm, et rel~en tao IL oei 11&1 ..or· loo d k" h t ,- _wo --eo ••- h-- Id dat h" h W _.> te be da• IJ DU e IIC I enng op p er ..er IetllOgen naB e _geu"oor· len of. zoo als adv. RoloRIon namens de be8chul- Ulnr zOO ver ".-... e Wal Il naar 4lt el- Y"",e WIU"&Jl. en t men bern dus be-
Z&~lIrdag door _ tijdgenoot opgehangen deren, dat be"eren wij geeollzina. Dat het dige Mimllterie verIeDging nn ooata"\n dlgden in mice bet Williamache lasterproool be- liogton Periodieke hof kon gaan. Wij hopen hoorje te kie&en.. In een voontel gebragt
-kleurd en Indruk .. ekkend gen"_' ach'-n, niet bereikt kan "orden zoader een IIterkeo. belooft. weerde. de verWIjzing dier beschuldigden. door ~t er OTerde....,~~_:rnt ~tige geTolgen mogen :~~le didiet.geToelen gesecondeerd door den heer
.. - --.. ... Al di' M -"_ ... L_-' .nJn. nze JIUIgtB ........ IS op yerlof afwe:rig.- """'". • .elf geen politieke loopbaan acbterlilkt het bet"" .., Oil. -nl--h. BI'oro-er eell "oortsehriJdenden en ziJ'n gebied uitbreiJea· en man e &.1 a",~ ••_. IU... gezeten. naar P D odd ~U bl d h h bbe d b be
J -""'T.. IBC • Onze boe I II I met de strafzitting niet moest ongeldig verklaaru. . . "" .t a . ZlC ene. sc een te egnjpen dat als men

-ar woord-n deo boerenetand, en dat het hierom ook voor ren etItln! zu eo we doen .. d ,1._ rd dB'" ten gunJlte Tan kapitein Muriaoo ""rak mell
r- ' . wegens II11sgrepeu 10 e -e.aa lOg en an ers- PROTECTIE Ilf OVElI'ALBA."'Y.-Eenigen tijd zijn penoon niet moest b .. -r

Ad". Giddy hel"ft. &ich onlangs "oor h.t die Kolonilltea di .. blln land en ,volk lief onll Yerkort "u",IAI{ te lelloll YaU lIeker. ziOI begaan. Het bleek dat één dier mi8grepen geleden bral!'t de heer A. Douglass. op een ver- aantal t
UDUDteten

yermeldd voor lJZlenj.> e'been
broiL d --> hebbeo maar zel,e niet tot dien II'tand be. "enken door deo Kolonialeo V_r!.s o"er .door iedereen erkend werd. onde,. anderen door lrSderiug der Boerenvereeniging V&Jl> Boven teio L .. OOrliJ'L- in..; ..: w.... r Lgemtee~e bPl- DR. MA'ITHBW8 IN LEVEN8GEV

ge .. nn ".flIIlegger8 ait KUIltDa bout be . k den Solliciteur-GeneraaI. die verklaarde dat de llba d k' P' ""...., - ~~ over ..oes rue •. T
'ftrklaard. Wall lijD redea hiertoe dat het booren IIIIlIk ill om een polittek voo!" te III_n een paar laogr'J 0 pante'l i'l ..crb .... " met znak in den zuiverst mogelijken toestand llit oYd e w:..lti:i v~.n rotectie ter spraak. den IlCCljU waar bij voor ...... h.t gebruik Tan

d· ~h t bel d boe . d t d kt "ee~iekt"D g"gnen. Op ons m V\lI:t het . h d k d en stel.e voor t e tijd gekomen Was om tot Knyma hout, enz. Ten dotte. na eeo tr~~'k
:Koloniale artikel. al ill bet duurder. be- le In e ang er reo lA, a uo ZlJn an en was ge omen, IIlaIlr at er een h~~ opri_gten van. wkere ta~ken ~n fabrieke- TAn den man mot wien ka itein Mu;;;;~';;b
acb d rd da t . tbaa llebbe t ecbriJ"en vali dell beer Hotcheon den io fataliteit op ..ne zaken IICheen te rWJten die DlJverheld protectleve belaebngen m te voeren. niet wil veraenulvi-n al .p hi' 8ecretari

erm moet "0 ea, n i. bet Volbblad ona WIS r. n ooze "e geven! d k d t h" . ma d', b' kt' h door hAm naar elders _rden verwezen. In- De beer B.""""t-8mith en de Eerw. heer Croslllll'J'n COIl11·
H
•-erd 'b"t>et-voo'-telII J o~.van

.._ II AI ""'t' b d biervan het regte begrip, dan zolleO SIJ' niet .ro a IJ le. n 1.8 an ee • pra ISO en t h h te d n_..+_ d ..,- "" " .0 ..... n ..... U,~Ur -aen• • men. lieg et," e hont- U!I8Cen ac t n e .... ,,~ •• en Jn1I8Teep van badd.en .. hieron a.mendewenten·. gene dat Zaterd ..... bebben "'_ voo-.::::-ede--~ von •__ ._
h Lk de K ~--Iea om ook "at de k,,-tle van PI~lectl'A aln, en er op Uit om met te teren op botgeen mn genoe<H.JUI.D1belang om don ";-b van f b k h ~d h th -.. "" '.-"'0 ~ ...rua .. en aan I,Pua "il on er kunen. ui <0 v v 0 -~vok.-"t- toe te "':'-n. - ~ a nc IDJYer el lor an8 nog me~ kon in- tein Munaon te Papend een ver-,>onrn.. b d I be f d ~ bij in Scbotland geleerd heeft mllllr om met .... -....... .....voord worden en protect! k ..L_t orp ,,~<_ ogdan moet de be"olking Hn dil land meer en "rijen ao e trt t op eD .onr deo .,- '. be' eve u.",.,. lOgen .ten gehoudea, waar ten zijnen gulllte de HH.
betalen "oor hare d"Aralt'agen dan bet IJehoorhjken "eg te bewaoJelen. even ,,001 melh(,cle ala vlijt die puoten le DE KAMER VA." KOOPHANDBL beeft ~- gunste er van ID gmeel kwaad waren, en Ashley on O"ReillyoptraJen en waar hij &lUI

.. beatudeeren die bier iu Z. Afrika ,an be- ren het rapport over de 8poorwegzaken In be- deze dat, al waren fabrieken nuttig. Protectie gewezen wer<l al!! de vri~d der arbeidend;
getal zon llijn alII de bedoelde artikeleo . handeling gehad, waar onze lezers de bij&On- verkeerd was, en dtl8 al wat men voor de op- klas8en TA Rondebosch' b' _L_

erd lang aiJ·n. Met bem te laLen ail komen beeft, derheden uit vroe .........beri ....- van kunnen be ri"";ng van die fabnekniJ' ""rheid noodig had IV.ft A-,' ~_'~nde- d 18 heen RoIJeeUJWmlltw en iage"oerd." Het ge"olg IIOU I.IJO 'T EEN EN ANDER .,"- ,,~U - d·"'-h· bl .. L . h" I - .... '~'D"" .. van en eer 51! gehou-.. • dankt ons, de vorige Regering 8tellig geen vroeden. In de dillOU88ie klaagde de beer . le Ier . C>e1JenI<on, ID een et"Zlenmg :van het den. mO<llt om de maa--len te bes reken ALIW AL NOORD. 2 DEC.-De heer
c1at de ka.tea "oor bet a&Illewn der ------ - mi8greep gedaan. Wiener dat aan de buitenstauons niet. aan de InvoerLarlef bestond. De b~r C1'08IIhield een hoe 0da!en daf. der verlti~~ te hanael tram sprak gisteren avond eeue
.--0 "orbnnad &oudeu worden, da' A Kaapstad. "el, de teekening der risioo-noten lange rede ten gullfite VRn ZIJn amendement en en al w rd onder dgen k end' toe, maar er ...... niets be'--~:lu m ""tr-- -- .. - ._., • LIl onl volgend DOmmer uitkoml ZIJ'Jfde derd ...Jl \._ rd d te L--t "di b d bean eren 00 over e ~6J
dit nrhooging vau belnaJing meê zoa IIle. D R D geyor ""eru. (!ft ""w.ce e e heer Beard r """ nJ ng van "tgeen ~ eer Douglass oabk"estie ge raat. waarvan ad ... Oidd een JEeide.

verkie~ingeo ..oor den WetgeYenden Head E UDSVEJU[IE7.L"O.- e Kaapstadscbe dat er geen nnt in 4tak om. zoo a18 bet rap- g<'zegd had. en n~~ veel ",:~t hier niet vermeld opheldering Pf. of die- 0 helderin Yde De heer Tamplin is nog in het distrikt.
pen •. ~u da~ dan de g\,beeJe Kolooiale he- "oieInd. Wij vertroo w!'n dnt in dPD W Plte. .lfrikaa.nder Bond en B B. Vereenigin~ besloot port wilde, Dlaftnd!'lijkllObo opgaven omtrent bn worden. nu \\ IJ In der tijd ,sleohta seer kor- groudala« ui~ van het artkeI In d~ Oa n heeft vergadenllgen gebouden te Lad,.
,.olklng ten b..bone der honthakkers item li 'k l" kid Af k" d gisteren, om den kiezers in de buitendistrikten de Spoorw~n t.J doen bekend stellen :aet teliJk van • heeren Douglass • betoog hebben A ...."" elders oerd "~-t cid ,pt en te Herachel.

