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MAI~-ED1TIE.

s= NO. ~91.
.EL2S£2X_

JUNIJ. ]885.;KAAPSTAD,DINGSDAG., ;
,"DEEL 55.

IELLETB
BIJDR. C. P. JURITZ as Co. alleen verkrij~t men de echte HeJIesche Medicijnen.
IJ DR. C. Pi JUBITZ &5 CO. de Beste Kwaliteit ,llollandsche Medicijnen.

BIJ DR. C. p. JURITZ &5 Co. de Ware Iluitache en Engelsche Medicijnen.
BIJ DR. C. P. JURITZ & Co.hunne welbekendeHuis-Apotheken, eJle soorten.
BIJ DB. O. ,. JURITZ & Co. het Beste Middel ooit ontdekt om den Groei der Haren te Morderen, en het
, _ . eerst uitgebragt en der wereld aangeboden, in Zuid Afrika, namelijk IIHope',

Hoos: Herstel MiJldel" . .
BIJ DR. C. p. JURITZ II Co. zijn Twee van de Heilzaamste Middelen Toor alle soorten Oogziekten. hetzij

door ouderdom verzwa.kt of door andere oorzaken ge-inflatnmeerd en lijdende.
N.B.- V~ENDEN LE'ITEN ~ VOORAL OP dat de Medicijnen van Ur. C. F. J. & Co., ofschoon tegen Verminderden

~Js aangeboden, nogthans van dezelfde goede hoedanigheid .blijven als ooit te voreil, en volstrekt
DIet in deugdzaamheid verminderd zijn. Geene Medicijnen zijn zoo geschikt 'Voor Zuid Afrika als die van
Dr. C. F. J~RITZ & Co, zijnde ~ij.mmenges~ld uit de beste gezondheid be\'orderen~~bes~opdeeJen
Een proeftijd van meer dan 60 Jaren heeft dit bewezen. . .

•
WIELLINQ'}JON. . " ,
, D••• ~,'I'~~.~..DB 'erkoopilll la dea I.80lvea~. BoéIlei ya. Q,-

161 Zware Sl~n en ~alBL •• B. ,iN DIR IID"I, Is IJITlB8TBLD
'Koéijen tot DI~Q8DjG, 23 DEZRR. .

ZULLEN publiek word8D "rkocht uill
de IUUH~ t. WnLDlO'l'OJr,

OPM!!N~AG, 'l2 JUNIJ 1885~
(NG ..t~,.. da Eer.. 'hJi.. )
. .» 'ALBEBTUS 1. }UI,,\N.

V..iu:kaDtobr, Wellingt01I, ' ,
.' 1 Jun ij 1885.

llAL.dN 4' CELLIEBB, ..AFSLAGERS.

70 Vette Os.eo
20 Paardeoleo Ezels.-OPWOE~SDAG,17DEZER,
'fULLEN opgomelde Ossen, Paarden
lj ea Ezel8, Publiek: worden Ver·
kocht te KLA P M UTS STA TIE.

N. SWART.
Paarl, 1Z J unij 1885.

De Villi!!", Faure II Co·, Afslagen.

Uitverkoopine: ,
UitVfrkooping' !--

H. J. DEMPERS, AfsJ.a,er.

10" fitn'~Vëtte"Zware:SI~.seII.
10" PaardeR (RaiDS), " .. n.fer Eeate '

Pare. ZIJD, IDeeSt aDeR gedresseerd.
30 Merries.

Dr. C. F. Juritz & Co.,
ENGEl_; APOTHE11~K.

LOOPSTRAAT, K.~.·~~PSTADe --'00 Extra Vette Kaapsehe Schapen
500 do. do. Merino Hamels,

met i lange wol van 8 maan-
den groei.

OP VRIJDAG, 19 DEZER,
'7AL de ' PUBLIEK'j ,,te KLAP·
MUTS bovengemelde Schapen,
die worden eeD eel'lte klu
troep te door hemselven .oor
kontant inllekocht. Paarl. 8 JUDij 1885·

DB VIr.:r.IBB.S,· "AUB ... Co., AJlS:r.AGBa ..

C.~LVINIA.___.

DE Ondergeteekend,: e,' eene veran-
dering wenschende te ma.ken,

biedt hiermede zijn

G.-heelen "illkelvool'raatl
OP MAANDAG, 22 s DIZIR,

ZULLEN boveógenoemde. ossen en Paard~n publiek worden verkocht
te A.LA PMU'fS tiTATIl. Zij zijn in goede conditie en zullen

zeker present zijn. De Paarden zijn uit goede Stoeterijen, en de aandacht
van koopers waardig, en worden opgebmgt door den Heer

Twee RondgaaDde ODder_ijlers
lSe.Doodigd.

VOOR de Wijk VECHT KOP, Distriot
HEILBRuN, Oranje Vrijltaat. S&-

laris .t100 pt'r jaar, ben8V8Jl8de Bohool·
ielden. Applicati!'8 met de bij de Wet
vert>i8chteGeluigsohriftttn nu bekwaam·
heid en zedelijk gedrag, .al~ea door den
Ondergeteekende ontvaDro "orden tot
Maandag, den 29iten J ooi] ee ...*kom8Dd.J.

J. DI KOCK, A••n.;
Scriba der SchooloommiBSie.

WO.RCESTER.

ZUID AFRIKAANSCHE

UBAriDASSURANTIE MAATSCIIAPPIJ
Van KAAPS1AD (Beoerkt '.

KA~TOOR: ST. GEORGE-STRAAT, KAAPSTAD.
De 'l'erlkOOl~ijlK it uitgeateld W boftllge-

daar de Schapen ,aa "ege
Yl'oekerk.ooeo p.... at lijn.

J. H. STIGLINGH.

UN, BESTAAND. UIT

NegotiewRren, Klaargemaa. te
lUeederen, Linnen, ~tevels,
Schoe::en, Chi~l, Kofftj, Sui-
ker, enz. ans.,'

TEGEN INK OOP SPR IJ S.
E ij noodiet het geëerd Publiek

uit bem een bezoek te komen geven
en voor zich ze] ven te ondervinden.

F. 8. VAN DIJK.
Ca~inia, 26 Mei 1885.

J. FABRICIUS.

£4~15UO.
2,tlOO

h,geschr~rt'lJ :\_."it.Llll
::eSflI'VC FOil els

Rietfontein, Diet. Heilbron,
27 Mei 1885.:::;X:F..EiCTEV:'cEU:

A. D. KRYN!UW, Voorzitter.
W. BEABLE,';Vice·Voorzitter.

H. C. MYBURGH. ~ H. J. Dil WET) \ PPLICATIES rooe de Betrekkiog
J B. BUISBINNE. DB. ROux. .[ Y&O HOOFDONOJ!;RWIJZER

O. W. 8 aan de 2-de klu Publieke School te
4UD:lT£U:"-;'''::N I . MOOBll.EUBUBG,met Getlligschriften van

G. H. MOLLER eo J. W. 8. LANOERMAN, bekwaamheid en goed zedelijk gedrag,
_~~~ __ ,__,,_ sullen door den ondergeteekende worden

t- GEN T URE}" in al de voornaamste Steden in de Kolonie ingewacht tot op ZaturtiGgmiddag, den
.. VOOI' STE~LEN ~oor de Verzekering van V~t- en Losgoed tegen I4d&I::i~j·l.l ~Oper jaar en VIije woning.
risiko ~an Verhes en L chade door Brand dagelllks overwogen en be- J. U.RETIEF, V.D.M.,
antwoor l, Voor.itter.

J W. ASfl8URNUAM, Secretaris.

PUBLIEKE VERKOOPING
~ VAN'I( ,

KOSTBAAR VASTGOED.

UNION t..INIE .
KONINKLIJKE MAILDIENS1
UNION STOOMBOOTMAATSCHAPPIJ

lBEPERKTI·

D Yailboolen der Yu&techappiJ ~ertrclt·
ken ysn t;._ptlLIIod· naar Engeland,

V i& Ma.deira, om den ItJ.dtl,·eu 'VJ oensdl;\i ,
te • uur n.m., te St. Helena eu .AscenalOD
tJa ouder UDlegi{"uJe. '

VOOIi ENGÉLAND.
"TROJAN," Kapt. L!RlflR, 17 Jonij.
.. BP ...RTAN," Kapt.' WAIT, R"N.R.,

Jlllij, ~i& St, Belena. ,
"ATHENIAN," Kapt..WUIEIGB, 15 JuIlJ .

r')E Ondergeteekenden. behoorlijk daartoe gexna,gtigd door ANNA DA-
LlNA DE KOCK, zullen Publiek doen Verk.oopen.

23 J11Jlij &.a. ' '
ZU~~Qpj[elllelund.:~~kB;r. OP VRIJDAG, DEN 26sten DEZER,
TIE. Dese
welbekende ~r.oe(81nr
ktode en
"aardig.

. 'IN 'T SCHEMEj\UURT JE. "-.ft·¥ 1'&'0J( i .1,UI'l'BT EK~~_N i)

KOLONIAAL HUISRAAD DOO.

GEORGE I'INJ)LAY & Co.

'i ITIA VAN DER TUUK. '8 .OMENS TO 10 UUR,
VeT~jgb&&r tea KantoreYID de Zuld.J.(nNQ4J1.

l'BUS hh.

NB. Zie de beoordeeliDg in de Zuld .J./riJw.aA
no 19 Maart.

ZEUR EIGEnOM gelegen in Blok W.alhier, thans bewoond
door den Heer SERVA.A8 II. DE KoCK, bestaande in Gerieflijk Woonhuis
met Stal, Wagenhuis, enz-, fraaijen Tuin beplant met VruchtQ_oomen, enz.

Dit Eigendom is zeer pangenaam gelegen in het Bovendorp-
P.P. DUTOIT BOTHA,
L. P .. ERASMUS.

, LINDENBBRG & CO., AfaJ.a,gers.

RETOURKAARTJES NAAR KUST-
1IA VE."IB worden nu uitgereikt,
bruikbaar voor de Terugreis bin-
nen Drie Maanden per ~tooIDboot
hetzij va.n de " U 'lion" of "Castle
Maatschappij. '

THOM. D. BARRY.
. lR86.

ot o-; Aj,lagtl1'8.
TEGEN MINDEREN PRIJS

Dan Ingevoerd dito van Mindere Kwaliteit.
I .E OLdergeteekeDden bieden n te Koop aan de volgende Buites KOL o· Nieuw York. Londen en Parijs
LJ N I A ALG E M A A K H U I S R A A D, tegen Prijsen tot hiertoe C Prijs-Medaille.
in het Zuidelijk Halfrond onbek nd :- NATUURLIJK LIJKENDE KUNST.

. VOO R K A MER f5 U I '1' f-Bestaande nit Rnatbank,'Damel Leuning TANDEN ingezet zonder pijn, en
stoel, Reeren dito, en ~8 bI;d '~~('6It>n, bekleed met Tapestry Damut of alle andere operatiën op de nieuw8te 1{8.y 'approbeerde stelsel ••

Jl]181\1 O'i.f1VAN nEK • Sateen Cret.onue, £17 108. - Prijsen pa.aaepd yocr alle 1r.laaaen.1 11' U • E ~ T K A M E}{ S U I T E S-Be8taande Dit Rn8tbauk, Uame8 Leuning. DB.B. T. HUTCBDlION,Tandheelmeee-
'MURRAY'S SCliOOL DES GEBEDS. II 8~1, Ileeren dito, en zea andere Stoelen, bekleed met echt Leder, US. tet,2 Nieawltraat.

