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i{,RIEBEEKS- KASTEEL.r---- HOLLANDSOBZ-UDfCIJNEN.

UITENHJAGEen GRAAFF-Rl:£INET TAK
Treinen ",ullen d_gelijks vertrekken van Port Elizabeth naar Uitenhage te 0.15 T.W..,l.lii,

4 en 11.10 n.m. Zaturdags zal de ol n.m. Trein niet verder dan Red Howle loopen.
Zaturdags zal eeniTre~ van Port Elizabeth n.aar Uitenhage vertrekken·te 6.11i n.m.
Treinen zullen v&n Dttonbage naar Port Eluabeth vertrekken te 7.30 en 10.U V.m., en te

3.25 I'll 7.bO n.m.
Zaturdags zal een Trein van Red Ho~ naar Port Elisabeth vertrekken te i.15 n.m.
Zendags Treinen zullen van Port Eli:r:abeth naar Uitenhage Tertrekken te 9 v.m. en 11.40

n.m., en van Uitenhage naar Po~ Elizabeth ~ 7.30 v.m:.en te" n.m.
Dil Tremen tusschan Port Elu:abeth en Uitenhage ZlJn vermeld.
.])e ewige Trein 'tU8schen Port Elizabeth en Gra...ff-R..inet zal zijn een Trein die van Port

Elizabeth zal vertrekke" te 9.15 v.m. Ma.andags., WoellsdB.gen Vrijdags, &&Jlkomendete GruW-
Reinet te B.b5 n.m. ; e~ een vertreltktmde van Ot-aaff Reinet te 5.30 V.m. op dezelfde dagen, UIl-
komende te Port Eli:r:abeth te 4.30 n.w.

Het Publiek wordt verzocht voor v~rdere bijzonderheden de PUBLIEKE TIJDTAFEL te
raadplegen die binnen kort uitgegeveu .sal worden.

A. W. HOWELL, Directeur VIIOIl Die.ut.
Hqofdkantoor, Kaapstad, 4. October ISM. MA

2UID-A'lUKll~80B I•
KONINKLIJU M4ILDIBNST
DIJ " Oa.tu .Mail p~': Jl~pi;.

I·,E ~toombooteD d_ t;.mie ..... khn
I "f1I,U Kupe~ Daar LoIldaQ .CIm tien

uderen Dinpd~,_ ria ~ fill Pl1.
mouth, te Sint lIeleDa en lJcendOD au·
leggende op be,-alde \a-+entijdea.
Oot. 29.-GARTH OASTLE, Kapt. R. Dmr.

Noy. 12.~~OSLIN CA8TJ&, Kap*. Jo.u,
B. N.R. .

Noy.26.-NORHAM CASTLE, Kapl .A.
W IlI0DliTIL ; •

Dec. 10.-fi AWARDEN (lASTLB, Kap'-
Jd. P. W!BI'1'&Il. ~
.umoaoB &~JrttlBDOK.

I Aleáta.

I)E Beerea J. T. POCOCK 4; Co. makeo aan huooe VriendeD, de WiDkelie~ eD

. andereo over de geheelo Kolouie bekeod, dat itij de prijsen banner w..lbelteod~
EOIITK H"LUllDtCU lhDICUlIllll t()t li Shilling. por l10sijn ."rminderd bebben, en air"
aadere artikelen ooderbnig lijn aan eeD gelijke nrmiudering.

I.IBEllA.AJ. D1SCG.~O 'YOOI' COJl''l'AIi'l'E B.00.l:lL5.
~LLB OI/DERS ZULLEN STIPT UJ.TGEYOBBD »OllDBN.

TR 1£INVERAN DERINGEN
IN wimmi-G TB '1'BEDBN

OP' EN IVAN AF MAANDAO, 3 NOVEMBER,1884,
DO D.tTUK V4N DE

, ';'"

NAAR ,O,E ORANJERIVIER.

ED GIBI~WOOllJlYl&
In het beste gedetJuLw_Bree-
itraat.-Zes Kame~ groote Keu-
ken, Badkamer, Stil. Kelder en
Pa.kke.mers.-Men v~rvoege zich ten
Kantot;e v~ .di~..Bla4

60Z\L\I:E VeTTE SLAGT-
OSSEN --

Op(MorgeD) Vrijdag,
24 DEZf<:R, .

'Ir LJ Y\ boveligemelJe OSSD
lj lublick worden Verkocht te
HAl'J/CTS STATIE. Zij zijn
Iet, el ZIJIl opgebrngt door den Heer
JF. BHHTMAS.

LJl:: rJLLlr.:RS, FAURE & ce.,
Al'SU.Gua.

OE Heeren J. W.MOORRRES &. ce.,
Afslagers, Malmesbury, ZijD gelaat

PER PUBLIEKE VEILING TE vss-
KOOPEN, op

Zatordag, I Novemb.,
Dl'n gehrelen Kostbaren HAND~LS-

VOOKRAA I', behoorende aao den Heer
R. LAlfN, en bestaande uit een Groot As-
sortiment ALG~"Mh.ENE HANDf~LS-
W.AREN, inaluitende Fijne Stoffen,
Breekgoed, Specerijen, enz.

Alsook: de LEVEN !JE HA vs, ens.,
bestaande uit zes zeer prachtige Muil·
ezels, vier Paalden, Nieuwen Togt\'9ageu I
wet Teut, Tuigen, Kar op Veren, t"t'e
Dubbel-loop AohterJ..ad Geweren, ens.,
er.z., rnz. ' .

Varkooping te beginnee te RIEBEEKS·
KAt:i'l'E«;L, te 9 uur v.m. precies.

BIJ DE ONDRRGETEEKENDEN,

, XeUilllal'f"lI ruu de AI~fmef.,e fOlJstifl: lie Vi,!) df-U A.

I!OIld, h'lamt'lI .; ..t de Pl'oviuciale fOlJstituti~

voor de "aapkolonie.

BOF~l~Yl{ & REGTEl{.
De tegen~:!::.~c:.;:'~!~~~aa!~ ~:nd;~~_zaJ Terink. BA.ZÁ~R.

ken te 9 v.m., en zal naar evenredigheid later aan De AAr aankomen; hij sal tuuohen De AAr _<
en Kaapstad slechte eene kleine veraadering ondergaan, te K.apstad te 7.6 v.m. ~komende, ~
in ~~. 'Van 7 .~ó l' m., en hij zal Vlm De .\ar naar .de O~njerivier vertrekken ~ 11 n.m·l de. DE JAARLIJKSoaJ: B!.ZAA R "f'&Il
Oranjerivier bereikende te 4.16 v.m. Gedurende dien hld zullen er geen Tremen Zondaga heLZnat.erWerq~pJ'UtlJKo-·
Avonds nn Port Elizabeth loopen. . oOk k "u.} ho'd- rei . ..>-

De tegenwoordige 4 n.m. (Snel Mail) ~,Maandage-Port Elizabeth naar De Aar en ' nl"f"'J :ome, ge ti- eo "0 en JQ -
Kaapstad-zal vertrekken te 6.4.5 n.m. en .sal Termeld worden naar De AAr; hij zal ook Ter- MI!:TH.OPOLITAN HAli_L. B~ op
meld worden tusschen Worcester en Kaapstad, te Kaapstad aánkomende te 12.211, in pia&ta 1'&11 DonderdJ.g, den 2$8ten October
12.50 n.m: op Woensdagen. P~~.tln voo, de Ol'1llljerivier zullen Y8Il De Aar Tertrekken te aaoataa.Dde. ue DeueD~aallea ODen sijn
11 n.m, Dingsdags en aan de Oranjerivier ~omen te 4.11i v.m. Woenedaga. vaa half elf " morgenI ~ NI urll r, ""ma

. Dingsrlags zal lien Paeaagienw~gen geheoht worden &&Jlden 3.S~ n:m. Goederen~ VlD dnA' en vaa ulleJdot 'l89eft Qre ill den &YODeL
Alicedale naar Cradock om P&88&gter.op te. nemen en af te zetten biJ die Tuaachenlltationa en "7' ;;

Laadplaatsen, waarbij de Mail nietzalopbouden.GedurendedenDAI.~p.ng 6d.
Zondags ~ een Passagiers.agan gehecht worden aan den Goederen~ die van Port Des Avonds ... ~... la.

Efuabeth zal to-ertre!d<enn..ar Grahamsstad en Colesberg te.6 v.m. P&888g1er!:r:ullente Gn- lli:nclerenJlalfprijJ. !
hamsstad aankomen: op denzelfden dag te 2 n.m., en te Cole6berg te 2 n.m. den Tolgenden dag. B"~--' G id fA........ ..n'

De tegcnwoordi~e 2.45 n.m. Trein-Port Elizabeth naar Bandllat.-Zat1u'dagB, -.l te 1.30 lJ"'-a",n Ja e o"'_'~. 811111
n.m. vertrekken, te .&ndflats aanko~ende te 6 ~ {Juts van i. lO n.m, dank ontvangen ."wo~ea ~r MeJ.' J. 1.

De tegenwoordige 6.1~ v.m, Trem-Touwsnvler naar Kaapstad-ral te 6.40 v.m. Tertrekken Koné, Z-pUD\, 14eJof'~r~ST&t'rI.Q. JOO.f.,.
en zal naar evenredigheid later aan alle Station~ aankomen. .traat ;Mejnfvr. LUCIJlonfTuio81l ; ile,;afn.

De ~egenwoordl~e 6 v.m. Trein-Wellington ll&M Kaapatad-zal VIIOIl Wellington. vert.rek- BoBalmlOlII OIl lij·mn. 4ttI--. 8traDd.
ken te 6.<10T.m., maar zal even als nu te Kaaps,tad aankomen te 9.36 T.Ul. etmat, Meimn. • O. Wlan, B.....-..t.

en :Mejnfn. D. DI JOBa., 0,. laremoDL
COLESBERG TAK. .

OPENINGco, -&T. POCOCK
6 KORTUdARXT8TBAAT, KAAPSTAD.

J. WELLINGTON.
5;
.~HEENTREINEN <Hoofdlijn).DE tegenwoordige 8 v.m. 'I'rl'Jin-Kaapatad,naar ToulII'mn-w 'n!rlrekbn te7.66T.m.

De teErenwoordige 3.65 n.m. Trein-Kaap.tad naar Wellington-u.} vertrekken te 4.20 A.m.
en zal naar evenredi~heid later aan alle Station. aankomen.

De tegenwoordige 8 n.DI. Trein-Ka&pa~ naar de AAr en Port Elizabeth-zal vertrekken
te 7.20 n.m., &6Ilkomeode te Port Elizabeth te6.46, iJlated. van 6 T.m.; hij u1 de Aar verlaten
Toor de Oranjerivier te 6 T.ni. en de Oranierivier bereiken te 11.20 T.m:

De tegenwoordige 8 nm. (Snel Mail) VriidaBw-Kaapetad naar de Aar en Pori Jilisabeth-
zal .vertrekken te, 7',30 n.m., zal nll&l'evenr::t:, b,eid vroeger aan de Aar lijn, ea ml tuuohen De
Aar en Port Elizabeth YeHlleid worden. amende te Port Elizabeth te 2.4.5 n.m., in plute
Tan 6.30 n.m. des Zondags; hij zal YaIl'be Aar naar dfrOraujaririer te 11 ~.m. .z.turdaal ftl'-
trekken, bereikende de Orspjerivier te 4.15 V.m. Zond",",; bJ1--Kaaa~I"""-
Colesberg vertrekken te 3.15 T.m. en Coleeberg bereiken te 5.110 v.m. Zondag.; OIl VUl J..UCe.
dale naar Gn.ba.msst&d te 11 46 v.m., bereikende Gra.ham88tad te 2 n.m, Zo:adaga.

De Tninen ~ de Ma1imelburylijn zullenialecbt. weinig veranderd ."..o~en.

Ve ondergeteeterlde biedt bij
dele lijn WijDPlai.k,· Itnuad

" NIETGEJlACBT ".. ~ ,~
Uit de Band TB 'OOp Mt, tot
den 26atea ()ctobe~

,JAlT CO BBlEQLIB,. ~ -
Blaau ... Vallei, V

18 October l8M ..

BOERENVEREENIGING.BOND ENA.
NU v t:R]{RIJGBAAI{,

~
jOfXin, \ fUe Slagtoss(m

OP 11AANDAG,
~7 OCTOBER AANST.,

ZULL~l'i opgemelde Ossen pnbhek
verk ..ebt wOlden aan KLAPMUTS

511T1E. Zij zijn in extra conditie en
lulleD zeker present zijn.

J. L. DU PLESSIS.
Paarl, ~O October 1884.

J. s. ~All.HS ~- Co., AFSL~GERS.

I .urrscu DIEM!:.'l', tegro HALVEN
U PRIJ S.-EeD gedeelte van den
Voorraad van een Fabrikant "al 8. Contant
tegeD Je yolgende prijzen verkocht wor-
den: Wit Gekeperd, ;)0 duim breed, 4td.
per yam j Wit Brocaat, 30 daim brood,
old. per yald j Hose Gestleept, met
bloemen, do., 8tJ. en 10td. per yard; bO
duim dubbelbreed, tegen la. 4\d. p~r
yard. Bovengenoemde Goedkoops A.r-
rikeleo zijn in 't bijloonder de aandaoht
waard van Hoofden YIn Hnl8gezioneD,
Hotel. en Logieshuishouders. Monsten!
worden gl'lltis geleverd door STU'l T A·
FORD & Co.

Groe!:tep16\Il, Kaapstad.

Dl\IE rrOESPRAKEN
OVER

Belangen .onzerBoeren.Publieke Verkoooing G.ELD,
V AN £.500 tot £10,000 op EERSTE

VERHAN DE~ op Plsstaen binnen
de Kolonie, tegen Lage Rente, is ver-
krijgbaar op aanzoek bij:

JOHA~ JANSEN &; Co.
. Makelaars en .A.lgemeene Bandels AgeRten.
Stan.dard Bauk Gebouwen,

Kaapstad.

'fAN
NAMELIJK:

LE rEN DE HA" E l. " Ite Scheiknlldede.· Drllif," deer Pl·of. Dl'. P.D.llahl~
do.

Di ANDIRI

2... Ite Sc"fi~llIIdede"Gisting," door f~O•

j .•,Proefstatlous,' door Prof. Ftseher,

LOSSE GOEDEREN
or ZUID~SCRI

Zondagsschool ~Dle (JonCe-
rfDtie, 1$84

r

De tegenwoordige 9 T.m. Trein-Cole8~rg na&!' Naauwpoort Junctie-sal Tertrekken te
8.30T.m. .

De tegenwoordige 12.6 v.m, (Mail) Zondare-Coltl8berg naar Naaawpoort Junctie-Ili Za-
turdags vertrekken te ;11.30 n.m.

De tegenwoordige .'i.30 T.m. (Mail) Dingadags-Cole.btlrg naar Naauwpoorl Junctie-zal te
6 v.m. Tertrekken. .

