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H. A.BAM,
, 88: LOopatraat, K$apstad,'

, " I' ; 4-'M4lC li: ~ AA R IN STH"(JIsVEPlap.
, WPL,\ VBLLEN, GRAiAN,BRAND"
WUB eD A~KM.BE.NE PBOOU"'t&l(~

D. COf'g~dig, b~iJing en. VerJ.-m ,..-
. Stru:_:'~- . .. .Q..-: ..ï~ , j

,~-,~ \II 7M}M ""r- • I
~' • i

IUI!J.ItU VOORQESCRODlfOPIDlG
, • ' I PDCUL,"

-_,.;Ah I)Ji:
~~ wUI.:,
bgt'lulIti ,el wlI~bt.op of nm.L1T1111.1. boren ycrtrekken 'II' ODt:I~(IIl!l
.IR{lllCh", III,fillg. '
"oor V racht of

• ii jl ..

, .én! 'or", bea: liel DocinuTll ...
acholrkeD., "'. "

11.P. AO~Eall,AN~ V.D.ll., u. li, ,,4.,.:'JJntcllK. le,
V. W. $,room, Z."A. B~PuwitJr; /
., April 18i3~ . '''. > '.

i~

.tAN tAJULI -, l~ ,aIINIIN

Wotmt lMoli:end ~m,,&kl.' dAt ,bet den
,B~ ... Gud ""baalf,J b.. ,. op JJiopt.g,

dflO 17t1endt'lI'r, door d."l dood YIUlDlijDe.lÏjd.
"fOg te- neq,e., na t ea.. fcbh.windtenia "D
YieP-ea-ttriniiJf jaren,' nlijn teeder Reliefilen
Eebtgenoot, f1lRlI: J4COB!'. ;084"'Q ~Konl, m
dn ,0,dentOlD .an SI jaren, 8 maandeD e1l li
darn, na "II dJar&elijlc- lijdt'D ftD lI"e muD-
den en .tien, dann. mij ~JatelLde, met .,iel'
kinderen mh di, o"bera~lbar'. "erJi.. te be-
treuren. lf.... ile MI lDijnen moud .~iet "pen"
doen; s"ijgeod .il ik Zijue lie(Jeband kuue ..
eli &ejrgeo:'" Heere, Ri;' "eet betel' "At ,oor
i:.ij goed i. dim ile,RI"e." Dese .IaJf dringt
door on"e hllrteo, mMr "ij' hopen op deu

III Heere, dai hij OOI trooeteb en olie iD OOM
.ollden rie~n .. I. I, "

,Ook w.iile" wij deu geleKouhei,l' ,te beat
nemen om o"seo hartelijleen dank te ~tuigen
aau de Yele vri",nd.u en 'ni.ndio.en die 0111'

SOO Jlf'troriw tot halp sijo geweest. De Hee....
..ergelde bUU be'lCetiu tij plaAu hebbeo. De
Beere ' .ij buu teil allen tijde tot bul? en
ILteUe bun tot zegen. '

Ue bedl'Ot1CJeWedu"o •

'S T JC L,L JC NBOS OH.
ZlEL,DZ~ME J{ANS. :

8 Opregtg,ieelde JO'QgaHaoglten,
:v..~ 2* jat'en oud.

, !

OP,VltJJDAG, 27 DEZER,
ZULLEN J,engeiJlolde Jonge HenlP~,

. uit d~ iJgevoerdeu Hoogat P~ET eu bij
.erkc:icbi ,deu On,ferge~keode get.eeld, uit d~ Kraal 'faR

den Heer J. :.:P. DU TOIT &Ihier, worden "qer-
kocht. - i,. .
'yerkoopi~ 1e beginnen om lUJ,lf 12 "7'6.

, : I J. D. J: OOSTl{UlJZ~N.

P., J. Bi0 sM A N, A:r8LAG~;
I ! J

ossen.
.Op Dingsdag, I
ZULLlordNoPftemeldo

wo enaaD

Naar P~rt, l'oa. '
ba ai@ Ooit .a.u:ou,:u alU(loell1di!~Jl.~tI
om Pusagien te l&llIDeiD.

E..H. J. KOlll,
Geb. MOSTIIT.

Clanwilliam, 22 AJlI'il 1883. Op,T~ijdag,27!pr~l,
Z'ULLEl'f 1)O~ellR'lImelóeoss mN,KO.UEN

en F.~I1)L$Publiek wordeD Ver~"
uit de lIAan_RAlL. Zij wordel1 op~
uit deu vrij8~t door doo. welbekelldeal Togt.
'Frer. ' .

, F. J. ROUX.
,WeliingtÓn, 16 ApriI1883. '

_!-_!'~. ÏNTZ " Co. ~

BUIS!!, N'T·STRAND.
f

HET ~eer I gerie£tllijke Oil aangename
STRANIlHUIS, gelegen naast het

niea"e Ker~"ebbaw. ia wodor bewoonbaar ge-
maakt en TI Hp1Ja van d~n Isten :Mei.

! O. F, BEIJE;RS A.zooN.
Cottage Farm,

Djstrikt l!tellenboeoh.

1,\)1;
lf AS
H4RRl!IOI!I,
HIli

'poetliJl mogdijk na aalo
ltllal.tooiliboot Athenian va

Voor Vracht Hf PIII!ll'8~e
bij de Stoomboohnaatechiflf."l,~a.b&ai, OOtt

,~J)E~,
~ul,U.N,
als bo~CD

(OODderdll~), den 26stcn
liIiddap.: Paaaagiers ....1" .........
Die' later dlLO Il 'u

V OOI' 'Jf F8c:Ybtot l'''Iuw"ro Iw •• p.".......
bij de '

OVEnJ EI)EN!~Op ~en 26.ten deler, mij~
t !er gt>hefd., Jo.cbtjlenoo.tt de Heer

JACOBUS JOBUNII8 MAl:!., ill deu on,fel'clom Yftll
79 jIlren eu 8 muonen, waarVll1l bij dell7
Nabéllt .. nde eli V rion.leu wordt Irell~iaIll'gnen.

Ilebegrafeoiual HellEN (DONOBRUAG)
NAMIDDAG, prii.ta ,Yiuden. '

, Wed. J. J. KALAN,
geb. RUIlI'. ,

. '4

Bo,.eovaJl,·i~WeUillgton,
2'; ,AP.ril1883.

BEK!ENDltt,AUNG.

HET heeft dim AJmalCtigen God bebAagd
, on,e~1I'8chl. op deu m9l'gen ftn den

23eten lipril tot sich te nemeo onse teeder
pli.Cde moeder, JOHAlIU Muu KUllr (gebo-
ren D.RT), wedu"e ""n wijlen den .beer A. L.
Kl... l>iep be~rel1rd. HYPOTHEKEN

(VERBANDEN.) .

.&&1' BDgelaDd via st.Bel ..

~~ . QE'Cl nooa .

~boveu
dt:rdag, deu SateD lM, ten '
dag. P... giOI1l gelieven'
lliet later dllD .3 UUf' n.m. I

, Voor Vracht of Pallllago ..A .. ·...... _

bij de ~~~~~~~~~~~~L_

HELENA KIl1N,
MARTIN KIHN.

K8apetad,' 25 4pril, '--

VERLOREN' op den STELLBNROSOH.
WEG, TUSSOBEN Pl\TRlJSVALLEI

en KLAPMUTS, op MAANDAG MORGEN,
23 APilILj een ZW! RT Z,\KJE, bentWlDd.
een GOUUEN BORSTSPELD~ eeu do.. 'lUl
IVOOR, SLEUTELS, ans., ~os. De 'finler
die hetzelve terug besorgt &aD deo beer WIL-
HELM DE VII,LIERS, lIUKTPLlllf, :PUIU.,
ZAL BBLOOND WORDBB.

, .Aan "amilia en Vrienden

WORm: biermede bekend gemaalc~ dat
bet aaD 'Beer onseD God behaagd

beet't ..,OID op den mcwgen ftD den Uden deler,
plotaeJioJf doot den oDyerbiddelijken dood van
uit OD. lDidd ... w. te rukkeD. ia, den ouder-
do.. nu 7~jareo, 8 ,maaodeo en 'I deRen,
onze 4ierbarel Moede.... SYBELLA ".MARlA
)UJZ~BETH KUUN, aehOnD QIUIa,
"eda". tyaa wijlen deo Heer HUDI1IIK
KuUlt,.BI.

In. den Boedel VILD wijlen deDWel. Ed. Heer
P. G.8TEWART,.·D.

i' .

DE ExecatetlftD sijn gewilijg &all beD die ~
, hebben wil1eD yoor Koot.ant ~l' 08IIIIl8
over te mak en OMTRENT £7,000 tnroa,
ZOCHTE ~ER$TE VERBANDEN, loopende
iu bedrag van £1,200 tót £10.

Doe AAnsoek bij deu tweeden ODdergete&-
kende.

M.,lkfee, .
N, 'ENZ.

F. W. BURROWE8,
E. J. M. SY FRET, -

1!:x .!ClltellreD TeA.
De tt Ca,tl-e Mail

DE ~toombooteD
Kupatad

lJiDgldsg, ,ja
Bint Belenl eD Al4i*lc:lOb ~llegl~,de
bepaalde tusseheDtijdeu.
}lei l.-KINFAUNS CA~

ELIZABETH ltUUN,
,JAOOBA KUUN"'c. H. ROTHllAN.

39 St. Goorggestraat .:

Leeu.ri,ier.1.9 April 1888.'
Viatrikt S"êU."dalD, VE'RLORENI
'BBKENDMIKING.

TEWO
OpWoensd~gJ2
, 38 =.:a ~on~

VOOI Rekening yaD P. t
ë

Op Vrijdag, 4
80~ .. Trek"daD en

A'AN Familie en Vrienden "Qrd~ bekeDd
gelD&llkt., dat het doo,~"DIIgtigen Gnd

bebaaRd.beeA tot mcb ce DelD8n.Jaa.ffD aaa~
lijle lijdep ftD 8' d-.eQ, OOS •.teed .. , ~td,
'lJoobtertje, NIIIIl'II JoirUK4, iL de~ je1lgdi-
geD oaderdom ... 0 9 jareu eo 21 dolgeo. '

Hoo •• "1' dit yerliee OD. faIt, 1WraateIl wij
in den wil des Heenn. "

Wij brengeo OOI. dank toe .aa, de Vrien·
doá' en Vrie~djonen die ODa aoo iron" hebbea
bijgestaan iD hl\r'e I!iekie. ", "

, De bedroeld. ouden,
, I " B. F. BOSMAN,

lJ. O. BOSIUN, '
,Gcb. DI Vn........