S L A A P K A M E R S U I T E
~ kid . ~tellenboaoh den Isten nu elke maand

HOFl1EYl\'S T1GENSTELLINGEN. i ~8maa vo ge ecoreerd), bestaande .J~ bij Mej. Wm.:
LOOM.!lfS HEERl DEH.HEERLIJKHEID,! Garderobe, Kleederkeet met 'l oiletspiegel en Joweelladeo, Wuohtafel met Mar.
GORD\)N'S LEVEN. meren Blad, met Achter8tnk van Tigehele (Mintan'8) Handoekrak, Kut om n&88t

TIl YERKRIJGIN BIJ: het Bed te staan, en drie Stoelen 'met zitting van Rotting, .tIS. lOs.
J C JUT A & OC>. Het Publiek wordt uitgeuoodigd om lie Uitgebreide Vertoooltamel'l te komen

• • ., I besigti gen, al"aar de Groot8te VOOI raad
_---KAAPSTAD. I
A. J. LOU WI HUISRAAD

(VOORRUN1'. s. BUlB), I

8TAL!!~v~!;ERIJ, iIN ZULU AFR1K"A TE ZrrEN IS.
Laqemark~. eu'Plelnatn..at, Kaapstad. :

Plaat. ft KLJ.P1WfK8DBIJT,"
UVI:)jJl~I.1' HOTTENTOTS •

CLAABSE, omtrent 20
bruin, met een .Jekje on-
De andere is ANDRIES
omtrent 20 jaar oud. Hij

Vrienden bij wie zij mogen
aaIlIpo,pe~ gelieven kennis te IJ&"

Onder.get.eell:.enole,door wIen
onl.08l1ieU.aUeQ worden be-

ltil aanhouden zullen

loor Vracht of Peseage ve~ge men
zich ten Kantore der Maatschappij, Ad·
derleyst TH.OS E· rtJL~ER. Algemeen

Bestierd voor ~Uld Afrika.

Bieden nu aan tegen. Verminderde Prijzen:-
WUNPOMPEN, ct Rackirra Coob," Stukvat· en Bijdel'8ObroeyeD
POMPEN .oor diepe eo ondiepe Pll~teo,-GoImelaatieke- en Zai1doebohe Pijpeo •
WAG I!.N.ABSEN,2. t.ot 8, Sobot.ache ~,llaiI Patente A_, Karftll'ell,Karlampa
B'l'APFOROSHIRI!; IJZER ia B~aYeo, H~ en Bladen, ZweetMcA I}%sr
VERNISSEN, Olie, Verf, Borat.elwerk, ~
GRAVEN,-Kaapsche, IJÏ&mant SWen en GeheelBtaleD; SpU-kim, .. li ea 6 taDdaa
DEKTOUW, Bladsink, Koperdraad
TUIGBEBLAG, iD Koper, "Verlakt en Gekle.rde "Roans"
K'QIPERS EN LEERBEREIDERS GEREEDSCHAP, Koper Hoepel""" 801tta

, EmmerbaadfttMlI iD Koper eDlJ_
, HEININGDRAAD, GrJ"aoiliah,OnrJ8talen.en Met puaten. HtiflV&g1mr.m- ea Spijlr.NH.f SCHOLTZ, HEIBING8TANDBBS, Bekpilanm eo 8ahroeYeD, H._ "00l' Veld eoTuin. .

I)E Eerste en Finale Liquidatie en procureur,~I. =.e: Tra.nsporlbezorger, IJZIR'AKBI1IZE.', Ui GR1VESTRllT. K "PSTiD
Distributie-Rekeniog in bovenge. WA , JtAIIBB8. -----------......:;..<'--------------

:a~:~n ~::le::l~~~~~:~an~!~ Tegenovtr de St. George'. Kerk. GRAVEN, VQRKEN EN SCHOFFELS.
dit Kantoor liggen, gedurende drie we· C tew D'DIWET
ken vau dagteekening dezea; "urna • ~ OD ,
als er geen objecties 'egen geopperd Prokureur. N ota.ri& enz-.
zijn, deselve all goedgeke.rd zal wor- ,U .... ClBOBOEIT,RAAT.
den beaohou"d, en daarop zal gehandeld T-
"orden. *G. W, STEYTLER, COllUDll'ci Alnr&Dtiemaatachappij

Executeur Datief. kt. VaD Xaapeiad.
Gebouw der Kamer, ZEE- BRA$- EN ONUWSURANTIEN
No. 3, Kerkplein, Kaapstad, i .

III Junij 1885. I O.GBLtl'EDIr
KaroDgtI~ Bicyoleooplukken,

"'''LO'''" & T 'IJ BootoDgelulfb,n, Ongelukken am Badeu,
av oP""_" •8poonre~, Zeereiaooge1ukken.

WEESKADR' TRUST1lllTSCRAPPIJ. "'LI.~ IOon .. 08nUIlU'-
1-

~ __ :K.aartjee worden uitpUt
door de Ikjekklerbn UIl al de 'fOOrIIII&IIIIte

PUBLIEKE VHRKOOPI~G 8taQ~ ~ DOOD IDIlD
c

8tcretaria

KOLONIALE

Weeskamer&'huptmaatachappij.

KENNISGEVING liN ERFGENllfEN.

C. H. L. MOUTON.
Klipban~drift, Porterville,

2~ liIei 1885.

In den Boedel va. wijlen den heer ADBLUN
CABaL JOHAlfNlS BoUWER.

JAMBS R()BBRTSON•.
IJZERPAKHUIZEN,

PLEIN-STRAAT, KAAPSTAD.
.A A N .B0 j~ REN.·

,

Een zeer Groote Voorraad in Persoon UitgezochtI Daar D. I. & Co. slechte goed Droog Hoot gebrniken, kunnen zij met ,01
I vertronwen elk Artikel w... borgen.

Brt is het gebruik der Firma om alle Goederen te merkeu met
'""~xxrro KONTA~TE PRiJZi'~N