De tegenwoordige 6 n.m, Trein-naar Ooleebsrg Tan Naauwpoort Junctie-~ t8 8.20 n.m.
aan..komen,maar zal ~d&g8 en Dingsdaga niet locpen. . /'

Maandags en Din~gtI zal een Trein te 2 u.m, te Colesberg aankomen,/ DE Jearlijkscbe ~n·fere~t.ie va.n
Zondegsechool-oáderwijsers zal

dit jaar worden gehdpden te Paarl,
op den 28sten, 29st.n en SOstAm
Dezer. ~

De verrigtingen zuI{en den eersten
dag in het Engelsch ~n op 'de twe,
volgende dagen in htt Hollandsch
plaats hebben. Op d, "Thee Mee-
ting" in den Avond vf.n den 28sten
Dezer, ,zullen toesp~en in beide
talen geleverd worde~
Het Spoorweg Departement aal

op den 27sten !Jezer ~ de drie vol.
gende da.ge~ ~tour~a.rtjea n~r
de Paarl wtreiken ~ alle Stat-es
tU88Chen Kalkbaa!, K~ enWor-
cester, tegen Speciale PbJzen aan On-
derwijzers die Cmtifika.ten tronen.

Superintendenten tan ZOl'ldags-
scholen die geen voldo,nd gétal Cer.
tifikaten on lvangen wq)'den verzocht
bij den Hononairen Sêcreta.ris a.a.n-
zoek te doen. .

ERNEST C. !BAXTER.
S. Burgstraat, Kaaps~·

•

I'oeusdag, 5 ",ov. aanst.,
'JfORGEN.'i TE.V to ['CR. DE Ondergeteekende geeh hiermede te

kennen, dat op zijne Plaats KLIP-
FO~TE1N (POJ;CIUlJoiBUO), in de Afdeeling
M.U.lllSlllillY. 1Al".n het einde van de Torige
Maaod. siju komen aanlocpen TWIiB
KO&lJEN, d. eeue wit en de andere Hood.
l.>e l<;igenaar kan deeetve terng krijgeo
\egen betaling van de billijke kOl!t"D.

J. H. SMIT.
M.almubalJ, 21 Oct. 188-4..

DE Ondergeteekende, hare Plaats ver-
baard en een gedeelte der Loese

Goederen uit do hand 'fel'kocht hebben-
cir, zal op boYengt'melJen datum publiek
GoeD ,erkoopen le TW h.EFONTUN,
I"ee mijlen van de stad Worceater r-«

SO AanteelbeeatBn
8 Muilezel.
" Memel met. Venleos
2 1\ a' paarden
1 Frllalje Carriagf', bijkans nieuw
1 Kapk&1'
1 Paar Tuigen
1 Ploeg
1 ~Kg .. (Howard's).

lW IS}{A A D :-Piano, Sofa eD Stoo·
leD wd Paal dl:'haar MatteD, Aanzet-,
Ww::b.·, Kleed- en andere Tafels, .Kasten,
~ien, Veereo Bedden, Matn!88en,
L~eli:ant!'n en Katel8, Glaa- en Aarde-
welk, J<..eukengllreedscllap, Karns, Melk.
Dak ken l'U wat verJer op den Dag der
Yerl!.voplllg 7.&1 WOl den PoII,ogsbodeo.

Wed. P. J. MEllUNG.

,'lTAA}Wll iOIl.. o@rdez..delakco'p.ndie
, \' il8en ..aldo.ning Jre.en .n g.81181",1fOOr

het Kupsehe Paard lI'.aehikt lijn, terwij m.!1 Da
.oor d"".~I(den I·rijs Rl'TTBa'e beroemden Kolo-
Diftalil'elllwte H;NJ0;8 ZA (JEL kan bekomen.
Dit Zadel is door de j(sh8ele KoioDie bekend
heelt ilemai.hlijke ZittinJr, ..olie grootte. G....
st.llD~ld en i'"waarhq,trd .olltOlDente ~n.

Probe.lrt deYeerenZitting met Oomela.lt1ei.,seer
geoQ.felijll,f>nWoileD Zituql. Zood.la,Tui""n,
en~., nAAr Rllepatronen ol tt-ei.eninllen gemftll)l.t.
O~p" Zadel. u ni..uwe 0Pt!ellla"t., .D reparatier,
be~oorlijt. jled ....n. Orciefl worden door tWIIIChen-
IIO,..t nn iood,mm bandelaar lo4Ignonden. PUll.
li~en op aanvraag .erkrijgbur, on let op hel
ad....

:&. T. RUTTER, vroeger W. lNNES,
No.24 J )Rrlin~traat, Ksapatad.

N1J VERKRIJGBAAR, IN PAMFLETVOR~t
GRAHAMBBTAD TAK.

De tegenwoordigd 5.10 v.m, Tr6in naar Gra.ham88tad sal'te /j.3O v.m, aan..komen (Maandags
uitgezonderd). .

Een Trein in verband met de Mail va.n Kaapstad zal te Gra.hamastad aankomen te & n.m,
Zondags.
. De tegenwoordige 8.30 V.ID. TNin-Port Elizabeth naar Grahamutad en Crariock-w te 9
v.m. vertrekken, en slechts tot Grahamastad loopen, aldaar II&JIkomendete 6 in plaate 'Tall (.211
n.m.. .

De Trein nu vertrekkende van Grshemsstsd nll&l'Port Elizabeth te 10 v.m. sal te 12.30 n.m.
-rertrekken, te Port Eli:r:abeth aaukomende te 8.30 in plaats van (.(Ii n.m. De Trein nu van
Oradoek naar Alicedale te 6.10 T.m, in verband daarmede zal ophouden.

De te~enwoordige 9;;0 n.m. Trein vsn Graluimsatad zal te 10.45 n.m. -vertrekken (uitgezon-
derd Ma.andags en Zaturdags) en zal te Port Elizabeth aankomen te 6.46 in plaats van 6 v.m.

Een Trein te woroeo verbonden Dlet de Sne1mail naar Kaapstad zal va.n Grahamastad n.&&r

Alicedale vertrekk8n Ma&nd&gste i .30 n.m.
Een Trein zal Tan GrahamS8tad vertrekken te \I T.m. Zondags te worden verbonden te Alice-

dale met de Snelmail, die te Port Elizabeth te 2.411 n.w. zal aankomen.

Prijs : a Kontant 1s. (Postvrij.)
HOF~lEYl{& HEGTEl-{'

Groenteplein Kaapstad.r PUBLIEKE VERKOO~ING.

1.E Ondergeteekende, behoorlijk gtlsst door dpn Executeur Testamentair in
) den Boedel vltn wijlen den WeiEdelen heer JACOBus N. L. RBDELINGHUllI,

Sen., zal Publiek verkoopt'n op

Vrijdag, 3Isten October eerstk.,.
Een-achtste Aandeel In de Plaats Wittedrift,

Gelegen san de VERLOREN VLEI, district Piqnetberg.

Alsmede de Losse Goederen, bestaande uit~-
10 Beesten, 6 Paarden, 1-' Sohapen, 4 Struisvogels, 2 Geweren, 1 Half.'l.8.m,

1 Zadel en Toom, 2 Zadelz8tken, 1 Cupbourd, 2 Bijennesten, ~ Sofu,
6 Stoelen, 2 Tafels, 1 Kleederkast, 1 Klok, 1 WOistmaohine, 1 Wascbtafel,

PO'I)PL," RU,llS0 L'\V & Cl) 1 IJ~ereu Ledtkan\, 1Lamp" 1 Verrekijker, 1 .Aalllbeeld, Gebreide Beesten-
L, I ~ \ " 'feilen, Eeu Lut Timmermanll Gereedsohap, 1 Zt'ilkrib, I Zadelm&ker8~nk,

l'IrT:-it:LAARS Jie gewillig zijn : KA,:. PSTAD ~en lol Z~eep8tokken, 2 Karren, 1 Still Tuigen, 1 Aambeeld, 1 Hl as I",
il een BCHuuLG .I!..Bo UW ru-, .. ' Een lot SmIdshamers, 1 8êhepel en een lot VBn Glas- en Aardewerk.
hler up te trekken groot 50 bij 2b ZIJN bereId LIberale Kontante
voet. gtlieve,Il zich te wenden naar II Voorrahschottesn~ IDdaken op I Crediet. Bonus,
dou c' t' 66 cl lOd D Wol, Ango aar, tnllsve eren en, ~ecre ans v r en e
~0vem\"er iUllSt. anidere. Ka.lIopsche Produkten aan hen
& t f Jt 1 cl. ~

CO[)8Igneerd ter Verkoop op deze
'UW~ ,) wor oe ever . Eo arkt, of ter Verzendmg naar nge-

N, BASSON, lanu, het Vastela.nd, of de Vereenigde
Secretaris. Staten van Amerika.

Er wordt Speciale zorg besteed
aan het Sorteren en Verkoopen van
Struisvederen.

DANKBETUI&IN S. PROMPTE ArUONING.

Worcestt'T, 7 October 1884.

1. I. THEB.O., Af.lager.

Ververschingen,. en eene aangename Trip naar
de Verlorenvlei.

E.ht_[lLH. van NOORDEN,
AFSLAGER.

UNION LINIE

KONINKLIJKE MAILDIENST

31 MAART 1856.

Koloniale WeeSkaffif'r en Trust
Maatschappij.

OND-ERLINGE MAATSCHAPPIJ
V.\l..N

LEVENSVERZEKERING
VAlt DB

'KAAP DE GOEDE HOOP
(MUT'U AL.) !hi .. pUnn. £~O,OOO

'l,OTbet Adn.iDi.trerell nn Eig.ndommen en
BOed.11"urto. deulu w.ftig ui worden

B4Dgeateld .10 Leeutearen, AdmiDi.trateareo
Voogdn, ClJl'lltoreD,TrueLeti eD AI'DhD.

Vendu.Xantoor, Piquetberg, 26 Sept. 1884. OPGERIGT DEN

De Waal & De KockrRle~ek,kasteel,
21) (_lctl,b· r, 1884. Kennisgeving aall 1,lell die

hOIl Leveli weusêbeo te
\T e1'8SSnrereo. DrllCTluallf

0. Wel.Ed. hr. E. LANDSBERG, Voorsitter.
P. D.VILLIERS,

OF: EERSTVOLGENDE VERDEE·, " i.<. rORTKR.
LING VAN WINSTEN ml plaate vin.. " M. S. vu' IlO BIJL.

den in Augustns 1886. Allen die buo " H. M. ARDERNE.
LeveD vÓÓr deu lateo NOVEMBER A.S. ~ ~\ÏO~lLI~~~R, , .
Veflllllurerell, Itullen regt krij~en op TW~E ..,,' '. . I..1I'.f.
JAREN .an den dan til terklaren BONUS. ~UDlnU"lf.
Voorstelleo behooren ~DI 20nder ver.uim D.Wel-~d. HeerJ. C. HOFMEYR,
ingedieod te WOt'deD. ." .. D. P. KRYNAUW.

De Maatschappij beeft Agenten door de' Per.onen dié ... rlang.od aiju beDun t•• tellea
geheeIe Kolonie en ook in Natal, deo Vrij-' nll.n Il,lieven ben te benoemea eDaan t. etell~a
lIIIlat en de Transnal. 11018 .. Het Oolleg.. 1111. .Di,.edn,. •• 111111 il.

J. C. OIE, Kolo,,",~We'lkll .. ff ... Trut MlIIIJlcllltppii·
Secfetaria. ciir D. InllOl... nt. Tak aal b.. tierd word.n

door den S.or.t&ri., "oor wient d.den de lI..t.
KAapetad, 4 Sept. 1884. . eebappij 'l!l'IInt"oordelijk &allijo.

MALMESBURY D. l>irectellreokomuelk.n DODd'rlla. bij"D
EX£CUTEURSKAMER EN VOOCOlJMAATSCHAPrIJ. teD 11 Urt, tot bet velrigteD raD b.. iKb.dea.

Kantoor.-Kamer G.bo1lW.D,S, KerkpieiD.
G. W. lSTEYTLER. Secr.tari •.

HOPES
GREAT HAIR REsTORER.
VOOR het hONtellIll ~Q het ;BA.l.R

tot eeD Gaolldeo, ~ ... Weel.
derige Groei, .oortbreDgentie _ ..tau-
lijken Glan .. praobtiger et aandboadeDder
dan de kunlt Tau de 6ek~.IIlU'IIUDeOI'.
der kan ten Ilityoor brenriu, .erhln4ert J:et
Jlit....ueo Tan het a..;, Genee. en
Toorkomt SehilYenl. ~

Pit wOIIde1"lijlte middel jr.. 1IitpYOllM
d09f Dr. TUOPJlILOa Het,., 0.... ell

Heelkundige (Mr. T. Bop', Grootnder),
in ho' jaar 1760, ell ail ... famm.baaa
bewaard tot op dezen tijd. f

Dereid .a opsqaaa'" dQop aijn kWnr.ooQ
10. T.Bop., bet weel4erir hMr ftIl
wiena 'ee dochten, iD ~ ~ en
omstreken bekend, Mn bewJjse ~ ftlV
derMl .. r wonderlijke e~ba~.
, la het kleiu nrkdt._ biJ all. Obeaaï.t ..
eo Parfllmeerd... ~
rrije 6L per pote lIot~. '
~et PamJlM MA CSta l!iQt-bn' "Q clea

o~ geei\ de J8IO}aied" ftJl de .. ,i',in-
am«. '. ~
lpsl" iQ het Groot ..._ de K... ~ie'111_- Vrij.*, : Dr. (J• .p. Jtr11ft' • 00.,

: Elwel ",pott... k, ~ IMp.....
Pud8U. ptia. f

ZW.A VEL,VANBLOEMD(IUR dezen breng ik mijnen. har-
. teLjkcn dank toe aan de FlLIIlie-
he en \ rienJt'n voor de attentie
~n vnerldschap mij bewt'zen Iledu-
rende IJl iIil ziek te en wensch hun
1~ Heeren besten ~gen toe.

A. L. VAN Dill SPUY.
Klein OllfaDtskop, Koeberg.

----------- --l)EYALLE:-l, va.n eeD Zoon, op den
D I ::...len October, 1884, de Eohtge-
:IOOte nu

J. D. KESTELL.
Klmbetl~y, 16 Oct., lSS4.

ENTON STOOMBOOT.MA.ATSClW'PIJ
(BEPERK TI·

Bl'aDcbam'. Beate. lD. VatelI VIUl 100 eD 2.00 lb.