V en vroeg gr.w,n811 kiodje,
lieeJ&Ïe; .Iecbcá zijl gij 0118 tClOruiL.
'k zat 11 .n.o wedel'fiodeb, .
A,Jaoua·l.u ". graf ou~luit' , '
• rui ,aal ik met a r~teo
'II: Rijp al 'fut YOOr d' eea.wigbeid,
."k &Pt' ... ~p die hlij4e klllteo, .:,n.. mij " b9Riat plll~,••rheidt. '

HIERME; iE worut berigtdatdese AgeDtul"" "
'froeger in de handen van deo Heer J. Qt

1'BUTER, na I(1!geven is &.IlD dE'D Heer P•. B. ~
WEGti!, die n~ de eenige Ye~geu.w~tgft' !
der )la.ltachappij in bet. Dorp ...en Di&trict ...
Calvinla is•

VOOB, D' votOJKOI

Uitstekende Securiteit8n en
den BOedel van wijlen den
H~ P. G.-'STOU', )LD.

mENOER~ v~r het geheel of een+ '~eelte er I van, zullen door,'
Tweid'tm Onde~geteekende. ten
Kantore, No. 39, St. Georgestraat,
den . in~ew.a.eht t?t op de~ lOden
'an Mel &anst. (die datum inbeéreoen
namel"tik voor :-
Gouvernement.El'ecten £1,600" rate .,

pno'" 5 per _t per jaar.
Gouvenr_nta' E6ct ... 1700, rente

,P.Jlcl~,~ 41 ~ F'Jd per '
,Kaa~h.J ~uDicijIWteit SoJlUldl' ... •

,vénv~ £100Wer.tllll., "J~800. ,
~d. tegen SIF cent per jaar ..

hDdeel8It ia KaatachaJ»pij'D: '
. '88;~P,~~!oopBaak . '

, 15 :EqUItable", AtnraDti.
, .Tmitmaatlchappij

1.0 ~1lt, !
, .tO.".puataohe J:"a.ra.I]!l·IDII)OII'-

weg , •
1Allemeeue Boedel en Weedtalill,r

. 10 'Ku,.',O~D.' ,,
Termei,l: K~Dtell afhet .(J&1t.mleq.e

gêlljk.ataande. :'
I' ' F.,W. BURRQWES,'

, E. J. ~ S¥FRltT :
I . .' ,,Ex~,teureD Test,

' .. i '(.'

J.
OO"ERCIEELE ZEE· EN B.B.Alf~AS.

SURANTIE-IAA'I"8CIUPPIJ,
,KAAPSTAD.

AGENTUUR TE CALVINIA.

». ,
• ;J_on.es & 00.,

VERKOO'PEN, 'foor
..... ,U.... IUloh'enMD 8oe~I.,au

IJzeren PLOEGEJf,
onlob1u.n,W.~rkl.illeD,"el de aaadaebi'''''

ea iu he. llaI_~

TEN OERS zdlleo
d••. ;D80W1cbl t.1

WGensd ~g,,,
I voo.

Twee Aandetllen . in
~et de' reote ~erl;keDd
1883.

BERIGT.
Tl' RU'TTE,R·

. ..



ZÉLDZAM'('KANS~--_""_' ; ...

VERKOOPING

Aa:l dQ lI<.'eren
GUGn, ,Po A.i
ZIn, D. A. LIC,
vele ftudere .
tiee K\:'n·'t"...tluu.

MIJNJj;
, ootvaugst te,
eo . invloP.d1 ijk
toeJrezond ••

Vel~u o~er is het
aanvang dezer ~
verzockt geworden
JeD, eo ik heb
de lutete, dag,:!),
is 8IIngedrollgen
loo, heb ik IOnder
JiDg genomen. eu ht·
lk beG.. 10d aannemen
ten heb aan DIV vrie .....ol~....(,
soek gevolg te gevl'n

Persoonlijk is het'
kiezers iu deze ki
mijne gevoelens

l
naamste vraagsf
daar er toch DOg
zijn uie met mijne
eo bet ook W'brui
pligt vaD deze ",,,11 ..... ,, ..

maken mijne ""YU'.''''
te deelen omtrent
vraagstukken van

I. DE B
Deze is ongetwij

moeijelijkbeden WEllitn:ledie!
hebben. ," a "I het
tijd in dt,ze zaak
het haRst zoo gemt!
z('ggt'n \Vat er med'e
een OOIlog te begi n
veel mogelijk te
vooral uu te arm er
Dement znl . de ee
Parlement me,ae(leeleJl
heeft· gedaan
wone zitting.
zak('D nog even
hiertoe wareu, dUll
wnch ten dat er \v

p!an zal' voorgeslel
geveil worden. Ik
gen met het plan
,HijksregeriDg terug
el' ('60 ander plan
mijns inziens beter
daarmedo vereenigelI

II.
Ik ben g~heel

Immigranten onder
wBnt zij beant
VBII deo landbou
de7.e schaarsche ti'
schen die voor hllo
ten werken.

vast. en Losse Guederen.
In den Insolventea Boedel van J. J. G.

VAN DER BIJL.

i

Bij,deze~ ~ken wij aan de lezen van
, H de Z*m Afrikaan en va.n. het z. A..""n ."'" '. I

'., At.Urgerl. ;L'ijdlC,~,ijl ~keud. dat I' ij als ollzen agent
\JIIkIl,-1Je in de diatJiicten Wa.kkeratroom en Derby

OIl1n'willillm, Erf (Tra~v~. hebben aa.ugest~~d, de heer
illiAm. Vl'un Lo.- D. D;:BIEll-.A Jr.; die ook !van nu af.!
,. oo..d.·1 un .~. aaD r,' tee~na..."en voor ou aa~neemt, en
J. A. ,"n ZIJl, ldi...NI. S 'L __ • tiegeld dverse u S\&e llUIIUnp ell on er

nitantie F.ontvang8t neem~. enz.
i HOFMEYR I; BEaT ER.__.4__ - h - : - ---

~t ~uid·~ftil~aaH.

V,III 24 MI .~5 4pn11 1883.
,\M·IHI'P ..1"", per3bs. 0],2 0 - 1 1 0
\ppe!cn, p~r 100 0 ·2 ij - 0 4 6
Adjn,per! a"m. 0 12 0 - 0)2 7
Biltong, per et uk 0 ] 0 - PI li
'>e..t, 11'r hos .... ' ij l() 1t":" 0 0 2
Drooge Vijgen, 0 0 :1i-.O 0 3t
~:ij..rt·n, per lUO 0 ·l8 0 _:_:()! 19 9
~;,nden, per I~ui 0 .:2 3 - b 2 0
GUlt"IIII,per 100 0 10 0 - 0 4· 2
Ol'llnAatappelen 0 ,4 0 - 0 4 7
Oanlen, per 8tuk 0 \8 0 - ~ 6 6
'Ioellders, )",r stllk 0 ~ 0 - 0 2 0
KW('t'l"'ren, '0 ~ 0 - 0 6 0
Klllltllrljes,per 3 hs.. : 3 U IJ - 3 14 3
Kalk~nen p"r stuk 0 ;4 0 - 0 8 4
Komkommt:l'lI, p"r 100 0 'Il 0,... 0 7 6 Mijobeer,-Ik b"b de oer de nntvllng8t le erken·
Kool, ,""r 81aa 0 ~ 2 _ 0 0 4i, lien ~.n uw bri"t "ao 14 (:' 1) l.I., wAArin e.n
KlAppert, 0 f.l 1 - 0 0 1 be8IIUt, geoowrn Ier "eTl1:Ad"llnllUD den AfnI"nH
I.irn""nen, per 100 0 'I 8 - 0 8 8 Honl! ~ I...n~~klo()', "'d"tli,,~ Uui"ndnl~. lilt b., •

.MllkoQwt!!I ..'. 0 13 :1 - 0 3 li e'llit ill in twl'¥ëo ....rd....ld. liet erll@lede..1.t"it

.Mielit'8 • .. 0 18 0 - 0 18 6 .-eo g""o.,len "" bopk <int dil N.,lur.ll.,n in Trrnbu·
~i ..lir. Groen .., 0 IJ li - 0 2 (J land j!l'rebt-lleerd h~Lbell zond..r d. mi, ~.~ IUII.!"l·
Peren, 0 2 0 - 0 8 IJ dinII'... n dMt Ijj d"rbalY~ 11;""0 dil minste ft.nsprau
PatAttu, per 3 bil. 0 6 0 - I) 7 0 op dat gtbi<!d laebb~n. Z,nder de ooruak I" b-spre.
PiIllDgl, per boe 0 ~ 0 _ 0 1 f) k..n die tut de IlUIltt" uitbal'llli ,: g"l.id b.eft ......
Pompoenen, 0 V 2 - 0 0 0 "Ot-It de Kol. S,·er.laria zich verpligt op le mrrk.n
P.~l"If'lie, per bos i 0 V 3 - Q 0 ,-. dat, a-ls bet OoiderrOl'k dtlr Tembllla"d-che C 'mmi,·
Roziinen, 0 0 If- 0 0 lf eill Aa. 1r!!1 Iic:bL i. It"briijrl, dit 'II' ..lligt efn 1<'1'11-

Radijsen, per boe. . 0 P I _ 0 0 I giog un bet g.,yo"l ..o "wlr"ut ~it ou 'or"'irp .'~I t8
EN' Rap6D, per boe. 0 () !?l- ij 0 2' weeg btelllfl!lI, ~pn n)pn onrtul,.ren dat met. )11.111