IJ en ,Ir e e li ancn. IlU voor e d W li'k C' I .......rt we met IICh Plm' g v dit '--.... row •• ....! beweerde bl'J' OOLdat de U__ .". aangev, .... m t ons de Heden morgen am'veerde hier van100"081 lDeer roa betalen. Na, dit be- I d d . van en este J en Irke aan te l>evelen, rap,,_ , ra an ........ ~. _'" .. men AaKp- hlatorie niet."
........ .. eerste mu se ert e regte Afrikaner be· hunne stemmen wo te erdeel aangenomen. de 'l"rR&g 0 men de vertaling olonie niet louter als een land TOOrveeteelt land een npre_ mot d~hes _oor d.
-a III Juiat genoeg, en wat ad". Oidcly aaa' k' . I h bbe v en en 1IlOOTrOeg VBn het tarief VAn Delagoa Baai Wil laten kon bescbouwen, want waar men beaproeijing --....,.,...,..,.,.,."...===..."",. nng. Er 18 hier nug niete bekend omtrrnl
ir.o , . . d' d "eglDg er vor lezlngeo p aatll e D, iut te bN'Dgen als onlangs door ons w$-d aan- drukken. aan het Comité van Bestuur ver- kon aanwenden beantwoordde landoouw veel tala der .
bit~:le~eeo;e:k l!u:a,~~ I:~ p~::ne/II~ dtooobe~dnl.l~n dat dziJ ~Ier lIiet iu de mi~'1 bevolen, en benoemde .een comité van drte let!en wezen. en tot de .. nneming der heeren Mar- beter dan in Engeland. VoortA waarscbnwde DE HEEr:. MERRIMAN EN DE TELE. w g pteo.

eh d' d . er el lIJn, en at IIJJ, de meerderheld om daartoe ,)e noodige lIObiltkingen 14 ~n shall, J. Cnsnett en J. LeWin alA ledeo der h.ij er tegen on.I te moonen dat als men protec- GHAAF· I BEAUFORTWE8T, 2 DEC.-Giltf"ren
meer ~ d ter le ~ar.leggera-kwe8tle dan belabendf', er bvhoorhJk gebruik vao weten Ibetrelfende den telegraaf enz. Eene motie tan leeskamer besloten. he voor werklieden kreeg. <lo boeren ze niet --- Iwerd er oone .erX:ering r,honden vaD

011" ",I -~oot I h t te be oed A 'W P D t bee ten 1 h . voor hun eigen bedriJ'f zonden eo-hen. '''et De vol~de bri!'f I'S onl I'n hct" I hl d__"'_· b b rd... a-V C IJo. yl fn. an te maken. Een eigellliJlte partiJ'-k-et!tio '111,'erontwaardigins over het gedrag nn die AT KOET DAT - a S veesc met - ru. . r_,nge sc "<8..,un"", Yan en eer nte"
de Kuy.ua liJD p a ht k bou h •• ~ B Il bo h B . in prijs vermind ..rd iB, en beesten dat wel zeer fantastiscbe berekeningen lrwam hij over toegez<)n en. maar WIJ gelooven aan de bedoe- D. G de Villiers nam den Toon:itteratnel

.. r 0 1ge roon 0 en. hior niet ait te maken. W.llt kapitein Mori-I te en S80 e andsmannen. die de door den heeten te zij Il, dat wordt door het l"ulk~l>"d in de kosten mn het hetfen der invocrregten voor lillg TftD den vchrijvf'!" het best te :rulli'tl voldoen bleld een ferme toespraak ter n."1,.,,JtI'Ill
JangelI uJd door houu,.kkera .oor ban be- 110 • • J li' t' I~ b IBond aanbeTolen kaodidaten tegenwerken verhuld ~b:r met de verL'--'ng van den den dag. zoodA..t de Easlerll Star zef te geloo- met hem m een Hollandacht' vertalmg te pu- van den kandidaat. De
d ';r L __ ' n 18 'oor le. er IOJa erle zoo ~ng et. ' lUA£l dat h tot d k"'- L bli
n~ geUO'&lgd. Die bosacben, lOO aU. de br ft db" __ h ft . h I _gmg unaniem door. Men be.uoot de finale h!'er Com ri dat hij "voor Protectie maar Ten Il lO o• ..,n oo~ e winst der oeren : P Krnmmlck en Thompeon

heer Merriman noeger IICheen te willea. io aan IJ ,en e eer nOtIB • ce I~C. v~r, ineen8l1lelting VjUl de plaatAelijke takken van niet voor al te groote Protectie 18." Wij kun- kooplieden op ingevoerde waren rekende Hij Kaa~. 3 December l8R:I. de re<IOlutie Een conutJo w~rd ~vormd"
baDd rt' r u. oooh tegen bet tegenwoordige MlU181ene Bond en Vereeniging tot l:l deRlr te laten OTe.... nen d..t verband niet inzien; maAr om geestig- "'RI dan ook voor rertreekoche in plaal.8 van A .... d"" JlMln~/tU,.. Iverga<ienng tot morgen verdaagd.

eD ~~ pa IC~ le~ te blten o'ergaan. verklaard. El'enmio beeft men hier een Istaan. hede u .van het I'o/bblati te vatten beeft men, invoerbf"lasting. 00 de HH. D. C. Bowker I _
till .. u ... &all nl.roelJlng oot te .tellen, . .. I geloo\"en wij, een fijner kop noodig dan waar en Bagot-8mith trokken tf:gen protectie te MiJnbe~r,-Ik ,i~ i" d. bla~.n U" h..d~n mor-I VERDRINKEN VAN DEN HEEl
.a-t _I' d k"eahe .. n natlonahteit, wallt een marl nit DE MI!\'STER M.ERllnuN heeft eelt talrijk wij' op roemen kunnen. "elde. terwijl de beer Tillard betoogde dat het Ir"n .lAt ri. h ... r N~.thhnl1 ..... n rl.r kA.dld~ 0" I MAAK.
- 1011, "uuc.. 10 • oogeu "an een .00 .• • • geteek d 'ti"t N ualand"'_ amencl m t Cro>'- d'd "'k ~ ,., Iboechr het Vereemg.le KOlllngnJk "aar de Afll' en e reqwSl e w amaq on .. an- SollERSET WEST 8TBA.~D. :10 No,.-Hed~ e en ... on w crtJ Wflll. want wat .oor "fin ""~'.Ildpn HM,I ,,,1 lI'el"Vd b.bb--n
, __-' levend blsd alii b<~ VolkIblad zich I kaner partij op rekene!! kan, ia "'-ar even gen om Zich op nieuw verkiesbaar te lt Uen. avond 18 er alhier eene verlrSdering gehooden beteekende "herzie'.'ing .....0 het lnvoertanef' d.t jo bet r..-1"J{r.f r~n "n d~ l"".pr"". Uil d.n I EES DI EVE:!I."XEST.

a_.. betoond heelt., Illters~ onraadllaam I "Id la bACk "I' Al I TULBAGH.-Een lang verelag .an 4,e ont- door den aFt van dm Il""r Mwuon: De anders. dan Protoctle zonder dat men er deo b~er M~rrim.n .'1 8i'1l,,,,.b"1 d. KoloDle bOD- I _
sija. eo lDen ill thana be OODen met maat.' gewi a ~u ge oren . rt liue".. aar "al.lgs~,bevestiging eu intrede Tan D•. Boohner, beer Combnnck W&8 ook tegenwoordig. De WBren naam ,"n gaf". Voor: Protectie sprak de derd po.,d b.d.lI'ekOllI..' I rITE2'tïlAGE. 2 DEC -Er I" "PMgt
regel be!h Imen hf"ef\ bier een k "eahe vao "Innaa ofl .. aarbij Ds.lwbertson all beveatiger optrad. agentl de beer Kennt'dy. sprak Zl'er ten gunste heer R. W. NellIOn, d~e.~If: der argumenten I AAn !tlder dl~ w ...., bill! d. uk_" AA" ti. JA~d... gen dat de b ....r Erneal Venn&Rk,

d. en om lie ter ti' . eereu. ZOO nu "erliezeo . een "",,_tie van kracbt.betoon I ..n rdn een ge ... eente oC)Dferentie hiermeiie ver- Tan den heer MurÏlon en Beide dat die heer er tegen bestreed. ea; vervo gen. sprakpn, van ianlnrelll!edr ..... n .. ord ..". "f b..t lAd f dat h,.r I den EdelAn heer Vertn&&i bedl"D
le maatregt'leu te"'LI .trekken om h-'I ..... . ' ' bonden. vmdt men in bai paarllCite Ad~- niet met de negering bad zamengewerkt toen de geb.roeden Wood. d,:, een, Goor~p, te~ biJ h.t t.r1"JrNlaf.r..-le·' b .t~.,.1\1 luli 8.r. b.- ID de Zondagsri .. ier IS verd"':"'kl'n D"

ele houthakkera moeijeiijk te n.aien .On "aarbij de partij dIe bet Y8rli~, al. dil lub1lad. de kleurlingen tijdens den jongstelI Basutó- ~rotecti~ve belasting al.8 I~ts wat de Grabam,,'- .... ,,";!' in b.,., .... r· "rlil. ". L"'A,d"'IIlI~. ledene Wal eeD Jong.. pat! gcl.rouwde m.n
liet. dan z hl' 1_ 'h ."akk_ ... et een langen aeUl el1l1{komt. .!iiiPECTE!:'B CIIA.LllBRS, te DQrdnobt, heeit oorlog 100 slecht bebAndeld werden. Daarop tische...::::r:m&ke!"" mots helpen WD, ...·nnt al d,,;",.u'll. E eb mo ,j, " ,dag avond werd er hlf'r oon troep bed