{Je" ()lUtl~ .Hail Packets" MIWUcJr.arl't, I - _" EN - '~ ..
: ; L 'toomOOot\lo deLer Linie Vf'rtrekken i \' an dezen Kegel wordt aie& Afge~eken.
~~~~E~~)~;r~:c:88!~Fci~:m~~~111DIS A'A'CS '-&, ~
etotll:endeop ""paalde tu SbCh.", tiJ deu. ,0
Junij 24, 4. n"m.-HA WA H.OEN CASTLK: • •

Kapt. M. P. WIBSTEB,. via Liasa'!' KOMPLEET HUlS-MEUBILi!:ERDERS, \
~u . \

Julij 8, 4 D •.~-WARWICK CASTLE,! 88 90 en 92 Lang'emarktstradt-t
Kapt" DoWDY, Vla St. Helena, \" ~A_ntion en Madeira. -------------,.----------.,.... -__,__::'''itir'

JIllij i!2,h.m.-DRVMMONO CASTLE. l_)l~IE ': Ol~SPRAK~N" VAli D:I BLO"MHOF SEMINARIEKapt. J. p, JZFllBII8, K.N.K, ZEER KOSTBARE PLAATS -
vi .. Li_!Jqn. OVER TIl

_A~UL1\.Nll ., lt1U~~~~~_" Belangen onzer Boeren SlOOT CON~.TAlTIA, S ELLEBB0801L
De Heer T.b. BOSMAN,' • Vaatwe-rk, W11nMJ, enz.,

~/1AAK'l' aan het geëerd Pnbliek In 4ea Boedel nil wijlen CIeU Beer JAOOB H ET ~E !lUIS, verbonden ~ dese
ill bekend, dat hij een PKIV AA'!' .NAl¥lELIJ J<:: PIB'l'D OLOBt'B. I n~g, ~t;M eene ~lJke en
L 0 G lES H U I S beeft geopend te eerste k ohnawhlKe OpT g 'foor
PIQUETBEkG, in de Gebocw"n, diL' 1.• , Ie ~clleikuudedcr Druif," door Prot bI'. P. D.I!a:u. .De Datum vau Verkoop en verdete JONGE CHTEliS kan wotden .er·
vroeger door den Heer KOSTeR ala bijzollderhedeu Bullen iD een nadere krl'gen, h ruimte yoor een~8!.KOS~-

H
_.J_ b'

L
Re' " Ad'fertentie "orden bekend ..... teld. SCHOL! REN WgPll zeer bllli)ke pn)- '

otel werut:n ,ge (Ul .. t, waar Jr.lgel1l il .. It c Scbeikunde.del·G'sliucr "door "'0 d e- 1 .' d echa de 'D M. ROSSA Co..BT,VD'BN NU ...... '!rOOP Jl Jl""alle g~'makk:epen ~neven zollen onder-, Iii. D • pil, ,,,, • o. J. M. HIDUlNGH, aan •. Be e ln eweteD pen..... I-~. ..... oL_.Do ~
"inden. G. W. S'l'EYTLER, mUSlllk t ~et ~e allerbeete ~lI8n

.p "fru"''''(a'l'''I'S'' -i."'.' 1.I'of F.·lu'hel' Sfo.KcIWeeskenTllaats. voor har ont1nkkehng
ea
toel"t!ltiDgtot JL\N8O)[B'8I1DEGBli,~J)ubbeJe,Drie-enTienoot." .'."'" "', ,,,. • "" • ..' 'hetlenn . Het TEHUI8111gesond B.ANSO)[B'S3f2PLOBGBli,meiBe.lkenenW--.h toVAJ.LEN •.• ~ ~n w".,.,b~l"" • _. • . . G......... hJ•• E., ..... M~ Do.oI. .... ..._ i.pn"o. ==...:::....~".._-V-~ PLOIIO"".

, ZOON, M~Jnf,,:ouw 1. J. VAli ZYL. i i\~\' , ERr DIJG LilR IN PAMFLErlr~lTOR \1 Oebouw.a der Kam~r,~J. 3 Kerlrplein, Inform iee word8D gegeYen .eo. aan- A,xXRUUA.N8ClIB PLOBGDt.!i!L 19,20,21,22,23,,26 eo 26•
Atlt'8, 4 J unlJ ld~. ...,.) J 1\ 1\, 1), , loll. K•• p"ud, 13 JIlllIj 1886. BOeken ntn.nlr'ln door de PnDOIpale, AygRIKUN80BE BBOVE l"UJBGBN,0.00, BL, A2. ":Mi-.h ,Bloemhof. Stenenboeoh, Bo Jl. B088 I: 00', Verbetlrie:::=:::: ZWBBDSCHBPLOlIIGD, ...

FriJ·S : a lion tall t Is. CPos tvrlJ·..) ISAAC HORAK DEVILLIERS, h!t~t 0:.nderge_kead8n, Leden \'all Jl. lf. B088 a: 00'. PA~ WUNGA.W> PA.W>m:IUlUDCI
PBOOUBIWll, NOTABl/1 PUBLIEK, J H NE~ "..rG JlOW.A&lt8~-ZAG BOGB!f, 'toor I.fcte III Z....... (ftOIId.

O.. .,.,...r ta 0...... 'frIIaIIMtV •• r.iJ.IUUJ,.'I. 8OJLUl,JIII- ~ 'foor til da ~ .'
au J, 1l004HJa&lG'ftBor. J. 1.lUJlA18,Th. prof. 1'. '!. ~ 15Co'•• ~ TU kDAoUwpnedlCbao, S,""",Mh",*"

_ _ V· iDI.. il~ 0JIIll, ill h... VertocmbmIr·
Iaatoor:. Bo. 19. ADDDLII8BAAJ P. J. G.DE Os,. ,.» ,: ,. 'l\.~. ~R )4.lf,Q.S64t00. 8~t, 'Kaá&Wta4

" '":;' ":>{~". "'" , ",~:i,,' :; i, ,:, . ,.-w .,...~:~,~:":,,.:;;,,:',,:,:;), ""J;;'';'''''l.c''· ' ." " ".. e...

ZUID-AP'IUKUNSCHE

KONINKLIJKE MAIL1.H.ENi,)r.~ Park's, Lyndon's, LuC&l &; FOlter Gra.en, Spityorken en Aardappeieu dito, ~ tot
6 Tanden, HollandscJae Schoffels, Boeohpikken, Bijlen.

Eenige Ae~nt voorH~HORNSBY & ZONEN,
wier Voorraad Mllobinerie .00' Zuid Afrika gemaakt na te zieD is aan
mijn PakhQizen, P1Wu,traat, K$pst.d.

Venoerbare Stoommachinee en DorlChm~hinea, Middenpunt-vliedende Pompen, 8
tot 7 duilJ'l Pijpen eu Bends; Ploegen met SwJeu SchareD, Bohoftell,
nieuw patroon; Wortelltampeia, Kafanijdera, Wagenbanken, Vertikale
Stoommachines, 21 p.ardenkracht, £95; SPaardeukracht, t105; j
Paardenkracht, t125.

TeekenÏDl{8n 8D Prijelijlt op aaDZOItk.
BelaDgr ijke BekElDdmaking.

H~D~D~ ia ons ~n Dochtertje gebo.

ALB. l. ROUX,
t. M. RO~X,

<hob. Lo".
Vred8ll1lu~, SteUenboeoh

16 Jwaij ~8oó•
. d..



t :
J Dij 1

"

Bv D, droo • per mud
I:l ,'_', p.s r lh, ,
Hl, mkt I, r lItuk
Beet, per I> B

- , i..-,.. Il, P 1 lUO ...
Eenden, T .tnk' ,..

13 Ju. ij, 1 ,'5,
£ ., d, £ I,

I Ó 0 - 1
U 1 9 - 0
o 0 1 - 0
~)OI-0
o 19 10 - 1
o :1 3 - 0
o I 4 - 0
0411-0
o 0 1 - 0
o 3 - 0 2

o - 0
9 6 - 0
6 3 - 0
9 0 - 0 12

I - U 0

I a 13
A RT appelen, p"r inud
A p"'.'" r JOU
Blo. I, per .tuk

l'.r (J.'J,
Hnon!:'", rn mud ..

r lb.
'li n, r Ib,
ven, p"r stu k , ,

end-r-, pe, et uk ...
'-:1 I:"r~!I, per 1
Gan ,per Btuk ••
nu , per I '
Heen or POT ,tok
HODi!!" POl Ib,
IL k

o ~
U 17
o .1
o 1
U 1
o 0
o 0
o e
o 0

3
o la
U 3
o 4
U 5
o :!
o I)

o 0
o
u
o

Ju,,'j, 1

(1) ·llYl'OTRXKL"i,
ó ,V•• ,J " ,,: Lamb, R 0 ,,' Beaufort
(l Fourie, NC.. t ~ it P

ui eo ~ LJ· 11ID J, •.

(l T, II" Bui8l!i no, E
Bi t, u.. FI.1Cb r, '\\'

(l Cr
(> v.

-;

, ;
j

1) R nnie, J"
Il ' lie, M

(3)

• iljon, MT"

(> Thome, J , , .• Farm , E
(~) &:O.NTlWtTD'.

(> Po .. ,., 0 T "l
S r,G \V"

I) Br aODlCh .. ' , J
AC ....
011 mDjr, HA

Il Schaltz,GEOH J
Bont a,/B, J C,

s BUYB, Il ,I
Pl. is, E C J
Wilbe, T,.}
InD", J essi ••

/) Fuller, • 'l
Brown, H D



:~~ EN D
T.

""'J,

o eeo
llij
I:
lp
II

'!S,

CIUSIS IN

N' PAW

I.\FIJIE~ST·
1 E.

,_Proo rear
'oeder y Sir
co.

A .

STlNGEN. f
lEK E.

• '1

ERMOED Ll~KE MOORD.

COLESB RG, 1 JUIJIJ.- Een
, d geoaamd. is dood

oml ot zee ijleo van de stad.
dat bij ,ermoorQ is, daar 'l'ele
e wonden op h t gelaa' en d n n
gebragi.

N A T,A L.

GEEN VERANTWOORDELIJ
BESTUUR'

DU BAN, 14 JUN ,-8'
I mming albi r Verant oord
at ur werd gist en afge oudi
28 litem egen en 218 ..oor.
ee d rbeid en 64 draagt.

TEGEN Vr~RANTW{_IO DELIJK
STUtJR IN lH AL.

RESIGNATIE v AN WELEDEN VAN
BET 8TALJSBI£STUUR TE DURBAN.

DURBAN, 15 J
1500 per nen die
b bbo n l~obt8 642

•
Ve nt

B

SIR CH RL
oEN EN ,-

tra tn !Jryub er 1:

.,'

naam
! nd u,
brief aao de

. !Sezegci dat evaar loud
sijn, als bun namen a.n den b . leu
miaa ria li nden werden. De teleir
tbalJs open tot Knaya.

TRAN VAAL.

OVERLIJDE~ VA DEN
SKI NEH..

DE HEER ANC NZ,

PRETORIA, 15 JIJ!iIJ.-De heel' Will'
SI<inuer , vele jaren LandJr
Dacbl 0' den.

Ten I!

.. 1 ... 0 d
bniji .

i

1,

EEN AGKNl' OP DEN LOOP.

(V"

e
I



DE

Z -RV~B-LI~P--K.~~~~~RE~'S~P~ON~D~E~N=TI~E~~d~~e~~~_~~~~ëlJ~1 u~~&~I~=on~. ~~~B~.t~A~~' ~~~. B~~~1~r ==~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~8~P;LD~O~P~';;ER;B;!'"I~B
. l.. .DC·U ..., African Directory 1883-188f, telt het diatrict i. dememorio eenegunatise ge:::"==:l _,

- I Albert 6,140 Europeanen, van welke 665ln het wordt n.ode welwillende en IN1I<1I&.r&Ul1O
K I alTe do gewone bladen bebben wij dit- lwu ITKLLD Olf. JrIJIT ~ooU)nu. dorp .onen. De beTollrlng van bet district iJ van Dr. Dale i. zijne betrekkinr .hI 8aperiDt.en-

mR.I een el<,'nlplaar ontVIIngen van D•. Du .ooa DIJ: aIJ:VOVD. OIfZDOOUU1'OlfDDTU. dus 5,590 en van het dorp 555. Geeteld 110,dat deni aea.rut nn bet onderwij .. Bij iieIU_
Toit', vp.rslilg van den staat van bet Openbaar ba:azolfDlJ:Jf lI1'U)[][]Df ~ In.ft' ~TI(lQ" die get&llen One zoovele huisgezinnen voorwteUen dadelljt gereed om dit echljnbaar guoatig punt
Oudr r ...ijs in <I. Z. A. Republiek. Wij hopen IiiIlCllT W01WD.-RIJ:D.] en dat in elk huitgezin de geringe hoeveelheid aan te KriiDCn en cluruit bet argumeDt te ont-
er later het onze Yan te "'g~n, en zullen thWlll I artikelen, door one bovengenoemd, gebruikt leenen [""-lIot°it dUll waarlijk geen. kJeinipeid
alleen °fme'ken dat eie R'publtkrin, die er AAN DF. WIJNBOEREN. wordt, dan vinden wij, dat door de buitenbe die belangJJtelli.·g te moeten miletD, en de IlOO
Tnj vee uit meedeelt, teTen. betoogt dat volking aan indirecte bela8ting, alleen voor de noodige en welwillende ondenteuning te Yf!!-
het stelsel van Onderwijs in de Z. A. Rspu- Aan dm liedn"t~,u.. genoemde artikelen, opgebmgi wordt voor de liezen, waarom memorialitteu vragen." Dit