SeJanij, per boe 0 () 21- 0 0- 2i II'nal, de blaiuu aan dlln kallt !iet reb.-H-n l,~.
Speen'fllrlr"ne, 0 ~ ti _ 0 8' 6 Maat bQÏtellcli~~ bebooIt jlij U te'heti"nerrn d~t fen
Tomatoes 0 l 0 - 0 1 10 Il'J'OOt ~n1lll no di, v..lk loyaal j(eb16"'" eli JlI'''':
:Ji~n, ... 0 ·15 0 - 0 1 0 da~ronl"lUI "I han Ilol!d.e",n ~ro"ld lijn, t<''''JJI
Var\eoa,ong.emeste 1 t 0 - 1 1 0 "!le Ind ...ren !ten grO<lt nal1det'1 hAdd.n in Lel be-

, W",wle·'. rer uu. 0 • 1 - V 0 li dwillg~Jl del robdJi.,. lfie:om, en loDder de B'll)()~

WiUe)!~ * .1ft q • ~ 9 ~ it ~ ,.... POlUiak ~ ~ ~~ aio mt.
I . jj'

ls:,;!.-
... £'1.'30

13,81.0
11,810

,t .• ,
,. "DE Onllergeteeken~e ~I Pu~liek doen Ver.

de eer de koepee, ,.'

n.,...,uo,,,e.t.l:~'i~ij lOP DINGSDAG, t MEI AANST.,
l. Het Kos,tbaar Erf, .

ik hij den
Idelijk ben

te stel-
.doeu, III
w bij mij

vei'krl'8tiur te stol-

Met de daal"opat~oJtI Gebouwen, ~eleg~n ill
iJ"Lmeellt ljlUIjr eusarn getlcolttl Vloll ve Stad ul.de
Alrxnncier;;lrnlt·t, h'~elJo\'er het Adderlt·y PIt'l.n.
bevattende eCII Ilroot I'll luchtig. Woonhais,
met 13 luclrti~e vel'trl'k ken, voor <ten vau ,,11.·
geDl"kken, bt'ut'villls nnitt.,,~ertrcklwlI, S~lIen
eo \V"gellhnis, alsmede drie grout I akbolwn.
wanrin tie IllslllvPIIL zijn Timmcl·w"".·,W"gen.

ik beslo- makers- en i:lolidsbezigheder. hCl·ft gedreveIl!
alsook een grootcn Tuin. I>t,pll\ut met allerleIver., P . W t. Vl'ucbtboomell. met I'egt op Je I....ate Il ~r.

1 J Ilei,lill'" II, t Eigl>u.lom is bijzond"r g88chl~l
ee te er Ivour ;elle Wijnbeli"hei,l, bet'ft Dcrgplll·.t!I VOOI'
IH~W8~ eeuige hondeeden Logge,:,. Wijn, eu kau met
voor Ilvcil,ige koaten auumerkeli ik vergroot word ..n.

g; doch i I IL' Gederen .sommigeu ' • osse 0 . • .
k 1" II Be8tRlm,le uit het gewone Msortlmcnt HU,8..,
~nt( Zlr

ll
, meubelen Voor Eet. "III Slaapkllrner Meubeleu ,

ue O1IJIl " ~
b ik t GI8s" II Aardewerk, Kt'uklJllgerecJsonup, euzrUI C ,

ort mede .. . III : .
• t Eeu groote hoevoelbei 1'L'immel·maIl8·,Wagell'

rnaams e .' 00 KImakers- en SmHJsgt:rec(h;chup, 1 uurge.
maakte Wagen. 1111 'K.lI"wiclen, eenige balf·
~llIal'>lt'mA"ktdVagen8 eu KarreII. Een groote

, gol'ootstc hoeveelbei.I \'t:lli. gs. Speken, Tangen, Navt!D,
. to kampen Bokslukkeu en WagenlUakct'shunt.
n laatsten Klanrgemaak le Ilt-uren, Schui,framen en Til.

.. ,.",,""",,," hcbb~n, is. fcls, cni .• 6 Schllafbankeu, II! 'cbrooven,.4
001 te: lllilltsl.mlillltt, IJI'I\Aiballlktlll. euz , euz.
. Een ~rocite hoc\eclhdd IJz~r, Kajateo CD

IllellW i aodei' Ilont.
ten ~o I ~en groote v~rrRR I Sloten,. GII\~.ruiteli; Scbroe·

ons lanu '"eu, :Spijkers ID soorten, Olie, LIJm, Btlsillg. voor
G0uver- I OooJkisten, ellZ., elli. .

iughet: . E' d l··k·
d k I In e IJ .eze ~ ..
b't ; I. 1 Kllpknr 0" Veren. lOpen do., 1 Koe, enl ,
ol en~. ,. r . I J

• d't . eDZ cu wnt er mef1.r ten Verkoop za wor cu
~ 1\ p.' . .
als z~ tol: aangeboden.

. ,~/:I~J~~:Bonus zal gegeven worde~.
of nllo ti hand ge- I __ _ '

e vereeni.1 VJ?R1WOl'IXO TE IIEOINNE.V PRBUIES OAf
ahn de; . lO [,L'R.
indien i P. J. nOS}IAN, P.W.zo.,
d, dat: Eenig Curator.

Zill ik mij I Secllonbosch. li April 18R3.

,

.i(f.GIlDI~Dil!!I'II.!I,\I \G.
,.. ::'

tt ,..

" ,.
" t,

.T'eworden Verkooh t te Stel-
llV0er van I . lenbosch,

e Wet,j O. den lsten .:Ill AA.ST.
ni!lt;Run behoefte· ---

; ook. heb wij in;]n den Illsolventen Boedel va.n JOHANNES
n gelil'ocg rme men-! JACOBUS GEORGE VA~ DER BIJL,

lijk,seh moe· I van Stellenbosch.

Ik zou voor ue al"~:he,ele\ nU''''i',au
den Accijns wezen
stookt van Kolon'
kan ge'lchieden om
deu, anders zal ik
Wet wezt>n.

nE JAAIlLIJKSClIE lU~N rE VAn dell lo.
8~lvent op zekere l/idei. Commi83Um ERFENI8
bem~toekomencle door zijne vrouw. Het bedrag
..au he~ Kapitaal der Erf.mis, die oncler Ad·
mini8tratio dor Zuid Af"ikaaDscbe AlI80ciatie is,
is £.!,959 lOs 3d .• oll het Ja80rlijksche 11Ikómen
,lnarv30 £ 141 I \)S. 6J. Op 1 J·ulij aaustal\nde
zal de rel,t" voor eeu vol .il\ar belaai baar zijn.
Zulk eCD kRus voor eon ""l'kil'8Iijke Kddbt:l~g.
ging doet r.ich zelden voor... .

P.. T. BOSMAN.
. F;enig Curator.

" ,,~

PRIJ S.
'rento(1)nstelling van

-1 8 8.2 eli J 8 8 a,
Landbou

lt 26.-Wf'j
Vb.&:

" 'P en 28.": IJ.
en !luie
I!'ll"d, in
Wi"lIi ...h,
A,.la'lflr.

" !!7.-Nlloiónffull ....i
I-ful'de II ..
M. Drink Jr

. Alr.llljl"''_
" 27.-W"llinl.'lnn,

F; J. Hnul'!......·..t
Atalai··re.

27 .-St"lIen bol8eb,
" oéelbui
" 28.--Op· d"

·'Id'". in •• 1".
& 0 ..., I :c. '., ACI!It)t..ra.

., 30 -PllaJ I !Wk tV IVk" "', vali S. A.
Oiliiel8,-J)d IVill~ra .'I\ur" & V".,
At.lltj1"1"I!. ' i'

" . 30.- Hultellwts H111and- Stralld. N".cOlill
jloeder.n en:., in dtll iutol •. b..ed,,1 ''"U
1:)\)lolllonTurllllr,-lJ. M .. ler It Ott. Af·

i i.Ifttr·"'· ' ,
Mei l.-Clanwilliam, Ann41'"lt·b in P;""tll"", in d. n

. ill4lol•. bu..d"IjVIIII~. F. du Tuit.
" l.-Stllll.:"b.,ecb, W<iunl.uiia iu dil Akl:alld ...r.

IUul J1uilrtad, ~Juutw ..,k. enl., III
dril i':l!ollv.tfkd.,1 \1111 J. J. (l. 'fall der
JlIY),-P. J.: Ua~tDlIlI, P. W.I'IOII,
Af.IIljZ'''.r. I :

ti 1.-Klftjlmole StIlLi~_ Sl~to ... n, van J. II.
F"lDcip •...:.~.~. &.1101 &, Co, Af·
.I&;:el'll. I :

" 2.-VIID doo \VIII.~raal,_ "' ... S" ..I1..u,I"OI.
. plll.teen. in ~ell i1"JI". oo"d"I.~:a1l H.

M. C. Kket.ee~,-W. Il. F. KIeljU, Af·
~Lt.~er.· : i

" 2.-DIII Jo."ph"t, dl! pl,,!,~ ~lijre ..b·llICh .11
Loea'oed. 'an P. C.;Cltll"r., IJ. J. In.,-

. J. F". Pllnll.&IU,., l' t~IIt~e....
" 2.-WorC,l!r~r, Fz I. VIII.P. I. KiI'llW",-:'l'

VOl & Tb~ro~, ~flilllll"'s.
" 3.-KAIlpetatl, N"j!'ol,e ,:'ti I\ruid~nie'.'Wnrt·' .•

iJl .it·1Iill•• lv.'boed~1 ,,1\11.8.iL_ntb"I,
"'::J J. Uuf~.,r lt Z"Óll. AflllnJ,:elll

" 4.-R"mllOo~to., l\"r;,i.i"r, dIl plM.ta It..m·
bOIJjltd~" Lo~lCd; in deu ill.ol •. B. ...-

. d,,1 "nn J. N. iIlMIU:m,,"n,-J. W. MoOI·
r..... &: Co.,. A~lll"II.1a.

'" 4.-Modd~'R.t,,"t~i!l,1 dil!~ Sw,·II.!UdIlOl,Ert·
p',eht Gr,'nd ~II iA".""I" Have, in d..~

. 1111101 •. holed I iVl\lI i\. P. Swan,.p'",!.
" 4.-WorC-Ilt.-r. SI"~I' "nl Tr"Ii"I!II~1I'Itn J.

G. Filbriciue,,...lltl! VOl & Tb ..ron, .<\f·
8Ingt're. : :

" 6.- 'Yorc"lltdr, ~IRlI'l-f.D rrr~koNh!D9IIn J. O.
LOU,.r -I,~ Vue &. Theron, Afellljl'rr•.