00. lie ~rK IIIJU a .. er ~ an- Jlli.t daarom i. bet dat "ï er ° teil .i n ..-an Ds. Van Vlildel.l eo eel) _tal ~~- et.qnd de beer F. Robertson op en vroeg den ~et k ~r ElJ meê te kampen haelden "':ts I 1 eb '11"·r .I.II'J IJ" I,. ol ~ ",,"pr 1 z r. ri. hecbteni8 genomen. Z'J IngPf'rdt'D In ,I.
lleo behoe"Oleta mJlteuge"oou. gellCbledde, . . I P gee. ~ en gemeenteleden eeu aC!.rM on~.(II» heUl heer l[enned1 ...... r Jlqriiou was toen dit m de slechte tlJd?D gelegen. maar yoorpremien, met d.e z,k~n "i t ....k~, ~ 2'J" .". Cl "'e:llJ{t' merdal Gebou .. 1'll waar bet d,ll
al rd h· rd he om de held. kaudldaten der .IIfnkaller te danken voor de __ I_ .._~" ,_. '_,..t ol ,,:',~ . ... It I op p>d.e kolon.iale produkten, cm de ander, •• rb-olden dal ....n I•. hJK Rl .• ' I Jl" -an .'IAnd·' ten ra:toten con,.ftrt._o•"e le oor t land op eeaige !roe.. .. N LI' n..._.'" ft "'_-'_.LL.: ~"'!::~_~ .....P-r.-e• ""I ....eQ ID ,.e~ 1" lUIeUleQt "'" 30--" Qen . 0 ~ _

teo Rtljaagd P Dit ja ecbter Diet all partiJ. eet.lnlt en ,-", ... briuek. er door te ..n'-"l ....... niYlUlon_~._~ .~."'~.I'ge. ot niet, en w~ wij nietf Jijt den mODd -l'f" In am ~ het ~rt over de N"aj- leld ..n b ~ b.·rl plll.la J:.ha I. Ivan ort Elizabeth ontving<'n en ze hH'"
W ea. L •• •• • ... aomClll. van den heer Muruou fthoord had<!en t 1'tlriaeid, w~j. IdJ t~ ~~ tegen de Ik ne m dUI d. ~- ...! 10,'11" liJke 1r.1"1r8Dh.i I : zeer lage prij_ Tl'rlrochten. Men

a~ er ook oYeI' bet genar VUl: lIitroeïin I<nJgen, ea roepen "IJ loder die uet ill de d klenrIT en "ooroordeeIen die er tegen al wat liaapacbe .. aar om te , Il':"n d.l pr ' ....n woord ..... rb.ld alhIer ~8tolen hoenders en. naar
-- L-......._L_1l -te...! m.- w---'-- J~! Kaa-tad m'" de Afrikaoer •• ~L ..... 1 _A. DlI Y1El1.K.A..'Q)m ...Ulr 'rOOI' eLm Wet£'yenden p1llte er arme ~ (hoor. hoor !). _ WAIJ beenalat.en De heer "'-._1 __ ' . d ~ I k d L.- ~ .. - a~ -.- u""", u", r-.... _..... ... Baad áj1& in hoat.oede iD de OGp' .J.rt!u yer. 10lIl1 Dam de beer CQrnbrinek &eer kalm eo. • ~-, PI In e ev.n •.n,.r·cr"n ~ ~. w.ft ... III~. ,,","'~nq: !'ort:jo: Iz..belh ZIJn gewnd~n D€
1iiLroeijiUC Rl se". kOllMU ala de ~h ~: _lem "oor COlllbriook eli Nllethliug lIlheneA, .. et le~WIaen er bIJ- Dat bedaard bet .. oord ea ",,<te dat bij all een &nlI ....r~'~1c,betoogde.dat d8 door hem ala~Q-·'II.dl. dell b-,I M. :oieethllllg w...rdL In deo mood ,hID ZIjn IlAngchouden. ~cn vl"fwacbt
een I'eIlWooe bpitMl blij'nu in plut. ea en ieder kie.ar in de bllit.e\adi.riotea: W \Mad ÏDlt1raItitdea luier Jl"~par1)e -.n h¥>naeD ....... dei biJ leo IJlDllt ... an d8Q Il", '~~;~ 111111&bl JlielJwe lauden ,·Iefc1. nJko ontbullinlJ"n.

ftII. te N .LIi CO bri' - lieD ~blijktllii-dea-.roder _ea DUID WU, hetJree1a d. Ferpderin, met .......fltectt ~land~ ~~h ~J Ii D>fm mij, t"'.
IlOO ala ill alle Mar eiaoh beheerde bmden, • m tooi' ..... ng en m Dok. l__~, til bi' tOeYal q ook het pIloepa erbade. De .....~ OOaloot pro e ..... een ,..., ...... Ter. et.. TIUlI . VEROADERlXG TE OO"T

.... ..... YIIlU\. B4It it ... het ~ het miMa pa. ti! yieh q dat toen red te I!OO~ dat de drie kiPldi'-ten, J-lhoq.. en veeteelt ot VUl ~ lrau J()H~ X. MIlBllnu~.

d8ll1l_ ~1IÏ __ plijkend ftIl de heenm OombriDelt, Bou en leven, lIDl dat "~en ~r ~tpnl eD (ne beer Neetbli".. b~ft 0... ..erklaard ... 1 OOST LO~,'DEX, 3 Dr<: - DA
beide __ ~ hamen, en de heer pm ~ ~ i!~;uet~ waren'

j
na de Mtt ",n de b.r )1.nirDAn te SI- 'Prak de kiesera Zatuni"g avond tl'e

• Item krijst, WUit !lijD niet in tuUt era. ~~~ dVUl .!I..H• _lad, ea u. dil Il d ..Of h"t r..-1,..-raI_ .. aren omt:n<nt honderd tegeo~
~ Hij ~ baie ~ TOOI' cm_m BIl -lelijk , niPt d ,-, M... - Kol 8cbermhrocke1' rigtte een woord
~ " CIf lijD..... oo:'U~ .::!.!et ~. j ,.... Ire~ "n I..W •." iYerg~ met betnkkiq tot de

-..•~,_.,_.,,-,,_ .~ ""'_.w z. ~J '........... l'OOC dell

Combrinck en Seethling m')I't fil tWl.'f I~

AI twee in, al ~wee iu i
Afrikaners. ons moet will,

Onl m'.). t "ia ODI moet "In;
MOKBI IS DIB IITE• .nAG !

O'DOXNELL VEROORDEELD.

Coinbrinck is mOB 'Il knappe vent
u Knappe "ent, 'li knappe vent ,

Neethlmg I' 01.18 "elbekeud,
Welbekend. "olbekeDd;

.ÁLWEDD DIB DlII8ELBOOX. - Een treuri·
ongeval vond Dingsdag uscbt te Lemoonlr.loof,
nabij Dordrecht, plsate. De heer Diedenck
Cloete WlI8 op weg mpt eeo geladen _..gen vali
Queel'st"wn. Toen bij lA-moenltloof berei.lr:w,
wil le hij Tan d"l1 W1l(C"Oa.fstl\ppen, maar ziJIt
voet gleed van deo disselboom en hij Vlei op
den b'TOlld. 10('t bl't gevolg dat een der voor·
wielen over zijn beide beenen ging en &ljn Iin-
ker been door een der IOCbrerwi..len overredea,
wer<l. net link"r boen werd dubbel gebroken
en bet ..nder ernstig be_rd. HIj werd dell
volgendl'D morgen DAar het dorp gebrast, waar
er door Dr. Rowland. dlstriJctAgo·neeahoer. voor
hem gewrgd werd. -(mn.h«c~er,, .

KORU IS DIl &TIlCOAG I

r.81lt Murrison ".Irt' o'er die !koe,
O'pr die sr-e, o'er die see ;

Su lIlIIIIr ver n, .., mA"r met hOlD 1D('t

Ml t bom mee, mpt hom mee ; ,

KOBKI Tau Drl 8TU.1R I

Afrikan~r~, blijf rle thuis.
BItJf lI.e thula, blijf DIe tbllia;

.-\ndE',e k"ID die allAk nlo plUIM,
Saak DIe piUI!!, s_1c "ie pluIs i

NIEUWE MAIlKT.
KOREI rs DIK STIKOA.G !

~tem met oordeel pn verst~lnrl ;
~u VPlstalld, en vt'rstllnd;

Br~ng" on8 twee" in hand an balll •
Tot 'n 8 gen ver on~ lAud;

MOKRE Is DIE 8T1K1)AOI

(fIf9I!ZOfII.kIl) .

(' Paarl.t:M .AJt:erlsHIW blad" lit

over in de ui'gatJe ,an morgMl t'II

in plaat .. !Ian II Norre y di- .Iem,lag,
1118 VAN DAG DIl 8T~ KOAG I)

REUTER'S TELEGRAMMEN.
)I\J)F.I:ZRE~CHR TF.LEGIl AAFlmsSi

EUROPB&~H NIJI:t'WS.

Onivangm ril grp ..blt.e«rd op 1 D«, ) ft ...

LO~Ï)ES, , DBC.-Dt, teregtstellill8'
O'Doonellle begonnen. Hili Hof Wil.
Er 18 nog mets Uitgelekt ten effe w
neil naar Zwd Afrika ging lDet het
Ca.rey te ycnnoorden.

Wegens de opgewondenheid die er ono...
OnmJ8-lllIlnneO heencbt, heeft men pen

nale biJeenkomst. voor den 2den
aangekondigd. verboden.

Ont",n9'N r.. 9tp ..bbcurd np I Deumber. II r

LOXDEN. 1 DEC.-O·DoDJ.ell lA ocbaldig'
vondeo en ter dood Tt'roordeeld.

LONDES. 3 DEC.-Er I' een ..erd,..,
teekenrl tll!I8Cben doo bet'r Les&Pps en dt
tegen'lfoord~rs der Bnt.ll<'be &lbflE!p8lbeL..."
met betrekkillg t ot bet Suez. Kanaal,
onmiddellijk bt:>langnJke eo1loeUICll
worden gemaAkt

H"t rapport .....n het Coo.ilA! der
Lmcr van AfgeYllardlgden over
qwnoche ZAken beveelt eene vriien,d.8cha)lpellijl
reg<>hng d ..r wen met Chm_ aan.

Er wordt bengt dllt de Duitech ..
beloofd heeft me~ Engeland mede
ID bot beachennen van hunne ree~rfie-ft
langen m China illgeval er oorlog
k.laard.