l,bek Ingevoerd slechta omst reeks een derde . . '" schatkist de BOm van '£33,54(j",' terwijl door de punt wordt aangevoerd om te toonel!l ~t. b~t
der kosten .iscLt (he door het VnJrla ..tscbe ~h Iftb....r.-yet Lot oog op de ruo.&i~. b)dl.O~ dorpebewoners slechts opgebragt .. wordt venl.oek om de toepllllllÏl!g van bet vnJ,Wlllig
.1t,loel &IrO.tJ de landska. l"or<fRn opgelegd. van EII,"~nd oot"",,.O, betr~.ft.od. d.. '6~~ln de som V&II £3,330. Van hel dorp ZlJn er,60 Beginsel niet ontlltaat uit ontevredenheid met

I'" "errlj!1lng.", "nu <ien Volksl"&8d zijn met rl.nnll no ," .•oor,olft op deo WII.D,.ebte •• 1) lI.t a 70 kinderen op echoel tegen 7 van he~ den tegenwoordigen Buperinteodent G1Ineraal
UII.r.t belangrijk geWfi'8t. behalve ..... t de met onrbodJ, bij del. d.n "'IJuboeren op lI.t ~di8trict. Men zou kunnen zeggen, dat, van onderwijs, maar ter wille van het gods-
k" •• he der loyalen betreft. De patenten, ~.moed te drukke",!,u toeb .ooral bllll b•• t te IQ het algemeen, dror de buitenbevolkiog dienetig onderwijs. Daarom w"rdt ook, op be.
v, or molens ziju zoo veranderd d ..t DIen te doon baD "'IJ"btor~ldIDIl m.t d. mk~ ~rg t. niet zooveel gebruikt wordt &Is opgegeven, scheidene wijze te kenDen ~geven dat die
t. t"I..,1 b....ft naar hetgeen de IDolen lU 24 bebArtlll·n; durto~t bebo;:rt 'fOO~·b er ~n b"'der- hoewel wij de hoeveelheid zeer la.g Jesteld belangwtelliDg ~n onderBteDDlng wel ,em.iti
UIl'Il kan vermalen. E~1l b..sluit om Land-. ete plu", ~. drui el • .,er8l8C te rI)P el I. hebben-maar dan zal men daarbij ook lo aan. kunnen .orden.
urc8t.u te magtJg'>1l tot bet uitmaken VIW tran8- ~rotID. on 10 ~e t... e pl.. ~ d., pen.o ,OP•• 0 merk ing nemen, dat zij veel meer in getal zijn Wat in de memorie ~ezegd wordt omtrent de
I" rl"I, is uiet gr oote toejuiching, maar zeer 1,lIndehJlr. maDI.r telt.dOOII. ~t .ga.t nl.td om en toch tot de conclusie moeten komen, dat de werking van het Vnjwillig Begill8el op de
t~"on de" .,,, der 1111. •• 1<:"" ll&ugenomeD, IDRAr le .sell"ge~, dat o~L .• r ,-:elCIII' op UD, oft buitenbevolking. direct en indirect, voor ten kerken voor eenige jaren geleden Weseput,
zlJlide deze VKIl onrul ~1. cl"t beambten g.~" ,lie onrelDb!,d toeb Ultgl~t, UldE.rof& {.Iod aantal jllJ'fll groote Bommen gelds heeft moeten meent bz:. Hofmeyr niet te kunnen t08lltemmtlJl.
part iculier werk bt-hoor~h te doen. Het blt}kt men d... r Olel UP, eo dllt. I. m· e .eo re e. .t "pbr.n$'on voor scbolen en inrigtingeo van Doch zooal. IlItijt! beschouwt hij ook deze zaak
dat ....n rapport \ "U (j~"erH ..I Joubert, door "I ,nO ,~.I I.r.o I7ÉIj;d.n.':l'~ m,~r m1 d•• oeten orderwijs, waarvan zij geen of betrekkelijk zeer uit een geldelijk o'ogpuot, waaraan de opstelJera,
dpn F'itvoer-nden Raad In orrle bevonden, ....n ,'. dr~lf U.ppt'II.. I. ""JD :>er oet at meldeej weiOlg nut kan krijgen. hiJ bet opstellen val'> de memorie, DIet alleen
rI. n Yolksr .... l IS vnorJ!'rlp!(d, die bet .. de. t.- lD.cbln', ,,:~Ikeru~~ ~Ieen b.L oDml~baa! 'r~iit Het doet Dr. Hofmeyr leed, volgens zijne gvdecht hebben. Wil' behoeven bij dit pWlt nie.
eerder aanuaru omd ..t het, met de bIJI..gen. ~nft fan aind- dl: ", IDb&a1 ~.. ene ot In ··t verklaring dat dit puot in de memorie genoemd IBDgstil te staan A leen willen .il· .verklaren,I k I 'T at L b f "" d.n tijd I~ m.t et uIttrappeo met ,oe .0 '.. .. . k '. l.I ....ver vaar IJ lUlg' W'U, J.A er" wam er een rre ' , lt. wordt, terWIJl hIJ het gaarne "'11doen voor omen, dat wij tot hiertoe DIet eene enkele --e.. ge-
m VR" Generaal .Ioabert over zr kere punten I,,,,,dlll .1., dObe~d an·E d d d' t dat er maar zeer weinig opgebragt wordt voor hoord hobben olutrent de werking van dat
mot zijn 8&n'rlLardllJg van bet ambt van KoOI Het Idée I) en Drrd°peuDI at ed rDu.Dfkm. de schatkist door de buitenbeyolkr;g. Doch <le be~'olJ('l op de kerken en dat eene kerk welke

I t G I band t d De rt,n 'JCet Il~t.. pt wo 'n lA .t.e I een r. . al' '..,' h ft
bmAnf'&lI I t ..0'1""" dID 7er,I..t s aand:n me. voor dOD Kaapseb.n .ij~ bij bem ... r kk.D. \~~'::hel~. moet ft~ het hhcht kom~n, verodio~. zIe Redert hare stichting] vnJge.hoDde.u e!ll
TIe za "er 'our e u 1>k = wor· d 'L~ lb' ,. b r."""t ZIJ ook PIJD en oe genng men e van staatllinvloed die oll<1e"'teuIIUlg nlet lDIa
gcd,...lu, ~hJk (lok helgJ'f'n ep blJ ZIJUbeeedl '" ,,'OID 11(;11 • .IJn .......har.... lor ~~bt~~en~:)dOIl0, HOm ook .telt, be' doet aac de zaak nieu af, Wij· willen hie~ede niet zeg ....n dat wijI I EI d WIII1I 1',1' rulU~blD~8&n le ae ".U,.UI IJ.r .. J m. . . U' .. - , d
jilmg g ... ll<'( I.. en '\TIJ oniep"8 e '.C I . d • d d het 18 0118 te doen om het be~DII8I. It zonder zorger. Eiin' II ij' verwAChten bet on erh J I I ov eon kenDloj1;evlllg ..an Dr 11I'wlnt.o reD IOlyrr er ,r'",oet aAr oor nr- be' I '11 '" " .1' t ' I
" l' aa • pr '. t' 11 0 • tocb Di,t milD grootndrr glDlie '111'1 en WIJ niet gaarne etziJ uuect gee ne omatavdlgheden, Zorgen eereu 0l1li

J un;!O;endat hij w"gen8 onget!teldheld af ...ezl!' n IIr. e 1Uljl'1I. 'd . of indirect-cen farthing bijdr!lll'eo tot onder. Jeduri~ bIJ·'de regte pluatll aan te kloppen omst t, I ledMl dat Zl) I L•• tl 10" g"perat 80 IDIIn Ya ,r .. 0 100,'0 W'&J- ...... ,
TTl"" !IJn, )~wrr'Tl' e oen p.... r '1. k' d P .teunmg van een stelsel dlIt ID mMr dan e noo ige bnlp
b.Ol op .tmat hadd"tI DeZI~lL Dr JorUleen (m lOU I 00 nl.t lOO o"n . ad I' I.' IJ II L-h .. . lf P A CO J

1 "I k ' k d I I di.nleltd.n g.... t .pr.k m.n er jaron g.leden eeD OpZlgt n ee 19 wer t. r. . "" oe.... . , . &TIlES, r.,
WIlOecLte~l"tH "kP (e I'H

e
toebnl ,:e usd t der -'r' bl'I d. iD,o~rlO" .. ft Diea...e plou.D en ons volstrekt OIet vel'1lcboonend te behandelen,"luyalQn \'oor wam et IJd a lP '"'" ~ -~ , I I . d h' . t

k . b·1 I IbftO. WIll ploellt DOj(met dell plooa faD ouden zooa s liJ voonven t, et IBOD8Ule Olll onze STELL~',NBOSCH COLLEGE.zaal: ter 'praa wa.!!" ragt uOO. lDewones , " te d d k il
co Ik' dj diDIII P jo'.n be"'I' dat I. oi.u1r& plO811bel<'r p"rIIOneo Deo, maar Olll e za.. oe me'

UIt het JOlrl' ",~e 0., wdaann Idte ennent wer "':"t lO biJ' ..nolIl mAer 'foorde ..1 aanbronllt. licht over de zaak vel'1lpreid wordt, des to aR'
1l:~~tI"~1l ( RI (/(". liJ uIe en ee Tan ge rouw- ~ -.- 'be' b tt" .. tel I
helU aa. de KOlllllgm h..ddeu 8fgelpgJ. met MAIlr IOC Jlul bel, rik. nitla~e maDze~.an - geoamer.'8 e ono; wan WIJ zIJn er op gea ,

I. d ' 8 Tb ~I. '- .. rkio~ .indl "~.n.taDJ al i. ZIJ beter dl. t9Jl811- dat alle lowoner'. dee land. Weten h"" het mttde te,· clllng er pt'lJt", \'a11 Ir . ''''uop8""n" I ." """ , I d I. t Id' W t .. , d '
b b t hdJuaatllCba A'AOd ""ldt la"gl&llm o'.r ...o"n"o, YOOra in •• " eze zaa gee e 18. ~ WIJ ID e memoneenz. nTOPIl vlln ..w teu en epI Kl· IL&lIvoeren tot ondersteUning van one ven:oekTan ,Ien Yolksraad zuuden 'Worden UItge8loten, oonl.. , I' . . . 'd Id

J lt d t t k ht 1'8 "'lJn"''' door d.n be..r Van d. Wet.nnll voelt voorl UIt overtUlglDg en lO aar gesteDr on ••en Wor< gele, me groe e rac r' ,. d _.. _L k .. rw' d t . t-tot
te I'U het r"pport gesproken te h.bben dat ol,tworp'w, luud.n wij tOI 0011loe.", • g~l . n.ar riJpe o\'e, eglng, zoo a men Dle
bg I cl be I t .te ur be •• I." .Ie b,bbond. den ..oorrAIlg hl) de OnZ8verschoonlllg-behoeft te denken aan onbe.
ef Phi&II H m. ~u~e'ft IJ""; va, en ~ ~e~ .... rl. b•• tllADd: omred'll II) bel me•• te w.rk .t. dachu&Ilmheid aan onze zijde.

vo ~ ~1Ul Of b e lf b~g· e m~r dhe{d I••• rt In deDle:td.D tijd dien d. anderen noodig Dr. H. vrlULgL: of wij gdoovl!D, dat, door de
....ntgelv"t eD'l

wa
emH"ct tlr Z1

J
rtn aarrdI '-r acbben betw.lk 10 dtO .,orm u. d. c,linden ondenteuniDg IlBn ocholeo te onttrekken, deUIe I~ ver lezpu. e r"ppo we a..., , b If' d ro al? D d

verworpen, en bet r~ed8 III """ tdegram ver- r.I'Il8O i••• n "'.III.oor de .. aker dan 00 patent e .... I,ng mlD e~ wo c.o Z , aar ~ze vraag
melue be.IUJt a.ongeuomen. Daarop volgde h•• tt I(ennm.n. reeds ID een von$', RehnJ~en van. ons 18 be&l_lt.
de _I. van Framk'. v.;rklezlDg, dl.. nle~ zoo Ik beo, .01., woord, achte~ "'J bet !)Jet noodlg dezel~~ Iller
