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,lI5 deler, 1111
YIIl den Eersten T~ein., pqb~ek
uit de Marlctkraál. te WéUi'~IIOIl.

lU1reD"';an~le 05~n en P.arden· sijn
111~ek~~blen met S0l'lr ep,ebra,t doOr,

,J. J. JrfAJ.A,N.'
I't Ju1ij, 1819.
Pen •• " 00., .,.,_..

1 ,
Knobel ..
v. cl. ¥er" e, .)'Aan.
dil VUlleN. ,
GoldtcJuDidL

. T!lJ'r1. .
J. VRIII Ren.bul'll'.
NOI'J{~b. :,
Lin~nbeJ'lf.;

~.

J•• ~e. P.'"r~,'14111,
I j••r ....

, IAugustus as.,
opl(eaae1de RIe)~, iq, eztr. conditie,

' .erkocIJt worden te RIEB8BK8- Ib'Jrt._'wt. ...
op de plaal' Jonkerahoek, 'an d,
WfLLBK lURU. ~-"'~~::,.li1.';"'-'I'!
BIUJNEKE & WALTERS.
ij 187ft

.~1LAo4_g " 00., AtJlapra,j .

nn'.n ...." ~án hel bo~e"gtmOelQde te ,
dag eo! datum lJiJ latere '

: ' I .' '~I I ,-.. ,._~__

BENSUSAN &- có.. ;,,! !.
BMI]\"~r
HCf't':ieid •
A:O'GU.u\d .
A:\.ieelrnier
WHrnitb IRiversdale)
L&c~ l.il1'V IAliwal N.)
,. ~

t 1 J;ran8vRAl)
'rp'
\\ est

'"t..r;: -
,·bur:.' •

- :.C:l '0 -

-,

arCI~)I,lnllStrU ....boseh, op omtre.,t .eJij.
va~ ;'e S' atiolll Klapm",tI eQ

teil HOO~.l KOl ;,~ar Lan4,oed
800 A~r,'e, gre,',,,ooe le ..' <lotto-il,

aa' 10uO of 2000 AC'H
J'dI]'nJ."·d. b plant m~t omtrent 100,&00

.... ,." .... "'00 Lil1l e"bo6l1Jel', 1000 c:lilf~reote
U011",001lDI)I pn ":rl (I(,IOOt Eik~nboech j 1I.. ~~lkt

op Kloot., IOb.al,Hel~.rij
Er is Koede Weide' voor

e Bokkpli. Brt LaDdk6ed
Buit ..n>!.b 'uwen en been el'n .

StI,ndliloullltaden Stroom Loopend Water
plRate been. ' ,
bij Q. L. MlIIarllG, GoonrDe-
, boek VIl'1 de Dorpatl'lUlt etl

'e Stelle r,boseh. .

Bzécutioll of the; J.,I ......... ~.
DiaIricl1; Oourl, !
p!aett:,- , , j

1

I .. ,..

-,

of

,
VAN

.' (;edrf'S!itl'rtie Tnk.,
lan 3 tet I Jur.
(;,.ll'ude u ••~e ,..I tet
6 jaar.

"
Dorp

pDingsdag, 29 uh aanst.;
vaD

li fEN op,gemelc;e Pil.,rl en Ez-III, in d-n
J " ',.'staat "'!(t kocht BJ . groot" zorg op-

rubli,·k verkoeht rde n ,.p het Dorp
J.... I,llry.,.