VERKIEZl~GEN VOOlt DEN \VETGE· 0\ IWLA~l>'CIfE'1 KLEGRA.HPI
VENDEN RAAD· K A A. P K ()Oc): 0 NIE.

Itl~G8rHG. " l!ECE~IlER 1883.

BA1lKLY OOST. 1 DEC. - DlUl1el
een Afn'bander boer. il ter
wesen op de beachuldigtng T1UI ecl,apo·~t.
HIJ is onder horgtogt TAn £1
voeten.

BRNSTIG ONGBLtTK.

KIMBERLEY. , Dsc.-Heden morgtlll
bun terugreis Tan Pelsteeda quarantaint
werden Dra Matthew. en J aIlIi8llOll uit
twg gew:orpen Dr. JaBUeClOnkwam
deerd ar, ma&r Dr Matthe .... is aedert
beWUlltelootl gew.eat. HIJ 18 ge.ieeUeliJi
lamd en men ~t dat hij hot
.. 1.



N A I A L

De tcboollA Oereful'I1100rd en Bollant\8oh Mn
)I_nlCb GEome1lepunten werden breai ..oel1i

1rlJn en daarom ra er pen markt Uiteen gezet. ~ L J du Plesa.. bet 'WOOl'il
dit wo ..U gc,..gd DIet cloor eeu pu;ieuber DeD11!110P hennnerde aau de operonlf Oflt'eohool
m..... d~ onzen premie't Het ..peet dat Mn llJ'ne ",nie rnbal'e I'<lde..oenn aa d
1!leIach"'JYen tt-geuwoordig wu, dur hl) , dIg nluM; had bat Gou ...,.mement te U)f te PID Het toeSpl'a&K vaD WIJ en OU er &hutte bl) di
G<>UT"""",,ent wu de oorzw Yaa net groote t gelegen beid n wekte op tot ..oortdunmde be-
tekort Merntll.lfonJleiJ ..erder Zware belaatingellf )anj!'llte111np: n de IICbooL ElO<lel,k na n Ds
zullen moeten gche-.en want n a le hron en no li P A Coobel' )T het woord en toonde aan
"'kom wa Inden WIl eeu tekort -en No 1 noomt dat de bel u gstclling d r gt'mcente m <leschool
h ) een .Mlc JllJIbela.stIlI!1 De w jnboeren die au ke afhllngt Tan bare bclangsUllhng 10 den goda
kandidai<m oteUllen plegen zoUmoord No 2 zegt d enst van de w&l\t'ti..enng des Evangehes d ..
hiJ !doet het In ..oeTtarlef worden verlaagd, en ten 3ae studenten IlJn de bn"f der PrQfellaOl'9D en d.
moet de 8ubgarant .. weder In ""rlring komen 8anOOnl Dg der school m d". gemeente belang
Gij _t hoe die be\a.ot.ing op OUII heeft Il"'irnkt &tell ng ook bij erkeD le dat de school Hol
aelf. Sunonatad heeft moeten betalen hef,,",l net landsch Afnkaan8ch moet zt,n maa.r wil de da&r
geen Spoorweg had en door zulk een Mw&ter bij voe dat de Zone 000a d t Lwordt de hoor MunAOn I"""upporteerd Tot llJOve. gen e 111 ~er ..orenen
<le heer Mun""n Nu ui k u de gtlYOelen.van ten eeuWIgen leven vergadert UIt alle geal6Ch
n""" v~rtellen Te Mo.. bray neeft hij gezegd ten Wen volken en nat en Prot D Postma
In de vorand.mng van het Invoertanef moeten de daDkte de loorarerl ..oor hunne goede woorden

belangen van den fabnkant "0 dell behartigd of en prof lil Post Dil.sloot met dankl.eggmg
roorge.talW Over den Ace Jna "Prekende zegt
h j AI. de A .....mbly den Ace Jno lrtM Ik
zal h J l!I n pI gt a hten hem 00 dragtll jk mogelij Il
te maken Y lOr de Boeren SprekeT held een
bnef n handen ""n oen l"'roOOD die hoog ....nge runLTEKIi VEHG \.1 ERINO
ItChre... n .taat In de acht n~ "an het publ ek en
d....nn ••gt de ochn,.<"r Ik beinJP ruet hoe oon (1 an ten Corre I_dimt)
W jnboer .oor &- ktul __ n u weet dat h J
een groote Rad Il... • .n een VD .Isg<m AOOlJD.O
man en die "oor hem • pleegt zelfmoord MW'l
IOn lJ! '" k voor den ACOlJnll,n et olechta op Brande
'IVl11l ID&M ook ol? W Jn en B OT Het opeet
opreker dat Combnnck met tegenwoordig w""
Werden I J gtlkozen dan zouden Z J aan elkaar een
.teun hebben Spreker trad daar< p lJ b Jzcr.der
beden ovet S jn afgel"gdA loopbaan en toonde
yooreent IUUI hoe b J tegtln hot '1n)'IV111g Begin ... 1
gtlvochten had en dat .. el rut belang "OOT de
N. G Ke lt YAm ..tem I n Van Ren n zegt aan
U j' d~t u J. Ker. te~n werkt Gelach De neer
N""thling 'w,," ook • erk .,00 de op ..oeding der
..nne boerenk noeren ."t h wordt hij g kosen
..It <l ,.. "'r.I\ yoonotaan Oyer dell A()(llJuo Sub
ga anne lieu.- Phylloxers en and..... .aken
"prekende ""'-'doo "preker boe b J altijd naar het
beat .,an ~ jne oV.l'twgtng en nMr h J meende • t
belang de. Iands bad 8""temd Spreker had D et
Ilecbts de b41langen van W jn en Koornboer voor
gestaan m"",r ook die an den Ambacb!JJmo.n Arbe
der en andere ltl......,n n de z&menlev ng HJ ....""
geen Bird of P..... ge cl e .,an d....g h...r en mor
~n elde ... te "nd.m • m~ar emand 'IVlen. belan
~n v.reen •• lvigd Z Jn met die der KolODI" Hij
...... ook pn o....,.gewude Scbot hoor hoor maar
een soo d lIrIand. en gtlvolgtlliJk emand w en d•
....e Taart des Ia.d. ter harte gtng (toeJw h ng
H ."'" oorte een plaalAeliJk ","n die hand ....n
hand w nsehte te gaall m t de Iri.ze... t '\\ "'"
Jammer dat en zelf. t. Ste lenbooch Afr Ir.aneroz j
die on.o and .,.rrio.d..... n omdat een kandidaat Olet
m t een zekere Bank handelt of ..oor I.....n geleden
dit of dat gedaan heeft hem grum telf"'<!werkon
Spreker • ndi!fd. met de hoop dat hij, door het
pub .k genom neerd Z jnde door de lriu" rs z u
onde ...teu d worden .n bedankte do vrienden voor
de be ..ng !ling ook n dezen betoond Dil erende
toej ur h nl(

De <J< rz (., bedankte d....",p den beer Nooth
I ni 0 du",. bekwame aan.praal< en v.nocht
den Se< etan. d. ge ..oe elll! ..nn den heer Combnn k
voor te ezen D t gedaan ~ Jnde werd een votum
van ..ertrouw.n In de be de kandidaten unalllem
-.ugcn man

Met een WankIe aan den \ oorz tter ging men te
half een uu n .... r bUlll

" .
noet WIn,
s'U1ftwl t KI),(BERLEY J Dzc -Dr MAtthews komt

lA ~ '" ue ha i tot bt" .tz)n terug en ook
cl an" II: d" lilt M li k<l<'st.crt nu
de hoop ddt b J herst llen sal

knappe '"\
kusppe vell~.
bekend
end
~TI.n"'G, KOK!'!TAD 3 DEC ren takw ik I op de

R I beho ... n le aan II en T ~cCubbin en
he,.oood door .ekeren Rpal<liojP; IJ! door de
P I It! gt'pl nderd ..n le gebouwe vem eld
E wrrden goederen tot eeD wurde van £70
If':" 0 ~ 1 oquikela h",,'t nstroetle8 gezon
a ..n 0 le d ev n stN'ng te straffen Bekamen
• ng.,..r nek ruaar D IO 8 &aD het beteren
De h... r Browni .... keerde Zaturdag naar Kok

Dt'R'BA..'Il I DBc -II t aanzoek der rr I ...
om ....rlof tot appel n .... r 1 n Geheimen Raad D
I k.. de )ong«te libel za, k • gt8teren n het
H 'Og o..M!gtAhof to..ge.tsan
D", Brew tt en Hyde hebben ..., kIt",rd dat

d~ ... kte .. ""raan twee nboor! ngen bl de
K1~m.. Tug"l.. lijden de pokke 8 Een
I r nbo rl;n!l"D • ~to ..en m&lU" de andere
aal __ neb) IJk bel'1lte I n Er wordt alle
"foonorg gt'nouu'o om I tit vcr.pr e den der
n..ate tA ""rh nderen D.. Gotl'i'l'me T arrt
"fMrde b ..r IJ'steret av rod no M"ntzburg
peT opecialen \I'1'1nen .... A later tegenwoord g
bij de groote 8chotaehe f_tVlenng n den
~ouwburg~ ~ __

DU LAlfDe SOOll

r ti e k'e,
le ~~
n. r nM bOfll.....,

om mee
I sr .....1fUI

DESECRETARISDERB B VERBBNIGIN
EN DE AANBT VERKIEZlNG

"leJl~nboec!t 11He. I 1ss:J

rH VI- RKIEZ(NO VOOR nFN W ESrl LIJKEN
CIRKEL

nE nssn N~ErnLINOrNOfVA"n

rE KOL HF.'RTS ES ZIJ~ VtOR
SCHr.IFT~N

N" aftoop van bo cngeme den vergadenng kwam
het oonute Jeen en """loot de volgende heeren aan
te lien 0 n op de n"'pe"lJeve .templa .. oen tegen
woordig te "Jn naID lijk