Sikke.lJ, BY en IB, eu.-Zeismelaen en Bteenen
TuinBChol'el., &lleT lei maten- Boschpikken-Kielhouwen-Delfvorkeu-Gra. ven
Bouten Kruiwageu. beN KoloDiale-IJnren ltruiwaa-eua
Lood.n Pijp, alle maten-" 8tripttn "-Lood. Bagel, Dopjes, ens.
Koperen Gal101l-Beken-Toppen en Beklemt voor BrandewiJnketela
Best GtJvanilcb Dakijzer, alle mateD, Gooten, ABeiden, eu.
Greue-'teer- Verf-Olie- Venril-Spijken-Bouten-llloeren -Schroeven
Patente BroodmeueD-Am. Karns ~ Woratatoppers'
IJlerell Ledekanten-Katels en Kinderka.te1a
Badeu : Spcmll, Slipper ell GalYaDilche-IJDl}lers en Gieten
Bontelwerk, alle soorten-Kwuten-Bezeml, 8nz.
Zeilkribben-Ponmanteau-Oonoertinill, prijzen laag-Spiee-ela-Schllderijen.

IJZERPAKHUIS, BURGSTRAAT, KAAPSTAD. KENNISGEVING .

D":Mailbooten der .Maatschappij Yertrek-
ken un Kaapetad Daar :Engeland,

Via Ma.deira., om den anderen Woenadag,
te 4 aur n.m., te St. Helena cn AsceDsion
..Is onder aanleggende.
No'f. 5.-ATH,I!;NIAN, Kapt. WARLIIOll.

Voor VTach t of Pa.E8age vervoege men
lich ten Kantore der Maatschappij, Ad-
derleyst TliOS E· FULLER. Algemeen

Bestierder voor Zuid Afrika..------~---
ALOEMEENE

BOEDEL EN WEESKAMER.

0Pl'rigt 4 Ootober 1864. .
Ingelijfd hij Acte nu be~ ParlemeJl',--- :

Ter Administratie van Eigendomme
Boedel., enz., ~., eu.

OVEHLElJEN, op z.ijn woonplaatA,
, te HIetvlei, distrikt Boshof, O. V.
". op den 2den October de heer JACOB
li l\ '. . :-LIS, In Jen ouderdom van 45
;l~n, Il waaDJeD en 21 dagen, een
~ U"e oalatende me~ 15 kinderen om
Ull Qub.iOrst.e1 bll&r verlies te betreuren.
\' I). (J. HORAK.
81\rl,6 October 1884.

Alk> UD Oo.ereellllOm.I, ged.~rd 9 MAAn
1866 i injNlijfd bij Acte ua ParlemeDt, No.
31 vaD 1861. D~ Ondergeteekende maakt bij dezen

aa~ bet ~rd pabliek 1'&0 Tulbagh,
Porterville, Piltoelberg en een. bekend,
dat bij l'eoe ALGEMEENE BEZIGHEID
als VENDU-AFSLAGER, ALGEMEEN
AGENT, BOEDELBEREDDERAAR EN
TRANSPORTBEZORGER h~R goopmd
te Tulbagh, eD hoopi door stipte, 118&0"·
geAtte eo eerlijk. beband.uai. de ouder-
8LeuoiDg V&II het pIlbliek iJl ~ ~emeen
te ~eni"ten ; allOOk d&t. hij bereid il...eea
iD et ~agi.traatsbof waar te nemen, ea
VeDduhet op boYengemelde, PlaatMQ te
houden.

De Weatelijke Promcie Administratie ell Trustmaatschappij. ~Beperkt) DIRECTEUREN:
Kantoor: Hae1&'tIaR de Wale-IM'I.N~wut,.._" (~de Bt. George KerM,) De WelEd:Beer B.G. GREEFF, '\ )()n:iL~r

)[ A A P S'1' AD. '" TBOS. A. J. LOU .V,LWV
" :: "J. S. F. GOUS.

O»ozaXG"r :& A1IalJ.~ 1883.-".&1IIT.&.&I., £30,000 ',:.. B. lVET8MAR.
DIRl!lCTEUREN: " " "TaBS. o. LOC8NER.

D. Edele BOft P.:M.u.us, L.W.R., Voomtter, en d.,Wel-Bdele Beeren J. O. Sxrm, a P. DV " N.~ .. SC80NBNB.G, MO
PlIED, L.W.V" B. WILXAlf,L.W.V., D. P. KanlA.uw, P,lIIUDl.en P. G. LuB. """ D. J. Á.CKERMANN, Sr.

BANJ[lEllj DJ: ZtT1D-A.n~ B.unr. CURATOREN :-De Heeren P. G. LuB en B. "" W'l' .l:>UCKITT.
WILIlAI". PROKUREDDUB~=-De Heer B. P. DU PuEz. AUDITEUREN ;-De- Heenm : :: :: P. " BESTBIER.
J01Df }LU;:J[Err fill • . _..YJlTA VW. •

De Direktie aal door haren Searetacis lnaolTente Boedels Admi1lilteren. A1lIii.teuren:
De J)irekte1UeIl Jwm,ea iedenm WOENSDAG, te 2 ure n.m., bijeen ow leeningen te aluit.en en Marlba. SlJ1ut.. ~r.; J. B. COIlneLt.

taken af te doen. A G W.ATERM EU ER,
Zij di. dit KaDtJOOr ale Ez_teureD, A~ten of andcnDna weDaehm te benoemen, gelieven de .' ',' seer t.arii.

DirUt\.lleo)lts ouder du lIIUIDl .. De Wettelijke' Pro'rincie AdD1inietratie en Tru.stmaatach&ppij :" e ,
Beperkt) ll.uqIetad." M" .. .thll_m te benoemen. {\ W Age",ten ,"oor jde .. M.t.anl Leven.·

De ilaat.icbappij.,eft Bate UIl bsleggen op Gunstige Voorwaarden . .lIulI~nt~e en 'i I}e Prqtecteur'· Bra ...dr
. 1.1.D. BCY8KB8, s.o. ' w~tie ~oreD.

!

-
Voor bet AdmiDitlwereDVIlDJo:i8"'"dolll1a811en

Boedel.,.1. Ex_teuren, Adminiltratellrell,
Voogden, Ca""OreD eli AgenleD.

DIRECTEUREN :
De Wel-Edele Heer P. J KOTZE.

Voorzitter .
De Wel-Edele Heeren

H. A. EBD.K.'I, I J. R. R.vD,
J. F. WI(;UT, F. F. Rv11lEB.lOOB.D.
R. .M. Boas, F. J. B. L4B~.

AUDIT EUREN :
De Wel-Edele Heenn

T. MOSTDT, I B. A 000xJ:.
W . .L cURREY, seaetaria.

Gebouwen der Xame~ •• _.... ~
76 Add.der"". -r-

DOODBUlGT

,F AAllLlE l.~ BELANGSTELLENDEN.

HIII behaagde deo.Heer lotzieb te nemeD,
Di . Ja c,'u cieltbed van "ier ,.e~()n, op
~i.KlDJddag, 15 dezer, OIlS teeder gelwfJ

I t.&rtl·, RACHIL CIIA&!.O'I"rI, geboMlD den
~ e.det; .\1&1 1/9:)4. TlDtEN BILLUI.. ' 1

P. J. P. MARAIS.
Tlllbagh, 1 Ootobe, 1884.

, !

A. M. MEIRING,
lt. C. MEIRING,

geil. Boos.
B.i.tbll:l, 16 Oct. 188~·



j(" TPRIJZ ~L' .

"o.tI_lIp.'or ler Dlud. ,.
"bJikOlf'n, l'-r ''' •. ,. I"

.t,.,.,.nd.·!er. r" lb, ..
• "~f."". 1",... ih.
R-t. lI'" .. ".
Blo.-mkool. per .tuk
t-i~,.~..n. r~r I I) •••

. ,'t1".-r, 'D",r Il'uk ...
Flne'If, pr. lOll lb.
o 0. "d~,~, }.~r .tuk ,.
Kool, p<" _tllk
K.r. I"'r .,.chl ...
Kalkoenen )l'" .'uk
Loquart., J"!f 100 ...
l'nn'l'oe"pn. p<" .toi
P.tatt1u, p"'r Dllld .. ,
R.,.." pé' tw.. . ..
Radijs.n, pe' bile ...
Ui i..n, 1"" 3 ba.....
W()rtpl~n, p~r lo. I ...

OONDERI1AO, :!8 UC'fOBER 1&14.

KOLONIALE STATISTIEK.



HlU' ~R'S T~L[GRAMMEN.

( I (III onzm "Ipeelalm Rapporkur )

P A AR L· ftIl het ... ~ de lAU _ 1I:eIl_
80U ten deel wJlinl. zij!lOU ~ d_

IiDor-cilremm wijll ter dep lI10eteá O'IlcLnoeba
eo aorgen dat er .u.en goede wijn naar da
_~telliDl!IOU worden gMOCIdm, ens.
De Edele heer NeethliJlg 'YODel het Doodic .111

dadllliJ k tot het ki_n "f'1U1 een oollUDÏ8lie o,er
te gaan, en stelde de volgende heeren voor ala
leden er van, nam -de heeren 1.8. Maraie, J.

---- J. Proctor, L.W.V t J. H. Di]kmau., P.llalan,
Gisteren ...erd IU het Stadhwa aan de Paarl P L. Tan der BIJl, 1.. W.R.,D deWaal,L. W V.,
u t ~ boe J. H. Hofmeyr, Jr .• L.W.V., Jac. du Toit. P.

ef'n ....ons er-Te enng VIUl WIJn nm rr- J \.._., J B. J be t J B. Ba P ul D
h d d "ndia ou"".-.,. ou r,. DIllen, a .
ou en, waarop ti voomaazuste ~ tri - ".. bh'" L. N hUn L.W R. P n-bi._ ~;...:I H d 1 d _1 urg • DL eet g, .•. - e,

een ... aren vertegenwoo.~~. et oe er B Kl JPV'''': 1 Phil' P WLI". T J ,," ).) 0-'01-- II I' m derin I d 'L • o~per. • . ane, 1. aure, .
/./',," • u =r -- """' ver~ g Wat, TO genl e &8IlIll.Igeving. om 1l'''':_ P D--'-' tt_\.._ J d Villi

" ._ _L d V'__~", _''0, . . -- .0.IIII. • • e ere.p D<m ... m_en 0111 e AAa __ e .1]nen op A.P J h '17_' W A. J bert,r r \ _2 UIT - Heden nall1lddag hsd de Ani::l:!e T8Iltoonetellm .. te doen ver- .sn., 0 n ......11'8. ou en eeDlf8
laa Ge d 'po andere heenm.

, n l;t~ nnp t. wonDen oor tegenwoo gen en de ...enlOhelijkh81d van het De heer P. Paure vond de&e lijst te talrijk.
wd Ir, i I (als!) en Pi2tlrrO (3 ) oprigten eener Export-maatllchapplJ te be- Dlaar de heer Kriga wees er op dat de heeren

- -- sprelleu' De Apecmle afgev..ardigden der Ter- wt hun getal een .aboommiMie )ronden ki_
sohillende 'll'lln(hetrikkn waren des daags te om het .wodige welk te vernaten•

nlfll \\11'( III' III j<;(;I:~H'IlI~::-.j'T voren bll_,gt'lromen om ah een geMmen· De heer lWan had er tegen dat men &tjU
hJk Comitê de voorlooplge werkmamhaden te naam o~ de li~st laatete. tel'Wl~'l de heer P. D.

,. • A 1"'l)LONIE re~enn '" ~ • Myburg?er e en voorstel e om den naam
opkomst ter verg&denng wu ~eer groot, van den heer P. A. Myburgh. L.W.V .• m de

1 \ AH.DENNIECWS AlJDde de groote za&! van het BtadbUlI goed plaata van den &tJuen te ltellen. De beer
___ gevuld. Ook wt Kaapetad ...a.ren vereoheldene :N'eethliDg II8lde dat bij alleen den naam van

lf;T rl Il \BETH, 21 Ocr -De wedren- belangstellende heeren opgekomen, waaronder den h_ P. A. 'Myburgb had we~gelaten om-
., , h"Jt n lill~8 behalve druk bezocht. de heer Lauwen, CoD1lUl Genera&! Tan België, dat die heer ongesteld wa&. Hij sou echter
" lIl,t n njn -Ambacbtm&na Beun de heer De Waal. L.W.V., en de heer H P. du met het grootete genoegen TQ(\retellen dat die

r I lt-r». UI C"amlKlgn~ 2 Port Prees, L. W V. heer ook toi lid van de colWDllue gekolen zou
n kmclub H ..ndicep I'"tld I. Be« Tot VoorsItter _rd geko&llll de Wel-Edele ...orden.

V :1.,1"",,, en ! .","rllne werden ~ beer J 8 MaraiB, LW V , terw'll de heer J. De hll8r J. J de Villiers, A.P.ZII., wees op de
pr.,,"ver'u0p"''''' Pot Ellt6m.rt 1 H. Di,kmao, ala 8ecretans ageerde Doodaakeh~kh8ld om ook mannan met prakti-

~"O ~bt dat / 'lI/da,. het wtn~ De nrtegenwoordigen 'f1Ul de vertlChillende sche kelllll8 van den WIJnbandel 80 bet Wlln-
I ",iC le lO<hy VleI af KampIoen "'IJndutrikten waren van Robertson, de beeren muen op de oommlUle MIl te ltellen, en lte de

( ,), I/f'}''lY'" I, Matkrhur .. 2, Jo.c Burger en haak Malb"rbe, van WOJ'C(>s voor om de volgenda heeren aan de OOmml881e
etl l,>op ~n .~ I,.n(u,"" geschrapt ter. de beeren P RabIe en 8. Klopper, van toe te voegen. nameliJk de heeren P Mar&ll,

T"""tO' l ",.{ f rth \. CliJtlen 2 Tulbagh, tie heeren P. E. Faure en Jo.c8 H. P e Le Roux, J A J Roos eD Van Rlln
Lombard, van Stellenboecb, de beer J Knge, De heer Paul D Myburgh had er te8'8D dat
van Klem Drakenstein, de heer Jacobus Late- men mannen aanstelde die z:elf lB .....,n han-
gan, T..n GTcot Dn.kenstem. de heer !II 8 delden ah leden of vertegenwoordi.lren van
Lou ... , van de Paarl. de heeren P L. Tan dAr Wllnmaa.techa.ppl]en. Dle toeh had<Ien zelf

Dll\l, \'1, _~ Ocr - De Mdl"08e vertrektiBYl. F Joubert, J 8 MaraiS, Gideon Malher- veel WiJn om van de band te zetten en zouden
he< n r;ten ..I. fl88"ag:teT'!l voor de }CUP-lbe, E du TOIt en J H Di,ltman dU8 geneIgd ZlJn om den WiJn van de boe-
,t.,,1 Il ""'leIDêl1le Mev W,cht Ml88 De Vi.1J..ieT'!l, De heel MaraIS opende ne vergadenng en ren af te keuren. ten ewde hun 81gen voorraad
'D le U!'tlI'tU l""bertson en Alberti,n. drukte U)D S'lnoegcn UIt over de talriJke op- van de hand ta kunnen zetten.