P. J.
. .\t, 17 Julij 1879.
J. S. 1IARAIS ,

,,& CO.
VlaggebulC, Stellenboeeh,

1ft.1000~D of' Gestolen : ~en groote
BON 0, o~~.rrnt 1 jaar end,
e, .tae.rt eenigzills ",krnJd.
terejll bre'lgt, ral een Pond
onlvant{ell, en die denselTe

" reat-II worden belro~ktD door

R bij .ieo de K.lFerm.id ol Me,.'
IIIOIP aankomen (If wie tia ..1'

ordi y,ient:ll!lijk v.noch, baar
, le nemen of kenni8 te geun

eekeude, Zij is den laden
mei een p rtij ,Kaft'erjoDgeu,

ef'i pas hebben YaO J. J. 8. DI
fan deze kenni. geef' lal belOODd

i

Fancy BI4uwe Tijk, enz.
Roode, en ~.' : ,

, Gambr~on,Dri,l, ellz.
ell alle kleuren Garen

JD jil. B.1ru"1. Snide~ ell Hagél U"lw,,'r~1I,
Lakensete en Corduroy

.... ,•• i!..... " "". __11__ .1., .. Rooat', \Vitte, eUIIf.
1 ,

leurde, v~rseb~idene qnali
i'A1nolm~ T~, Leghorn, Stroo, e

I • i .

lkkleurtJei. Wol&m., Bruine, ._uw,....
Ol i..,~allQ, Sardijn,tje.,

Jlicket., ODd er-C. J. AOKERMANN.

D. GORDON,
EELKUNDIGE.
, I'AA RL.

Hemdell-.utJOOf'
waren-K ••toor, '

.. ' Macaroni, ~nz.
~hkwa,.en-Bdrd.n, .
ij"~en-Ll'dekan .
, ) lIi ..ren, Zeep en
lr Sikhis, Schapen Jil' ~"h."",...

Mf,en1Derk-Jo8epll
,~: LepeI8.,ena~

Gl_CWtm-Kar~ffen,
H~moniums, ~n.r'~~rtilri.~iJ
Bl.ken KOffers)nr:steuepoi',c.eJ
~Men-Pom.de, :"'''''''n..'·'t
~t~.

, op Zaturd'll(, den 19delf,de&er,
f,i88Chtn Z:OIl. de Ecblg",,~te

F. v,ll'f NIEKF.RK, H's ,pon.
I Jutij 1879.

te Smithfield (O.V.S.) op de..
jL, van eeue Dochter, de g-li ..f.

v.d.Jd .

, aan mijne. W Oiling, op :~edeD
in d<n ouder lom van 81lJ4ren,
dagen, de WelEd. beer J~co.us

......,... Iii.. Sr. Diep betreurd.. ;.

J. P:THEIlON" Jr.

mpde bekend gtDiaakt, d~t. ~et
in Zij lie ondoor~roll~chJke

behaagd htt'fL op Zo~dag ",aohl,
, mij-.e t .e.'ergchef.le ,Eoht-

N.l FU,N8INA OPPIIL, DI! eece
van een weinig meer d,D ten

derl~je,ull,I1IKlen ou ierdom 'r.D 16:j ..ren,
door den dood ,a,,1 mijl.e

. em, n. Dit verlies is mij )iilerat
.. il.; zwijg den Heere oot"'oedil

I
Il den bedro- fdeu EchtlliPnO!ot,
M. D. 8TRAUS, M. D's'l.ooo.
W. J. TERHEY, K081er. ,

i\ , ", r, Juli] 187~.

DE VOS & THERON, VA1Ildll-:AGiJDa.

~,~aFll'lO

I;,,, '1 ~Ia.rinc-Sergo, T
:.' l'rijzen , alsook .
Kl,l\~u. Jongeliedea,

',. h"'11 en U18teI'8
"walit.eit. Pilot eu, ,I (-!'sMantels voor J on

" ,. ~'raIl8che Schoenen
" , :,.'0 ,Paar Overscboece

CUl Diigebreid
, en ZeemaD8pak

Kleedermagaaijn ~

, rerl.ngdJ en d.
t de Damen~ 'a," zij ue-Borgen 00.''' .....
J. Q. ~[JER, Waam. ~'!t.iri •.