O.-WtlllinllIJI1, V"el' é,! Lolljl....d ""11 M. L.
" Scnitb,-J. F.'Penh. & CJ., Afel~~t!rfl.
" 9.-Fleu·bRlli, ""bij: I:Ilellt!Lbo.J'!Cb,de pl.u'te

Fleurb..Ai, Jd~,,"<li~d. h.~,., borrJe,ij·
Rer~"dt!Cbap .,nl. 1'0' a,," 11Ie..h. boedel
""n P. n. R<I~x, l'ln.,-P. J. B .man,
P. \V.IOon, A'IIIIgfr.

" 19.-Frasdrbur~, tell p,,"rlllolAn nn d"n l~i-
d..ut ~I"lli8tn,,,t, de plallts·1} Kl\rree-
bo.JOmPul8 "P Elill8 L.,~t.,.

Onder de thans
tijden ben ik tegen •ui g, op
groote schaal, Vnn hoqfdJijpen, 'maar
sterk voor eene takl 0 van :WoreeRter naar
de kiesafdeelinl? Swell~ndatiJ, daar het
e~ne zeer nuttige winst~evefde lijn zal
zIJn. :.

V. Ol'I"DERW'IJS E.."i HO~'DSC~ TAAL.

Ik beo er voor het nb~re Onder· Ter aJgem,eelle informatie van hen die
wijs gemakkt'lijk uil worden, bijgedragen' hebben voor het fouds tot on·
vooral voor ooze ki~g, die nu dersteuning van gewonden eo wedowen iu
meestal buitorl het ik et vnnl ill, eo ook de 'fl1lDsvaaJ, publiceeren wij onderstaan.
goedkooper voor de klasse.! Ik beo er deo bl id, dool' den heer F. Centlivres van
voor dal de Holland e Taal g~ijkEl voo~'1 de Weeskamer te Pret~ril\ on~van~~D, in
regten moet hebben !O('t de Bngelsche IU antwoord op een schriJven, waarbiJ het
onze Geregtshoven e ~cholell. I \ saldo overgezondeo werd :-

V \v eeek.mer, Z. A. Republiek,
. I . h b . • ~ KJ . i P"etoriR, lG ApriI1883.

Daar Ik ve~ ger;el e l'il. 'lOtO 0 ome: No. 3.56, ',ól.'l.
en de nabunge Sta en, ben Ik tot overtuI' i !Jen \Vel Ed. beor FnkD. CKNTLIva~8, KaApstad.
ging gekomen dat got-die ve~&talldhou'l' \Vri-Ed. Heer,-Ik heb dIl eer oDtvllnll'8tle er-
ding tusschen onze ie : on 4ie S~~ten keDnen van dell" tlWbn nn 30 MllArt, Dleld~Ddedat
ahijd voor ons van vO()l)'ded zal liJn. de BOmV"D£10_ 10e. 0... voor het Fond. tot ond~r·
U d k d cl': ., stellIliuIl "oIn Gewondl," en Weduwen door UEd.

Bn zeggen e e et:lr,-~llJ aaoge- aan dl! SlRlldRrd Bank Rlbi6r was overjlemaakt, w"li
daaD, bedrA!\, 0011: reeds. volll;ell~ kenni8l!'evil1g viln deo

nf8tuurd~r dier Bank, op hilt crediet YRII het Foods
is lleplRat8t.

II" ComO'liSlliehe.ft mij op!.'edr..,eo. en h8t i. wij
een IIftngenllme hutk. UEd. dl\Dk te 1i~l!'g8D"oor d~
lorI!' en md.iLo op u genom.·n ten behoeve Villi dit
Fonds, en tIEd. te "erznekell haren bl\rtelijken dallk
over te' breo!\,sn RBnnlla vrienden in de KAap Kolo.
nie, di.,. 100 ruim hebb,jQ bijlledrl,~en tot 0llder8teu.

Zf IJ .L ning VRIlde gewonden en weduwen in dezen Stnllt.
Ik b.b de fer te lijn,

WEd. Heer,
U" di"netw. Di~nllAr,

J. S. JOUBJmT,Sr"
,Vooazitter,. C"mm. G"w.

djn' """ n"ek •• " T-I~ !'er ,,,lgIII"<e..n g..h~el lIi.·uw principe lI~m"Hkt. U~S'"
lion wOf,1t tlOlU 110ft.,,, Ik" vrOM )(",lrov. n, fO·"t,,1 Ilr.~lfe s eer ... t .I.~\.
.. 1"" IJ u·, IIt.~t"·go. i.el: h. t IJ,tI. 1r..tI tI.ur,lo'.r ~rL' ,.klotl, WO•.ttf\\, .•"N

verscueruene lu II,I';'II ,tl,~i,cht wurd ..n (lID dt''' 8'UIl,ful i Il'l(t "p III hou,Ien, ia b.·t cllt ..r
l"O·I!. uit ,te lé~keui"o: blijkt, zw.l..l de 84frl'l{ ol tie U,:,• .t fenvClIIJi" h.
d.r IC"II'-, nill uieu op b.,l t-rreiu lI"udio( h- •.h. W"""I. ,"le up lijn P'lIHt.I

. \\'aOlo ... r IIU dil dra"" ~0..,1R6'p~"'lf'n i~.wor ..1 hij op .iju pl,••t. ~pl.OIl .en
kt! "Rst WOl'lt ~ull\:: ..n, w ... r lo..r tie "n.d .Ili..t nït.'llll "olkoll't:1I jl.BV.nnell W,
do !:iL"'1II...or I blijft op ,I"ilt' 'IV .jr.e ... ij en ~l·he..1 '''gIOP IItun '" kan lIIet .(· .. "ou" .."
. dal ..r ,.ieh t~~"11 lI1\uHehullrt. '. .-
111,,1"1.11II()~ ""d""'grlHJie V/JfJt'dci!llln " ..rh ..." !.....E,· :1 ~~"" IIlIf.'" ..o:.r het br-i n der
Uil hel vervo., •• belKij bij: het v.. lml&~~II.ril "If· j'''''r.,,,.',,,, knlll'en in ... ,,1
t, t'~.". ijl de St"uJII:ordtl 'VeN II.wlur "ijIl da'" de p'"t:" lJ,.,r ..n Stand II'.' 'I, .... ,I

""11. ' • I '
II .Ii x Il x 1. op .ier , .•r-ls ....n i-Ika,r !l,·pllt.leti All rt .. Dr:l,d ill rt'" ~8to

r.iI"I. 4 uf Ó IIIau I l:r,loehlell; de toplijll b·· (I; .1_dikt ..·vo.. No. 4; ,le
"A" N ... 6. Ue ollve"gellf).rn·l~ 0 IIh"l"tll" i. d. Nile ell th d.HJ,nfltiglle rlillut
r ail •• Ol' .ij" ei~tln f"bri.k lIew .."kt iB. k III tI~ tUskcr dJ., Ur I. I ".. ,,,,beboor.
.. t" ko"l' ,,~nh""e ,~Il.'. .
'ul.ir •• pn katalogulI:lell do~ m.." "Qnr.o-k bii:

, Tegenover de Commercia.l, Ba.nk, Adderleystraat,
Jomf SUAW ill tuid Afl'rk ell iu .i"n~ Mol)(at.ijn ~O"""" .kunt:.lln bt"il(tr",d

hou-Ieu, lDa·.r
worJt·n. d.,r het

Er ziJ'h "ao
"u.hlukk.n, lip
~8 ..:k : wordt·"

..n KI,·ls, "I\n
Pent •. & C •.,

Ondersteunings Fonds
VOOR DE TRANSVAAL.

HE'l' GROOTSTE 111AGAZIJN

G.

I

MEUB LEN, TAPIJ l'EN, BEKLEEDSE~S,
B DDEN EN' BEDDEGOED I,

iocie; Ban~gebou WCII~ :

.. z.A.

VAN

ss tot
I)

IN ZUID AFRICA,

92 Langemarktst.'aat, -Kaapst~d.
I 'S---1\-A Cj -·S·'--&---~CO.,

• DE JAARLI.TKS HE VERG~DERING VAN LEDEN DER BOVENGENOEMDE
VEREEN ING ~AL fLAATS .VINDEN i OP

AG~den 28~ten DEZER,
's' NAMIDDAGS TEN 2 URE, .

HET S ï'A D H U I S
P .. L. LI.NDENBERG, Secretaris.

EN he~ Publiek ~an Kaap~ta.d en omliggende Distrikten
zij hunne gebouwen aanmerkel.ij,k hebben uit~~breid,

.vjnd~n voo I' hun grooten Voorraad, en er blJge
"".LI ...........UBILEERDE VERTOONKAME&S,

en BL AAPKAM gR, al waar kooplustigen hunne Dell00,(j

U~'«<'-I'J" en. De Voorraad bestaat in een groot, verscheiden
Paal, Fransche en IJz~ren Ledekanten, Arabische

Verén, Paardenhaar en Klapperhaar Ml\trassen j een
VOor- en Eetkamer l\leubeJen, \'an ItaJiaansche en lo.".Qll'UU....::;..

rijkelijk bekleM met de b~ste en keurigste Ma
DOOR BEKWAME WERKLIEDEN IN DE'
BEHOORE~DE WERKPLAATSEN. Een groote
Ko10niáal-gemaakte Vleugel-Garderobes, met Glazen I

"""·....".nIP'· . van andere soorten Garderobes en Kasten. I
ISAACS & Co. kunnen elk Meubelstuk met het

als gemaakt zijnde van door· en-door Droog'
den een groot Assortiment· Geslepen en ander

en andere :Blikkell GoederelI, Ha:bg- en
Messen en Electro Pleetwaren van de beste kwaliteit. IJ

i ,

kasten ubb'.g Patente Lever Sloten, Brusselsche en TanIP..u,r.
ten in .....nnnl·.. verscheidenheid van de nieuwste Patronen, naar maat
en door Lieden, alleen met dat doel geëinployeerd, ne'ael~l!eile!l,(]
Cortrcine iede Vloerkleeden, in alle' breedten en Patronen.

Eigenaren reeds vele laren met, zaken a.ls deze
Engelsche Markt voor KONTANT KOOPJ!!N,
UBELEN TEGEN ZEER LAGE PR~JZEN

MARKTP4IJ~gN

PtOEGEN!