--- lromst. HIJ"'- op de noodaakeliJk'tlllld om 3De heer J J. de Vill en A.P.m. betoogde
T RA..'" HVilL. stappen te nemen om lets tot verhelenng van dat men de hulp van .D1A&t.ochapPIJen en WlJn-

deu be8taanden toeIItand van den wIJnhandel handelaars noorlig zou bAlbban om orden voor
te bewerkatellingen, en bIJ :lelde dat het al- Wljn te kunnen wtyoeren. en weeR er teven.
gemeen gevoelen scheen te ZIJn dat men een op dat 11.18 uJu voorstel aangenomen werd de

PI\ETliklA 21 OCT -De IOhoud van denlmaat3CbapPIJ moeit opngten met bet doel WlJnhandel.aa.r8 slecbte een klein gedeelte van
br .. r .,,, (Jpueraal Joubert aau den Vol~8 law voor den ....IJn een IIl&rlrt te VlOden en dat de comml88le &ouden U1tiuuen
~j • ..1. ,olgt - Reoos op ~9 11 • na ten men pogingen moest In het werll stellen om De heer Knge W&l het met den heer De
, le 'e p""tle der zake" overwogen ta heb- de vrlOCbtpnJzen per spoor vermmde d W Villiers eens dat men de bulp van Wllnhan-
!)ell a ct 1- Ik uHJn onhag en IUlJU venoelrlknJgen HIJ ...eel er vt>roer Ol' dat de WIJn delaaT'!l noodig bad

llI'Jn ver8Chilif,nde ambten 10 dez:e boeren w de laatete )U'8n hun best ged .... n De heer P . .Malan "'as echter e ven al~ de
!ek I"" r W leggen, en I!Choon de Z&IU haddeR om beteren wIJn te ma.keu en toeb nu beer Paul Myburgh van geToeien dat meD
I t h••hst 's, bef'ft men te veel tijd en1hun WIJn Dlet V&D de hand konden aetten. DIets DIet de wlJnhande1aan te doen moetlt

loll ~.I<"\en om. ID u ... geeerde ~erga-I De edele beer P L. nn der BIJl 8telde de bebben
'.nn" I1IJ er trl<' te brengt'n om IUl1n vroe volgende resolutie voor, gesecondeerd door De heer Frans Rehef meende dat het groote
~ t_<I!lt te laten varen, en d" redenenlden heer H. P du Preez - doel mooet uJn om een markt voor den WIJn
1.,..1 p t~ verlC>O<lh8llen In gebellDe eli open ol Dele nl'Jl"d~rlnj,( yereen'gt Ilob ... t h.t te VInden en dat men leder moest toelaten
Raac.=ttm~n beeft men getn.cht Yoor mIJn b",'uIL jfenomen'Op d~ Yer)lad~nnll onlanJle lI.''''ld\e d&artoe kon biJdr&gen. Als ee_nWi~nhan-
I'" I i_ anclere redenen te V1Uden dan die Ibuuden aan de Purl en elders Olel b.Hr~lIklng delaar of WlJDmflAl.8cbapplJ er In slaagde om
1'" "IJ waren opgegeven, en aan enen Lot dOlwenllCbehJ~h"ld om oUle Kolonlal. wIJn.n Kupschen Wlln gewild te doen worden, dan
"Il' n liJn ultgt>drukten Nen8Ch de slU1Jer der I~n and~r- eterk~ dranken. oOI .-d .. "pbr~nwet wal het het belaug en de pligt der Wlja-
lr"b-lllJhu 11Ulg n()~ steeds o.. er de redenen [.. n den "'llnetok- ..-n<'g.n"'''''Tdl~d te h~bb"n boeren om zOOOamgAn handelaar : of maat-
bll f hdll~t n dIe ik lil mIJn bnAt vau dien 'P d. A nt ..."rpeeh. T nWOIst ..lhnl{ " schapPil yoort te helpeD eli ala een weldoener
OatuIl ,.,.lJ de R.>~nng vermeldde. o.cht Ik I Apreker hchtte AlJn VOOT'!lteltoe en meldde te beschou ...en
het lh~n. noodlg ten einde aUe ml.8Verstand Ide vergadenng wat de UItslag wae van het BIJ de naman door den beer J. J. de Villiers
ot..Jer l nUl burgen te voorkomen en hun onderhoud der deputatie T1lIl de WIJnd18tnc- A.P zn voorge8teld werden nog S'lvoegd dll!
,...,J, verhItte gemoederen tot bedaren te bren-lten met de Regertllg, en de ondenulUDlng die T&Il de heruen Green. Sedg ....lcF, H. W Murray,
g·n l vdat ll] gt>en verkeerden weg opgaan ~n de Regenog den 'WIJnboeren toegezegd had. PJW_le en H P du Preez,L W V
'·ri .1 lhed of bewegwg etokell mogen, om HIl bet...,urde het dat de Ri{ltsregenng zoo Het voorstel werd met die bIjvoeging aan-
!'P Ijk te verklaren WRt tnlJn redenen en IwelDlg goo..an h ..d om de Kolome ID dne te genomen, waarna men tot haJ.f twee uur ver-
1!T''''tn I1)n III verseker dus de wereld el\ Ibel pen Verder betoogde bij dat het van daagde.
mJ 1 medtburgen dat geen penoonlijlte veetelhet grootste belang Wal! om de WlJIlen der
:J'lI"-n len h~r Pliul Kruger onzen Staats Kolome behoorlijk te Antwerpen te doen ver
pro"lent ml) tot dIen bepaalden 8tap heeft tegenwoordigen.en den bezoekeN aljaar teveD! Allerlei uit Hollandsche Bladen.
~bragt W&Dt ik heb alle penoonhJke gneven de gelegenheId te geven om gemelde wIJnen
~!en ,,,,...n en dat, boe wel .....,J lil on! ambte- te roeven
Ijl werlr JIOmttJIU van vencbillende gevoelmu I 8p de ver~enng un afgevaardigden des
megen 1:11n geweest, dIt tr>cb met van dilJll daag! te voren gehouden, ...a. IJlen het eens
"'1'11 "'M dat ill PI llUlD ambten om neerleg- geworden dat het ook noorlig ...as een WlJn-
~n en ml] nn het ambtell)k leveu t8ruj$- maatlOChapplj op te npn, om de boeren ID - L ..bIAeb', d. b..roemd~ wl&BlI;er, "'114 td
t:'.uen .on maar Ik ....ensch thans. openliJlr staat te .tellen hun ""1n van de band te zet- Napels b'j deo Konlnj( ter IlIdlenll~ ontboden.
tu berbalen _I ik onla.ngs ID den'" afktll'aa'i ten alvorens de DIeuwe OOgtlt inkwam ID de .... cbtk.mer noooj( !JIJ ""n d. aan .... lillen
It'll. dat de handeliug der ~genng, door De l'esolutie werd zonder di8C\l.8IIle una- .erlot IlJO hoed te JIl'gen "pbooden. omdat bIJ
Jen Ed Volksraad h~ goed~k.eurd lO ntf.'m aangenomen 100 '''Il y"rkolld"n WUI. T.rwIJI hl) In ... 0 druk
""n onbe'Waakt oogenbhk omtrent bUltenland De heer Adna ..n de Waal stelde de volgende lI.'e.p,ek .erd .. ,pt ....s, ....rd bIJ onurwacht b'J 21 October 188-1
!Cne polib"k aan onze Westergrens, ...,....,.11. resolutIe voor, gesecondeerd door den heer F d.o KOnlnli' ger06p~n, eo wd.rblUl.t YeJ'lfetende, Ofschoon het aantal zaken DIet te mlD ...as.
I"~ Speciale CommlS8&qj! gezonden 11'&1om Retief _ dat bil den boed op n~t boofd bad, greep bl) d-o hei'ft de bJd Plet te lang geduurd daar enkele
Illet den CommlMarl! mrer M...lest ..lt VNde e"nten den betlen dien bl) Pg atau eo Yóll(de der gevangenen IIChuldig pl81tten, of de ",aak
t.. stichten fin bloedvergteten te yerhoedeo, .. Ode Y~rlladellng b<sluJt dat met dIt doel doo bufbedlonde. Vo KOnlnll' ont.loll bem o,er- door den Regter ~r kort en zakeliJk werd
het voor nuJ onmogelijk heeft get:naakt om lad-hJk hllten g""peDd eo g.ctrculeerd ...ordeo lUid lall'ch.nd eo HO"I{ Ilan deo ... nc:bnkten 18n- afl{6bandold
Rrl!'6"ng en land langer te dIenen Ik acht ,od.r de "'IJ boOTen en poof&l)nonIn d.n WIJO- Ii'..r "W.l, mijn ...""rde Lablacb., bebt I{IJ Fm". W,.fflJ.a1l en rid Farao, beschuldIgd
b.t thus In allen dede mIJn phgt iegenov~r lIand.l betrokken, teo .'II..Je t .... to" r~ lI"m,," l .... e boeden m"elleb!1llrt UIt "e.e da' ge er bIer van verluaohting op Elizabetb Niemand, eene
het volk om ie oorl&&k dIe de R.!genng er up wel II. lD..dow ..rlullj( wen rdl.ner. kon .eD loudt I..wo .I ..an P"-" WI\t II d~t~" liep de mmderlange. v1eltten met schuldig, doch
ol<' gt'leld heeft om dien onvoorbennden en De beer De Waal zelde rl..t !Jet doel van aanjl'er dl .. Slcb .po ..dll( b.rst.11 bAd," twee boe- ...erden schuldl~ bevonden, Fnw8 aan ver-
entlJdlgen .tap te nemen, aan den nrke.-rden ZIJn voorstel ......8 om aan tP. t()()uen dat het d.n r Pilt II IDd.rd ... d te Yeel 'oor leJlland die 1uachtmg en Piet van hulp daartoe verleend
r.,.l te wijten Tan hen die 10 miJn ""feng- uoodlg w"" voor bet publIek om de zaak "10 boofd k"")t IS I" te hebOeD. De eerste kreeg 25 slagen en 6
i1.1d welligt onder den Invloed van mij on be- dadelijIl ter band te nemen.' "tFT 'Jl '1'1 )(UID VIUlLoallN I" IlI&&nden en de laatste 6 mMlldou harde u ar-
l'n lt beweegredenen. DIet geaarzeld hebben UIt de verdere dl8CUMle over dit voorstel \ wIll Ril beid
&.gmng en Voliaraad te Jlll8lelden. De bleek dat er een plan bestoDd OJU de ""ln- _ Ile boer McOregor. een Prol geeetehJ1re iD .d uqust T,t,,,, beschuldigd van verkrachting
·m.tlge gevolgen van d,en leelijken wlsslag boeren UIt te noorligen twee en een balf per· Alban;:r .... rd te N.w-York bero.p.n en begat op Leentle JuliJ, eene mmderJange, ~lmtte met
.'ar .... ) door lijden zullen, nJn 1, de centum van hun WlJIlOOget af te etaAn om I,cb dl~nnoillenl met ....n U..IO nD de "lladlOn- 8ch'udig, doch daar bi) zlln doel met berelk.t
• bmnr8 der pu IUWgeg&De Conventie, IlJI&r de Tentoonstelling te worden gezonden, Rlnr-Spoorw.g" d.. rh.eo he.d werd bi, schuldIg bevonden aan aanr&n-
d. "boon ik tegen de unnemwg gewaar- en er ...erd melding gemaakt >*&Il le belofte ID deo oyengens onbez.tLen lpoor ...,gwagoo ut ding en kreeg 6 maaDden
• hu .. I heb na de bekracbtlgwg !ItIpteliJk der Rege.nng' om een voonchot t .. d()('t) van nust hem een scbooo )0011'yrou"'IJe. lDet eeO al- Jan Janua,.,). beschuldIgd van aanranding
ID""! I;'phandbaafd worden 2, een ged .. ongen £1 ,,00 om de boeren 10 hun plan te helpen lerh6flt llin I np den echoot Het kInd begon te enz. gepleegd op Jan Afnltaan-ier, plettte DIet
int...."lOg der ~oogenaamde IIIlnf!1J<Qe pro- Ook werd er gewa&jtd van bet plan om een Ieebrdl"D osn ... el ,e~r erl( II..)onl{' nail'" lUite tlChuldi& omdat zoo hIJ zelde belden dronken
4mall' ....... rdoor een blaam IS ge",orpen op conuté aan te ateiIen ID den ZIn Yan deu en wI~gdo bot lrlOd 0l' baren arm, dat .teed. ben- waren De Regter vertelde hem even ...el dat dIe
1. ('1'rvan on8 volk. en die ana dnurgekocht l'BI6d door Dr P D Halm per bne! w de dag- ger de k",cbt "J"er )eul{dlge 10llgen het booreD veronl.8chuldigwg geen steei: hield daar het
","lI n bIJ vreemde en beYMende mogend- bladen ten belte gegeven Ue g_&ehJke.onbe"lIft dat de ",OIlW bet i:lod wel had kunnen gebeuren dat hIJ Afrikaan-
h.'" \ II bIJ de Nat~llen bIDnen en bulten on1:e De Edele heer M L. Neethlin~ achtte het telk.1lIl lPe! een !)tIld pnkte, s"ld~ tot IIJDe bllllr- der ID dronkenschap had kunnen dooden. De
ItT'Dlen <>J doen afaemen, en welligt Dleu ...e raadzaam de rellOlutie &00 te WlJZlgen dat .rouw: "Verl{l1nt u dat Ik eeoe beproef bet laatete had ecbter het leven er afgebragt en Latend. eell Saldo 'an
Sat Ir,lJ_n onlulten m bet leven roepen, 3, er lO vermeld zou worden dat men liJMen lrlDd te lu_n P" nam den kleine, hefkOOllde het daarom k'1l78lIlJanuanl er al met 12 maanden
.'utr uwen ID onze Regenng en hen dle hflAr openen &oU om te weten te komen hoev~l kInd dallpo.Mhg ID alaap geraakte" Wat een Jan Haktela en Put BoolfllmUJI, beschuldigd
'I' L<:ambU'n ter ZlJde etaan, 4, Terliee van na ..enchillende Wljnboenln bereld zoud ..n hef '1I.lnd_D )Ong ..t}.. , Dle\ waar '1'" noes de van kelderbnwl.k en diefstal van W1ln. ontken-
.. hlllll( 'oor eu vertrouwen op den Ed Volk.- uJn bij te dragen. Hl] drong ecbter g_t.ehJlle den allee, maar toen de tweede getuige ver·
1M'l ill lanJs. <!ie zonder de zaak te onder- md opgewelde "'IJZlgwg aan. Ja ml)nb8lr, d8 neagde en het gelok mIJD' le- k:Lt.ring bad afgelegd 1178.8de Regter re6d8.1Oo,r..k n -en.tRg,u:ni.g._de handelWlJs der :Rege- Hei voorstel werd wtemdeliJi: unamem "'1111, bet ."r8nbeeld ""0 mIJn ecbtA'enoot, dIe 001 1voldaan, dat hiJ er met verder VIW hooren
:U\~ I..,\r;~bhgd en goedgekeurd heeft, en aangenomen te Ne .. -York yer ...acbt Zeker de onlr""on .. be- \wilde en de J vyleden stemden er terstond
:ll> me Ippltgtlg ,. ~worden aan een eerloozen De heer Zipp zclde dat bil volatrekt Plet ..."IllDIJ ..... be\ rilden, dUI "l)n lrlelDeO Fredy 100 made ID. I<*iat beide likkebroers 6 maa.nden
blOtll Ier C. 'Hentie i'J het financiool krediet tRgen het voorstel ...as, m&&!'wilde weten of laeUIl deed I'jn. W"t alaapt hIJ rutlg ID u .. e kunnen gaan Ultnuchteren
00U.IIl' III d. ~ederlanden bekomen zal "",n- mell behoorlijke voorzorgen ging nemen wat ar ... n, n boudt leker ,eel Yen oDdereD' eD I lV,Uem Wentzel, beschuldigd van &&Dl'anding
~"U ban lel en Dl1v~rhetd .ullen op tl'eunge bet-' verzenden van ""Jn betrof die geschikt ...allrom ook DIet' er staat goecbreveo • "Laat de em; op den heer N e lt Yan Eyseen, yan
"'w gO'chc Mrt. worden Dit allee uin ge- W1WI om de lmle te paseeren HiJ vernam ldodPTllln. ttlt ml) kom"!! " Het geeprell ...erd ~esbury. pleitte schuldig &U.Il S'lwone aan-
, •• n I lO. land ]!1l'1m lang ui moeten be- van den voorzttter dat pr een eoDlnuUle zou nen jt... t.aakl en opoedIg ..... oOI de Jong. noaw Iranding en werd heboE.t met £ó of 1 maand rust
re I"pn pn lte het eerst na Jaren zal ...ordeo aangesteld die al den te verzend.,. ID ..en dIepen Ilup. nemen • .dbraham Swarlz en Suphanm Daam<J'Tl,&,
p ,I·n gompn en hieromtrent heb Ik reeds wIJn eer8t zou moeten onderzoeken en goed ol Lief lriDd, aardig moeder,leker eAn booll8t hadden VrIJh81d genomen om teI'WlJI hun baaa.
"""'~~r lmleh)k verklaard wat Ik thans lteuren I{elaklng bUIIgUlO," leId. de goedbMt.ig .. g_te- Jan C. G v. Reenen. VaD hUlAWM, uJn hUll!
nerhaa, lat Ik er met 'Verantwoordelijk voor De heer J 8. Joubert stelde YOOr,geeecon- 11)lIe. bwnen te gaan en ZIch toe te 81S'lnen wat hun
111] g.h uden worden MIJn ambtelIjke POSI- deerd door dm heer F J Joubert - Ve trelo ...ae aan het ItatlOD PO'Ilghkeepele 1Jf!- met toekwam en daarmede te gaan Jruij 81 en.
ne be I< .erl"tP.n omdat de handellFlJs van "O~ .. 'f8lgadaln~ belial! dot .eoe oommlSllle lomeo,de JIlo..der ontwaakte. Jl P81doo mlJDbeerl Daarnons Wilt een ourle bekende en moet voor
Reli"nn'l en ... olksraad IUlJ perseonliJk "OU ,,,n d stuDdrgoD benoemd wllrde Om de Mnlle- li: bad den gebHllen Dacbt geen oog toeIfedaan, 3 Jaar hard werken, Abraham die voor de
g< mu, r Il\ltteerd hebben, daar Ik er ....n deel- bod ..ne "'lInen en "nd ...." .. erke dranllen te be- de sLaap bad IDII oteTln_terd-na ...lIlk nen eerste maal venchijnmg maakte komt over
• Ltll("n .pn meclephgtij[8 er ID zou schlJ- ",rdeeien. eO dat ~oDder bare ~oedlleannll' Keene 'MD kiJlleo. of Ik ...It meli: ,oor Frddy kao IInJ- t .. e!' Ja.ren Tl'lJ.
nen •• l.: IIUlg'pr het .ttlzWlJgen bewaarde, en •• ,,"ndwK .al mOlen plUU1 YInden • eD dal .... lI- lien" De Jooge frollW 1Jad den w..,eo Yerla&eo. Kaatje Dombara erkende dat ElJ het kind
nIlJI ., 'ot. Il stil bleef belUeeden. Daarom wil Ilellen on.e Rell.'"nnl{ bar. ber.ld"'llhllbeld hoeft de g_I.llJi. ...., lI.'eduldlll.'met bel slUImerende van den heer Matth1s du TOIt bad verltifti,gd·
• u .. < verlr.ls.ren dat nadat ik werd"" hnDe" ""Ii'e"'o om bulp te .. rl .. nen,.no- ~lDd op deD ecboot K1Ddehlk dacbt hi) Het ZIJ zelde dat ZlJ lUecbts wou ge:Qen hebben
lll~.n ·.ilg- I e1o'jr den Eersten Minister J"nJ~tI C 'mm AlII~ 10 o•• rle~ lP"t baar worde dUllrt la"II.-d~ trein kao dadeh)k vertrekkeD, ..... t de UItwerking 11'8.8da.e"r de haM ook hon.
'r r ""pi< I 'Dle bl1 een ID deze ma.and beDoemd " doch Goddank, dur komt de loDge ,rou ... aao den van dat !roed had gegeveD. De &g-
g >vnapn tklegrum om verdere ongelukken Maar .... t P II) j(ut ID den treIn ':our Albanie- ter. den leeftijd van Kaatje In a.anmer-
I· h. pt n v~rhoeden Ik ..le onafh.an1te- Zonder discU88I~ aangenoman d eeue moeder "8rla1\t ~....r kind' Ue geea:.e- kinl( nemande ~f haar 6 laar straftiJd, ter-
"l burr"r Pil ,...n~vuurd door mIjn liefde De heer M B. Louw, geeecondei'r door 11)11. neemt DO bet kind op den arm, II'rJJpt de ""lI hiJ ZIJn' SPIlt wtdrukte dat er nog geen
, l-n ~t.... t en mlln medeburgers, zoo den hoor --- stelde voor - • rdstAlICb d~r Jonge nou .. en aoelt naar den trelD verbeterhUl8 bestond voor Jonge mel8Jes, docb