Ka*iooOr ,an deo ÁlrleeJiD&sr.ad,
1iC.llcuboacb,; 17 Julij 1819.
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bur~, HOloa~p<l(lrl
Waterkloof,
Doornfontein.
Nooitgedacht.
Droogfontein,
Zuurfontein,
'l'w~loBt"iD
Lndv Grev,
.aaai Nieuw

. i
er ~. ,~,

waren >:e"ne
h06<,!é nRl\md
wel lie ik het 1I',1101',lIen
sprak de boop
h~J(I.toe.tand
hunne die1eD '

I

.,.__ ...,~,~:lIIal~:=~'_,_..., ,KA.APST.w~.

CO~T~'
'.'

~f...
i

tegen .m~rkw'llrclig, -LAG
KONl',4NT Q,EL.o le

1'olle yoo..ijeel 1'.ut"kleillc win
DE·SCHq-LDEN.
\',ln in de 'oronie gemalIkt,,'

~, J

'. Ik tlonl$:. <tAt d .. ht...r .... "'''l''~",."
" ... JUg., "Iji" j"lf"n 'I'.tille kOOIt.",
11611 VAl. ~m'",,4eRdc ~kittg ..n
HU"ne Pi.!!. 'I" '00'.1 Y. r.li~nell
"e, k ..... rJiir 7oo,.el "Ill

d. bOMIalli;:be.r,.'n 1;,'lrFft. "e
bee'ell CIl4J;.La' & MG. lleëx.pos.
dedoll uiet .'1 .,. bun, a.. 1U' de
.rd .... llfll( g <.IbWe'·r •• n:

1, ~'M.A.'MUO'
, JOHN Sl'~INF.R F.O.c ....B..
, i , '<le ".rrJlICb.
, ,1878.

D •• t~Dbénen
oopen, ht'twelk hen in

le peiell, d•• r er niets
Daar Nieu" EOjf.land keerde ik
GTI'y, door Strijdpunt en Zuur-

..w""~u .. u. en zettle wijl)e reill'OIrt doer
D4Ar J)Qrdrecht. YaD ""dlrooll'te

O1'6r, den Storwber_B' IanIls
CI.p~tsfonteiD DRIU'(,lu"en's

Thibet Park, TArkRlllad, Low-
deu Kalberg nMr de ,diatrikten

met in~p VIIn
• Rietf<!>ntein, Blinkwater.
p Rllnd,' Fort Brown, enz.
Alice, l.langolhm e. aDdare
Ooat, wEjn 101ft l'erlengellde
WilliAm's Town en Doet Lon-
in Kafferland, nur WRt'H-

Il RAn d~ J\Abousie, alsm~d.
ran de lKeiw~-, BIaDey-°l'n
e ik ln de ngUnI! 1'an

ik ill bet bijzonder mijDe l1li0,-

beri~ten, diii al!l'eqJ~en venpreid
r.cbtC!'tDirgaDg van aenifl:6
mijD" aandacht .. erd 1'1l-

&anfon en Altanie,
,ale de rijkste wol-

Provinei.,
....',rq."'~'''J'' lteaIDI'I:>ll:e.D.'lID geen nut

Di t "'18 in werke-
11~ttb8!!S een welbe-

8chllpl''' Illecbts met moeite
lOO ernstig! en !!'Toot is de sterf-
lalltste weiDi!le "reD, dAt een
'kt onrbleoe is 1'8n eeb.pen;

bevreesd t.e liJD om bUllne
tol bet houden 'lUl seha-

.jtl(IN'lVer·Dzail ik, Il;IBt Uw ver-
n l'nn di~ rapport, en

vend~ over die &&ken
t zijD jZ'ekomen, ,,6órdat

en Fort 'Beaufort binn. n-
kWRlD, waarnD heb ge~ gemaa.h.