.. Is men zl,h Lad kuntIen voorstellen, e.'n derl EI<M YBl!l'ID DMa WlJlfBOlllUON, weer te bean.t,woorden. Alleen ",1Ico WIJ nog
aalllelJwgen tut het be'~UJt omtrent d" 10- dIt. y~g.en bIJ het vroeger ge%c!,"lIe,dat, ,wal h~t
,oJP!l WIlS ZIJ \VS' Ilog Olet afg~blilldeld t""n OYER DEN ACCIJNS. VTIJwIllig Begtnsel \'oor. eemge . laren lD
de I clk"t"" Vlm "Il 10 h"t !Jeht kwam. De toopaeslDg ,?ebragt, ~e accIJns be.l.wlng 0.od~r
ril!cus8Ie (Jver d~ ZA"k dIJT loy ..len h....ft grOO~ Mont&(II, 10 Junij, 1885. ,.elke de wlJD~ren In ~e WestehJke Pro~cle
verbltt.·n"g In en bUl~u den Volksra&d .111" dm &dakkur, gelmkt gun, DIet noodlg geweest zoude ZIJD;
WEIe!gebragt. M' b _Op hoeneierlei ...iJ·Rei. er al Riet wa.nt ~n had de £9!),ol67 w~lke voor hot onder-

J tcl kL d h Htr b 1)T1 eer, WIJ. DItgaat kunnen gebrIlIkt worden voor de!Je gou ·uI! t "lOg van "n ""r, 0 aD gesproken ~n gp!!Chre"en oyer den onreg\oraar dl' d d" bel' h
bbJkt Je ho, p dtr tWIJfel'.etlden IU de Tran8Taal· I dA' di d ., boe -le dia' oe elO eo, waarvoor e acclJIlll a8ting ge 6"en) , 1gen cCIJn. e op en '"Jn r I!~ g . "'orotoche tO,.komRt zPer te bebben verlevelldlgd lIt I~n toch. schijnt het of onzo Repring ,,&ot. ,
Amsterdalll In K't'u",,,, hotJaDd wordt geklaagd i Lit h ft h.- erl- en a.u _I Het derde pnot In de memone genoemd onder

' " .... .8 0 en ce ,v:een ge oor .. v QQn - lO! I tte ( ) I dt,,, Do' . h t \'" '11' B . )over knoeIJenjeu Van Eogelsu 1111 ::".lUleland. : de nederige verzoeken, re.od. aan baar ingezon- ere. UI ... zoo e nJWI 19 .egrnse
"Unlang. . lipt'! Let "kwaru er Qen zeker I d t dA' Il. l._- h t l'et yer"'oo- BIlngenomen wordt, de Btoat vele dwzenden" pn egen en celJn. ......... en • ._.. d k ' od' dl' dEnjil'pl.dm"n LIJ l'llIbe.ndien, HwaZIe-opper lof begrijpen, dat mannen Tan vantand uiet pon en an UItsparen en voorno Iger oe elD en
boofd .11 zelJe Ulit hIJ eeD zoon VBn den ouden' k ' f ,___ dat he. ~ geheel beHtemmen, was",an ..lie burge"" de voordeeieuunneR ltlZlen. 0 T.ra ........, • ~ k . t "AI I be I. _~HbepHtoz:e ww! elJ hIJ wilde g ..... g Yan het: onregtTaardi e belasting is, En vraagt iemand unnen geme en, • Iet ,,:ezen an w~men,
0pl"'rbootJ weten w .. t IUI)uLeer p, J, Joubert mlj,. ...aarin ~e onregtvaardigheit! bet!t&&t,dan dat bet geld zoo b~steed verspIld wordt, Wil D!:
bIJ hem I:w"w poen l_D.... r wlJLbeer Hhep antwoord ik hem, daarin dat de ""11"'- nl/un IL de kracht van dit argument er~ennen. WIJ
stone Loude ruel• wtY)lldeD van Jonbelt'. ""n ,xtTa belasting (den Accijn.) op sijn pro- hopen !~tl'r UIttreksels te ge\~en UIt h~t rap.pc,rt
werk (aJ.. er werk 18), en daaronr werd hlJ EOO duct betaalt, en de "oomboor en Teeboer niet, van wlJI~n Dr, Ho"", waardoor ~en legebJk In
tvo",,,,'l, Jlit bIJ e~1l lo.erpot VlOn C'jlbandlen mettpgt!nsta&ude door d~ nijvelhaid Tan den 8taat gesteld Illl woruen Toor ZIch zelven te
lOIlJ1 ,tuk" hopw-, er lDet "adnk blJ..eegeude wIJnbofor &!reed.s zooTeel meer !eld in 's lands oordeclen. Wat de vr~g van Dr, Hofmeyr
'Z00 Lal Ik u. kOliwlV'Jk vemu.tlgen.' Ge- ku ge....orpen wordt. Denk eens na. hoeTeel betreft· of het ooder:W~Js moet vallen .. a1s een
&chte beer' Het ZIJn kafferben~n, doch de WIjnboer noodig beeft dat ingeToerd moet .Iagtoffer va~ bezUlDlgtng? hebben WIJ~ ,te
ZIJ .chlJnen '''lHr te Zl)n, . WIJ moeten Illet worden en waarvoor hij de inToe~gten moet merken, dat d,e vr.ag van pas geweest zou ZIJn,
tnw.portvr'lLL~li, zeo eVen genoemd. oYer betalen '; denk aan &I b.t kajatenbout, en de alM bet de bed.ooling IS om ~et .onderwijs tegen
l'rnbandien 8 lft,r{ gaall, en zulke tumulten: blaauwe dUlgen Toor vaten, enz.,enl,; denk aan te gaan .. Nu dit bet ge.vaImet 18,kan dl~ vraag
alA van llllJnbeer Hhepstune. brengen nader I &! het k0l"'r yoor brandewij.ltetels of 8tok.- aIJern dienen om te ml8lelden. Wat WIllen de
hanJ mOeIJell)~N~n III rien weg. 418 de' nJen, en boepel. yoor vaten, enz., enz., en nog memorialisten ? Niets d~.o dit, dat de staat niet
Engeischen ID bun lant! bhJ~"Tl, dan hebben ZIJn er nIe andere dingen dle ik nu nillt zal la:,ger ~choolmeeste.r blijft, J?aar dat degen~~,
WIJ een 1",.1,..,.,11:/,,, ne<le III Z Afnh, maar opeommen' maar vraagt misc.hlen ~ koom. wIer ph,,>t en roepIDg het IH, het onderwlJ8
lil) knagen "fUl O~,lZ. :U8t gelijk een worm aau boer ot ... ~ veeboer: wilt gij ons dan ook zoo behartigen on beko.tige,~. Er wordt .. zooveel
een grnallhalru lIt Potchefstroom geeft gaarne mat een extra belasting belaot zieD P ge"p:oken, dat 8Ch~le:, !'Jden ~ulJon bIJ de toe.
bet !,laatsel!Jko blad .'en bengt ten effekte cLot Ik antwoord noen wantl h~t i8 niet noodig pas"lng VBn het Vn)W1lhg Begtn8el, masr welke
de gronJ er gOf,de pnJzer; haalt. Voor een ge· waar ik ant ....oord ~k dit}!f blj, dat de onreg~ 8Chole~ knnnen d~onder lijden? De ~hole,! VRn
d.,.,lte ~!in ""11 pl .... ts, \)(}U motgen groot en vaardige en eensljdige ACcijn8 ook niet neodig de bUlteobevolk~ng DIet; want ZIJ I;eoleten
m:t een Leer onaanzletlhJ k bw. er op, ...erd '8, omreden dat er een meer gelijke belasting geene ?ndel1!teunlDg. De d?rpabewonorsun men
£,:10 gegeveu. kan gelegd worden op de Kolonie, en .elke rf.cI:nk~en met de ~wenng, de .echolen zull.~

belasting' Mijn ant ...oord i8 dit, de Kolonie "~had~ lijden, maar DIet degeo~~, dle gewoo~ zIJn
18 i"waardeerd Toor in de dertig lIlillioen mt eIgen be~lrs het onderwIJS hunoer k!nd~:
pond.n etg. (ik d.nk 38 millioen) en ...anneer r en te bek08tigen. rr. :U0fmeyr zegt: ''':IJ
onze regering id per pond wu oplei~R ala knnnen de gedachte nlet verdragen, dat m
een beJutin&" dan <lraagt bet metU" gellJkelijk andere departementen groote "ommen gelds
op allen, e~ deze kan zondlU' vaote kosten word~n uitgelegd, 80ms ve",pild, en dat het zoo
lDgeTarderd wozV.n, zoo ale de récopitie bij noodige en ed'~I.e wMerk der opvoeding ,zon
den Civ, Com. ~ elk district blltaald .ordt.; mooteD 8ch,de lijden. Ale o,uden bun plicht
en, dan' zijn al de \ambtenaren, elf'boelten, en ~~chten behoeJt d,8 opvoe,ding geen schade
'grOOte uitg&1'en ni~noodi,. Wat dunkt u te lilden. I~dlen de UItgaven IQ de andere deper.
dan van de groote st en, die swer en !Int, temen ten ZIJDter beyoorregtiDg van eenigen en
eR.II.,eIl%.,TerstokenP miuchien een ander, DIet van het Iud in het Illgemeeo, kunnen wij
Ik antwoord, laten zij Accijn. betalen van zijne .onverdraagzaamheid billijken. Worden
eenlge sbillingw per gallon'i'Jrant zij hebben het UIe rut gaven daarentegen gemaakt voor dool.
goed geweten, of knnnen weten, dat bier in emden, wnarvan alle burgers de voordeeien
ZUld Afrika meer drank gemaakt wordt dan kunnen genieten, dan is de ooverdraag-aamhuid
YOor nrbruik noodig is, en dat zij door hunnll UIt begeerlijkheid of zIj ontlltaat uit gebrek aan
.tokenjen, als yoormeld, direct tot ntuUtl en gevoel Voor regtvaardlgheid.
ondergang Tan den ...ijnboer zijn. De vierde grond tot ondersteuuing van het

Heer Editeur, ik leU n0lt veel meer trillen verzoek in do memorie onder letter (d.) luidt:
IICbnjnn omtrent dese zaak, docb wil niet te "Dat zoo de and ersteuning Tan 8taatllwege
veel mbreuk m.l.en op de plaatsruimte van nw opboudt, eo &lIe bnt;gers daardoor genoodzaakt

8tdeellD~ geeerd blad, Gij rolt mij grootelijlt.e Terplig· wordAO voor het onderwij8 te zorgen, en hel.
echulden, ten door bonn.taande in een u ...er blommen zelve gebeel te bekoetigen, de belang8telliog iD

te plaaUen.- Ik ben, en... het onderwiJ8 toenemen zal en geregeld zal
afd •• hu!!' EXN WUlOIOlIR. worden meer overeeokomstig de behoeften van

de verB<:hiliende kl888Co der bevolking en dU8
Y8n meer practiscb nut zal ziJn daD het tegen.
wooroig :.telsei. u De bedoeling is deze:
SommIge, ja, de mee8te burge"" moeten
zelveo bet onderwije bek08tigen

h
aoderen willen

het niet, dat de staat DD "ij ne ulp geheelont.
trekke. Het gevolg z&! zijn, dat men trachten
en zamenwerken zal ter oprigting van doel.
mAtige scholen. Masr zegt 1:>r, H., de staat
helpt uiemand, die niet zichzeJven cent helpt.
HIerop zeggen wij, dat de staat dan ook nD zijne
gedeeltelijke hulp onttrekke ; die hulp hangt