!Vg-enl, \ vJhrRad of von... lDIJ illtnoodlgt .. I 'eie ,er[l"'derJng b.-elull dat de opbr.o~sl .oor Albaoy. Id b.t krnd or dsn teboot de, hij hoopte dat ook dat met der tiJd welIlOU
om hó! '" '-'le-Ien lUW de verwlJdenng rler "'D alle Inil.ocbTn~n" "lln~n en andere sLer.e moeder.n a~gt boo. .. kan een moeder baar kind komen. TeTen. aprilt SIJn Lordschap (lp zeer
th"l' I t.tAn, trO<'belen, en aan het herstel drankeo Itrekk.o lal In de eerlte plUl1 tot dek· 'ergelen '" scherpe 'WlJze over de onvoorzigtigheldlwaar-
".n vn ""'" bappeu)ke betrekklDgen tot lI&rerlglDI{ ",1) de door de R"f!'ertDg gelDaakIe of t.e Albert. Albert I Conductear 1-0, ong ... mede IOmunge menschen met yergif omgaan
::aL.1<telt' ]i,>genng en die vaD nabange Sta- maken ookOlteD " boorde ICb~nd. 1-" Wat 11 or hne J.oole ,"- en hij (de Regter) ...as van oordeel dat lIulke
t·n 1\ r , 'lP' '(d .aI ZJln onder dIe bepaaldeli d toelicbtlng v..n ZIJU voorstel wees de Vi.t we, acbl u. lDurouw 1-"0, .Alben, III UD onvoorzigtigbel(l diende gestraft te worden,
',rw""r ',n ~\ het UH) mogelijk zullen maken hee~ L::,u ... op het aanbod Tau du, Regenng u""l1w811)." prat"",-<1U" b""r 18j(t· dal klDd daar achtelooah4lid dikWlll8 aanlClding tot nus-
IU hand, I, n Ten .Iotte wil ik een ernstig om £l ij\)(l voor te schieten, en zelde dat 18TRDJIlIJ, III b.b bet ,.rla",n, en-wIJ lIjn eent daad gaf.

)",1 ~l I en "'n al illJ1n mede-Btaataburg.,n In n voorstel diende om te zorgt'D dat het '8I'lrtl.u tl"ICe~ .r.trouwd , oMn,cle IlCband. our- TIwrrt.<u JJdi?'. een alleronbeschaámdste
". \ • r I.r R,plmbhel smeek Ik onze loy..le\ 'id deR nooda aan de Regenng kon worden I,,,f Ik Ol-I l' Jnrant, 'W&I be8cbuldigd twee _paarden ge-
~ 1. le\ In ",ch te -.ncbteu voor a.l. ... "t ge betaald " Mljnb ....r u lilt gok" 'Ik ben m.t dele dame _talen te hebben Eent had hij goed ~von-
'OM II IJ lOU kunnen It.chten Ik bliJI terDg h DiJi:man meende dat er weuug 'all Alba"y lol bIeT lC.apoord, ill gsf mIJ b..t den om 80huldig te p18lten. Naderhand dacht
ti' " ""0 h.. g'l'1ng I'n Wet, laat Qlemaud vree: :~ dat men bet gel i zou behoeven .wd op deo acb')()t on WIl bet ?,U nrla""D· hIJ echter maar voor één paard straf te moeten
onnlltIÓ( .. o"lou Over ml]'1 onWag, ...ant er 18 t b talen All lid der deputatIe had " U 8CbIJDIw.llI'ok te lIJn, lelde nu de con- krijgen, en verkoos dit op seer onbet&lIJeliJke
teIl l[~ r (n K mUlg dle Rllea besllert en regeert te~e h : regt om te leggen dat de Re- due\.,,,r lot deu ~.....c,.,b)k., " reed. te Nu...-York lll&Uler den Regter onder het oog te bt1l~n
lAat rIS lp Il.Pgenng steune1l, ..etlstemtnlg de sp ....:Oneer een vertegen .. oordiger Tan Ilw"meo mlJobeer en monou ... 10 deo tr"in." Er ...&1 mtussclien P1e&eaan te doen, en :3 Jaar
!&.'tel '0 ho ... arcn Vlin het oogenblik dragen, genug, district ID de mlgende ZlttlUg der "V ..c II e..n Yefjfllllng, de dame gal be' klad hanie arbeId Wilt het gev'olg
"Tl InP' n ."n""m<lfil onU' mO<nJehJkheden te ;Ut wIJn ~; voontel deed dat het geld In d. eoal'é 11&0DlIJ" Johan Hendrik Oa!Jbba, een daglooner te
bo '.n • IIIPI Ik als tronw burger geef u de e ~V1ng, boeren Jt"schonken zou worden "MI}uheer n s'Jt of lln.DllSlnnlg M op ' .....0- Zoutlruil Itond beacbuldigd brand geati.cht te
'"ezelen 'l( l..t II het welzIJn van Rtaat en Re- aah e "IJ~ tegeu verzet~n zou. ' del Uit ; hIer II d. pollue. breDg mIjnheer op hebben ~u een zeker hUl8 "f'1U1 :Michiel VOgel.
~'l1r Z I~I ·uarborgen Ik roep u broeder. eD DC er nIe JIlljoe uranlwoordiog Daar h.t bureell, Yoor- van Brakkuil. HiJ pieltte met schulrlilf.e~
.anI. 1... \ n nl m wakker te Z:Jn en niet Op voorstel VIUI een hd daT vergadrn~ "'e;d loopllf kan dur 'oor den kielDe gelorgd wor- ofschoon op 'zeer bekwame WlJZ8 verd~
'" lt, \ r rll> d,erbare onafhalll.ehJkheld deu ....n het voontel to<>gltVoegd, nak et ...ood den, bier II ook de T1!lat.ucb." door advokaat lIrlaudorp, werd bil JIObuldig
n,",r Do • v r I. ~r V"Il one land, onze R..~ "Regenng, de woorde~n" overeen l~rr:!tig e O ... rblnft en oothutat .,olpe de ll88IIt.eh)ke deo bevonden en kreeg 2 jaar harden arbeid.
nng en I., Iir. te ...lIken voorWaarden door de Be geste . pohtlemarl , de belde treloeD vertrokken.

___ Aldu.s gewIjzigd wer het voorstel aange- Ven volgenden oobt.en4 '1.1 het den gHitehlke
DE VERG illERINO TE P AABL nomen. h ,... S Basson gemakllehJk, ook door "le meoden en kennWo

Werd voorgeateld door den eer - •• en t.e d04lll bhJken 'Ifle biJ WY, docb met de
(. il _t" j/upporteur ) gesecondeerd door dm heqe C H. Basson - snelbeId d.D laeter eIgen. w.. bel gerllcbl r_d.

___ "0"18 •• rg.derlng b"elllit dal eene CfJmm_. Jeer oyerdreyeo ID Albaoy belle1ld gewordeo en
(Jer _ Heden nallllddal!' 'Werd ...orde ung.-tald om ID oye,I,,1i' JIl.1 :le Rel{er~ng beette bel dal u ë_t.ebJlle 11cb Yin een kind,

"""\ t" le l{ genng te verzoeken het tanef de ,00rlUDde beelulten ten Dll,~r te brengelI ...... .,..n hi) vader ..... op ean eebandeH)ke ""J"
,. <Jr!( I, n"'l' !'To<lu~teIl gelIjk tt! maken aan Be 1 d d _~A .. n.. ltelde voor dat de had .. \lIen ooWotn. De kerkel'lllld verpelerde
hPI , n 1 er vere",:",--.. d '-I .. d ""_ -. b d, \\ "In v Qr ~n en werden de heel"1!n De comIJll881D zou worden Awellgeet.>ld Uit de eD \Oen J gee._ Il" un en "'11-r .. ee el
c~&! !Ju Pr ~. eo J I tie Vilhen aan~J reeds bestaande colJllDl8llle, :maar dat yond geen nam, WleDI bulp hIJ bad In,erodpen, OOU1DIJbIJ

• • I It~t" nli&r de. Regtlnng te p.an. al. D kw !!tt lokte heel wat dilCll.ISl8 illt ... n lele«ram da\ hIJ our dr" maaDden tncte-
)I-t I e~~ 1 <tertlg tegf'n oe~nheD stem- mIV ewil; edat men eerel laier de oom: men\ koo bl8eb\kken, doob dat bil II}n lotrede
.,.~ .,. rl 1>0.'1 ten N>D tlIeu ....1l \\ I)DUlflAtechal" 8O~U aan:'ellen ter"l)l auderen er voor DIet behoefd. le doeD.
PI ~ "nj\!pn C<:>IDlUaange8teld om dit::: ~m dadelijk tot de ldezing over te gaan. Hel kind 11 door d. vroow Y,d de polHieAjJent,
~"l.Ll .n uIt. Jer te leggen k werd de vraag ~ door den heer die den heer McGregor Daar I "areaa gelelddr,

~ C 1 Ra of het DIet Doodia"!IOU IlJn alIA aaDroomen• V,," de lIloeder eli haar med...
.d °naar 'B'elgie te leDden om lIldaar den pUgl.lgd la geea spoor se Tinden , .."..-to I I.

lenlAll ~ pi te nernea ell te zorgen dat .., ... ,. .. "'b;k", een lIJfII",oehg maD, beelt
I>.""~ wijn lU on T~b de_tooJuW- ge_04 ia atUlt halUling &IJO Ioc I.<! mOtlteo

leh I ~·y~<tmng betlloot ..erder dat het .en· d18 m behoorlij couditie D* 4napD lo ...s. nO IUIb \!loo, se I"'U" aao
;'le; It!~I tr ....h teD et'!n export w_Uohap- bng gezohn~ vt,,~ 11'&1he~beel JI1et den ,erd~ belplUiDc 'la tftlq..i.udu .. ..

o aUil upgengt te kriJgen Tol- De eer 't- I......
~ D.etI~ TlIJl den heel BooraAoUt. ' lMe: lA l!.o~ eOJII .1\ tnd lA ... 111

)\ I II 'L Ji' 1ELyr.r.Uf[)lKNST 'MONSTD. VBRGADDING VA..N WIJN.
BODEN.