ZoQ&ls 1lO',e~ljI'lImlli~ heb ik nie,. nieuws Tlln I
publiek belaug te dat ~ 1"l!'J!'en, WRt de
zleht'1I betreft, erzoeht, dill., deze TaD
,denzelfd"n Bard die "'""t'(\l'er ik reeds in
.. Joe vr06gtr. rappprten ,eral"ll ht, b
~.'dl,,"d, eli Ik geDutlg~n le~gljn, dat die

~ektell ~eneesbaar sleehts op w~inwe plaat-
een voorkoman. wel te ve ... taan, lonjl'ziekte
ond .. r bet rund droes en IIOb urft onder de
~rdell, heb ik in Ik kol<~ni" lI'61i~n mn
dese soort van mljmo raadiuillg' te
dot'll vernJeuwen, illg: .tappen behoort
te n- men om bet fall allé dieree te be.
letten, di" aan dese zi lijdende lijn.

I ~

V,IJI lt '"111en

Drie SbilliDg'"
. .
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JK'CUSTAATsCU FAkrLlI'lBLAD" is
vele belAngwekkende, leerzamt> en
bevat, ARngesien het een bi j_

is, &00 wordt het "'!!'oor niet"
binnen kort door geheel Zuid.

.rd nAllr zuid, en van ooet naar "'Mt
Op het oogenblik is het Familie-lJad

DellRnl~w'eBkend, MDgelien daarin de ::JolJlIlld-'
Villi bet ~kwame weJ'k TaD den hee~
ARn: .. De Hedenl!8&g8Cbe Trans-

I1'OOr~(lfIlI" D« Lpreu wordt uil¥ege.eD door
" 1'1Ui OraDje VtijaWt8Che Burge ...
bet Dieuws V&llden V tij.tAat ook

beri~teD uit Natal, de Tran':'w
Jil\mantTeldeD en E\lropa. Int.eeke-:
D~ E.rpru, £1 7,. '6d. iD 't jaar.

III"Orden gemaakt ten kantore 1'&11 IJ.
&"}"'4!r'woe,,"ODltei.n. o. v. Staat.~AD1'.]

le ontY&IJ,e!l
Irordt \.11 eelJ~oudig en

I 1I'.t IIw&liteit .J. k wIlD-
S' gH",i.treerden Helm

Keen bijtÓndi:re &Grit lIeda.
R..f ",.. c.mtrenl detzelf.
Ter/lelMII op &aD'ril., bij
IDgeDieur,
-plei", Kaapstad.
het yolgonde &UoeD

~CllAPKl>t

VRIl den bovenS'emlllden
enwoordifllbeid nn draad.
van bet Mllge&Ute dier.
aard otilfenoc.t op de

Mi~delburg,
Poort, en

dialrih 001_

De oorzaak der zie
ien6esb"ren nri! is de
wormen in de vierde
Ik bell' gevallm VIIJI

plaats van lekeren
al8mt!de np eene plaa~
te ~ieu .. fonteiD en Door
berg, ~
lo het voorbijgaan mij vllroqrlootu: melding

te maken van mijn ,,<>''''''...... voor loetver mijDe on-
dervinding ,ut omtrent door~mij be.ocht op
de verschillende reilen. ik beb gedaan 'door de
kolonie heen, dat IftllteqcenOllmd8.c plaats,
lJournlllnteill. bet 'fan deD Jlteer P. Tal)
HeIIldeu, een der traaiete ',oor eeD bin-
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Maat.obappij
aan op Zondag

Yertl'Ok TIUl

J'l&<1811' op 2 deser
pallaeelrde de Dun-

vEMi,rtIOIMiI4l!t80'btatoom boot Y&D

v6órdat zij
JlJ""'M/J,u" Oanz.

de
bragt

ua·....... Tell:-Dr
en twee

Philip met
en den beer
A. Soba r-

;:1 jongej. H
rll,~R'nJC:)lI'. W. 'ames, A.