V,,,, 24 ell 15 iÁprl~, 1883.

£, -. d. £ I. d.
.-\ard"pl'"len,ptr. ::I be, q 10 0 - 1 0 9
Appelen, per lOO q 1; ~ - 0 , 0
Alijn, per !aam Q 11 ; 6 - O.u 6
llloemkool, .. 0 0 0 - ij 0 6t
Beet. per boa. '" Q 0 1'- OOIt
IJrui"en, per mand l) 3 4 - 0 " ij
I':ijerlln, ""r 100... q 18 0 - 1 0 9
I':""den, per stuk... U 1 J.I - 0 2 Il
Uanlen. peraluk .. q 4 i 6 - 0 4 6
Hoende,., p"r stuk... q 1· 6 - 0 2 1
AlIVerl!',pr. 10 I lb. ~:1 HJ - ij 6 11
Koren, per 3 be. ... 1 2 10 - 1 2 10
KlI8tlUljee,por 3 bso Q 18 0 - lOu
Kweeperen,... <f 2 0 - 0 3 6
KIlIkoenen, per IIIuk (), 4 7 - fJ Il 6
Kuol. per aluk .•. ij, 0 2 - ij 0 31
l\af,perl6·I~kken ... 3 O. ij - 3 6 ij
LIomo.pren, pl'. Ituk 0. 7 . 0 - 0 7 3
PalatiAl, per ll~.... 0 Ó f 0 - 0 7 I
P"ren, per 100 .... q 2: 0 - 0 4 (}
l'nnli""'ntn, per ..tuk Q U ,- ij 0 6

. RApen per boa. 0, 0 .lt- 0 0 11
Rndijlen, , 0 0 1 - 0 0 1
Tomlltoel!, 0 1 0 - 0 2' 0
Uijen, 0 6 .0 - 0 6 6
Wort.,18n, per boa... 0 U li- 0 O' lt

Diog$d~I!, 24 April, 20 WailerS en 39 KarreIl'
WOt'nMIIj!',!?5 do. 17 do. 12 do.

met overige ,
rre Koo

IJ EQEN
alle Nu~mers eil elke Grootte.
teg~n LAAGSTE PRIJZEN.. i' PHILIp· BROTHER·S.

Iq, St.

ook het, Publiek te herinneren dat de gewoonte ..
Gereed Geld is; hetgeen hilD in staat stelt, hunne Kla.n
't koopjes te bezorgen. Het voordeel hiervan iS.U'IL&U'-'iU

. den prijs behoeft te wornen gevoegd om: slechte SCh

iek wordt uitgenoodigd de~ Voorraad
g van Prijzen te maken.

HI"'.. rt'l1 lSAACS & Co. hebben ook te K "lOp, een SpeciaAl Asso
Europa (het vasteland) gemaakt.

LET

NIEUWE MAR:KT.

!
I

Qeorgestraat,' Kaapstad.

OP HET ADRES

WIJNBOERE
De aal & It~ K

BUR G S '1'R A A ,rf i
te koop aan tegen zeer ,lage prij

G R A V J1~N, GRA V
~"'~i:llg. LYNDON'S, WA,JlD '" PAYH£'S en aud. soorten.

, . VORKEN, .VO N',
ol; 8 en 6 Tand, van de b!ne q1l9oliteit. I ' "

PIK KEN, HAR KEN J S CHO F F EIt~
alsook alle .'le-rten .,,)

ER-, BL1K- EN IJZERWA.REN
KERS., SMIDS.,' 'l'lMMER.MANS·, BLIK., KOPEHSLAGE

. KUIPERSG~HEEDSCHAP.

D E W,.A,AL·.&. D E I{ 0'0' I(
IT 24, Burptrut.. ~aapl~,

---'-.._;---I'-~-

WAGENM

N:j.'1,~e N....~ Gete' .... ~.k,.p Wflen".!~"
doorl'.d..n \\'el&rW. flt'er A. II. I.uckh"jf

. "JIn tI..1I he-r Jubll l'i"o:t IIn$w6l1'
A~.i .. i'JPI,ri..,lI. i ettn Hon' ,,"an d-u b~p;
H· ~drili MieJliel J....u". ruet nn;e Chri&-

Iiar.tie~ltbot~~,
.OVF:R.LEDEN. I

WEQG l'.I_JOOfJ~N .
VAN de' PIAA,ta VUil ,Ic .. O ... lerrgeteekende·vp Zk~nrdllrr, dell :llst!'n "tzl'r. EEN
LIOBtt'BRUlri.E liI.lSRRl~ UZ'" drie jaren
oud, Il\lug vain maan en wil.i \'1\11 : geaardheid.
l.lluloist gl'zit'!t te O'Jd('r \vjtl.elll)('r~. lI11bijTul.
ooj.!h Uil w0I1.1t \'tHOn'!ollltcll in delriglin" VaD
KI.. 1'1
,,",oopoort g"A'i\8U W ZIJU.
~cbQtm""'8'cr8 c·n IUlllcl"C1Ibij wit! gezegden

Ezél Jlwge a~UkJ.lllell t.:eli,u·oll tI:lItr~an k~lIlli8
te ge\'"'' 'tll"j'eIOIl OI}dllrgtllc.:ekl'llIle, duol' wien
allé biliijlte ~k08tcu &ullen betaald worden.

i J. M. DI! WUT.
Sweet Home,

Tlilbagl~, 25 April !88a.

j

Aan onze Lezers I

. "

JJON~ERDAG, 26 APRIL'l883 .
I •--t---~-~~-_.---~~

uK MINI$TEIlS EN HET PAR.LgMJ<:NT.

EIN beweriok in de Cape Merenr!!. door 0115 in
onl vorig Doiomer vermeld, dat het Miuislerie

I .

de beer;eu Oryan en Rolland uit Ba.8utolauJ t"r
hebben verwijderd omdat ~et, dit woigorenJe,
zekere "e8~ijke stem moe voor lij" Basuto.
politiek roll~ gemi8t bebben, wordt door de'
Oape .Argus, pp goed gezag, verklaard bet.ij,len
de waarheid te zijn. Dat de beer Scanlen in
Bnsuwllmd de klagten del" Ba.8uto's over het

vert l'ek "au ~en beer Orp.,n sou bt'.ftlll"oord
h~bboo m. t;de verkl ..ritlg dat Ilij voor tich
hem Raame had willeo houden. maar dat, het
Plla-lt'~lellf, ~1l1'1 hij aan gpbooTZamen moest,
dit ni~t bll,l, g(,wil.l, dat is tot dus ver, geloo-.
ven wij, lIugll.icL dffici('ol olltkeull, schOOI! het
dllnroru t..cli ""jDist ka" ioijn. Maar I.t>rlVijl
lJ....t ,teilig lI~ct ver8t..,n,li~ "on oll~en EerstelI
Mi,.ist.or ltonl1.ijll guwecs. om I\an rle B.ISUI.o·8
SOU iets to v~I·It·Hcl(. eti er buitcn,lil.'n door bet
Plld ..mellt ~~CI. Ircs' ait is gell"mlln \Vat het voor
de n~geri"g ;verpligtllll,1 m'UI,!,t.. dcu iJser Or.
peil \Veg te lIlal'en, ontkeullell wij niet dat de
Regprillg, lile zij 6tJIIS kels overtnigd wae oat
cle heer Orpoiu in Basntoln.IIJ de reKte mnn op
de re){ttl pldt was, maar auder,I,'cla wist dat in

I

het PlI.rlt-meut 6tJU t.egouovergest.eI.1 gevoelen
het !hil.! g~\Vollnen, gtlt'Je redeneo kao
gohll..1 hobbeh om ~cmelden heor door een all der
te I"teu vl'rVTllIgi'n. \VI\t ook de rebreriugtl.
vorm vau eeq laud zF, eeu weliu;;eri!,-t volksbe-
stuor of ecu ~erIT'gannd despotisme,bet bestllnr
is o"moltelij~ zondel dool'gaan,1 gefen en nemeDe'
en, 1.00 ·"l.lIit:t eeu begin861 te v.eriooobeooo,
toch geduri,;: 8trijdig.' beginsels tcgo~ elkander
IIf te wegcn, eli elntg'elle te laten gelden wat
voor het ~lIulik bet best uitkomt. Dit dleu~
in bet uog gebonden te worden als men de
handtdingen van een \Iinisterie, of eeD eukelen
~Iiuister, iD verband met dell nitgedrukteD of
vCI'mocdclijken ",il van het Parlemect nagaat,
eu dit zullen 'wij dau ook niet. oit het oog ver.
lieztln bij het nagaau vau eeu sluk in de Cape
ATgtt..S vnn II~ng8dllg, met Andere stnkken over
'de kwestie f'&n l'embulaod, gepnblicct·rJ. De
meeste diel' stukken zijn in 0118 blad of reeds iD
velialilIg verl;cheueo, or in hOQfJtrell(.;eo medo·
dedd. 'Vat er VOOI'ons IIi(·uw iD was, i. reD
b.·iel en beslbit van dOli Af, ileaner BOlod te
LIIngekloor. till een R.ntwoorJ daarop vau Rege·
ring8wege, di" wij hier in vertuiing gefon :-

Wohekl'llAl, 4 April 1&"3.
.Mijnh..er,-tk neem de nijb"id om hier iD te

sluiten eell btlBluit nanll'..now~n eloor den Afr,ksner
Uand tt! L~"lfekloo', ·dd.diD!.' UDioDdHI~,met ver·
zoek dal gij .00 ~oed lUlt ",ill~n lijn um bet ..,n
Z. Ex:c. d~u Gouverneur vOolr di.ne gunlttige bd·
schouwioll voor lé It'glfeo. Ik b.onenl.

G. \V. lJ. WY.HMI!IJI!R,

Voorzitt ..r 'an den Afr. 13oDd,
L&ngekloof.

r.;ol. &c""tII~i~, KBRpt!lbd.
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Alaehrift "~D een beluit lCeDomeDop fen v"r...~·
derinJl "an dell Afrikltner ilJnd Ran Kr8kp~lri rter,
LaBjleklollt, BfJeoling UnioDdale., op 31 Malm lé8J.