Iq HUL GOUnON

\ lt I - GeIlel ,.,1 Gor-Ion heeft
uurdt'Oni en geuuwen.

I \ \RDE" OYER ZEE

DE MELR08E"

GE~ERilL JOliBERT

TWEE HOEDEN.

LATER

u: na ~j;;~
(Voor Ilegt.er Bmlfh.) plal.te ~ (l>inptag) • ~_ het 16 October. , lII8l "'_"& .... _re

_ gebou .. ID de ~~ ~der 9OOratter- Bismen korleD tijd IEijn hier een pa*! CJIl- ,,.._ ftaft.um
DINGSD.A.G 21 OCTOBER 18at. ichap \'DD De. J.lI. du P1M1lL F'~ ..... ~n ~akbn"'~. Tfte kIDderen aJu deer- Wij t.ijf .... "'t.. se._

:__ zeer groote op)ro~. Na ~ eD 1JIlge$ £f lijk brane! eD ligen tbaa. iJl piju en....n ia
IUOI8TRliTSVOJnnB. I~ ~ heer Hicke1~oor ID gebild. doo I te beer. }toewe1 er hoop op hunne hanteIlitag te Ituuneo "'P!', 4at lt'"

Regter SlI1ith lelde dat er een lIIIIIk voor ~ ~~~ WelBd Thrse;ze~r be,teat. Maandag avond ill er ~hter OpDÏeIlW .. 8&wrda1 Sdli .- alt.
h8ll1 wat gekomen nn den Resideut :M&gi- N ' het ~~ hl:id d • ~ een on~_luk r.beurd, dat tre.rriger geTOlgeu d. roedIlaak yoor le~:~i!1::=~=
straat "f'1U1 Namaqualand die een maD .enne t a aanaall1e ~ :!de oude ~t had. EeÏl ge.kleurde dtenstbode VtIIl den heer d......,.. ut all. o~
(.<lgwg om mt den tronk te ontsnappen lot d~r==een a:ouca:: iD ei! .Ko)ODieWIll Truter, aput_ alhier, IIlhiJrlt eeruse dz:oppelt t. WijY... Be& .
les II1a&Ilden dwan~a.rbeid bad veroordeeld. eie . tot IJtand had bl'llgt. Hi' para!iueo1ie Dlt een 3 pilou blik m het silika lf'OOtiI ,,~tid
Onder de Ordonnantie No. 24 V&ll 1847 had de b:d ..i:r::n:=. aegeniDgen ~ ploter!. keukenTUlU' ~w~. ~ ~'hetJDetblilr: ~ .re:~ Miet, dat dl
Magistraat slechts de magt tot drie maanden te Hi' _";edenÏII der inriaJtiIlll' ongeluldrig PvoIg...... e 0 ID 111 op
yeroordeelen en het voDDll moest dQll iD dier J Z~ eenféPw;f" wi11an h bbeD. arl hare han4en ontplofte en lij in TOUe Tlam 0 die DdIch..,

ord gd \'DD e gerMkte. In -nDhoop liep mJ DUr de water- SOBERS I Wij.....vo.aftll
Toege-w en geWiJZl • was teneden met et wetk dat er tbaaI ... voor WUI' Iii het "Dr tn.chtte te blUllChea. Iaadgenootell ut ouada .....

BILL "' OllJlROEDEU JURTUf. daan we~, lDaar weneohte dat het Illeer ea DIHI' toen' . lleden, door de vlam opmerbaa.m leun&el1M allPrilll BiI_1dr
Adv. Juta voor applikant un adv Innes voor UItgebreId W'erd Na er nog - wae geJOUgen .:buroor middel "f'1U1 h_ onr~ lJ",r .. hand mug' 0:=:..:~1h.J:i:':

den heer Ne1dt, eeu crediteur 'an de Gebroe- bekloll1 Da O. 'Muller, van George, den bOMt ~ yuu~ amoordden eo de ongelu.klóge naar ... van .ADP Ptquina
dere 'Martin 811 hield eeue mdruk_kkende rede OT~ de huie braa'ten. I>OOY het luiden der T8nchil- IaGd Gotaa '" opellllll r

Dit 'W&II een aanzoek om de gedwongen se- woorden m Handelingen 26. Ta 18 Our lende klOkken .. erd er braodalann. pmaakt Sball Bri&oa'e ·d. aH
1nveltratie vlln den boedel van Gebroeders bunne ooge" te openen en hen te tJekeeren en met de nreenigde poJUlrll der dorpe- & ..._---' ~ ...
Martin op ~ond dat "Il lnllOlvent waren en van de duieteY'DlII tot het licht en T&D. de nagt lin n wat 1Ilen den brand. die sich alleen tot -..-~ a -, lUl
een verband haddeD gepasseerd ten gunste van des. Bataal tot God, opdat nl nrgeTlD8' dër de gekeuken ~ had, 'spoedig _._. Ik bee, .DL, \
Hefdt. zonde ontvangen en een erfdeel onder de De bek!a«en";"',.d;- _id ..... echter 100 PAAIILlIIr.

Adv. Innes seide dst applikant een verband geheiligden door het ~f In mIJ." gebraad. a.':.b;;.~ Illeet' naar een
bad willen nemen en toen hIJ hoorde dat NjlMt Het rapport laten Wlj hier volgen. Terkoolde -. dan naar een menecll8liJk
er een bekomen had wilde hij den boedel Insol- RAPPORT. .._n _leek, en onder de hevipte folteringen OE AFDEELlNGSlU.A.O VAN TULBAGH.
vent doen verklaren en deed dit aanzoelt. Nog blios ár;matreebéén nur del DaCht. de;naclem
ID JuliJ had HIll aan Gebroeden Marlin ~- G..aebte leden an beguD"iJf.ra TaO bel Z. A uit. op nieuweene 81'D8tÏ88 waarechu1f'U18' om
schreven. d. hoop UItdrukkende om nog lang Zend,ng G.nooleeh.p. toch ~ _t IIUlb ligtonn-1aribr.re eer., 1~~ 1~
met hen zaken te doen. Mukt den Heer met OOI gTOOlen laaI 01\1 &e18' vloeistof ale paratineolie om te pan. Ami _ llailtIt:UW .,.,. '" ol z. i*"

Regter SmIth. Ultepraak doende, Z81de dat mODZijnen !lIlA" urhOO,18n WiJ hebben tot heden nog ll'II8Il regen ge- ,
het scheen all 11'&1er een wedren tueschen de Door God. groote l{oeddrtr.",ohO'ld II bet bad f h de l.ken ~-';"Ir'b- '- ..ken MIJnb ... ,-Vu all. dea1ea a.r J[ololIH YII'-
twee rrtiJeu Wie een verbaud zou '--'J""'n. De.l ' 0 10 oon WO ""'6 ....J 0r:-- • 1IPell1tIDm ... d. -t.e tc..-_.....t. ... YIIA _-1..1 _

..n ..- onl url(Uou ge ...e'lt, een ander Jlar te mog"n H t id hoewel droog nog wet 1100 ".- --- -
hoede IICheen hem eehter toe IQlIOlvent te Zijn med-aTbnldeo R"" den OpbolI'" no dIt de ..1 e ve 18. . • breit delleel'lChende •....,.=-=.u CIWdjdell. Bil
en d .. , .ou hij het aon_oeL toe"'--n. Z K i L_ __ delecht, lDaar water bept ovez:al te ont harten. alII" "'hing , .. he& ~.i .. --~ • -~...._ 'J". on IiI!:r1J.... aan 0018 surli' to8.,e "".. "'''' milde s.........A:~ aller ea. -

H b b k Z ... lD.o.. ~ een t1Igeu ~ I~ng ... ra~ vaD PtotÏlllan_. oooilMa ClHp-
.IlD el1l ..-fl h.t nIet onl ra .n. '1oe,.e 'rerbliJdim en 0,. Dlenwe redell tot J~ fold .i]o, ea di. _ -11... 4 feb oplntNG'"
oraronde .";r.n"nd., b.nd 18 o....r on. "0 onae.tof geven, . . d't deo _ilebjkeu ~d w~ .eBi« 0fIII"
...~rk&ul1lbpld UItg-8tr ..kt jre"_t, '00 dllt WI) 1)e. GraY18 na&;r J_ville om e zl "mg ,laIIlI' ... l-ald _.Iich he'.iudt. 1Jocsim.
tot III~rto.. b-bbe~ mogen 'ijorl.gllAn In dlln van den Ring blJ te wonen. Pro~nent Van .e' 0':' le 0;.;; ill h.1 (doch i.kfne. ook_
atb Id nu 8.5 }Ilreo geleden do!)r onll yoornde-e der Merw. heeft Zondag andermaal de predik- Daar he' uIterliJk" OOrd_II) tiheel ud_ Jl-
begoon_n beurten voor ZWEerw. waargeuomen. .... 'd. Cerw im ... ra be_bal II odill _ OY_

Ocb 1 ot "IJ beoonden WIerden, door g.hoor- ......
""mb"ld eu IJter en g~troD,..b'ld, meer en m ... r IS Oct.-Heerlijke regenA guteren Dllddag wl06d.

w
Heerlijke ..... nit'i' Era ....

t~ b."ntw(Jorden .110 '. »per"n gIIdelooIe ootler- eu ID deD aIgeloopen nacht; de 1l1Cht voorepelt _m behbend. p•• hH ook dl cIud .. !lobbeD,
ntiDjll tllJ belli'e jConadighlk onll lekórtko- .a .urom rlaa beltoon he, Jl ...... cl se
miojfen In ZIjnen heerhJken di ..nlt. Illeer. w"aan .et oUI r Wel,.u MIlt· 'b.wiJ:...~1l

De dood heeft onAlo do m""nd JIlMj van dlt dal c"ree getroa .. blijh ua ~ .. ..u.
\Ur 8en~r on,.ou<lste dJrhCLeore., d~f1 he.r J DE ZAAK VAN BECHU ANALAND TE iD de moeijeliJIráe tájcl.a ....aa lija __". .....
Il V.rsfeld.ontnomeD 1l11"'1UI eeo DlIttlg lid BURGERSDORP. kf.rea kas, wili.k U_life -t-lclan 1..... ,
d~r IOllgtlng. ZIjne gedachl~nll ill Oll.l tol BIJ d. 1aawt.eai\IUII 9&04". Al4e1iaprMd ww(
I.gelllng 1 b<e.lo&en0" teadera '" nap. ",ocw Mt..uu.

Den I."rur d-r gtme~nt.t, d,e na beproeT1ug Reaolutie., gep6_rd op eene Bond6n!rga- VaD all .. vaat ~ iD ct.. tdeeli.... ouederm ... gehonden den 16den October U. te Bur- D __~ \.._.-_. IU', --'Le 1-"-' . .r -- ...&10eo IIJd.n b..ho, fte g•• o.lde lan aJlepl\nnï.Ijl', --., ......... -- • ..,.. -, .- ..
....rd door de dtr.cti .. nrl.f Un af"ellafbeld geradorp. oderbngetl Tall cl.K81'1l. drie aid.. leden li;'Voor__"·lddoordeuheerJ.Jo.bertLW.V. of ~ oo_.tI-U'-. ea 'L ---.a
gegHt'n, "o"r den tIJd .an 6 maAnd.o. ClI "en 6-- IOlII .. _ ,..--- _-- - ,
ocllrlj,en on I". ge ""0 bem DIt "ln ."d ..rland, en jJeeeoondeerd door den heer Jf. ,.8choeman:- bel .. ,.od. 111111OOIIktIC&aII'.ooi .bM lIaanra al
Holillnd ,'Dtnnjfen. hebben ""J '!'an "jDeD goedeo " Dne verpdenng geelt hur amart &ekenDeD, ,.n.nderen Taa 4. PM&orie d., K....k ook
...el,taod vernolDen el' Yltn 1110 yooruem.n om over d•• t<>rlr.. bewell1"geD In Kaapetad en elden Tb~.lIrier TIUI he, Wecl ... arl~J)4e, laeS
lJ V " d-Ie mlU1~d Un Octob.r tot sIJn weri: ID sake Bechaanaland, _rdl.n de allna: ..tle acbtata lid lallen wij Iiolá .le" 0,.u..
albler terug t., k".",r. Z11"8 'herlLen werdu in van Monteioa'. laod l'fO,"lon .. Lw .. , eD li" bo ... tendera .. erd hed.n op - ~ pllblieb nr-
"Ine .t"ed;!'beld dOQl den .Eerw. h.lr HICkeI, will daanan bewIlIt, reeololl. bebbeo pllollleo pelering 'u de. Raad heIIolea it,oen aar --
.. n de Helllbutterl Zendloj!', waargenOllleo, tot en nTlouden. 11'.1... niet aaden daD ..... nhaal &elllfllwon. WIJle. Er werdelI 1:, &eOdWI m,..

d I t I b urwei:kea.D eene noodlotti- ver ...iJdering ,er- Jl<)nd.n. WUrV&Il d. boogt&e £'SYJ ea de laIP&egrout I!'"noejl'en nn e j!'eloeen e, br"'IJ IJ ,.- £,1"7 _. N-.la, .. - ,--,,-- ~- :ra..l
I{el'g~nh .. d de Eer.. P. Smeer onl m"t groote ooruken t_ben KolooÏ8ten." v w_ all. IQ -- .,.--- .. - ...