kind, mej. A;
C. St'aQar, de

Aa.r4ln8(lIn.~ Kenll~y en
W.lnnÏl,

J. Max"ell,
en Molinet,

Aankomst van

De J;u"rob,:11 Oastle ill ~!1&[la.!ir
aangekomen, Zij was
Engeland gestoomd en
en- twintig dagen reis.
zamen~teld alII volgt:
baai 2,. Port. Elizabeth
Natal 28, totaal 130. De ~aJl811!1L~lsclle
de volgende namen: Me'
deren, de farnilién A
mej. \Volff. de jonf.!ejj.
Philipson en Sinclnir, eli
Cockburn, Hnwthornl', "
Burr, 8.awbone, Siislshol7,
\\'illialll Shaw, E. O. K'
John Black, ·John Rowe,
derson Boesen. E. Allendt'

i Edward: LIewellyn, Sam
: Clark, W. MoMsster, Henry
. G. Bee.uey, Alexander
I Robertson, John Boundy,
I Morris, George ~cott, Jam
!Charchill.

De dood VBn prius ~"
'artikelel!l in 'bijna alle Il

1\ F ngAIRcbe zoowel als nnde
trenrig') ui-uw s w('hl aan ti
deeld den dag j'R de ontvan
,liet H. M. de Kouingin b
.per telt'''''!laf betuigen met
ongduklige moeder, wie zij
VOIf.!CI1.le,. vergezeld van de
een bezoek bragt. Het
allt' kauteu per, tel
~nrst betuigiQgell vali
iwen:len. Dc Keizerin, door
/;'eerl!!'sillgen, verkee~~e, toe.
~n wat 011'11 noemt krItieken t
lalle mogelijke voou~rgen

. !"'Y<'L~r'~~~I.!.!I_~ll ~_aIlJ~:6
'Lord Sidney .werd door d
Itreurige taak belast om er
lzamerha~d op voor te
[die met dezelfde maal brie
Lrerwachtte, kon eerst geen

IverPlt,ttel!'ellJo tijding, maar
"elijke waarheid uit officiele
IloochenbRar bleek té zijn,
[groot, cla.t zij voor eenigen
die overging in· eeue diepe neoA!(I!II~~Lflorn4~lo.

Do Engelsche bladen, UU'"""","
eindoordeal opschortende
derheden rall de outmoeting

~

et leven verloor, offiGieel ziju
betoenen zich uiterst geveeli
telde fe.it, dat -de

I"'ergunlling hebben gegeven
.~an gevaarlijke diensten; en
ervulliog van Luit.
etrokken. Dtrpers op
illder geraakt en tWlurdl.llrd

aak bare acbtelcosheid der utlVllIueUUtlOl en over
e onverschilligbeid door van den
ri ns omtrent 'diens veil den dag
elegd. Maar £Ie heerschte
n Frallkri4k. De het
lep wat z1j iu den Prin Om
an hun verscbillende on"""JHI'
ordt het volgende gezegd d' .
assagoac in de P<.i!fR :-" V
eud nieu ws is dn8 als ecn
~oofd ge.allen ... De Keizcrlij
pe tdegrnmmen laten OilS

ngerijmde, dwlfze hoop, nog
ekoesterd door hen, die
egCl~:;pocd· te gelooven, al
ij rlen strot beet. Als d"
n dal. moet l:e ziju-gevoolen
Ij kc kracht om te klagen,
ogeliJkheid om te weenelI.

ti ageuLeiJ die vernietigt. J
I geutie, veelbelovendheid
evallen in het glndsche bosch

\ 'cugdegilJen van eenige
eeu, dat kan niet wezen I

z~o. Arme jeugdiger Prins
d en ik diende l1let al de l;(x'l{c
z cl, op wi~n ik de hoop, de W""V""r.-"'
lanêl ge bou f,' rl hAd de t.rots
giug-brj ia lliet meer!"