111"' A. ber u. Houx J Myburgh
P ..ul Boux L ber!.o P n Roux
il Louw Ja"" Boux (Jonkemook
de Vn. p ~!I W A Jubert J Neethling Cz
G J ubert U. J W Roux Jan de
"\\ aal J J J Carmu", Pau Roux Jacs

"Il k trachten U het een en 8D
de Il ede tA <lee} n Op pol t ek g~bel 8 n et
V!)el b Jzonden voorgevallen In de laat..te
lagen Eene verS'" IcnDg door den heer W
A R Dlt bPlcgd Ulet bet doel om den heer
Ve ter kand daat voor bet Lager HlllIJ te doen
tet' g trekken ten gunste v..n den heer 8 eh el
8 .. fgelOOp"n me het gevolg dat de hoor V en
ter Ol neerdere ondersteun g m"i rekenen
De 0 .tu n gt' vergaden g een t Jd geleden te
Molteno gebouden waann ruen getracht hooft
oon" lange hJst op te mak"n van de p<!hbeke
zot deD ....n den hoor D P v d Hoover heeft
hem zoer goed gMaan naard en velen nu de
pttrt J opnemen ..oor den n artclaar Ab de
oppos t e nog ""n paar ruike ..ergadonngen
houdt dan 8 de verk ez ng ....D de beeren Ven
ter en D P v d Hce-ver verzekerd Het be-
gInt f'Cbter nu stil t~ wordeD

Onze kIeme wereld 8 vol wonder n
voor publ ek belaDg werkt beeft "lt Jd vele
fotlten De publ eko op e ..eraDderl gednng
De man d e ....0 daag de gunstel Dg des volk.
8 wordt D orgeD voor de Vtenchaar der pu
bl eke op n e gedaalfcl Z Joe antecedl'nten wor
den _gegaan zelf. tot Z Jne kmdsche J..reD eD
..Jtl)d • er grond voor het T'erdlet IC/lUid g
Conl!equenhe bestaat n et Waarom Dlag de
.tuUrman la veren eD eeo staats nan of nUDIster
net BJ eerstgenoem le geldt het voor Wl) ..
he db) laatatgenoemde beet hot ncoDSE'queD
tee ruuat c 8 de ondergaDg van het land
cuIt vatie heeft het 'It1una.t tegen z eh Angl
Mhe wordt met hand en tand geweerd maar
nndt een vruchtbaren bodom ID het bart
Kwalificat e II onZlD De on st&n<ligbeden re
geereD en het lot best et Onl schibboleth 8
P..tnot SIDe maar op bet voetapoOl' van eon
Roq nschoo 8chr J .. er kan men er ook eta andcrs
u troaken door om zett ng der lettere eD tn
lasoching van db.. Patnowme-P.ter d 0

tasme ~aar natuurlijk b) ona II P ..tnohsme
maar een ander woord voor E.xcelslOr docb bet
W&IInn moet nog na.der bepaald worden en daar
bet declameren wat nu gelden moet .,oor oan
c1wJien argumenten al 0 s n tijd Inneemt zul
len Wl) het maar aan het nagesL.oht overlaten
Oil'loeg b ervanDil de Gereformeerde gemeente werd ID de
sigil oopeno week aannem ng gebo"don V"n
de 14 kandIdaten werden 8 toegeisteD De
opkpm.t der gemeente wu zeer goed v rre
bov • a!le vewacbt ng,dedroogte mSII.Jl:nru!t ng
ne uende Di J Lion Cacbet en L J du
Pl~8S • waren ook h er daar de comru 8810 ter
beh",rt ~ng VliD de &"'fatel Jke belliDg<m der
gem nte St Janu:mo Htll1lpata h er ..erp
derde op ZIIturdag ID den Vool'm ddag ....D
d elll dag kwam gemelde OODlm18l1ezameD
Alle leden Wl)ren tegeD woord g :!ol II de lezlDg
vlln de notulen d r 't'orige verg&cUInDg went
bet antwoord van Da Venter op het beroep ge-
lezen De VOOrzItter attenteerdll op Jl8kere
bengten n de rueuwabladen ala .10uden de
lQoQjlChenwill.m terupeeren naar de Trana
vaal maar de ooIQml8ll$emeende op die berig-
teD D et te mogen afgaan m~r verdere pop
gen te moeten aanwenden om aan de opdragt
der flyuode gevolg te geven Dadelijk glDg
men over tot het wtbrenren nn een beroep op
Dleuw Op de grosli,;.t kwamen DI lit Pelll<!r
P Qoetzee P Po.tma J Lion Cacbet, W J
SDI)knan en J L. Murray elk met eene stem
op ;et drietal kwamen Di. W J 8nllman lit
P~. en P Postma en elode1iJk werd Ds. M
PelSBI'beroepen met ol stemmen tegen 1 Toor

eo 1 voor De. P Poatma.

Ik ben
EEN DIl!: BELA!\'"G !!TELT IN DE

1IrI'.LV.LU.l DP L.UfD8

(la ti C .pondent)

NEDERLAND
(frm onze C~~l'0nrltnt)

[POLl; lt" N ~u"e n L A~1l Z D AFn u-
I l'08TlT TIR - In SKWKT-BAlfKBa~TIIN

_l""Too!<srl<LL G J

NEETHLlNOS \ ERKIEZING INGEVAAR

M J"he.r -Ik ben "00 <!tin p"'" d"lrerl In b~t
8t~llfl ~b<! dIr kt rond g...... tIen end" II
de b""llte YAn ... k"n le kom"n til I ~ b.h be.- ft

den d.~ door de kwaad", 111'8bell106IJl~P; ""n ....n
'P"rt I , IRer t8trllnetand"rtJ d.~ In.... n..onlt .er
kiel .. N..e hl nlf" ... f g•• ft mlUU' een of

R.. ()OOr d..... Mnd<.l-
'W1j" "l" ra ca 1000 atem!'Den un deo h..., N
"forenom,;n In It, ~Ior.n d Atr ~L
(Ill. k flU'" put op \\ t jCll U. !l'e r u .. en

..n bt-p oefJ"" kelt I dut b r~ e.en Ir h d n
&Or)!td ..n op WoenMIlIf ..oor. ln" MI awe bolan
g"n lOO II "t giJ wordt lelr r lel. u )!"'teld

Ilr ben
DELAl'r06Y"LL"I'IDB

KH:ZERS VAN STELLF.NIlOSOIi
hel CIaa ""UJIr 1100 dill 1010111'-'811

pen _hjke ,I.". lejrItD4..
N..d.bIl"'F. _II ... _ lludi4uc, clea lt"""_~"'at"II'''''' w..._ "plomp''' III

p BMleftk\.al wat Ill!
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.JVDSIAlOR " !1iUSTIf!AT£ClUPPIJ. ',AAN
-;':~P,(jB[IEKE VERKOOPING . a.M.~OSS& Co., ~"'.Il._.&:lr .....

\ lL\NSOllE;S
• RANSOllE'8 342 ........."...,• .,...
~ RANSOME'S' 343' ~.&.O~.. ~~~
HOWAllD'S Enkele, Drie- en Vierv90r IiLQEGEN.
AME:RIKAANSCHE , NQI. 19,20,21,22,23,26 en 26.
AMERlKAANSCHE PLOEGEN, 0.00, BL, A2.
R. M. ROSS & Co'a DPlJBELE ~SCHB PLOEGEN, qaet

i H~en.i i
R. M. ROSS & Co'a ~ATENTE WIJNGAARD PAA.RDENHA.RXBN. ;

Ta • HOWARD'S ZIO-ZAQ1EOG&N, voor Ligten en ~~&re1l:0r0nd. )NEW LAN D S SCHAREN en toebeh~ren voor al de bovenataande. ' "

J .l_ T:'--l" te Boed I CASP' pt) lt. ":B.OSS " Co'•. vertoon~g van ~ndbouwgyeedsc~, ap" ~too~p.rie
D QUI WBU ven D e van JU) enz.,18 dagelijis open m hUDJIe~VertbOJik&.lDer. :

~ , B~~!R DREIJER.' B. M. ROS & Co., Strand-straat, Kaapstad.j
0\p Vrij~a,g, J4 d~zerJ De Westelijke Provincie Administratie en TrUltmaatsehappij (Bepe~kt). ,
, , - " c. ' ' KaAloor: Bod van de Jral~-en Nieuwutra<lt, (~gt7WtJet' Ik St. George Kerk,) 1 ' -

a.DanrkocJlt wordu Op;c!e Plaats z,In, P 8 'T A 'D .
. ht.PD1I-Die Hecht en d'oedgebo~wde O.GBBIGT 2. A•• lt,A1883.-aÁ.I\' AA!., £30;000.
Bl,fOUWERJJ, g(.It'j!el1 te NBWLoUms, ' DIRECTEUREN:' ,.
welbelrt.nd als l'en der oudate in' de De Edele Heer P. MA1Ul8, L,W,H., Voorzitter, en de Wel-E!}ele Heenm J. C. SMITH, J.l. P. DU,
Kolooie gt've&ligde B ouwlIriien. De Ge- PUM, L W.V" H. WILKAN, L.[W.V.;"D. P. ~RYNAUW, P, MUDIE en P. G. LuB. ;
boow"n .. ijn in 811e 0Izigteon kompleet en BANKIER; DE ZUlD-AFlllX.UNscp BANK. CL RATOREN :'-De. He.eren P. G. LED,', en H. 1873
-h'kt 00 ' id 11"k t' WILlU.'1, PROKUREUR :-Dei Heer H, P. DU PREEZ. A'UDITEUREN ;-De li-
D' -- I t' r omm e IJ e occopa le. JoIUI STEYTLXRen D. D. KRYNAuw. ' ' 1840

2deD8.-Dat :&eer ye' kieselijke WooN- De ~tie zal door haren Beeretaris Insolvente ~oedels Adrui!'istercn.. '. irt~
BUIS, gelt'8'f'n ollbij bet Spoorwegstarion De Direkteuren komen lederen WOR.l'~BDAG, te l ure n.m., bijeen om leeningen te.ahpten en 187'
Jl' be I d beid zaken af te doen. , ' ol ..

l~tAlI'Ol!, vat en e verse el ene Zij die dit Kantoor als Executeuren, Agent -en of anderszins wensehen te benoemen, gel~ven d.~ 1877
Jhume Kamtlr!l en Rile andere GemAkken Direktie slechts onder dm naam" Da Westelijke Provincie Administratie en TruatmaatsChapptJ 1881
~.i~voor een FlImilil"wouing beuoodigd (Beperkt), KaapstOO." !Un te stellen ~ te benoemen. ' 1844
sIJn. 1. J. D BUYSKEB, Sec. 18..9

18&4

Dh Prachtig Eigendom, dRt het voor- S TRU' I S' V E '0 ERE N 1863_1 ht'lIit Yan binnen weinige minuten , " :'.,' -", ", ., "i 18i9loopeDs van be. Spoorw~glltation New- ~:~
)and, ~Jegen te zijn, het'{t een Uitee- 1852
~ Front aan het Hoofdweg. Het 1838
Bai. it ZNlf aangt'n8aD1 gelegun en i. alles

dak~tËi;::::n!i~~cenofmeerper_ FREDERIC[( N. SALA~IAN,', :::
oee1en WOlden opgeveild ten ge.ieve van, 1868
]{oopers.