bereldwtllllrb~ld 11\0 hulp b....ft verleend. UnanJ.8ID aangenomen Wdrd het aanweallf.;:bllek gel¥' eie d.
Wal bet noantl •• le betreft, II te meld~n dat bet Voo~eteld door den heer A. N. Venter en verpdanllf, (de H laai) &e.... ~ claaru he-

O,oooucb.p biJ bet o'fe""aan YAn bet ho • uo rd d d h G d P'_-'_ bandebng der &ende'l mel.-I~ dallNll --.~ """""'.0 oor eu eer . u - - hi-" D 't I_~ rd I..... '-"-cl ....den b~flr J. H Pentl In "Dd.r~ banden [ieen .. ---- gete .... n. • UI e_ we ~.,..... ..
scb"de beefljfeled n lI"t ,erbaod er op £ 05(1 lo [Jele YeJ'lflldenng 11 VIlD onrtllljflnjl. dal d' maakt, dal de Baacl door loliar (eD tIOder YIIA
w..rd len ....,,11 .. lIed.kt. lie PlJ'ectle beeft goed tllllCneolrol1llt vao d. RIJkeregenJIf, aooala If.- £1150 heele allDllDO... D .... delltena TheIOll en
jC",ood.n een .erband UD £70) op dau.ltde "ugd, leer oali ... hlC w ..rk ..n .. I yoor de .... 1- RoIeoa., Die""JJ8nt1UDde et ..... ura ......
eljl'.nd"m te lilt .." yurl en bloel "an ulld Alnlla. '-hoowellde &end.,. WV8n vali £107. £J.20J.e126, '136 oD

Voorls beeft de eb Jonllellnge 1'8r~"'lglng b"t II] de KoloDlale Reg..nnlf bekwum OlDall. &e t.ee van £140 elk ea 1'8Il a ..... he-
yerb.tnd Uil £1,6OV ol' het lI'eb~u" "6lUlt bol r"llelen, lo y"r ... nIflDg milt de oabU"le .cac.en." k_, en li: "II openliJ" , dae bekwa·
O.,uchl afb'[aalil V"H d. UIl'Clltl II daArop Unaruem aange.llomen. .. ..r uJa ,oor be' werk d8Il cl. Wren 'l'IltrIo1I ea
.fb"lnHld d•• chu1d 'su £Ó(X), r118tende op de C Xoo" B.lIOaw eo bo .. lldieo h.ebbe. di'~lICJlIIIlI, wier

Voorgesteld door den heer . van IJ e. &endera laget waren. "a"",eOl~-c:'.:
... ,I lil>! llcl L.erMT8, alamelle die op dIl ...oulOIl gell8OOndeerd. door den heer A. du Pl_ Jd __L' _"

.ao deo beer J lj Roee. llraot £400 D. ba ana leO ,oorg ... &e &er .... olOlng Y- II'
"11 IJl band~n, "fout £1.060, le bel.,gd In do .. Dell urgadenol{ gee" baar .mar' le ll"oDen, Hlel'1llt, mijoheer &41,"r, _,:)aM. claaiclelijll
Kawer Y~n de'" Wt8tell[lI~ PrOYIDCI. ~D Ad- o..er de t.AI d"or dell beer Leunard g.be~d, .... 1180 dat ono 1.4" vaD 4.11 ~cleeIiaawni4
IDlvlstntle Kaotoor, t~geD rente un f>l per op eeD nrgadertns t.e Kupttad geboed"o. 'J DOl[al _preak •• a lID venrdb • .s h op

boudt JlCb oYertallld, da& DOOIt be .... n sal d IOlici&ell ."D d. beluUa1:be&alJa dl Al·~~~ e ~M rd ,-_. b Id d kunnen worden, wal d, heer Leonard 100 OD' d.ehog no Talhagb. ea t alj, da Mlutl ....
lO er Aanjlellum II et ODe t.e ol" en al boodach\ b....ft geapJoken, eo pro\ ... wert tegeD betale .... er Ille' bij lalleo lijden, lof ., aiOIa 0-.

WIJ, ua In bet yoorteden lBSf aAoll ..nliJk .. ko.t.en sulk .. oDa"lIroode ba... nnieo • beltomlD.r.n soudea ftDa .. , al" d. w..1 .ulI.'-mJlAkt te b.bb~n un ,..rb-""rtnge I or. on. .. ~ .. on .......ilI~
Kerkbof, flU do"r e"ne Bkt.. Y"n bet Par ement UIlAIUeUl aangenomen. banD' n"",en .. oordig_ £4,3 • .wv -8

k 1 6 - d ~-'" d den b '" '" V ter oonoo4ia"D willebUft8' - po'; 1Nl p••"ulI:~noodlllll l JU ..n ...o.d"o our JIlUD _Donle Voorge ....... oor eer ........... en '&e!rortdoea/br .. iJI, __ bd\-O••• bekeDClle,
b.grufplaal4l te .Iwwo. ID eene g<meen&ever- L.W.V., en geaeoondeerd door dan heer P. de kas "aD deo RM4 .a «'", tdMa httJI& ....
IlAd.nng geboud eo ID Apnlll., .wd"r fOOr&ll&er· Kruger - Read _r 'all tijd LOtdid ..... ..to- bel8l&iapn
1C'lap un den Broed.r Hllf(o H Mr.rtU_, werd "DeJe nrKaleriog geeft barll urwoDd.riD« ta rd ~ ~~.o_ ";Ti.:, • ..; __ ....
met betr~kkln" tot due aaok b.l yolaende be· b f L d d helt. Bet wo I Cl". _, - -" I .. d kenn ..n dat lllik eeD op e p:emaad ...or t ,an • !en mHlr belacg ua eD'" lIJ;' 0..... cl.
sloteo: "Ve ,ergad.rloil .. YBOjl"vtle.o ..I ....n prOYIII01l~.le ano.Ult. uo MOD18IO&',land door ... rODjf ea haad.twiJ" 1'8Il oa'*D .Al4ealiD&a'
d. li'eme.nte ""0 bet Z A. Geellcbl, L1nge- a. TreD.. aal. &erwlJI g ....o eokele .... ID 'aD dIe nad. ZOO aI. laet DillM' bebbea!f' ••• ...., iJl
etraat, 1I1'00t oOIl"n ..f alP "let t .. &"l(g.n onrevt lIlde yernOcDeo wordt tegeJl de aDD@xatle vali aU" .lakeD om le haod,,1ea DUI' l.k • ." daar
~edaaD wordt doot bel Ilwten yan baar kerkbof. .\.nlrt. P.qwQII door bet llllltlJCbe Ri)k. T.. ..,- al \nIOlI 40.
nadat "l aaolleolrJko koeteo heeft gemaakt om m... r dear eoonCjrenoeIDde wt .. enlObbneodheld de paar lede1l .... DOl IIIr' ti •
betJeiY8 ID beboorhJke orde le l.teD br.naen, eo d br d &eKeDO""rhl' publIek, altDOI UI fa llIaa_lleicl

I d k k
·... ICllllcbl..dde en l.. talacen .. m • een" wt el 1nl{ II liJn .r.ebooo blJlfIltla8ll door dia Voor.b'er,

lerWI) <T III ... rLe ga," epru an lIJn .,,,n 'RD gelDeld RIJk 110 d~rbehe verb .. yoor Zald OD'~A "_elateD Oi.ie"O Oom.~ die aI&ooe
een vol worden er vall, zl)nde betlel .. Dal{ !Croot .AfrIka, ...aartegen d.. RI)IIa",«enolJ d. Kolool." k le wi
)leoo.g Yoor eeD 6I\DtAl Jaren Yoor d. beboefte aodera IODde moeUtu booacbermen." liJn beJt dod om ou op ooplllt ,. jil f8i'
der ll"meenW ~1..., IndIen b.I DIet "nderl luIn te doen leJeDO,er bilt publiek, .&& kaD-
eo WI] on. k.rlln"f moet.n alolt,n, d"n verloekt Unaru8ll1 aaDS'lnomen. lieD dl" paar verwubtlo &e(eDOTerfie otIderliJlgen

Voorgesteld door den heer B. Bcboem&D en lIIet hun aanhang' ILI18 _ .plJ"'" dU de
de 'er~RdennJl om, Indlel bet mog.!l)k ware, de geaeoondeerd door den heer G. Nl8D&ber - b..,,,,n Theron en Ro.IoII .. "aD t.. '4., aai. ltall-
nl..o ...e b.Jlra.~fpl"all 100 dlgt brJ als mogelijk w b .I__L_ ben ae---L, op £800, uJ souden [het werk &DeJa
hebben, omdlll onle jl'eweente wegelll armoede ol Du .. Yerlladenng geeft banl b)""",,,,,p &e &etft0"=0 ..... )1. g."_w L_ .. 1........O

Idi l. t b kennen oYer de ,oofSlgtlgbeld yan aDa MUlI,IeMe - ....- r-- - ....- ... -werp Igt 1.1 Dil II IJ.eo ea graye Gp onoe d H ot 100 ,erre OOI••• d-'I·D~ ,-.- ......
b d 'd "D ' t I d Lo "'elooDd ID IIjne oDderbaodehnglllJ met en 00- AA - - --..ac 011 dn.e r~ell. - .. 'fOOfl e ... er op -- .. U__ al d bl' L -r. Na om'-nl 0.'. K...'- -, •• le-

b 1 k d ""'~-- d J d lol "'In Comml.,.,u ID sake .,.,.,baan U. lj.ell11 - .... - &. ...oor lj .. WIlle IIIIn eD "'_ ......11.& lD8~ege ea. " rd LH-LIeD -lI'.n _"'-"--cl t. L-_·t"- p.-_.- eeDde correspondentie gnoe UulCuea den oogeo """ ..... ..._.., U_ ... ,lI.HIlII -

Oe Inkome&eDYan b~l G.noot.ecbap CommlMlm. eli het M\n18tene.Q Kerk la&eDhou .. eo di. DUr !PIalD, ubiJ ol onr
lCddureode bet JI\Ar, .olgenl de booken UJ\&IUIlID ifroo0men. d. £l2,o.xJ b""fl pkvl&. ZOO Y':: Ilaa wor-
nn don PdOUluame a""r, Waren ." £646 18 10 d d D'. ..t-- .... I .1---- al·.. Voor ........~ld oor den heer e T&D Boot] en eo UII«8'OD e - 0 ..........., ........ -
Ve Ultgu.n 471) lG 1 e~ d den heer J J be L. W V betaald, aooda, er DOlf nIllII £f4WJ 1Cba14 of

--- ge8000n oor . oa rt, ., ru\. H,' 18,cbt.er _ ~JIIlljk om d. )lIi8&e
£151 2 9 .. D... Yergad."1ljI be.ialt een 1I0pM nn de.. bo d K.k .. _t.

r.a)latlea te I_nd ..o aan UO Eollsten 'M.iDII&er, wt«Uf 'u dllo •• RIl • ~" ........,dur er OIC DOO!leen behoorliJk ,..., CIMrfta
met het "neDdeli)k ,er_k deaei,e t.e onrb8ll- 18 oJ1lJemaalat eo aan u gem_" TOOIIeitJId,
dlgeo aan den Hoog8n OomlOlelArtI, om .. op mettejtellMaalld. de Kerk __ dta 4CM jaafta
gshJke ...Ilh al. die van andereD over t.e leDd.n "ollOOid l8. De oaderlingea, di. wan tu de •
lW! de RiJuregenllg." Afd ... hupraad IlJD, hebblll ook ~ helt.r Ct"'

lJnaru8ll1 aangenomen. de K..rkatiJ'" Foo_lI. EeI.~ scriba e.
ook Kaaler eo LOl koma ~id a - IdJ
ooi: d. Auditeur, l1li !ail _jat a JUrkébe aOfrC HttU~~PU~ I)~NTIK al tameliJk .. kuu <'> le houd", .., ba& _.
)IIb)I II ..... tu &e kom.a.at ... iPko.' ol Rt
er lUt,raae lID wat of Dr in ia. De b.s.. oud_
tin, 11 "Notal.oIaouder" 'D hiJ e4iaij1lt nor III
groote belOrrdhelcl ua daa daS " ua- __ aC
" NOllllen"-mog.liJk lijn cl... .ja GelOOfD
Artikaleo. IJe dAlrcle oOderiia, 1DOt\ aMIIurtijk
baodeleo ,ola- " N~en.w Met lIIlb -
DeDaao h.t boofd '811 sUeD sou4& 8'lJ weJJilr\
~, IOlJoheer U Edi"." dae.u. or1laIijk
Dloel IIJa, docb m.e alaoo j Ir Wijf' 'reel toe
.. _laen o,er. o.wooDIiJk wQtcleo Kelt·
.erpd.lrlnpn ... e getlDt.eO " .. rea ;IUolldta '0
rlaa weee he' pllltliek of de ro-.téleciea .etaIfr
of DIet. VH _, daN gedaaG .0r4&. Ik ..neem
da& een yierde OtldarliJlf, 4. bear P. J. Coundie,
8811 yoore&el beeft gedaan 0111 d-l! OllderilnJ-
Senbe Klteier. dea heer P. J. 1'&8 WIJ" -
ba boorh Jk veralAr &e doeo geTta Taa alle oa~
fengw&eD en !IlllavelI door h.. OIltTaIIpD en
v.ilj{IItf.veD mat betrek)riDI LO&dil KerlL Elk
lid der gemeente belaoor& den heer conndie "
óndentelloea lOm lalk eeD veralegl &ebeko_n,
daar het hoog tijd ja dat ied.d -t lil .. elk..
IDeataDd on1l8 Kerke... verkeen. l

He' !rome 1111) .oor of d. oll~lingenledeo
nD deD Alcleiellnpraad bM l&aleel '1'8Il.uH &e
bebaDUI'D _t pIlot.eD UllrtIII bij da re..one
pabhek. vergadenllgeo taD deu Wltlidptud
0011 willen inyotltD WIIIIneer.r lakeD ..lUl "
DI&ent.ebelang YOOrhet publielI betLaudaU wor-
den WIJ bebbeo lOCb bier UI de ~0101ll8 11'-
"Tran.vubcIl" .B.eg..rioaa;.eleel, alwaar be, III
gebreik 18. 0. _ VoIJ.eadJll&lD«ea -,
gealen.D de."" t.e Iaoad.ea en, IDIJJlbeer d. Edi·
kW', giJ Iwt IOlJ poowliJb ,erpI.,,_ ... t een
nota aan den Yoet ,.. "I]D bn"- ot b.. _
Afd ... 1ingeraad pu& 0", 'lraoaeer het PabtiaII
maandeliJilache verpdenJlfeo bepuJd..a y.. tc..
at.ld lleell ,oor Pllbtieke beaigh"ld, rlaa dl. ,er·
gadenngwn m~ g"oten deDml &e~, Ik
beb 111 be~ kort getraeba., IOlJobeer, a MIl"",

.tag ce geveo .811 .Afd... linf8tUdD.a IUrblij'"
.uen a1hi.r !fl., 100 ala I. lil ha&i~o -da,
beWllS8D vaD .., oY."Ioed" IICbiJaen ~ce In_;
t10ch boe If8beel eadeTl18 !lal g~ J
u. AfdMllll,lJlrud II o,er d. oona ut dl