Hct sprel'kt van zelf, dat"
ptrtistischei pers, de dood
t~genovergqi!ltelde beschou W
a~bt wordt1 de oatie
~n wel nidt wl\llrR~bijnlijk
niet onmog~lijk gevaar, dat te
héchtheid der Republiek kon

*
Te1I!}'F ~egt :-" De dood
n van ~apolcon III is
sen, dio: voornamelijk t.r<'"~,ilï1

h9t onvorwachte,. on
mpn verkeerd zou Joen
scPatten. Het lot van ona
in$tellingen' waren niet mo'"UI~"v,en~
bestaan des' jongen mans, die
det)(je iIl de gelederen van l'tm ElIlI"~"";u"

krijgsmansdood gevonden
is niettqmill een feit, dat
il gesteld ,vas ,van de viJ
k. De keizerlijke overle
Sedan, maar die van Ans[.enR.z.
na-heeft' hllm overleefd.
te inc,'tnatie. Vnn nu

ijko parlij, l'en oud
"""\iL",., digitl ideën, waario

aaueen en Het
Ieven !" tJe Telegraphe.can·twoordt ........~'u.,
die proklamlltie lonter, ~Iast is. de inlzetHltlfde
hoop van den zieke met' hét docxll!lgero~:cbtU'iiD
de keel. " Neen," zett ~e, Il bet A.ellZ(Jt!'fJllllaaJ
niet loven. Giatereu' w~ 'het in zijn,
stuiptr'6k~ingcu; h~en ~ :bet.~ood."

Men zeide dat PrlDS M~t zloh naar MJwI~l,ila
zou begoven om h.t Ijjk~too mogelijt,
gemoet te gaan i,; .

Uit .Italie verneemt:-lll4Itli dat het nieuwIl .
Prins N apoleeus dood a~r diepe ~llaaStJII.'D
in geelltelijke kringen vlhlAgenheid en
tenis veroorsaakt heeft; Pe:jonge pri~a
peetzoon van pins IX ~ wBrd gehouden
deu meest toegewijden.z~n der Kerk. V
dat zij nie in het h~l der welreJ(lltllltê
wngt des pauadoms I@lQOveIl. eo die
mer hoop ef vertro~~ v'erlie2len.
erfgonaam van het ." ~Elizerrijk 90k
Behouwden als. denka~hte:' der
Ve Paull heeft onmidpeliJk eene lielell'lnlIIBO.lHI'
boodschap .van rou wbekla4- J1iaa.rEngeland
dell. en Koning' Hnmbert ~6eft hetzelfde J{ltUI&!!!IJ"1

In het Engel·cbe J[09~hnis heeft de
van Cambridge twee lijoj~n voorgeloeen,
hem eigeubaudig op 2~· Fébruarij gelllCtl!N •.,1
"en un aan den PriJj)· ter hand
om hem, aan te bevtil.~ in de:
1('llde olltvangst van ~d' .
SII' B,l,·tle !"rel's respektiti#lijk. Beiden
-~-"""~r ~ ,1.3 '."'--11\ ..1jC7--.--,...-L

biJ het Engelscha leger, ~.erzocht I..,,'
krijgsmagt .in Natal té ~~n dienlt
lie R(·t:u,·iug had echte,r ~meend dat
knouelI toestaan~ maar toeifllejonge
Uil t:igl'll be.weging der!~ wilde
toeschouwer, vond, de ~ring
om zulks'te weigeren, 4)~ ~rhal
Hertog dat den prins de h~ zon
den waartoe Lord Chel~rd en
Frere in staat zonden zi~:, Il Mijn
zorgJheid hem aangaande i~"80brijft de ne.n;ofl'~'"
"dat hij al te dapper,,en e1'oortvarend
voorlezing die!' brieven ~e;ijllicdde met het
uierk, om te doen zien; d(tj:d. anthori'-iten
Engf'll\nd althans nieta g.n badden (jat
leidill~ kon geven om den ~ns in
position te plaatsen. Tw .. ~eden
gerhuis badJeo bevoren,' ntQtien aaIDg.,I[(,ndligJfa:r:'~~
in betrekking. tot des prib"'r( wezen
bij het leger iu Znid-Mrilc~ 5