,Kedbare BrouweriJ,
VASTGOED,

B~ouwerijbe6loodigdhedeD, ens.,

1879
I~
18f12
1877

, 1842
1838
1862
1847
1837
1847
1800

nBZELFDD nJD Zt:LL&.'I' WORD&.'1' 'l"lUlKOCRT

Eenige Vaten, Kuipen, Moutperser Pomp,
" Bottelmand ies. Schaal, enz.

Verkoopill'} tll be']illnen lell Il ure.

KOOP]1~RVAN srrRUJSVEDER~N
18 [!ereed de l-loogsie l\1arktprijzen te geven '-Qor

al le Soorten va.n Struisvederen.

Adres :-M. L, BENStJSAN " Oo., Ka.steels:;raat Ka.a.pstad.

N·PON DER.sLibera le Bo- us lal gegeven worden.
G. W. STF.IJTLER,

Eenig Curator.
Gebouw der Kamer, No. 3 Kerkplein,

Kaapstad, 1 Deo. 18&1. -
I. I. BO"lIIna " ZOON,Afsl&gen.

c. DE",

KGOPER VAN STRUISVEDEREN,
Burmesters Cl}ambers Adderleystra,a,t,

I{_A ~ P S T'A D.
DE~:d::::t::~n~~~~tr.I~:~'lr~;~11 KOOl.t de Gt'hrt'lc J;UII' door eu gCfft de 1I00GS'fB
1rfERWE. bi~dl Dit de band TE KOOP
of TE BUUR aan ZEd•. Il't'rieflijlt I{e. ltIA:RKTI)lnIJZI~N.
hou .. ,. WOO~HUI~,' sijnde het h.ln Erl ~-::- ~_
No 98, gelP.gOOop den hoek van llarktplein ZIE UIT NAAI>! DEN 1 l\.:OVVMBUR r
en Latlgeatraai, en bij de Kerk te Britstewn, ' ~ STEN 1., .J.'.J ..0.
daarom ook een !loede stand VOOr een &zijl.
beid, of buitenman die nabij de Kerk een hDis "\Vat zal er plaats hebben 1->

Ye~!~~ebollw. V1\n binnen beplakt, bevat. EEN GROOTE OPO~FBRING, TER WAARDE VkN £1'2,OOO! !
WD Zitkamer, Eetkamer, 6anll'. twee Slaap' I COR NEL IS'" 0 L L
kamen en Komboill, met Acbterplaats om- I • ...".& ~
sloten met een hechten cu hoogs Steeneo r ' .
}laar. alsmede w.e., en "tal .,.oor Z8II Paar- Berigt aan de Inwoners van de Paarl en aan het Publiek in bet Algemeen, dat hij besloten
den, all. onder IJzeren Dak. " heeft ~ij" grooteo voorriBad goederen van de hand te setten tegen '

Voor bijwnderheden .,.ervoege men zioh hij
den EitweJt&l', den Heer J. A. .,.. D. llERWF.,
lAGTSCHKRM, ot bij den Ondergttee-
bnc14-.

1880
1880
1881
1881
1881
1881
1881
11181
1881

BRITSTOWN.

18S1
1881
1881
1880
1881
1881
1881
1880
1881
~81
1881
1881

GROOTE VERMINDERING VAN PRIJS,
daar hij voornemens is o~r een ruimer Winkelgebouw te verbuieen.

1881

1880
1880
1880
1880

DE
De voorraad i8 nieuw, en eerst kort geleden ingevoerd ui; EDropa.

VERKOOP BEGINT DEN'lSTEN NOVEMBER 1883.
•• I.1'Z:£. KO.~A.T, Z.OJl'DEB.AI'S!.AG.

D. H. VILJOEN, Gere!liatr84'rde
AgeDt en ACBlager.

BritatOWD, 26 Nov. 1883.

HEININGDRAAD.
l • ,

1880
1880

1881
1881

Shares I 'Shares!! ~~
TENDERS

Will be received by the Undersigned
until

Saturday, 8th Dec, next,
1862 30,000 lO
1882 40,000 I
1883 760 100
1882 2Oó,000 1

JOa TRE FOLLOWIlfG !lIIARU :

1882
1868
1838
1882
1800

1868

1878
1878
1866
1873
1882
1819
1847
1861

11177
1844
1866
1866
18i6
1879

•

10w.. tern Province B&Dk
10 801l~ Africall do.
1 OtDenJ lataH " Orphan Chamber
lllalmesb1lJ')' Board of Executon ; ,
T PaarllpU1t 001DpaD1 Ontvangen nu BezenJingen OVAAL STALEN IJZIB.DRAJ\D en

M Paarl wine &4dBraudy Oompanyl STALE~ IJZERpRAAD .NIET PUNTEN, die zij tegen zeer Vermin-
ao protectetu J'irt AIIUI'&DCe derde PrIjzen aanbleden. ;

IIGuIJahtOom])&D7. IJ ZE B li A G A ZIJ N, 15 GRAVE-STRAAT, KAAPSTAD.
The Only or Highest Tender will

not necessarily be accepted.
lt pmz. J, F. Son. NATALSGHE MIELIES,

KAAPSCHE TE KOOP TE~~IJ3S. 6d. PER ZAK,

.ANDILliBAN" WM.ANDERSON & CO.,
IN LIQUIDATIE., ST. GEORGE'S-STRAAT. :.
BERIGT

DEELHEBBERS. ~ UNION _ LINIE. ~.

~HET TWEEDE PAAIJEMENT KONINICLIJKE MAILDIENS1'
- VAN ' tJNION STOOMBOOTMAATSCHAPPIJ (BEPERKT.)

£1 PiB .liNDEEL

Wellingtou, ~h No"., 1883.

1876
1880
1863
1882
1866
1876
lsd
1863
1879
1869
1834
1878

1866
1863
1880

1883
1881

op de oproeping van £2Q, nu yerval-
len zijnde, w~rdt mits deze bekend
gemaakt, dat op en na den lOden
DEZER Oeregtelijkc. Stappen,
zonder verdere kennisgeving, geno-
men zullen worden tegen allen die
~uimd hebben te betalen,

L H. OoLDSClOUDr,} OlHcieele
G. W. 8'r1UtLB&. LiquidatoreD.

xaapmd, 3 Dec. 1888.

DE MAILBOOTEN DER MAArscHAPPIJ VER'rREXKEN VAN XAAPSTAD

.. AAa J:.GJ:!.AHD.
Via MAnElRA, om denianderen WOENSDAG, te 4 uur n.Di.,te 1881

ST. HELENA. en ASC1~NSlqN als onder aanleggenda.
SPARTAN, Kapt. WArt, R,N.R. 12 December,
MUOR, Kapt, CAINES, R.N.R, 26. December, via St. Helen~ en

Ascension. :
PRETORIA, Kapt. BAI~BRIDGE, Jannuarij 9.
MEXICAN, Kapt.. CRUTCHLEY, n, N.R., 23 Jan. via St. Helena.
TROJAN, Kapt. LARMER!. 6 Feb.

1880

<10,000
17,500

, $,000
20,000
2,762
,1,1100
,"0,000
11,000
3J.'l9
2,000
~,264

10,000 10
900 .21l

1,000 '.'lO
2,000 21l
._OOO 20
4,000 10

20,000, Il
1,000 2.'1
1,600 so

10,000 10
10,000 10
10,000 6
.'l,000 10
2,000 1.0
9,000 10
2,000 20

20,000 ·10
~O,OOO Il

O;ecorrigeerd tot' ,.

~.

MO '60
6,1.'10 lO

o Bank of Africa (bept.) ... . .
o Kaap de Goede lIOóp Baok (hupt.) ...
o lBlrdhrian Col. Belli (1[. W. Town)
o NoationaJe' Bank, O. V. 8. ('bepl.) ..
o Paarl Bank ... . . . . ...
o :Zuid Mrikaalilche Bank (XpJ)ltad)
o t8tandard Bank of 1)riQah Sollihl1ri~

Union Bailk . . ". . •
W~Bank ... , ,
Weetelijk. ProviDoie Bann!LPaarl) •..
Wor_ter Com:mercrial ...
.ABsUlU.NTIE ,)lAATSCHAP-

. P:r.Tn.
JEJd!r Aaa. van Port R1i.r.abet.h (bept.)
Il;.O.lI. Truat &: AsaunmtiefJtaapstd)
Il;,G.H. zee ÁJl8urantie (~, .
g>m. zee en Bra.nd Aaa. (J[ai~)

l\,;olonial ZOO Aaa. en TnIJt (~t.) ..•
Colonial Brand Aaaurantie (Lept.) ..
dost Londen Aaa. ol: Trust. Co. ..,
t~uit. Br. AMnr. en 'll'uat(XaapBid.)
!.Equitable zee Aaa. Brand (Kaapttd.)
Qrahamatad Brand en zee Aamran.

tGuardian AMor. en Trust (Po Eli•.)
X. W. Town B. en Z. Aaa. 811 1'rustOo.

iMido Br A.. en Trut (bept.)Grff.-R.
P8&rI Brand Á881mUltie en Trust ...

tPort ~beth Bra.nd en zee All •••.
Proteeteue Brand Allur. (~)
ProvidentAMurantie en Trust(P. EL)
Queentownscbe Brand,- Leen- en

Tl'WItmaatechappiL " ,_ ...
Z. A. Br, en LeYOOI ÁII8. (Kaapstd.)tJ
Uniou Br. en zeeAM. en Tnut(G. T.)