Dat I1&8rbet ge~olllllDdezer verjlllderinjl de rebel-
I"n in T..mbull\od, die looder de minste reden teileD
de Re;{eriolC ~er"btll'eerd hebbtIn, IIn door eeDko-
loniale wogt t·n onder lijn I!t bmgt, geen de mlOste
.anaprrudi op dill jlebied b'lbb.<D,"" dat Z. £Ic d<n
Gouverneur "enocht w .et wurden om deu ilrond
Z)() 8p.ltIdill;mo.:..lijk I.t! lillen vl'rfl'lcbtl!n of in pe.r·
ceelen verkooprn om da.idoor dOl trekboer_n. die
het lAnd zijn I!innellgetrokkell, gfl"jlenb.id te !leftD

er w. ttig belÏt van te "rllIngen. Aldus loll.D lij
""n grel'sverd ..dijfing uilwakt>n.

Vvor oopiê IOnform G. W. B. WJtlUII!HIl.
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Kallpt!tAd,16 April 1::<1';.
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R'l'tIooCIDI"'IUCPNatnrellet -pt\htwl( VOOI'

...t J... IIJIl II wordt ulIge1Iln,kt' M".r de
vertCoebJkl11g .no bet gedrag der Tembu·
rebdleo grondt alcb ti~et op afkeunog dier

[t.&t-da de heer BrO"blee voud •• Ia geen
MIn1all'r dut de uitgeweken Temhll~1 UIL bno ~\\I.t na
blImeur wnron. en wa,uolli P Omdat, beweert J{OUIUg\
de heer call1'r, men hen tcl{en 1UlU wil en t-egen het dat al"
vroeger gedane bcloi\on JlI.op deulelCJen yoe'

bad behandeld "la andere N'aturellouatammen
ouder KoloOlI,,1 gezag. boa Maptraten hA }
opgedrongen POll 'lin Jr'fta WIJ nog Iet. verder
WIJ erkennen d"t hot Uiterst tWIJfëlachtlg 18

ol men alammen 1118 I"t'bvllon mag beschoowen
die, op bet oog'ilDblik dal ZIJ de wapenen opvat-
ten. DIet regtet a maar slechtl fettehJIc ooder

locah$ h~adera de Kolo. &aai gezaK ItoudeD WIJ IlIJDselCs over
&an d, ttekboerer tnlgd dat 10 1I1JIla elle geval yan Nlltllrel1eo
101ao4.\:l~ van vele ,.rebellie yeel teo gunste der &oOg8D""m le rebél

eo that 8 ver leD kan geleg 1 worden Maaopha, b.l'. Doemeo
the I I ~t'r t'J { lt. t Wil C8n rellel terWijl WIJ de Traaavaalaoho
u Lu,si t\\ ~Cel"chllg boeren. toeu II) In opstRod kWAmon, met als
1111 J vr a,lll rebel en bt'8qhoDwdoll ma:\r WIJ gr.)QOyeu tooh

dat llaaupha even goed een H.. oto patriot ala
een .MAjUba sLqder eeo ACnkaDtsr-patnot mug
beeten M.aar moet men sieh onthondeo vali
Nlitarelleo rebelhe op de gebrulkehJke wlJae
door besetten val bou 11\ d te strafFeo zoo men
ut vervlogen tijden iets kau opsporen wat III

bun voordeel kan "or ien lIaogeyoer l, "aar
lOoet men dan beel P Wan rom dan nlf t sweels

~~ ..~~~~~~ ..:~i1i'ti'f:;;:,::"'_P~Eie!Jt J!''''IlYL .~', :.,1,11'~··""4!!r.'Q" aet
.~~M,,~.~~~~;rii un~

IJrube ""11
dOl, 'n)"u
e ....u ... Illt qJOfl en
lSl)habury b rl..,. kWlllDen beliJ"n

g ••• m Imoll t!r tk DMr de _Ir de..d bl_IJ: Itet
... rt) t" 11"t en liJD &.ad onUil!lld ..n .Illk Mn

u.c!bU""8 e Ibri..r 1l".und"l~ te hebben lJe heer R. C F Moller
Ih"k U ach achtiJf' a.n b..b ..lfde bl..d het ..en en ander onr d.

NjO\lt811l. M korOt ~ l"Rk fill IJ ..n.., w..gl..te de 81 Wilt Y1UI lJe la .RiI,.a
hem hll<'f. gedrag yerbnald wordt, dMr deu .. k _ldra yoor
'Cl' r Ilch een rEA lYaa~b Il. nd~llnd Hof &aldienen mUl

o, ..r HoneYI 1'lIInbr.t '0 g.snde nrmaldende ReC
gerucht dat Hqoey oDlInapt II! nn lijn _ORd op
w..g naar Vn)~urg II WllArao AlgemeaQbekend, en
.1. 0 '" Yl'ulOden wanrde la~jfeDOOt 8&11welolk UI
wachten eli IUI.tereo lal hi] binnen kort mH' hoo-
ren 1'1UI be8te~ en paardendlefltallen door Hoae,.
en 00 !!,lIpleeg4 Houey WII8 AI "fier YertCbeid.8
beren hl) M&8S0Uw eo IIJU ,ofk nadat hl) feI'IDO()rd
wal om de Ko,,,nnoe en Kaffel'llop te malteD tegen
oes, om In",118D te maken eo da.rdoor mlachieD
"011'1'6 a~ klnde ....D te ,efIDooi'de ~lllkkig II
MMIIOUw0018 'ilill d en pt durf&n k8llDUI1&11 ODI
61hblUtel'll Ik heb .. rgeten te ullgen dat bet Mo
korte tran Hone] heeft bestaAn Ult tWM man, waar-
'.0 d" eene njo vriend en noegers medguel Eer-
land Will die alleeo !!,ewllped was, de ander een
)OD!!'e'tl)"llligtlr van cas Hone,. 1..ide, toeo M;;
IOIIW hem IIItll' YrOtlK boo biJ WU loe jrekomeo
.. Ott weet 11l6Ilk le een goede dl'lUUmaker" Dere-
nen die olellw6{l~rlg II)n m Hooe,. te lien, behoe-
".,n all~en ntUl!i PAl\rd~nfootelD te ,..0 t_"e 111'80

te J'IIsrd ya AJlosbetll' .lAd Kuo.1UI eo WIJallen
neeJeO 'oor dj, planuen eo drlUlI.J60dil! hiJ 011 ui
maken lIh)nhetjr de Editeur WIJ booreo tan _
monPII die gemaakt "orden Le Cbmt.nIl eo Kuuber-I~,. om door .ene commllSle de I&ItkVAn Hone,..
moord ~ doe I o~lIrZ08keD eD die ook z..lf geld col.
Ii'ottlereo 'oor Qonpy s nonw 110 kinderen maar
gelooft er toch )""li 'Rn bet b.!tAalt lioDe,. eD00
!loed om zulke ~pruebte In omloop te IALeOjl'Uo
AI. ('r eellljZ'BU• g"loof AAnw rdl geela,gen l8COl1l
mandeert toch allen naar StellaIAnd eo een leder
ka IJO~ Illllnllt o'ertu gen no Hon..fs moord en
didstIllIIlo "

I 'K KKKBGocá heeft Oliekflndldaat "oor da plaata
Il b t p.r1em ..u~ voor Kimber] ..,. door bet bedaD-
ks 'AD Dr MII~tbe_1 openg6'allen. een loeepraak
Mn 1 JD lnelen gehond~n W8IIrIUbIJ ,ooreal'lt litt
weidde "' r den !!,edrukteu toestand der ",keo d..
IIJnl IDZ 611' I~r hilt te ,arklAreo wa. Uit de te nr
!ledreve" sehoon op %lch lIelf volstrekt n.et afkeo
NOlwflArd IrP specula It! 10 m ln aaDd"leo en de
doarop gll.ulgde dahng In d..o PriJS dj" lOO erg
WlI1 dat meo I ch , e"voode eu moet dat de ICbterw~
j{IInlC Diet nog erger WII3 I le dahng k,,1UIIomcla'
de 111 jnen slecht en door Ja en allem"n 10 plAats
'IUI bsboorl jke I 'lTsntllur. bewerkt wartIn en omdat
lan!len tiJd bet d nm~nt"n 811'1..u op ,ro.>teo ICbMl
wtlrd gedtllv~ H~t 111 ddlll tot "..rbetermg ,ood
hll IU een lee ng door bemiddel ug d"r Regt!flDg,
die meende hi) d t lit kon &l"1 leo "la men ... n
W t oter de laRk IDd .01" Dd In,OOINgtIlO IDd.
T a sraal nlfHord ..rd kondeu 'edl kWllad doel,
WMr bi...." h~t daLm_n le n et kon laLenAfscbafl' n,
don moe.t dl! n<!lll!rt g tracUlIIn le door teo roa-
d" 10ID voor dIl K 101lie&l tI! k .lOpen Het dOlllUle
1""ls~1 tegenover N..tal k ur.111U) 1II"t geb"1 at,
I11ft.r het IIJng t~ vlir H) w.. voor dol wet op
dlln dlamlIJtbandrl al blld hl} pr Olet teg ..n cIat
I"kdd !Mpal nj{~nKIl"IJI ga wtlrden (Hierbij werd
bIOlliwat la"'I\"1 gemMkL) IIlU1.renteg81k"urde hll
bét Il de IleqW~ miJ wet nf dllt de groote maat-
scaapPIJ"n er al t.. I""r door beguustiri werdeD,
De b uwplekbo.dl!l'II (standh Ue,,) hotcÏden IIJDS
IUlleoe een jfrlllYle d II ,erbolpeD moeet 'WordeD
ZI) mOeste DIet IlfhllAktlh)k I JD nn de lUimen
6<>DPrmMtachllpplJ E.. uleu"e gemeeotewet ,oor
f{lmbdrlpy 11'l1li Wlolstr.kt Roodlg WilL de Buuto
a I ('XAlI" betrof WRl!b J er voor dat men I let ha"
dill" Z u Le II) mtln vooraf Wilt dAt de Rijn-
rpg" I Il !leen sp.k I bet "Iel lOU stekeD ID
amftlUml\lle '''II' IJ J lOL het kwa"d _t uleo er
III IlCbten en ZIJ Z n den bloei VRnl\.IUlberle,. rI'.. t
"pgnemen II J wns voor bet fOUIIIMl'-Steleelen
RI. Goede T..rnpeher lOU hiJ geen beglneel pnJII P-
yl'" om dra kVtlrkoopen atemmeo te WlnOetl ZIJn
u L geu op dIL ~Il t v Adeo IDtllllCheo geeo btt"al,
scb on dol voor! tf.l'r von den dra k,erkoop'"118tand,

dOl loop van .en to spruk die hl) later bIeid, In
b.., 'OOI'U JIl"an .erllllUl.rde voor deo beer OlJCbte
zlJJl"n 8lt!mmen en ten slotte IlInIl' RllN YrIJop·
roerig u~Lee In ol u rede d eDld (jeo dag .Joor
ddn b.er W]lf • bOlel'O!oOoch 8 taglllUlLaIder te
U TOlt8 PIln l!'~houJlln "ar~n dIl voornaamate

punten dllt gem ~Je heer ontk"ud'l dAt de bouw
plekbo~der8 ee gndve badden d "men l1let b bulp
." b,,~ Parlel1l6Qt 0 met IObr.uk op ~stAaDde
lIfeodomar...gten mo st veri .Ipen en dat bij w..