Sir Theophilus Shep$toq'l is Dingsdag,
Juuij, in Ellgeland gearriv~(d en dadelijk 0
Zuid Afrik':1&nsche ungj!legénheden on
handen genomen -door dell ~pporteor Yan
Daily News. Hij liet z~ch(,etPhter niet ui
pen eu gaf zijne opinie orfl~4e
wending, die de zaken' o~ ibet.
sonden nemen, "'bts in iilgemeeu-' termen
kennon Maar daarin W~bij positief, dat
uiet geloofde aan eeue vel'8ta;p~houding hoe
genaamd, tOllschen de 'r~davaalsche
en de Zulus, of dat het ooit ., de eel'l5tgen
den tot cene uitbarating tem de Regering
komen. Hij geloofde np ~~ne zijde niet
ernstige bomooijingen tegen ~'de Britsche
ringswaatregelen, . eo kon, ~alis' niet .
waarom de TraQllvaal: nill' ouder Hr·It.sl~lilll',1
bestuur zou blijven! {~~.

In de Londeu Gazette w~t
dat Kolonel Wood en COIIjálissaris ;:Hr'lCII"all~1
doo~ Hare Majesteit zijn .áajtesteld
E:ommandeors on KoloDel ~IOU tot .H1'OOuelrlil
van de Badord·e. . ~;

• 'I ~ ~

'" ,Vnn Petersburg VN'neemt ~eD per telegraaf,
dat te Kieff vjjf-en-vllertig'~n teregt.g8llteld
zijn als ledon vali geheime ge~90t,chappe~ Zes
werden tot gevangeDissttaf.))teroordeeld eu
rest vrijgesproken. Iu W ~ChdU is lien
man, die eon pos~ bij het I~r bekleedde,
vonniStl tot· levenslan~ ~terballDing naar
Siberia, wegen8 het vérsprei~en van revolu-
tionairo opinips (.>nJer de lIQ.ldtil~u. Het gerucht
loopt ook, . dat er belangr~j~~ Toranderingr;m
op til zijl' in het peraoueel' d~~ Regering. Na-
tunrlijk wordt er niet gedlU:ht:aao de wijzifing
van do regeriugsbeginseleu i~J kon8tit.otione~en
zin; maar UIt de bedoelde !~raodenng leidt
men af, dat het boogste g ... ~' ~de noodzakelijk.
heid van verbeteringen inziet~': .

Biunen kort zou de Koili.nr van Spanje een
togtjo door de greusproviilciiin van zijn rijk
ondernemen. I.n Madrid gêfÓOf'de men stellig
aan het spoedig tot stand ,k~m'h eener perIOOn.
lijkc alliantie met het Ooatellnjksche Keiz.e~ Fia08w'enscllte
huis, maar even stellig wordt iJJ diezelfde stad lW~nlnl!'
ook het tegeudeol bew&r!ll.· :,. ' ,
Ik Duitsche veldmaal'JJCijlilk Graaf Man-

teulI'cl zou binnen kort gepi'oltJilmeerd wordeD
als Gonverneur Tan EIza&.IiI;)tharingen, aan
welko provincie dell rijks obl.iigs zeJfregering
iJ! tocgestMD. In do Dnitsene bladen wordt
.ccl bctcckenis gehecht aaj) ~t feit, dat Prin8
GortBchakoffdoor BerIijn ge~rd is, zonder
con bezoek te brengon bij Prins,Biamarclc.