txb cLoarvan af, dat men ee""t zichzelven moet
helpen. Volgen8 dIe verklaring van Dr. Hofmeyr
moet er, 8lvoren~ men geholpen kan worden,
reeds belangstelling m het onderwl.js betoond
worden, en wordt die belangstelling DIet door de
onde",tenning opgewokt, zoosl8 Z.Eerw. vroeger
h.d willen beweren. la dit zoo, wurom ie men
dan bevreesd. dat de belangstelling der onde",
Imnder worden zal ale bet op vrije ehriltelijke
""holen aankomt? of onderstelt men meer
belangstelling bij Cbrilrten-<lude", in het wereld.
IIjk ondelT~js, dau in het godsdienstig onder.
"I.Je? WI) kunnen die gedachte van Christenen
bIJ on. Olet plaata geven. Dat de belaDg.
.telllng in het oDderwiJ8 toenemeo zal J:.ijde
toepallRlOg \ an het vnj willig beginsel, staat
bIJ on8 V.Rt en hierin zijn wIj versterkt door het
rapport \'an WIjlen Dr. R088. De scholen zullen
lIlet elkander wedij ..eren, de schoolcommil!818e
znlIen "lies op do doelmatigste wIjze regeleD en
de JDderwijzers zullen zicb er op toeleggen om
gun~tlge ref!uItaten te krijgen; zij komen dan
in eene andere ,c.itie, Oude", .ruilen dan ook
aitIjJ weer "._~r Onnne zuplDg en pligt be.
oeden; tel'Wljl ook de leeraren krachtiger
pogingen zullen aanwenden om het onderwije te
hevordel'en; want dan is er niemand anders van
WIen zIj de volbreDging hUODer pligten ver
krijgen knnnen.

Een antler punt in de memorie voorkomende
Inidt (e). "Dat hetgoon uwe memorialieten
Tan meer gewlgt dan de vorige punten be~
Kchonwen--daar het onderwijS door den staat
ondersteund noodwendig oneectarisch en nentraal
!',oot ZIJn, bestaat er groot gevaar, dat de jeugd
In ue neutrale scholen zonder godsdienstige
beglDsclen opgebragt wordt, hetwelk uwo
memonaliswo zeer louden betreuren:' D,t
plmt, waerop Illles neerkomt, wordt door Dr.
Hofmeyr toege8temd, hoewel hIj belooft in eell
later acbrijven hiero!? terug te komeD. Wij "Deu Y8~derio, _luit d8 petitil! ..oer Itet
zulleo dan ook nu DIet Teel uggen, daar wij HOOITerboil op &elIIoll.n aAOden Edelen beer J. (;. Jij (j .,:i'i 'i'E J?hE tW. K A.APS'l' AD.
dit pllDt reeds in een vorig scbriJven bebben H. Holm.p, en die ..onr bet lAgerbaia un den
verklaard en nog later daarop hopen terug te Wel-Ed. beer J, d. VOl." De Westelijke Provinc:ie AdmiDiltratie eD Trutmaatlchappij (Beperkt)
komen. Dit punt ia eIgenlijk de groot~ Voorl( •• t.ld door deo aeer D. G. &0.0.'11" Hueil d. WO
~D krachtige drangrL'lien tot <le toepusing ~ndeerd door den beer O. P. Jorcluu :_ Ku..t«w: - iJle- .. N~, r,.,__ tU BL o_,. Ilri,)
Van het Vrijwillig BegUiseL Wij wlllen nog I[ A A P 8 rAD .
• I.,hts opUlcrh.lUll1l maken, dat er eigenlijk "Eene deputatie .0" beooemd, ... indien O-G-aJG- ~ A-- 883
ge.prdken, geen neotra&! oDderwiJR kan zijn Doodill' onlt! lede~ &eKA.Jlltad &eontmoeten ala ~ - • AI .. -ZZa, I .-".&.JPI~.&.Az.,
liet IMct'ne bepaaldo onmogehjkheid, die tenn d. aocijD.. et in }"hand.iiDg Irolllt,.n iDdieDOD" DIB.BC'1'lIt7BBN:
I. nl'- I I 'I b t I f I.d~nbetooodifl oordeeleR, .. 1"0010 Mini8tente "._. __~.... aTl<Ol'>< , an een \'efZlnse om e onge 00 n. Bdele He.r ~ . .IllI.AAAD, L W.R., Voon:itterr, en de Wel-Belele li- J C "- Ho P DV
ID de hand te .erken. Deze reden moel voor OlltIllOfl&eIl,al bet lI'ebeele Parlem.nt, om baD 0ftII __ LW V '0" W LW V D P ... _ ~_ • • "~~", •
h . Lir d &e k ft , ,,,..... ILIUlI, •• , •• oILATJU.1TY,P, KUDDen P. G. Lu&.c n8~enen, die het hoogste belang 8tellen in bot gnenll "" el: ma eo. BANXIBB; DIl Z'D'ID-~1CJIJi B4Ir:L CVB.ATo:au :-De B.eeren P. G. z...u ea Ho

etuwlg heIl hUlIner kinderen genoeg Wczen, om Eene r'lohllM "an doll heer P. J. Yin der WILIUlI. PBOXUB.BUll :-De Bear JL P. DV P&Ka. AUDlTBUBBN ;-De Heena
IIIC~Iua,oi,t te --:erken o~ v~ staatBonderwijs M_., inbOlld.ndB, d.t wij ..i., ,.rd~r Accijn. Jo~ ~ ell D. D. XaU.l1TY.
vnJ t< \Vorden, Illet alleen 10 eIgen bel~g, mUllr lull80 IIetalen, .erd later terug getrokken omdal De ~ aldoor ~ 8ecretaria Intol .... Boedel. ~
ook 10 het bel";,,g van het gan8C~e ~nstendom. m.D 'fenro ••• o .~ll iD on. HiDiitell,.o De Dinkteunm komen itdereb WODBDAG, te 2ure 1I.m. bijeea OlD1-:.._ te al ••
Er wordt, ook Wtilroct, op &llerlcl wt}Ul gewerkt omdat wij DD.U"1!oeda _Ha ..trWIICh~ .. ook aken af ce doaa. ' --.- 111 •
O?' het Cbrietelldolll af te broken. Geeo Christen, opbeJli.'Ilf no data ÁeeijDi op d.u W1joa&olL De zij CUe dit Kaatolt ala ~ ~ of UlderaiZUJ WIIIIICIuIilte l-......__
dIe de be<ie op de lippen neemt: Ow klluillgrH JMdtlee suU... delijk _rd .. ,........el II Dinobie IL!ehbr..ser deu Daám" De W~ hOtiIIde AdmirrilllCiratie -n:.-pJinen~
kome I DlAfp'rede hebbeumetdealdllSgeooem~e 0)lIl lJtt YO ...... la.hIII si~ ... _ B.perkt). Xeepotad," -te ...... 'beDO... ea ..... ........,
Ileu~~. ecboot Alle ~~trWijI moet beIIiá .~ , ""'a.p. B. ..... "I, Dee1·1 De ~ Ma ppAo-..u_ VOGnraaNea
CIariIttlijk 11]11. • ,._, D. ~ Tob, T, ...._, • JJ, ....... "~ ~, .. _....

S T Jl K D"A l;t J) Stad~ofPlaats-E;gendom
11 A A TSCHAPPIJ I Is Ver.krijbaar bij
l'.l1111 , E. J. M. SY ~'R ET,

DE
BRANDSTOF

,(8 EPE R KT.)

DEZB llaataobappij is opgen,t met he' doel om het Octrooi te exploitereo VaD

de heertID Oav .. eD lIA.DIIO., voor het vernardiKeD Tall Braad.tof V&ll Turf, Westelijke ProYlDcie 8poo~el
8tMDkoleu, Graï., Teer, Aacb, Klei ea Ligniet. '

Daar de heertID Oa1J8. eD BUIWIO. het Octrooi voor de KupkolODie hekomeD
hebbea Toor het veITaardiga Tall BraDdatof, eD JIOhikkiugeD bebbell getroleD .et
&ekere PerltODea Toor het lev.rn V&ll Turf eD Ligaiet, eo Toor dell .. akoop Tall eeD

pachi~t etuk GroDd voor de Fabriek, soo biedeD .ij dat te koop aaD v~. de Bom
vaD Vier HODderd PODd 8terliDg (de helft VaD het bedrag .. l8lTaD al] alJ!D
Demeu in ten volle OJJbetaalde aaDdeelen), te zameu met eeD toelaag vaD "Il shil·
liDg per TOD, op al de BraucIatof door de Maabcbappij v('rkooht-met het regt hUD
het Ootrooi terug te geTell, mogt de Mllataobappij ophouden bet te exploiteren voor
het volle tijdperk VUl &iD jaar. Geen ander yoorechut .. I behoeven betaald te
"ordeD. Vertrek ...

JoAlD Vergadering Y"n pet sonen, voomemens Aaudeelen te aemM', "e~ ~ ltMPetad ••
Wijnberg gehondell op Woeosdag, 20 M. i, waarop wllJ'd boaloteu dab l'en CommlUlt" Papendorp ••
... n Ondersoek behoorde te wordeD aangl¥.ite'd, om omtreDt de geheele nak ODder· rt:; ..
wek te doeo. t:D op eeu latere Vergllderiug,. op WCt!nl!dag, 3 JODij, gehoudeD, Darbe.nweg ...
bragt .ij haal Vtlr.lag uit, W.",iD al. de meeDing der Commiasie werd gegeYeD:- J[uileri~ ••

1. Da& de BraacUtof -,_mikt il1'OOr huieboudeli.ik gBbruik en _ 8t00m- ~ ••
doeleiDdeu, aitook ..OIdoende SOG pmeugd DMt 'Steenkool of Colre. V"redenburJr:'

2. Dat .. prijl TIUl KaohiDerie, Oeri!ecI8Chappen, Grond en G1Iboa",. al .lIottM,,', 8.'
sijn ••• ... ... ••• ." ... •.. £900 0 0 8tellenboeoh .... ~of 6.1

Dat de 1'OOrloopip o~~OIten. nietmocten te boY8J1 pan 60 0 0 Kulderniei l11DOtWD.. 10'3 UI
Hetpen met het bedriJf~plteal •.• ••• 160 0 g lOapmutl '. •• . 10'176.
En Donu PADde ~Jeerdeo... 400 0 Paarl. . . . . • ,. 10' 7 lt

OOLLEGE KUS ElWmLIJDN. Een JCapitaalul -uoben TIUl ... .•• ..• £1,600 0 0 ~"'~ ~n~;:
B.A. (Letterlmnde) cunu. ~ ma- 3. Dat bet totaal bedra, der BnlacUtof niet behoort te onrtretr8ll 22.. 3d. per ton. Vertrek do. 11

Oerti1lbat: • G. P. P.UItmaD. 4. Dat eer er 20 ton per dag bn e.fpleYmt .orden, die tegen den prij. TIUl 30 ..
B.A. (WetealCbappen) Curne.-Bente kluee per ton, die DU YVbegen .ordt, _ YoordeellOu opbrenpa _ onp Hermon

cerWlbten (alphab8tiecbe orde): • A. B. Dart- YeIIr £46 per ...eek. na betaald te hebbeR 1'OOr koeten TIID _teriael. Piquetbergweao
1IIAIlJl, 'J. J. noom, • J. P. W. Knplorburger. uploit&tiekoIten, dalin, in prij. en elle kOet.eD TIUlbeItier.
Intermediaire Curaua.-TweMe XlUM Certifi. Het Yoorg't!8telde Kapit..al is tl,óOO ia 1,500 AaDdeeleD, vaD t [elk, met:-~h.r~ ~i.~::.-~!~=,m ~:t magtiging het Kapitaal tot t3,000 te yermeerderen, mogten de toeoemeaele opera-

'le Bou. (6) n. x. 'Theron, (6) D. A. ·Pau., tie, der Maateohap.,ij calks TereiJlOheD. De Maateohappij .al geregistreerd wo~eD