v or ~r J"n diamanthAndel dllt woo 1"fl{6n Dlt't
I I' n sm maa~ ee staat fAn II ken wMrooder
('en mensch liJn brood kon ,erdlenen en DIet lU
teg o.prallk m..t dell ,:uldeu regel 'Iln het EngellCbe
rellt gehoud~o W~& te b W JZ 0 dot btJ nldt vllr
kl!erd had gebandeld &00 er ,ermeeden w.. dat du
w I b.t genl WIlS V"u ,HIke klaSJe der be,olkllll{
"'0 Kimberley de beerW olff na dele u llDg de uodl
dut m~g heet ..Dd \~18ee ftaa!; die" J Uil:ODIeleleJ'8
t..r beal t"oordlDg Illten In eeDlatere !.OMpruk te Du
To ta PHn heeft de b"er Ouch z ~ dj!nkbe~ldeu
over de bouwplekh ud~1'IIkWt8t1e nader to..gel cbt,
te keooen gll,ellde dat III 8 IDZlens he$ [Ie~ glOg
om gebouwen vodr £500 000 g..bvuwd 100 maar
op koml1lan.ro te lateo afbrekeo

MIDDItLBUI!GSCHII: BOt:R&NB S HllblNGSVlllttl
NIGllóG -Op een ap8Clllle ,er~adenog dier vereeol
gloll' (lP 14 II g~bolld ..n 18onder anderen de Haag
besprok~o of me" de gewooDte van uknlobola" of
HOU"tloko pen 1~0318II) tha 8 ond~r áe kalfdra be.
It",,! al dan let mOllst verbledeu .. Dil beer
Tbtnnl:88en" zegt bleromtrpnt de G~ttJ.l!le .. wu
,an me,mlng dat het n et zou KRaB 0111 loboorhn-
gen te verhlUderen nou"tI In rllil te oilmen 'foor
,ee ,p t Will ee~ ouJe gewl)onle 100 te IIJrl1eu,
M deel '''0 uun godsdleost ~n gtlouf lO hij Will

er hanI!' 'oor dat Ibdlt!U meD bolnIn de u toefe log
van deize band ..lw il h ud rde Z J er "Icb op kracbt-
dftdlge Wijle kg6n 1, UdllD 'en t en HIJ dllcbt h t
hoolt de IlIkeD te Illten loonls z Ilijp 1)e heer N
Orobbeiallr dachr .r anders o,~r Het Will w~l
",,,,,r dat bd m IIICb en m~t mogel'Jk lOU ZIJDd"
If,boorl Dgen te foreolr.n 001 onze eillen mllOI4!r'"n
trou "fn In deze "",k lUIDte nemefl, m oIIr t JCb
dacbt h J dOlt hIlt iOoSI18 l'en cb 18,hJk ,olk paate
om bet ru len ",n v ou .en voor ):leuten 100 OIl.
IlU bil kl~lIri Dg 81ammen In Ilébru k t~n ttfrkate
af te keuren Er ikon If"en voo u t!l"n!!,1110I.JDd"r
lJ.,i'Chan g en Indl~n meo de Naturellen Wilde voor
u tbeJpen moest lD~n b pMld trachten de", soort
,an hu"eh)kdD te~pn le werken 0 .. beer S W
Vorst ..r me nde ~at de eeDl"e manIlIr "urop t
~80m.. l Temcbt .orden kun Will dour de prediking
... n het EvaD:zele H J 18e.r bep"ftld op ""!reDdae
de Inboo InJrtl,ll lboden genoodzftakt "ord~n om
bun oude gewoonwu op Lé g~ven Z JDZIJeenUlAaI
o."rtuIKd dan lOll all", gtlIDakkl"hJk gllooeg gaan
Il~~lOUool.t".kL miet deu~en ben lot een vel"lud..
nng h, n odlllk"n U" beer N fAO der Walt,
Leeu"fonleln achl!1I het e"D' te liJn met deo heer
Tbeunll8 nOok "ft8 h J er op tegen om dWlUIgte
lfebrUken HIJ litt er nen "le de beer Orobbelaar
de "lIllschs Jkbl!ld "'n In mMr l11enkon de nata
relloln l1let door de :Wet Dood,aksu OlDhQn 'frollwen
op aDd~r" " Jill \li t'8rknl~en I)()k lag hij II ..t dae
)U18t deze ma Ier un aaDkoop veel dl..tstal ur
oonaallte Ale esn I boorling .telen "ti lAl hij
luik. )UlSt daarom Cid nalftteD omdat bl] geeo
ne ,.aor z1JnHOUWte beLlllen be4'ft HIJ .""h daar
om 'f/)or d"t dut Vereer!l II' bet er "oor hOllde
dOltde Comm Mie die In deze 7..Mk rApport gedaan
beeft gehJk beef~ met aao le be,,~len dit de In-
bo rtingen met IDhUD man er fAn ffoll"eo koopen
sullen wordeo gebmderd maar dat het '"r
"ensclleh Jk zou I. JD IOdl"D & J ,,,n de ver
keerd;~ld b enlln kondeo :O,enolj{d wotdeD
Gesecondeerd door den beer VOf8u.r en aaDg"DomeD
Ver,olgens k'll"a.21de kW~lJlle fill T~mbull\nd ter
IIfNllre~ WRllfomtrent op ,ool'lltd van deu !h6er8 W
V ol'llier g.lIeCOndeerddoor den h"PTN J Pretonua,
het ",,!,re de bnlult jl:aoomen werd " nOl'
dtZI! ,,,rKad..r ng YlU meemng 18 dat bet GclII'feroe
meot de eehikklnj:' d..r ",ken III' T"mbolllDd .. "
bolt P"r1ement b..boort o.er te lAten en dAt WIJ
dOl tr..kboo-nn AAnAdeo 0'11 wat ook d" b.-eIIl8lnl{
un h·t PArl~ment ID. lIe I JO In de&el'e te bernsten
V.. d",,"dae WIJ de op n.,. Vltn Het YrJl/uIJlod la

UEdrl Acbt-- d... e SlIIIk om d" trek boeren met ,eweld te
11gent ,oor doe nr)allit!n ten st.-rute afkeuren ~ Voor~ wer.!

.MAjll.fllrMt "r os{ b sloten e.. OP<' bfIJ·f te fCbnJ'eo
b..dQel Je IAM de l:Soeren,eree ljTlDgen en taldieD YIUI deo

.., onder IAfnhnl'r &Dd In de Kolonte medewerki"!!, l'ef1Oe-

Ikende bl) de lUInlll.aande P"rlelDllntt,lIttJog om de
.. Ya. IJoud.,atr~ln~n &l !e scbllffeD zullende de bnef In

''''''''U'''."u Th:!IDIIDkwee~le I!enjlt "llrdeD Ian den I;ed.cteur '''0 d.
I'IttlDOrt ..arl PETele ZUfd A tr kann m$t 'ferlOek IIIl alle li IIlU1decb.

l'&0 deo Ikolo ale bl..ded' Dmbem over te I eme I
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de tige oir 'an den ClS

dl! prieouiera aal word"n
00' "ne n~mde leer,
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het Ultgn"D 'an '.0
bet ,alsch was. mog& I J
"nud

"
5pd anntou en IIl\Oal 4

'foor Ieelen I let gu t he
dat
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Bttf.acbe vol
bevolking
de ID Nil
Froude thana
TI811lfftai le

R81(erl g te
eerate atap op

W

zoo

terogg ...lrokken "oor den aaudrani dier Natu
-elleo dl In oude en teo deele 10 betrok
kei jk DIet lal g ,'eleden dageD beel wat 1'1\0

deu grond III badden die tbal s aau bet blanke
ras behoort P On es IDZlena was hetgeen het

Parlement vcrleden Jur verlaogde eeJlyoodlg

dat het grooter deel des land" Mn de ultgl!"eken

Temhll I 0 tuomen Mn bla keD cou komen el

dl\t tie ultgedreveu ramba a er nld 1II0ad~n

hersteld WOlden en bebben WIJ hterlo gohJ k

dali kDrooen \\'IJ geen geliJk geyed aao MIDIS

tera die eensdeels scblJnen te erkeonen dat bet

DIrt gnat togco den ultgedruklen of 'E'rmoede

hJkeu Wil nil het 1'arlement bet bealuar te

voeren eu Bnderdeelll bun ~eat doeQ om

E'lgell b"hJkb~ld8ge'foel het tot

sla d komen van hetg~on die wll elaoht biDder.