wijle WlW'Op dt meer-
fen n~ te w.rk gaai UlIo'enDeg
de ad.ren le doen ,tullén. 0.
dit j$Ar j,!.at doen &ijl) rert.
surplus il, gaa~ me!I het laud

bedrag lIelaateu. Nu wec.I t met-
oye mlinistefll niet jrenQeg geld

meer lOOjlltrekken in de It"daAJlw
09&ten aan~eeteld worden;
o n~n! flleu heelt ook ont-

teQ~en'''o,ord.ille parl.m.ntabuis te :gevaar-
lecon.beid va~ sommige on~r. wetge-
l.mmers d. heer Plltaraon it io &lipt,
ta sullen stikk~n. Een tweede je "'Mr
ook .iekte op den hale £&1 haleli, waar-

---J-'~J-''''~-hersen,koorts o~ i"t;e derrelijka. De heer
.. ker ~ IÏnki'1gt; VBD daar 4at hij &00

trek. De Ileer Vi.ltceot i, ~..reeed
illdjt huis blijven, zij niet ~et,het be-
zullen bejl'~end "orden W bueDe

'Mul' ~o;t Yllrgrooten fan het
P&rlel~81~~p~lOuw ook der ledeu "entand meer doeD

het nit tA! !!ievln geld toch nut doen.
ba.~bo'uw ik' d. drie fBlioemde voor

tn .tede gelel
te gebruikeD , de te

ver'nul~lIelJln of om de DeI~I~Qe beliUtjllll~n InindJll
.te ~jlll,

Dot ooit 0,",
op de wiinoo.ren lOt-

Mij dllHt bet bijna.bettr: i. eea
eeD eurplUi te b.bl!en, al•. men dp d••
, Ianda geldeó wil qq1tpringeD. .' .

het .pvelg vlLl1,I de .. onnOQdii.e wt-
dllt .r over een paar jaar "e4,er een

"aar moe~ dan het fZ'eld vandaaa
er "edM -4rordan ~el"eDd. &Ia.

gebefen "O~IID QW tie IIChitlden te
ben geen ~nlUlci, ..., mlUU' dit v(lorapel
op deze wllze ~I voortgaan om, loodra

balaDl il, dub"'l dat 00d.rt\g uit te
, credi.t in bet' buitenlaDd dab bod.1D

dat wij gera~bikt lullen worden
van hAnl,roete koloniee. Ik,bi,d d ..

1Iiel~,ve:N den killen ajl btIlutin!rbetalm tijd
scheppeo "~rdllt zij verder 00-

op elkiW gut! It!lpelen. .
'Ik ben

nEI.~8nsGBItT4LEn..

1, ,
, t

MAR~TBERIGTEN .

de sluiti~ der ~ol9'eiliugen
er nie~. bijlOnd~1'I van de .
te verUtllen. V'oor de veili.Ulen

nD'nio1~n. waren in iLondeli tCltldll1
~an op hetselfdeua· ltnudei in bet "'liI,~vvu

ni.t ~rscbijnlijk, dat
'verbeteren), Het is een ",n~"IPIr, .. 1

'de EngeIaobe koopers ill de
wa....~,lt~ 100,000 bIOen mlndel' ll6JlOOlen

betzelfde ti{dvak va~ het'jaar t'UIII'Or'f!D.

.a.&I.1IB1~TeleJ~men van E
-+;·--1
DAKTUOUTB. ]

Lon'den,

J. Y. PI!lNTZ JIN CO.

'i Wellington, Losse Goedereo, Y&D

DE VILLllrRS H,URI! EN CO.

QO·~J,,"J.'l.Imuts Statie, (lsaen, V"" S. V.

J. 8. MARAIS E~ CO.

van E. H.

Vee en uuss.

\

Lond~, '30 Junij,

van b~t 8Bste regement,
krijge~. Het Turksohe

den Khe4ive niet toestaan
verblijf1te houden; lsmaël
naar ~myrna.-Lord

DK vos EN THIRON.

-WorOOIIter, Os.eg van P. Jl\CÓhe.
BARRT FN NEvlEN.

diat. ~bcrt80n, Stl'oia-
J. du Toit.
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