(7) R. P •• ~. onder de Beperkte VerantwooIdelijkheid.

~t ~~IT7tip~-~ v!!d: De ÁandeeleD znllen als volgt moeteb betaald worden, te wetea :-Tien Shil·
Reit. en. " •• liDIIS bij aaDYI'aag en Tien Shillings bij toewij.iDg. ZOO pa toe.ijzing wordt
Tweede Klaue Certiflbten: (1) J. B. VUl gedaao, zal he' betaalde ten Yolle wordeu teruggegenn. De lijst Voor Aaadeeleo

Aarde, (2) P. no der Reit, (3) lW. P. XDoble, "al gesloteD "ordeD op UinJfBC}ag, 30 Jllnij.
(4) J. '!'. ~ (6) <? J. TIUlBen.:~~..... Een mouster Tan de luandstof il ter bezi .....igiDg iD de Koopmansbellrs, waarJumor Hatricu1atie Ouraua.-.......... a_ b .L e"
CertUlcaten: (1) P. Knij., (2) J. B. Jl. Hert.- men lJ:8 ge rUIe;t. •
sog, (3) G. P. Neil Tw_e tuuM CeJtUlka. Daar bet een Koloniaal Prodnot is, zal de Vrachtprijs per Spoorw~ &anZlen-
ten : (t). O. We&eeIa, (2) ..0. Li8benbtrt, ~ A. lijk mioder zijn d~a 'VAD.~importee~o Steenkool, en kaD guostig wediJveren met
P. Jl.arit..., (of) H.~. Strobel, (6)~. J. k, laat.tgeLoemde, dIe voor DId Teel minder DD geïmporteerd worden dan tegen den(6) 0. P. A. dD Tolt, (7) ° J. Pienaar, (8) N. d b~ .. ._
H. TbeuniaMn, (9) J. 0. TIUl dm BeeTer, (10) u pnJ8. h"
P. J. Wannenburg. Orders ..oor een aanzienlijke hoeTeelheid aijn reeda ontvaogen, en het BO Ilnt

Laboratorium Onnma.- • J. J. Bóhm, • J. P. zeker dRt een groote aanvraag op eeDI! zal wordeu gedaan.
Botha, ·.0, J. un Collar, '. T. J. Helm, W. P. Een Kopie van het Verslag der Commiuie in ZijD gehoel, Getuigsehriftea,
Kuoble, J. F. W. KunflU'burger, J. W. Louw, L" t A d lh d'· b·· d Ond •__ 1- d k ·J·gbur
A. P. lIalan, B. A, 8..... der Riet, J. Z. .I]S VaD &Il ~ ou ers, ZIJn op aaDYraag Il en erge .....e;"D ever rl ,
Rowan, • G. A. le Bou, • P. J. dD Toit, • D. dIe ook een Kopie zal heb beD der Aote vaa Overeeukomst.

W~7.~, Beteelrent Gematrlcnleerde Btudmt (Geteekeod) ALFRED GED. J<?NES,
der Kaapacll. Uninl'lÏteit. Seoretana pro. tem.

(hOOuw der Standard Bank,
5 Jnnij 1886.

TUDT.lJ'BL TAll AP 4 KBI. 1886.
JIoonJunr:

XA.ÁPB'I'.A]) ....... OlLAlmlRIVIBB.

Breederivier .•
Ooudini.eg,.. .. .
AankoIll8t Wnrcellter
Vertrek do.
Hesmier
HexriTier OOIt ••
Triangle .• ..
.!ank. T1luWBrÏ'rier
Vertrelt do.
OonItable~:
Grootfontein
Blcedri f1kr .•
Prin. Albertweg
Fraaerburgwer
Ui1Iciflc ••

lAjubo.dl .• ••
.!ank. Beaufort 'w
Vertrek do.
B~1tnp
Nelspoort .<.
DrW ZtUfer •••

VORK VAN AA:qVRAAG OK 'ANDEELEN. B~ ••..•
J" 188- • V"u:torï.- W..t1nt«IIn11--- I.. lWa1rPOOrl

AaD de Voorstander. 9'&n de II Standard Bl'aDdstof Maatschappij" (Beperk'). ~-.

d I . d lJet,l/f1IIIe;,. ••Mun HURD,-Ik versoek u mij toe te wijzen - Aan t.'8 eD In (' lI.ifriftmlei,. ...
"Standard Brandstof Maatscbappij (Beperb)." Ik Yoeg hierbij de som yan Aaokomtt De Aar
t , aijade Tien Shillings per Aaodeel YóOr het aangevraagde aantal ; eo ik ~~o.
beloof de overige TieD 8billiaga per Áandeel te betaleD, dertig dagen Da de toe-
"'ijziug, eo de Aote Tan oyereeDkomst te teekeoeo, wanneer daartoe aangesoobt.

Haadt_keniDg,----------
.Adree,,------- __

T...

"60
~16
"U

10026
10'46
10-U

GOUDINl·

&te Junij, 1881i.
Es". pnbliek. Yel'lflld8JÏDg w.rd b'MIeD .lhier

pbo.den, teo bui ... nO den ho., P. L. Leroex,
m.t het doelo. de AooijDlwet t. lIe.preken,
.elke .tappen te De•• D, DD hee Pul • .,eot bij .. n
il,' om geD.,.mde •• ~ 100 gewijzigd &emil.n, da~
lij d.R .ijoltok ~i.t .. akt.

oe heer P. B. Botba •• rd ~~ Voonitter en d.
be~r 1'. 0. Botb. tot Secntaria gwkoleo.

OfechooD d. .eraad.riDg talrijk .erd bijlfe-
.oond, en al d. un.'llpn hDaDO ODte"r.d.O-
heid me' d. AeeijU •• l nitQralren, Hep ali ••• eer
ord.lijk al. AIl.n .areu Lel 880. dat, na 660
jaar ood.rriodiq, b.' Da duidelijk blijkt dal d.
be•• rillfl, da& oi.t cl. prod_t, maer •• 1 d. nr-
bruilIer cl. IIeluau be&ealt, ,.beel oojuil& il,
.ant In lI.. n •• kel 18ft! il h.~ te Goaelio! "0
b.t licht ,.kom.n, dal m.. IU i._nel &Del....
....1.. tiDl beeft ,"r&&gd du IU eloo beer. ED
".t uu den .oorraad betreft diea _D DOlf had,
loeu de •• 1 iD •• rkina kwlUIl, •• rd ••• ,.hou-
d.D of te nrkoopeu yoor kooplDUI prij., of •• n
.~lIt IOlien .aal 0011'fU daaD bet geld te kriil.n
om op cleu TOOrraad lil bealllll. Ied., op d.
..erpdering _ licb IIeWlll& da, d. prijl TJIIl
brtDd.wijD &eerpduld iI"'ert d••• t In .erk-
ing il (8I&eld. AIjr•• MD.II meD bet hi.rio
eellB, dat d. AecijUl .. ' nl. lIloeijelijkbeclen 11&
licb lieep', ea de~ die •• t in ....1. ' ....alilll IMr
noodlottig bn lijn 'foor onbedacbte IIn ook ni.t
al &eaelterpai,tiIre wijnboereu. HiariD.JII'IIIl allee
bel eeoa, des de .... ~ d.u wijllboer all. 'I'1'Ijb"id
ontoeeml, di. he. al. hard .erkeDd .D eerlijk
mau toellamt, olUllelijk. o. naar goecIri.elen .a
.Ïjf.D Iin •• t lijD produkt ti klUlJl.n baael.leD, en
dat d. bow .leed. bij iaelllo onrtr<e4iD, ala .. n
.ro ....n acbelm, •• t bo.te of tronllau.f'bedreiad
wordt. Verder b., 0IIIaIIP_ geYOllll,ea d.
bi~rt bapro .... i.g, o. d. kel4_ no el,. wijD-
boer dag en uaebt open ta .tell.., "oor oa.1lIOIk
.an AeeijDibeambt.en, di. hue. ....,... lrtIt-
bn uit het I.Mt 'D bloed ,epen* •• D .. DD
,.bukt ,uod. wijoboaren. All.. OP d. 'f.....
daring W&IID aicb be.ut, dat ala d. _jDl"'o'
"oortdoUl&, IIi' aal lItrekken tol aIaoh .. len oud.r-
galll 'fU dan .ijoboer. Allen lijn gewillig
e.nig. gelijkdrak.kende belalltiDg te drPjfPn.
De .e".deri~ hield aicb o.en.igd, el.. indlan
ou... ,.echte ReA'eri.ng _ar wal 'foonlgtijr.r lII.t
de uitpYln il, er gw.ne nrd.re belutiog noocllg
..I lijD.

lemanel maakte d. IUDllllring, da& ala d.
geulIIIf!d. Ituilller, door dill b.., Proctor Ir......n
w~rdeo, en.r blijlt.t "D IlfOOl a1do, II. ettrek
'au de koetea. o....r le blij".n, da& d. IetPDltu-
dm 'au den Aeeiju .r .el op .ij .. n l.nOO, dat
er ee e leer groote fOOrraad op hand.n .... iD
Jalij I.

De Dde _lau .ardeD toan ea.nge-

P~/--,. ..:-~
Aad. OranjeriTitr

HOF \ .\~ l~SOLVDTIE. HOND ENA. BOERENVEREENIGING.NlErWE IXSÓLVE..'iTIli:8.

15 JaDIJ -I·.mel ~"irk, t. POlt Eluabolb ,
pr()'18IUl.Jplp. 8~kwt<8tr8tl" tOt",,~taaD.

J5 -O,ur" •. \rlftoun Ellm.ad ••• u G_orllo Ed-
m.lld •• .\: Uebru.ct.r., te OudtshoorD , prO".lu.
Delt1J 8t".kwIil8trlltl~ t.~..t.;e8taAD op dl:! uDvrug' 'an
Pn, Ct'", \ IlItc~nt & Cv, .

15.-I'ltlter ~G~rhaTl.i Th"'TO"', ttt CalVInIa, pro-
'lAluceie 8t"k"t'~traue tUt'gRltR.111

1D,-1hom •• L C", te h ....p"t.d, m.to.laAr ••
urn,mer, t .t-r, £;I,~ ~V~ , scbllidon, £4,4iO Ua.
ld. , t. kurt, i7 lV 'Js. Ill. -

la-G."r." E.,.rllt A1url1ly, te Stoclt.dal.,
af~ •• lw" Á b.-rct,ell, boer, b"teD, i7J lOs.,
oeLoldon, i31/ti 14•.'·lld , ~.'lOro, £;):i5 4... lld

J5.-CbKrl.s &Iln.t. tt Ad. aid., "ot'lfer t.
Talkaol.d, blt.n, .£~18 ~., lOa" .coIllden, £2,160
10..4d ,Iekuet, £I,DIJ ~., (;d

15,-JacobU8 H, ye., t. llanb".k.
S..II"Dbu!!Ch, buer. boittn, 1::.I,i'!I.'),
£:3,41ti I ~•. , t.korl, £H) 1 14•.

15.-C""",.ad J"••phtla StrlJdum,
OlldtabourD, bo.r

IÓ,-Johlloo,. G.ThKrd~. Brand, t.o Zandvhpt,
afd •• liui! :St.ll.nbu¥h, ""ten. £:1,440 lOs tld ,
achold." i'4,1~'U ~e. ud , lrkorl, £1,U79 17"

lb,-U.urg • .Ld•.,.,d MePb.rooo, I. lJotlentotl!
Ri".r, B.au' 'rt \\ ,ot, bat.ll, £it3ó lis, !!Chul. 'Aan den Re,lakteuT
d." £ I~J4 t •. :!d , tOkoII. l::!ti IJ. :id. W IJ zIJn nu gevorderd tot het zesde stuk van
lij -Uel"Jlcb .\Ioll.r, 18 PanIDuro, Ouet Lo,,- nr Hofmeyr, voorkomende 10 de ZuidA/"kaan

deD, bo.t.n, iB,iD? lJe ,Ichuld.n, £7.~W 18., nill '25 Apnl J I Dat Dr, Hofmeyr, bij de be~
lid .. t.korl, £4<ÏH 5,. lid. o,.rd.ellng van de volgeude gronden in de

lo -lmk de \ vO .\J.lrln~, t• .somer ... t W .. t" memone .ange\'?eru, ZIJn toedugt t.ot de inleg.
louathulohcud, r, bat. ", 1:(>b 50., scbulden, £41'9' knntJe .neelllt, 18 ecn sterk be ....IJ8 voor de
lil Bd , t.k.,.t, 1:434 UI 6d I deug-d.bJkheld der all!'gevoerde gronden. Han.

1.j,-Pelru8 J, baan •• lIq.ni1lZ'. Jon, !e V. del"nde overoenkom'~lg het standpunt,. dOOThelU
1:081, .fd,.IIrl~ Uudl8buuru, bu., , batOlI,lil lO.. Ingenomen, tracht hl) de geloofwaardlgl"'ld en
lCbuJd," £:!H~ t.k"I! £U/"2 lUI. eerlijkheId vooral van de opstellers \ an de

15 -J~cobu" );,chul.. lIo"'", t. GloonlonUlr, IlI(morie in disuediet te brengen. Zoo wordt er