.Aan den ~1Jf'. ach.lcl, de belM&iDfbetalllllfM1l ~ OadIr U
M1Jnheer,-OellCbriJur nn de "SataJClay SaI- I.are beluUnS' ... 'D i:1IIlIl8JIdi.- aiel be&alen.a

b ... ·' In de C"[M ArgJU nn aen l~all delerr oatullrlilll geeD peOG1 ID 4.. ~ kei, eD
,ertel' onl onder 11)1101 ~ewoo. be"'laJkha4'D b..l 1....IUUfIIO alJO lid ",olg .a daarlïl rlaa 110(
,0I(ende: -" Het blijkt dat de EelW. G. F. reOlen te betal.... HIlgUlaU ct.okon _ Ttr-
.M1I18l8,,ea Celee, '0 de !wer P. ,B.l. R,u, ataDdltfe (r) 1ecleo ,ee d.1I RM4 iIa& lIe&...,
hooldood"'WIJler der )Oo;relll8Chool\aan de Paarl, ..,n .. i:aUedr-k" II OlD W se npWI8&eD &en
BULID iD d. Vereea1gá. SI&&enhltaoch&eo. md' oadeek no l1e btlMuagbetat ....
het dotlom 1__ , enl., Yoor d. Paarlaclle .Alt htt pabliek DIIK "'}IICa&' en .~ , .. bllJl
scbool te koopeo. H.,. Wrt>J Ik JIllJoe 00"010 wordlom old publi.... _", all. KefIJeIIJ.'
lOeD ik b., Ju. J. er g.o bod lOE~!(aloe", P O18lI;f ..... !lbedeD _"ileanger pcle le lIaeIl
ZiJD bier "eeDe \l_.rlia480 f WIJ • DI"_ eo ltaa 1Le.. ta Iaa.o It.»oree daaro.-t, doala
het lM18&e woord hooren om".lIt ~UDCbe _lu& 4a& ..... lM(er ,00rt.gMII .w. a", ""
_.b.lell foor de ParleDl'Dta Ollileo, a. inl" ltiert.Je ,_tu.l II, aoal hes eBt to _ l.~.
YOt!rd. lpiden eD Ileopotn, 0lIl Dog t.en 4ne duid.JiJ' ... _ lAM de laIHI - ol --

b... ,ee IIll>uol~lIMre aQOpen ,oor d. PIaI'l, u "...en dat " aocdl'" ... 4aIII1 .. u.r."
Pua!" de fA.A&L, dlll"'lI;d. auj ,er ID """"_Ik t-~-, I

A.IDerii:a. lJit mog. ptaChtig IlJD; lDUl la., l.4D OD ...
COODegeeol vaderlAndlliefU. Er liJD VOOllllIl:... A ::...
leciip nptI....... ua U Pun die W' bol = ...
_Wa YaD '- ~ __ ualM'"o.
.. Jija.~

Z A. AII80CUTIE ". BOntA.
DIt wae een aktie om £30. Vervteerder er-

kende het geld schuldig te zIJn en had het aau
geboden. maar werenl het een of anller abU18
wae de dagvaarding alreed8 UItgezonden en
bad de Aasocl&tie bet geld zonder kosten Plet
willen aannell1eu. Adv. InDes, voor verweer-
der, pleitte nu dat de tiJd tWl80hen het betee·
lleneu der ~ vaardmg en bei dlenen der zflAk
ruet volgens de regels 'ran bet Hof lang I{enoeg
11'&1gew_t en adv Bamp80n. voor de Áa8O-
Clatie. nam de objectie dat adv. Innes geen
procuratie bad van "'ln klient om voor hem te
yerschlJnen.

De Regter Z8lde dat het hem toeecheen het
beste te ZIJn om wtspraak te rloen voor el8Cbe-
rel zonder een order omtrent de k08ten te
S'l7en ..n deed toen UItspraak lQ dien Zl11.

BODOSO:!! ta DE CUI!.A.TOll.Ul v AN I. BAllRY &
00. E:'f M. BllRY

DIt W&l een aanzoek dat het Hof het be-
'IflJzen van zekere schuldvordenngeu op bo-
vengemelden boedel rou 8Chl'1lppen en order
geTen dat r;e ale preferent m plaats van con-
current bewezen zouden worden.. Het eerste
gedeeltt: van het aansoek werd toegestaan.
maar dn Regter zelde geen mag! te hebben
een order voor het laatate gedeelte Tan het
aanzoek t6 geven De partijen moesten
dAaromtrent naar elgen goedvmden verder
handelen

GOSDIUI • .lAD.

_ EeD geldw .. laar oDt'angt fall den be·
dlende RIl teD kaasierslrancoor III ~enwoorcl.Ïj(·
beid ,an Ujn IOOn, dUl1l80d f!'tdd.u In DlllIltbil·
J~neD ,ea ben gllldell. HI J &ell cl. an.. , door
leder mlllltbll)et op t.e 1\g&e1l: EeD. \_, dri ..,
8111. h\j be' OOsle boudt hll a&ll. He' 1a<ltI&e
hil~, dOl IlIJIr.ert de brave vader &tJII100. iD
" oor, 1D08' Je 1lIlOl~ "'u,....... JIOa er 1108
.. OII4eIliR"

PROVI8IOlfBEL CUlUTOR
De heer W F Stamper werd benoemd tot

provlSloneel curator ID de Insolventen boedel
van R. A. Morkel

A W GLOETB t8 THESEN
Dit ...ae een aanzoek om een rule nui,A. Thesen,

TaU het Vlctona Hotel. LanS'l6traat, ver
hindereude om zekAJ' hUl.r.....J van de band
te zetten, w&!lr elscher wegen. de bem ver-
schuldigde huur op aansprsak ma..kte.-Toe·
geataan

HONDGAAND G£REGT~tWr TE MAL-
MESBURY

(Voor Rt!fkr DW!lcr)

(VU" ten Corre.pvll,unt)

Do 10kollll"'0 YID be' Doopfonde
waren £23 I) 3
ED de wtgaveo 26 6 1

La&ende .eD Dadeelljl' dldo ... .£3 0 10
UIt hoofde YBn d. afweugb_ld uo den

Leen.&r doen WIJ bil dele gelegen beId geell ve ....
Ilag aaa~""ode den to'ltsnd der gem.ente .n b~I
berderhjIl werk I ecbter lrunoen WlJ me\ bllJd-
IlCbap , ..rmeldeo dat de l{emeeot.e-OQDtnbllLlell
dIt )al" .£49 oh. 6d bed roogen

BI) nrnleJJ ...lug brengeo Wlj onuo harteltlken
danll toe aao de dadl... .,IlO bet PenDy Genoot-
scbap Nor de ondersteuDIng ook dit Jur weder-
om url ... nd door de bijdragen 'faD £26 In.• aJa..
mede .. n MIII"O Reenen voor 178, dIe lil bij
"IJlII VIlD .tuIVerl bapft blJeAngebragt.

M.t bliJdeobap kuoneD WIJ nog lOeldeD dat ook
In bet afgeloopelI jMr, gehJk in ,roegere laren,
het Geetlcht geopend 1.1 ge ...eeet ,oor Obneteh)Ke
werilaaambeden .. n algemeeD belang Ditmaal
.. y h.1 op ,enoek 'fan de Cbr18tellJke Jonge-
ho"uereenlglng, 'Ifler Slerll)ke nIeuwe gebou·
...ell op d.n lateu gept. plegujI geop,,"d w.rdeD,
do.t de Wel·Eerwaarde Andrew Murray lJ"'C'flal
&m'flelUat ... werk kwam doen, waarto.. het
G88llcb' als de JIleelt geechikte pluta werd
g"'ra&I!d lUl afge.t ....n, betal.llde de ge-
noe",d.. Ver.eol;n"g een l{erlDge lOm voor bet
.cebrUik van het Gesucht G.darende 3 w8k~1I
...erdeo dIe dleDlten 's a'oodl jteboodeD, ilO
door leden Tall alle ProteatenlllCbe gelIDdheden
In de .tad blluwoond.

D~ gdm ....nt .. YIn bet Gestlcbt I{etrooette Ilch
I{aaroe Ge opolferlu~, dId daardoor "'D baar ge-
"...gd ...erd, en de Direcue ,,,rtrouwt dat de
.peelale dl.oaten YOOr n1.t weluJ.geo tot vrooteD
leg.n 'l111eOliJD gewe~lt.

Nil hebb.>D 11'1J Olel bet oog op hetgeoe "" J u
In dIt rapport mededeelen, ook de vrlJmoethgh.ld
om bl) n In lIefde NUl te drlDllen. op u"e
... ,der •• barwllJk. eo toeoelDeDde ooderateaDlol{
Tan de belang~n nn oUI Genootscbap en Il W
.erlO~ken. om te doen ...al In a ... urOlogen II,
d..t ook ~nderen opge .. ekt ...orden om ona te
komeD helpeD door banne gebede a eo )8"rhjklcbe
8nbacflpuëv, II!. aodeulD., opdat one werll olet
.lleeo lP,,!!," In ItaDd geboud.1O wordoD, maar ook
Ilcb mage ultbreld"n In eYenredJ.gbeld met de
groote, dO et.t..dl meer &lcb ~nbaTende gee.te-
1i111ebeboette van delO ltad .

WIJ weteD bet, d41 ooch bIJ die plint leta II,
ovch bIJ dIe nat JIIlIakt en dat de "eao\DID ..an
bonD kom\. MaM ...11 geloono ook dat .... r
er In Dedeng. geboorsaam nrtroawen eD ID 0:rreg•
te har~hJke liefde gearbeid .. ordt on1l8 Go dell
w&&domlelmrlijk gtlveo sal.
111) vel'Dleardere one be~ geloof e1l Yllre oos.

liefde aan LOt ,erheerli}klDg nn oOien Heilaod
JellII.

Ve afgetredelle DIrecteureo, W A. de Smldt,
HlljI'o H. Mara .. , J. H. Plntl, A. de Rooa Ecbardt
en J G. Mueke SIJD herkolOlID, terwlll de beer
Tbo_ Dryer ID de plaat.e YIlO den overleden
broeder J. Il. Veraf~ld gellozen werd.

lWil anLLD Olfl BUT VD.AlfTWOOJWBLI.llt
OOB DBOEVO]f;J,DIOlfZD OOUUl'OKDJUITBIf.

IIrOKZOlfDP' nvJ[JtBlf IUinrJIlI' !fUT TD1T(UI ..
lIIJOBT .OJWD.-RKD.]

BEN STEM UIT LAND GOSEN.
dllft tUn &áa1cteu.r

l'tliJDbeAr,-Ge&l.n hebbende ID u .. g_rd blad
dat door de" jltlgoee" 10 d. KupkoloD~ 100
veella",ul wordt opgeecbopl uDgII&Dde de YM)"
willigere van Lead Go.eu, moel Ik &egl{eodat dIe
arme drolPmela net 100 rDlO Yan Bechaaoaland
weten ala de IUIIoII ln de maaD. TeD earale Wal
MootalO& een booad.oen~r tegeo deD Staat ,an af
deo tIJd .,.0 deo Engelechen &II Boer.ooorlag.
Voordat 0011 teoljf Volunteer tegen bem gnool!-
ten beeh, pleegde bl) mWdaad op m18;!aad, 'er·
brandeode de hWJen nil me_hen l1li .""Ieode
100 yer ala mogehJk 11'''. NatuW'IiJk beOben
alleo die toen ach&ae leden be\ Olea "rge&eo .
N. MoD\81Oa tocb 811lmaa.l door dwa 'II' nn
dit "oII1DWeJl teil ollder 18 ge'bra!ct, hebbeo "IJ
de Kaapecbe " llogo klt.ek ., tegeD ODI, dle, hoewel
III &e e1..cht Wal Buotoland tot rllft, vrede eD
luIte te kailn.n brengeo,!lICb DOjf nrbeald dat Sl)
...oDd8r~D AO doell H.n 11100 all de Eogeleeb·
man segt: "'!.rong word, from a weak .wmaab."
WI} liJn hier In GóleD half vaD plaD Mr.
Leonarol ale PrlOll1deu' en Mr MeKeDlle ala
SLaat.eproouI ..ur te beroepeIl, docb 11'1) IlJD be-
rre .. d dat hoooe m", '0 le Iw"k 'oor mltliepap
,allen ...elen. AaDgaande B.tb,,!. bIJ .. fil teO
yerrader, heeft eenmaal uou. gelwofen 'OOI' mIJ
en heeft OOI ..w."ld. Hopende da& dep eeoe
IDIi.GbtlDg woor 1O_J.ge J iOgettII lDOIfe welaa,
DOemIk mil,

P. P. ParwlTD,
ComlDeDdaot der Vnt"IUlg.ra ,all

wd G.Jeec.

u SATURUA Y SALLIES."

CBIlB8C1IJ: VOO&ZIGTIOIlEID.

- EigfJf'O deelt bet yoi«ende slult:te mede VaD
Cblne8Cbe yoomgugbeia. De ChiD .. he ge-
&aDt ...elllCbte bet buwehJlr IIlJ te woo." van
den Frt.DlCheo minlltar-re81dent Lemat'" tet Hué,
met W\eO bl) ~ruUDeD llld Iter 'VnendJlcllappe-
tijlr bad ORlgega&lI. Een groot aantal ambt&-
nun, dIe allen bIln !lllAm In bet relfl8&er IOhr...
.en, .. oonde d. plegtIghetd biJ. Toell del beam
kwam .ao dSD Cbloee', teekeode bIl olel &lID
DUm, maar ,,,t&e .1) oDder .de baodceelleDu'gen
der anur"D an ... n eeD pur letten, di." dob-
bele vrengdll" beteekf'nd~". ToeD DIeD hem
la&er "roes, waarom bl) dl~ had
...oordde de OblDtee: " De
Iluw. Wis _et, <lf b..t hllu plao
mIl de ~ of aDde'" o,preenkom.lrof
tl ..i: , ....41rtljf &e Ia&en onderw~keaeo f I
wild6 ik miJD DMIIl ni..' in het rtt_!itter
TeD, &DUr • .tu ik IDJ) •• S - JUl
....... eIe WOCdeD ....... "
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88. 90 EN 9Z. LANG.EMARKTrSTll.lAT.
ILLS & Q,RI"LL,

21, STRANDSTRAAT,
Bet OJlt.ldaeept eB I la,~..,raa.,
de volgelrtleG_erea~

Wem
I. ,-
400

Zij hebben ook in VOO R R A A. D Groote
Bezendingen

Zwitsersch .rtlourwe.·k en FU~1QoécIer~D
UeI_er (D.Usch) Bier, seh 'OD, beider eJt1Douseereld
ZIJdeu BoUKaas foor aoleoaars, ena, Jm!., enz.
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