I. .. d.

9 0 0
8 0 0
7 0 0
6 0 0
4 10 0
:. 0 0

44, 10 0.. ..
4 6 0
24 0 0
4 0 0

7 16 0
:n 10 0
19 0 0
20 10 0
6 10 o
1 1.6 6
o 7 6

39 10 0
'24 0 0
1 0 0

12 0 6
012 6
7 10 0
6 0 0
7 io 0
12 lO 0
1 10 0

o Il 0
26 10 0
1 .5 0

10 0 0
o lO 0

OW 0 0
o 10 0

31 (I o
9 II 0
10 0 0

, , ~Il
, ' " G.·.OIJGOMERY W~KE~
LIJST.: Procureul'. Notari:s

••

llANDELS-Reptember.
Jan. lnllj.
Jan.1ulij.
Auguatw..

1881
1881
1880
1880
1880
1880
1881
1880
1880
1880
11\80
1881

6,800
15,600
6,860
10,600
6,290
10,áOO
12,600
28,674
9,300
8,600
6,600
6,000

Aliwal Noord T. A. Maatsc~ppij . .
BloeDjfontein E~uteurskamer 9 10 0
E.iecuteurskamer (Kaapstad) y •. I 260 • 0n~o Boating Co. (bept.) .., 0 12 6
tKaapatad 811 GroeneplJllt Tram. .. I 7 10 0

Cape To~ Institute &: Club (bept.) { : ~ ~
City Tramways Maat8cba~~H~t.) 2 0 0
Ci~ Laundry MaatschaPPIl (bept.J 0 lO 0
Kol. Wee~. en TnutmaatsobA..J>plJ. 72ó 0 0
oo,t Lon. Los- en Laa,dmu.t. (!lept.) 11 0 0
EnterpriaeBootmaat. PA (bept.).. 2 16 0
Beungebouwen, (Kaapstad) ...... 36 0 0
Oost. ProTin. lJootmaa,,tscbappij "'l 20 0 0
OOIt. Pro.,.. mfard. Leen en Beleg-

glngamaatacbappij... .. 8 10 0
FaurelllDiti. ExectiteUrSbmer .. , 'l 9 0 0
Gaalichtra .. tacha:ppij (lCa&pat&d) .. 30 0 0
Alp, BOedel en W eelJtt. (Xaapatd). 310 0 0
Rxecuteunkamer, GruW-Reinet .. I ol 0 0
Execute~., enz., Gri<Jualauci WNt 1 10 0
Griqualand West Leenfn~, Trost en

Agent. Maatacllap~lj (bept.)
XafI'raria Stoom Los- en La admaat.
Ximberleyache Waterwerken (bept.)
MailmeabUry ExecuteunriaJDer , .•
Mqaselbaaiscbe ~xeoUteunkamer '. ,
Paarlsehe Wijn an Bra.nde~in lrIaat.
Potchefstroom Executeunbmer .,
Poft ElUabethache Bootm .. ~pij

" oae do. (be,pt.:~.. Tram do. (bept..
Simoll8tad~e Helling do. (bept.
Zuid A1rikaan8ohe Aaaociape ....
~e~enTru8t-

maatltchapPIJ ... .o UitenhAaglche do. do. . .
o tUnion Bootmaat8ebappij ." ._\.'
o Z. A. Loening, Hypotbeeá en JIl.

~tuur (bept.l ... ' '.
W.P.~tleen't.Maat.(bept.)
cUtW, 8iÓQm~t do. . . '"
'Ooetëliiltii 'telegraaf do, :.. . .
Orient 8tocmvaart ao. ... ...
llenter' 8 TeleJrl'll8f do. . .
~ A, Brush JaektrieJdicht do,
Union Stoomboot do.
Do. do. do.

9 0 0 0 12 0 0 U 0 Februarij •
9 10 O. 1 0 0 Januarij.

31 10 0 I 3 " 0 3 6 0
326 0 0 118 16 0 28 16 0 Kaart.

II : l~ ~ I' i, 6'Ó : : ~ Pebruarij.
Peb, Aug.

9 0 0 I 1 0 0 1 0 0 October.
18 0 0 I 2 0 0 ·f 0 0 AuguatUll.
2 III 0 I' .. 0 6 0

30 0 0 I 6 0 0 10 0 0 October.
1 1 6 I •• ...... ••

6 10 0 I 0 6 0 0 10 0
260j060090

41 lO 0: 6 0 0 6 0 0
6 lO 0: 0 II 0 0 9 0
8 16 0 I 0 10 0 e 6 0
2 to 0 1 0 " 0 0 " e

7110 0 0 1176 0 0' 81 0 0

23 0 0 26 0 0 2 0 0 3 0 0 Februari'.
4 10 0 4 16 0 I 0 12 0 0 6 0 Julij. J
9 10 0 ·10 0 0 Il 6 0 1 10 0 JIeï;

°160 ·17610t00201
400046601 ...... I
13 0 0 lol 0 0, n 8 lt!

102 0 0 104 0 0 16' 1'1 • ó li 0 0 I
400 ~00080D801
8 lO 0 ,,0 1'1 0 • 0 0 4 0 I

16 0"0 \ 0'18'0 ,..... i
6 0 1'1' 1'1 8 0 ~ 1: ~ i

I I

1,000 0 0
26,000 0 0
6,600 0 0

Io 0
o 0
o 0
o 0
o 0
o 0
o 0
o 0
o 0
o 0
o 0
o 0
o 0
o 0
o 0
Ó 0
o 0
o 0

I 42,000
19 14,342
10 11,483
6 40,000
3 12,000
2 2,600

800
25 19,404
20 12,168
1 10,000
li 66,000
1 I 1,600
2; 22,000
3t 18,600
2 43,000
16 17•.60()
1 7,000
36 660

ti 0 '0 ! 6 10 0
20 0 0' a2~ 0 0 ' . . .
18 0 0 19 0 0 0 0

II 0 • I
6 0 0 I

.. .. I
3 0 0:

2,300
13,200

997
16,000
6,768

28,000
seo

6,6iiO
8,310
1,119
3,436
4,120

8,140
64,600

800
10 óoo
19:400
10,200
11,000
1,820

12,200

4,600
6,000
7,260
7,000

23,120
3,.'lÓO

ss : 3,000 0 0
2,\ 6,188 0 0

I
60 60 I... ,..
10 10 I ••• '"

100 100 I 6,079 0 0
10 10 ,..

100 100 I'"20 20 .
100 100 .
lO 10 .
zs 2á
100 100
lOO lOO
20 20

MIJNMAATSCllAPPLTEN.

XUIURLEY MI/~

Barnstos .(beJ;>t.) ..
B~BCOurdieid (bept.) ...
British (\je t.)
Cape ('bo!l)t.~ ...
Qcntral (bept.] ,.
Compagnie Prancaise
North-Hut (bept.) '.
Octahedron (bept.)
Rose Innes (bept.) ..
South-East (}lept.) ..
$Bnllard (bept. )
Tnlean (bept.)

.. o.
6 0 O. ,

.. ,

I 0 0
1 0 0'
o 16 0 I
2 0 0,
3 0 0 I

I..
1 II 0
o 6 0
I 0 0

d.£ .. d-

6 0 lO
6 0111
6 016
o 1'110
o 0 10
o S 8
o I 10

I. ..

II 10
9 0
7 tO
6 '10
li 0
4 0

46 10

o Nonmber.
o 1_. 1'IIlij.
6 Feb.Aqu.
o IQIlij.
1'1
e
o

o 012
o t 2
o 010
o 010
o 0 II
o 3 12
o 1 lG

19,:: I ~~
23,000 6
14,000 10

2,000
1,02ó
120

20,000
2,000
380
202

4,000
1,000
100

3,000
7,600
169
300

6,100

10 re
10 re

100 lOO
10 10
10 io
10 10
10
so
10

Atlll.8 (oopt.).. ... . •
Alliance (bept, ) .. , ..
Bllltfontein Central (bept.) ..
Bultfontein Colonial (bept.) ."
Pnmob en D'Esterre (bept.) ..
Homestead M.Oo [Reg' d inLonden)

JAGEB.8FONTEIlf MIll'.

Jagerafontein (bept.)".
Imperial (b€pt.) ..
Kobinoor (bept. ) ..
Q«!ntral (bept.)
Pmlsident (Dept.)

.lNDERB 1lI11O(AATIIOJLU'PI1EN.

Kaapsche Kopermijn (bept, ) .
Cjphergat Steenkool (bept. ) .
BOM Hill Gondmijn (bept, l... "
TranSV'aal Goud Ex. en Lel.M. (bept.)

I
ANDERE MAATSCHAPPIJEN.