G&lka. K, P CotLart. ~ewol)nliJk gehandeld bIJ g~reke Aan Rndere

' ,trgumenten. De Chri~tehJke toegeefliJkheId van
I Ir Hofm,'yr goan W1J echter met 8hlzwl/'gen

Prodoktenmarkt te Port Efu4beth. \ vorblj en bepaleo on" bij de zaak, overtUIg' datI het regt en de waarheid. altijd in alles de over.
\\ oL.-Vond.ruaj/ ..... or een goed. Hrtooldnl( han,1 ultclDdchJk \'erkriJgen en bchouJeo, . .

en T •• I m"~r gewBMChen wol dan •• rI.den ...eek. .1Iet eerete punt, wWlr_op Dr. Ho.fllle)' In da
C lt d. Jl;' balen d,. ""ni,bod'D w.rdel ,1l1D;l80 ZIJD.ehn)' en neerkomt, I. het~ecn IDde melllOfle
er :!w UD d. hand. LJ. eoamp<'lltle 'oor mlddel- "nder ~e volgenrlo . be" oor JUgen UItgedrukt
m&tlll~ ;lH.lDljld. tvond. ~r,ll(. 'erbet.IIDj( 11&11, ""rdt Deze bevolking heeft dus voor een aantAl
m""r PrlJ'<D bJ.,ell onveranderd. U........ cb.n Jaren grooto sommen. geld. llIoeten opbrengen
...,,1 br.~t 'an tJ~d 4>t (.our .~o kl.", parUJtJ.) V(lQ: .cholen en 10ngtIDII;ell \'an onuerwIJ":
1., 4d "P _D "tt. '111'01 ... n ;Jd, tut ',1. 'oor d. I ~ ontkeut D~. Hofmoyr en noemt hIJ een
Ilecht.,. ."011.0 .g tut 5~j 'uur de b.ot.r.. onJul~e voorstelhn.: en wel op grond hIervan,

A"GvRAH \AR.-~.r ".r<b lh'Dderdall 52 bal .. dllt .'r gCIlDr bclaBtlOg gehe,"n wordt al •• chool.
In lti .,,!thD ter mme I '. PrIJ""" h.peu 'an bel:ll<tiiii\" n dat. ,le bUltcnhevolklng" bchalve
4d. Lot u. Id p"r Ib, op ".r balon na w.rd pla,'tseIIJke belastingen, naauwehJk. Iets meer dan
all .. '.rk"cbt. o1ll8bclarmng \'oor de ",-h.tkist opbrengt." Deze

STRnS\ J;Df.Rll",-f) .... rlOO111011'wu ordlDall bewering noemen WIJ, op onze henrt, eene
.D d. prijzen ou '.raDd.rd Z,e prlJsliJ.8\ ._ ODjUI.tOyoo",telling, want onberiachtzaamheld

.. f onwetendheId kunnen wij oos bIJ Dr,
MAA...'iDAG, DL'iGI'lD AG en WOE1!SDAG, lIofm'yr nllt vool1!tollen. Doch, laten wij,

" il ~n)iI MeI l~85. I (jin ID het rellle te komen, de zaak nader
t.PalnD I'K. LD) I nn,j"r7JO<:ken \\'IJ crkennen, dat aan directe

Wrnx pnma. ('UI') .£10 JO 0 tDt £ 1.; 10 0 iJ< la"tlng ..-o"r de "chalkl.t TJletheel veel heta&!d
"rdm. tut gveJ" q 0 U tot II U 0 "ordt, Dl"'" lOO veel te meer aan lI,dlrt'de be-
eeNte fi II U tot ~ I) olln.tlng Direct« en iDrllTect. loel&8ting koml
tw"ede (10tot ;, (lObIJ den .taat op hetzelfde neer, bIJ riCDbetaler I.

" gt't"I,tr I) 0 tot , I) Il "dIU'r dIt onuet1!cbeld, dat JDeD bIJ Indirecte
" fa", ) en gevlekte 0 0 tot R 6 I t ... l",ung JIIet ahIJcl weet h",'veel Il,,'n betaalt

WIJYJE", h,ht".. , ti 110tot ~ 0 Il 1'8 het dAArom gc",lh!J:er doet, omdat men in
." d"nk.,,.,, " 4 0 I) tot I, tJ (l ,,1'IJo waarde voor lijn geld ontvaogt De

STAART wItte j I) 0 tot 0 bela..tlllgeo. hetzl) dir,', t of Indlroct, Iaomen In
g.lrl,'urup li I) tot ~ lO 0 de ... haN".t, WIlarUlt ;dl". hcko8t>gd wordt Du

.. dOl ,ke". t) () tot 10 0 bllltcnbcvolklDl" beta.-lt met Mlecht.a hUlJlbe.
Zw A1(n lillig,. I () 0 tot ~ .) ;;' 1...,tlOll d0ch veel meer \VIJ noemen h.cr

nuoi,lellllRtlgf< Il () tot ,J II 0 eemg'e voorll<",ld ..n De beiastIllg op koffij I.
korte 0 III U tot I lO I) 16/R op m,'~1 3/ti, nJ.t 4/'2, .wker RI"pcr hond.rd

V~ "'nl(" 10 Il tot () pnlld, (JP Ihc., 8 _J)eDce p<'r pond. op TranllVa&!
mIddelmAtIge U () tot oot "bak I per p()(i'71en op l'en gro. vUilrhoulJe.

.. kuite 0 ~(l (l tot 10 0/4, I,e.tdd nu-wIj zullen de rekcnmg voor den
VA." JONGK ,OOFL,<,Wltt<- :J I) II I"t "li ' .. rt>rlJlk", Illag Illaken-IO een blll8j::'ezm "orden

lIdit" li U tut 2 ,~ ti 1''' laar "ebnlIkt 2(j(1 lb•. kofliJ, [lOl) IhI!. nlt'el,
ol donk.,... lJ I} tot lu 0 -~}()li", flJ"1. lO I los thee. ~OO1hR."lllker, '20 Ih.
» kuikens. , I})! 0 tot 0 tall~k en reil KTo. nlllrhoutJe., dan !rMt ,laervan

,.11, el< naar ol" .chJtkllrt de ""m van £5 68 Gd
. ' M,n ,li \.el lIlerken, d,t "'J .I,cht" eenige

DR ltlJ KSllt')' P tp Klluberl.y h..~ft onlangs Irtlk( len n<1'ml'1len .lat er n.eN ZIJn, d,,, hel:u;t
l'ell verg><derlUg 'g' "'olld,'n tot het klezen .....u 'Il ID I'. n hlll"r.;I'LIfi noodI).!; liJn Daar nn de
et'li I\f"eY"lHdlgu,' n!Ulr de KaaJ..'Stad, en 'Werd 1""lcn[",\ olklllg de u'~cnlerbeld UItmaakt, "ordr
bIJ JI~~.I_!(1'nhIIU gepn"l<IE'.ml door den b""r, d0M ,ier.e ook het meest •• opgebrag! "oor de
Rothsc .I, Is dit do be~mde Bu-on dle ,",·hatl".t rn toch hebben zij hoegenallDld geen
oulling! b..L)"',,,t 18 ~ga.ul en, ~ver wo, \ I)o"lccl van d. ondemeuning, maar moeten Dj
",.1 IV&f'!"''' l..,eft !I:"""bltl!erd, Zoo Ja. o"U ",d.cll I",t undenvijs van h1lllne kinderen bek08~
k..u we~ w.llll(t lI)j \VlJl'$lttenchap als l'en Il;<n, Dc dur""be"oDe", brengeo in ro rtie
Yo", t""I."" \ "" L.,,~ 1"1 0l>vatten wat d,m Iminder op en gellieten bijna uitalui~d het
RiJ!u!JoIlJ "I!d>t. 1)" 8e&o_ wae du earl Yoordeel an de onder!!&euning. Wat w" hier
I. B. 8oDwoD. &IIi., willelI \\ij Weel ....... ~

NU v r~RKRIJGBAAIt, 'l'D17Q.

BIJ DE ONDHRGETEEKENDEN,
Vertrelr TIUl
Orutjeri'rier
KroMuil
PauUIJlO"
PtJI/ontM
BoUtlaaal ...
.!ank. De Aar

Vertrelr do.
Jli/ft/onlIJI,. ..
Deel/oMei,. ••
Biolunond-. ••
!!ra1t!pocrl ••• • •
Victoria- Wemreg
Biujupoorl ••• ...
DrW Zut.....•..
N~ .•••••
~1oop " ••
A&k.. Beaufort W
Vertrelr Beaufort w:
/AJUbOd ..
Ui1IciJlt. ••• .. ••
~Iw"
PrinlAl~
Bz-lrlilier _• •..

j·:xeWl,l.. ren VilOde AJ~fJD~flle (Jollsfit"Ue f30 dtB A.

DONt, feza.:: t!J~ ... t de fl'ovil!ciale (JOlistitUti.

foor dr ~ uapkolonie,

HOFIHEYH, & REGTEI{.

Graven!Grav~nl Graven!lIET \1JWILLIG BEGI~SE..t OP
, SCHOLE:-<.

Bnrgel1Klorp,

L. H. TWENTYMAN & co.
BIEDEN TBANS BEl' GE-EEBD,PUBLlJlJK BUNNE

Y.m.
12'24
1'36
2'36
3·46
4'28
4'60
6'40
6'U

'7'36
7'40
81l
8'21
8'43

BEZENDING GRAVEN ..

llomen:
Voor Id door den heer N. J. Deetlef., g_

rd door den heer P. L. I. Ron::-

AAN, BESTAANDE IN:
VB .BBBOBIlDB "VIlOYABD SP.ADI~" " DIAMOND>] " LY~

DON," "SHAM:&OOX." "GBGOTD STALIN," 1'\1Z:
ALSOOK:

MESTVORKEN In SCHOPPBN.
Wijngaard SBOBIMXS8D, eD liD Grooten Voorr&.'\d
ALGBDBKI IJZ~RWAREN'

GRAVEN! GRAVI£N!GltA ,Tf~N
NU VERKRIJGBAAR:

HErr FIJNE
Van de Bechuanalandsche Kwestie,

9·'
9'21
9'H
10'30
10'47
10'66
11-12
11'23

De.. ....rgaderillll' d. gedruktheid "an d••
wija- en. braodawijDlwIelel Il'lYoelendl en Inlb
ten 'foil. IU d. bae&und. aeeijnnnt &oeIcbrij-
node, ja ne g8'l'0I1.n dal di. wel iD 100 "orre
lij den wijn.tok ",.kl behoort ONd"'.D te .or-
den tol beboud eD uu.oecU,ring Uil 88.,. eerHjb
uijverbeid ,eel.rt den tijd dat Onll '00""'_
sieh bier al•• ijDhoD".ra nteflll&eo.ft

Voorwu&elcldoor un heer P. J. "an d.r M.r ...
gU8COndeelel door .Jeo beer D. E. d. Tuil:-

" ()ese .. ~dllrilll hoadt lieh onrtnilrcl dat de
.ecijn.w.e leidt tot a)lIebeel.o ood8lJl&Dg 1'&0 d.e
wi)oltok en allOO oorsaalr iJ clat bet land een
jrf'OO~ bulpbron .ordl on~rootd,.n &enol _r
oor .. tl'urdÏjr il ODlda' lij allee. op MUI bard-
".rk.nde klu nD laDdbo•• e... drukt, .0 du
beboort lij iD 100 .err. ,ewijligd te wordeD al.
lij dell ., jDltok r.kL.·

Voorjflll.ld door den heer P. J. R«.ou.,
g_ondeenl door den hter p, B. Enl'lOn:-
"D," Ylrgaderiog bealuit o. in di.n lin pall

tiet UD beide HaileD "'0 het Parlemeot Dp &e
.talleD, bDn eerbi.dig IDleakande du wijnbo.r
no deo .eci jn•• et te ontaluD. "

Voorlleateld door den heer P. McLacltiaD Ir-
cood .. rd door den beer Gideon Roetouw:-

OVERGEDRUKT UIT DE "ZUID-AFRIKAAN."
Prijs 6d.; Per Post 7d.

HOFMEYR & REGTER.

T.m. n.m.
6'16 2'30
S'31 2'46
6'61 3.,
7"28 3·...:t u .'23
'.46 f:68

'.-.4. ur

.:~
: u.
l' j

,-

Wee
P'

.tau I
Y.m.
12'16u·aa
U'U
1'6
1'66
2'17
3.3.
of'16
.'30
"23
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1'20
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lHI
2'0
lh'i
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8'41
6'0
6'60
6'.0
7'16
8·1
''0
9'24 '
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10'36
U'61
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!
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S

".m.
7'30
8'30
9'17
9'66
10'40
11'40
11.••

11'0
INt
1'12
2-6
2'63
3'33
.'16
.'69
"60
8'20
7's
HO
8'26

9'S1
10'60
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