." I

:.: I

o 16 6
1 1.'l Ó
3 0 0

20 0 0

.. ..
600060060
U 10 0 2 10 0 2 6 0 Julij.
4 6 0 0 10 0 0 12 6

o 0 7 6 0 12 II
o 2 10 0 2 10 '()
o 0 16 0 116 0
o 1 '10 0 I 10 0
o 0 6 0 0 10 0
6040026
o .. .. 0 0 8
o 1 re 0 '2 0 0
o I 10 0 '1 .'l II
0030040
Ot60160
o 0 1 0
o 0 Il 0
o 010 0
o 1 0 0
o I 10 0
o 0 1 6

ti 8 0
32 10
20 0
21 10

(> 1.'l
I 17

ti 0 9
40 10
!ID 0
1 1

12 10
o 1.'l

• 8 0
6 10
7 lil

13 10
ti 1 15

Januarij.

on II
o 12 0
I 2 6
o 18 0
o 2 0

October.

October.

1,000
800
too

1,800
10,000
2,000

1,000
36,000

80
2,000
2,000
1,000
400

3,972
3,000
4,000

84
200

2,000
6,62ó

37,600

100 200
36,000
6,000

00,000
10,000
20,000
17,602
19,998

..,
:.

47 lO 0
1 0 0

100 0 0
3 0 0

o 12 0 .. AuguatDL
26 0 0 2 0 0 I 1 10 0 PebrUarij
1 10 0 0 6 II I 0 6 e

3,863 0 0
DE BEER'S MUN.

Baxter's Gully (bept. )
De Beers (bept.)
Eagle (bept. ) .
RIma (bept.] ' ..
Dondon &: South ican (bept.)
Oriental (bept. ) ."
Perseverance (bept.) .
Petree (bept.] ". .
B!:hwab'ItGull,. (bept.)

DU TOIT'8 PA.'1 XIIN.

Adamanta (bept.) .. ,
~litannia (bept.)
British (bept.)
Du Toit's P.n (bept.)
Eldorado {bept.)
European (bept.) ..
Fry'a Gully lbept.) .,
Oriqualand West (bept.)
Heronletl Ibept. ) ...
Ne PIU8 IDtra (bept.)
Standard .(bept.)
Vict<>na (bept.)

BULTFONTEIN MIll'.

8 0 0
17 10 0
2 10 1'1

28 0 0
1 0 0
6 0 0
2 9 0

40 0 0
6 0 0
3 10 0
2 0 0

760 e 0

4
26
10 1,4M 4 4

16 0 0
6 10 0

o 4 10 0 4 10 0
o
o
o
o
e
o

III 0
1 0
U 0
o III

~33 0
10 0
20 0

o 0 ó 0 0 Per Kwartl
Per Xwartl

16 0 O.
~. 0 _~ raarlijb.

::: I

lO 2
10 6
10 10
10 lO
10 6
10 10
io 6
10 i 10
10' lO
10 lO
10 10
10 10

6,697 1 4

3,462 lol 8

182 Il "0

.",

6 lO 0 0 16 0
560020

': ~'PerKwartL

o 10 0, Augusttl8,
o 2 0 del ijka.

:: :: 1.. ...
o io 0

.. •• i
o to 0 I Per Kwartl.

I
o 3 0,

., . In Liquida!.,
:: i
•. !April, Oct.
.1

.• •. 10000ber.

?:16 ~~!.. ..,
i

... I
"'1o 10 "0 i

o f 0 jtwee maands.

io
10
10
10
6
lO

3 5 0

6 10 0 0 6 0

6 10 0 0 12 0

1 10 0
1 6 0
1 0 0
2 10 03 II 0
"i 7 6
o 6 0
1 10 0

6
10
10 .. ,
10
6
3

10
2.'l

3
10 I '"

I
7 1161,000 0 0
1 800 0 0

lOO ,... ... •..
1 ~ '"

I

I19· 3i\"2,000' 0 0
200 200
! 61 4,300 0 0

~ 1 ~ ... ". }

2J 1200,: I i:;,li~:: 6 3
10 10: 10,6.58 0 0
2 1, 1,000 0 0

3i; 371 3,000 0 0
20 j141 3,000 0 0
10 10; 6,000 0 0

10 2 2,660 0 0
16 III 24,541 0 0

200 200 6, iOO 0 0
10 2 3,000 0 0
6 • 2,300 0 0

16 III 4,1.'18 li lO

1 0 0
2 10 0 0 4 0
826040

20 0 0 ..

1 2,305 0
21119,381 18
1 I 6,000 0

3ó I' ...
H ...
00 I ...
8 ...
82.

20
10

I
0100'200
o
o
o ..

48 10
1 1

106 0
:I 10

g ï' 0 "0 I ï 0 ·ó
o 9 0 0 18 0 0 Maart.
o
o

a 1 2
10 10

300 0
a 0 16
8 0 o 16 0 0 16 0 Julij.

10
10

100
21
10
10
26
6
6
6

1871
60

10
10
10

821 0 0

lO 6,000 0 0
I I ,,, '" ...
li,' 4,000,0 0
3 311 6 2
16 9,888 0 0
6 7,600 0 0
6
6 .1,500 0 0

60 6,000 0 0
6 2,000 0 0

20 i
100 I
lO
8
6

20
20

April.
Allguatm.
Anguatua.

.. -
2 0 0 0 3 0 0 2 0 Augustus.
o 10 0

760 0 0 61 8
11 10 0 2 0
2 17 6 0 8

3.'l 0 0 2 0
20 10 0 3 0

() 76 10 0
o «I 10 ()
o li 8 e
o a 0 0
o Nn.

Februarij.
October,
Allgnetna.
I_aanj.

-Halfjaarllfbche Dhi~eod gequoteerd.
"oor 8PeÓIale doeleinden, 'tU. :-

Ka•• Kol. Bank,J9~kh. Fonds £809 10
Stand. Bank B. 8. A., P8n.ioen do. 40,000 0
P. Rl. B, en Z. Haat Diy, prot. do, d,ÓOO 0
Gnardian Aasur. Kaat..oltappij do. 3,920 0
llidland B. AInar. do. elo. 1,000 0

De TUS8Che.~stoombooten ,-der Maatschappij, Passagiers vervoerende
tegen Lagere Pn}Een" zullen v~rzonden worden ..

NAAR RNGE.J.'~D EJ' II,"",.BURG -
Op de volgende dagen, te MA~EIRA aa,nleggende :-

DURBAN, Kapt. ITOSTE,jmntrent 15 December.

DE B.E1ZRN iAlfG8 DE XtTST ZtTLLBIf !UN I

lU"l)L K08SEL,JUAt. A$ABAAI. OOIT LORDD D' !fATAL
ASIATIO, Kap~; B~:N, omtrent 7 Deceinber.
liAAa _Vgg ..UoI!'IAoG...., ....~,,&Il.a&.I!I~

" ¥OOkKapt. ~A.L"'''''''~'''I.'''-''

HOLLANDSCHE BARK
" MA ASNYMPH."

TRAliSPOB.TBE~ ORG}l
~TELLENBOSCLr.

WAARSCHUWING!
ONICHft NAMAAKSELS

V.lIIonl

NAAIMAOHINES
WORDEN

DageliJbbet Publiek ~.de handengeepeeld dOfl
middel ftIl allerlMliaten;vooraf op"del!graat
dat zij gemaakt zijn naar het

SINGER STELSEL.---
leder Machine Singer heeft dit Ha...

delsmerk: op den Arm.

Die een Machine Koopen willen dienen hier
sergvuldig op te letten, opdat ~J mt'(

mialeid worden. .

LET WEL.-De eenige Kantoren in Zuid
1r&&r N..aim&ehinesRCCursat kunnen
worden mjn die van de Singer
eobappiJ. Er zijn altijd eerste kl&8le
op de plek,

KAl'lTOJlE!f I

22, Groenteplem,
KAAPSTAD.

19, Qufenstraat.
PORT J'J.LJI.LI<U)z)!lI,

4, OxfOl:'dstraai.
OOST

Kooplieden
op

Liberale Termen
voorzien·

Aan Boeren en ........,...W&

J. ROGERS,
llarkt· en Algemf:en OoJlllDiuie

NO. 8, NIEUWE MARKT,
KAAPSTAD,

VERZOEKT belef'f,leliji: om Peil deel
oDdenteDniug VBn d .. Boeren en

te mogen erlangen,
Bezendingen beatnande nit alle IOOrte!

Marlr:tprorluktRn &an hem toegezonden,
1"0 m..~ spoed worden ...a1\rj;enomen
ui tnchton de Hoogste MarkLprijuD er
te "erltrijgeD !.t·r ~oldoenin~ VIUI degenea
hem onde",~nn ..n.

KAApstRd, 8 ADgDstus 1883.
N.B. -Prompt... afrekl'uin!!'f"n, Voor

ge MaDden, ens" zal good gezorgd

Iiti
7,OlD"H'RIKAANSCHE

lt 0NINKLIJKE w..a,.&.uJJJ.",""

r) E !'t.oombooten dezer Linie
.,.an Kaapstad naar Londen

anderen Iljngt!d~. ,ia Madeira eo
mouth, te SiDt Belent CD AaCencion
lel!gende op ~paalde t088ehentiJdeu.

Ore. ~.-BAWARDEN CASTLE,
:M, P. W!BSTIR.

Dec 19.-GRANTUl.LY CASTLE,
e. B. YOUNG.

Jan. 2.-BOSLIN CASTLE, Ka"t,
JONES, R.N,R.

Jan. 16,-URUMMONr> CASTLE,
J, D. JEFFRIES, R.N,X.

Jan. 80.-NOIlHAM CASTLE, Kap!.
WINCHESTER.
AMDUSCN 4' IUU,UOlf.

DE NIEUWE MUNICIPALE MA
YOOr deo Verkoop van P

eDZ., zal geopend worden aao
deu Weg, Woodetoclc, nabij
StatioD, op

DONDERDAG, 13 DEC. 1
Verkoopingen te 5.30 n.m.

Net baiten de Kaapstad.cbe
ingesloten en ~chnt. Uitnemende
ling en water. Markt"'Kten op eeD
minderden Schaal.

W. BROM~HRAr:

I
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