Ialen In deu weg te atellen

loop Vl\n een on Jill bond tus
eu Dr Jonasen. 'u tgelnmen

uffioleelll zeudlng Vau de Tnl1l1-
n.tl'_I·lua bad, 18 yerwonderllJk DIenws

(Jfficl de lendlog bepoou ? Zoo
..m.....or..A vau kracbt bhJft kau duukt

.prauk ZIJu WIJ vcrtroo "OlO
het ana gezonden berll!t nlat
1~IJcu dat de .Mu Ister 'fal'
bedankt OOI

"041rtJleelgeIJ~, "aarom sou bet dui
dat bet op deu duur de blanke

Afrika Diet kau beletten
beataan-wlint de Natarelleu
hnar een VBUII) I toDulet alju.-
hod en naar eigen overleg le
hilt vooroorJeel teg~u haar 18

vllee beblllvoi)DmogehJk dllt die
he Z&mon met opwellwlllln

Iltll,e,YI:>el.bier uog kwaad genOeg

ID
mr do zlI"p'lu g Il

fe t d tG (,"\;Iu Cl uJu \01

a tin Innd g«'Jllngo
land hobben bekomen

de treklx>er~ de Kololltl
bt~pallrtlell 0 t :ht land
se aan
1\ rJ J,; I omCD le heer \\
W genDOe Vl'rga le 'T EEN EN ANDER

~B do I d~

KoloUltlU er
U. Kanpkulo 10 hj lt eeu groot nrhea door den lig held no
doo I VRI den h_r louaid R088 Inspeoteur verbelpeu der
GeDeraal van 0 de 'lV J8 Tc.en hiJ Dog geen el80b gebrolk
JHar geIeJel hlCI heen" wam om de gewigtige
betrekking hem opgedr"gen te ".nvaarden ,,1\8
bem ree ts het gel acht vooruItgegaan 1'1.,1. hiJ
Old IIltchtll om de bekwaambeid dOOr bem UI

alJn Doodeullsebe loopbaan aau oeo dag gelegd
en om bet wellllageu vali SIJO "erk ala III.pee
t ur I Groot BnttaDje maar ook vooral om
ZIJII htlkendbelJ met de talen en onderwIJ8
atelsel8 vali Iet VIIatc 1,,1d hier aan de Kl\8p Jc
regte man op do rrgla plaats 100 ZIJU Toen hiJ
de Kolallle dOOrlE'18d en al.8 vrucbt yau zJn
lDapoctlerola een U t\ oong rapport In bet hcht
geg'ilvell bad werd ZIJII werk door velen met
toeJnlchlDg begro t a18 een beider hcht ver
apreldende over de gebreken van bet koIooIale
ooderwlJa. en al8 tooneDde dat meD In bem den
mal bad om die gl:brekeD met kracbt en aobran
derbelJ en londer achrOQm te verbelpeo eo
ook il) die gelooCden d.t 10 SIJO rapport de
aobadawlIIIJdeo van hetgeen hier gedaao waa te
ultslnltend onder het oog van het pub leK ge
brsl(t wareu. en dal aommlge der door bem
beoogde bolpmlddelen geen oDYerdecld not
10uden atlchten erkenden tocb dat hiJ Ilch ala~
een mlln van groote bek~aambeld en werkkrscbt.
en yan doorelaaodeo IJ,er voor liJn taak had
doen keDneo Die IJnr blijkt tbaua te groot
voor sIJn krachteo te liJD geweeat Scboon het
Kaapeche khmaat met wegena redenen ,all ge
londheld boyeo het Scbotacbe yerKozen be}).
beu de. W88 hiJ toob.aeIC. nlterhJk, geeD mAU
nn eeD aterk 11,obaam en de Iiekte waaraao
biJ be.weken la wordt daaraan toegeachrnen
dat fie vermocIJeOl886n Tao 11JI1 reIS en het In
verbRnd daarmoe oltgnoerde bersen"erk hem
te .waar W&reD Ook voor de yeleu die geda
reDde SIJn kort verbllJC albler met bem keDula
hadden ~maakt eD boyeu.I yoor tIJD JeugdIge
vrouwen kind la IIJU dood een hardo slag en
bet zal wat de t,aak betreCt dl.. hiJ als koloniaal
beamb~e te vervullen had, DIet hgt SIJO om
le~l\od te VlOden dIe zIJn plaata naar elach kau
bekleeden

"a Uit Engelaod ontvaogeo la
DerllYIl geDelgd de Con

eo Dr JOI"III88D li dua Diet
Engeland geweeat Stellaland
lulleo doa wel hgt met de Z A

'f66rdat II) OOit op
hebbeo bekomen maar dit

eo II YOOr acboolJongena cen
aanwmat ala Blamarck a

dUIl:ehJk to n ruCD htt
&111Ik 18s
blt"tk

beltJOf~"IP'1l van nrder afwoDeodo boelen

De heerelI StepbalI & Co ,
gelomeo bebbeu echter

wl'gena do:u Il drnk die ZIJ
rellen Ion maken eo op
de beer IrvlDe ten volle
gen echter bon ZIIl olel
wel dat eell lIckIII"ged$lte
de rebellt'D vellatt'n-rlat

puoien stemde

ZIJ kr ...
Comlte ~paalde

1'8n bot lapd door

er eeD nieuwe
der wonende
yan de hun

krlJgeD

ken WartD -aan
boeren t WD !lomeD 1IlOO men er reella vroe
ger bier e.u d,aar JO lem gebad h~, manr
YCllangdt>d.t bet 'bu"'r ••"tll....1dealand~* moge
I Jk ramen met 10kere welker btvolklbg
sgehJka gerebelleerd bad mur wUrQvor iDell

Gangell •• e "Ilde
moost koiDoo Dit

beslnlt vou4 ~oedketlnog bet HUll Feite-
I Jk bad da. de heer Datlel'leen neder""'g gele.

wel hgt "0 Bnder
liJD .Cgetreden
,allen WIJ hem
bot treemd tnmrt om &aD

ID n gt pa8t dat hiJ eon

VflD " t'u b J bE'el goed
b I voor het rappo t 'lSD

g Ol d bi'el anders
gew,,"'

JQNICa, de
Poney heef,
O"o"laal fan

LI<T W

beer A
p:eboudeD
&; 00 te

jJa

aau

eeD Pallemenhur Cowlte
de le goed WZIt't, w.. rom

ID dtlelen gTIJpeO Om die
beler ugtllobt Parlement
nU dat gevet WIJ toe
8 dat el'l MI:lIster

w lIeD8 eO "etel 8 l~ta

, n geweten "le meusch
bet een ge !toede tnt.;u,.hiinl.

.. heel ~ kan begnJJK'C
~ IDl't del tlO vsn ben aan

nel Jk s
Of DUdoor bet M,n .. ,t"rIA

I

De teregtatelhng yon Leppan AI daar de
dood Diet 1IlOO an el gevolgd la als 10 govallen
waar deD acherpregter all ... meJehep, weder
heel wat aanmerkingen VlU1 den kant der dag
bladpera. 4ee1a tegeu de doodltraf, deela tegen
de WIJ" ultlokkeo waarop lIJ bier teo tIlhoer
wordt gelegd Bet eerste punt laten WIJ daar
IOOlang er ulet eeu aterke algemeene be"eglDg
la alen 110 plaata beet\. acbten 1NJ he\bnuoo(bg
om er hllt onze over te leggen Wat het Celt
betrett dat hét hllrt 1"&0don geb.ugaue meer
dar. tWIntIg mlDoten nadat het lUik onder SIJD
yoeien was w~ggetrokkeD nog sloeg gelooven
WIJ oue lesers te mogeD benuoeren dat d"ar.

j[w •• nuel'Y"1om de doodstnjd 't'&n tJeD ongelukkige DId
Pule. behoeft 1'8I'1eogd te liJD Zoader lil genees.

.."'...... ,_ dw kUDdo LbDII te lIJD n.~UCO WIJ toch to weten
dat biJ yerShkkJng bewuatlllOO8held deu dood
laDg Yooroltgaat. en d.t. eeu g.,hangen& dna
8"n I!poechg Uit bet I(uoel 1'80 doodatrlJd
,erloet 11 ala een drenkehug oC lomand die dOOl
koJ.odJ&mp om bet le 'fen kom~ Dat meo het deJe er

bangeD beter acht om deu dood door oot 1011 ll"ICef.n
wnchtlug van deo tick dan door -verstIkking te Iken W--:',I Idrectol ... eer
doen plaats hebben. da' II meer om de aan te dOeIl ~,
.mloa'".'. ~ OlDdeo vctoordeelck l8I,eA.- lIiW ...... " .-" .. a,

1\.",APIITJ~DanH. JUVb -Op de IIfrllkomellde
"l'II'Al~8ftng Kamer YID Koophandel.,bl('r .. 1

'foorlldl,m dAt dil Kam r, m..t bet
~4JeCD.[ld. lICheepyurt, .. n oordlltll u
~,h':I'ft....t,in" d.r lI""OIowerkeo JD T"f ..1

haut b.!boor' gelDftt.lrt te
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I ~ !
, . . ! .: f . I<: .lA \W.IJI\:.sC :l': AI.GF:~f;':8~mSt: · deren '!) HIJEltt\K~)~1ST VAN i)E~·;L:II·:I:rUlSV 'ere IIIEH"ifl !.'''·''I!g,m,"I.I'", ~['Illlschappil 'id pl.."I.. r' hvbbou, .. P

i.

•ystfaat, Za,tnrdag, 28 April 1883,
i 's Mor!Jen.~ten 10 ure,[

In de Wf'sl,!'lijke Provinc.e RII,I( llebon\Ten, tell
,·ind" vn" Di,.e~lrU,.er1 tf' n:ltvallil'en e"Il vpro
~11I\t ('11 ~t,aat. V~:I Je 7;"~e,, ,J,~r ;\{I'ttsc'np.,"j
tot ultimo ~11I1Ii,.1; ier vl'r,j"7.irtU' va!! vi"r I ..
", c'~·un"l ill pl~;,tll '. al. .Ie \V.,1. E,1. h""M'n .1..
.lOUIH;HT, III G. MATJAN, A. J. VAN nEl
BIJiL en.1. P.: TIIi3:IWN, dit! IIftro,!t'II, £1001
w"oI,,.. verkl"sl~ar .ijn; en Iwee A n·li~ellr(>nUen.
plaat" "all d" WI'I·Ed. hef'l'ell H. P. !Ju PLES.' ~
~IS, en 1. J. .\L!HAI', Ilz., mede h...rkies.
baar j ulm ..de till' b.·h:l1lJl·lill;( vali do alge.
IUCl'lIe belallgt'Q del' ~I,~t.scbappij.

U.· vt'l'gad"rlllg zal verdor te b-sluiten heb.
hen .. f de voo,·t,.JOrilllol' der MB.atl!clll~rpij 1'..1\1
w"",I~1I vt'rI"llg,1 eu voor liou lall!{, daar het
Lhsta II II ,Jer:tt:I~e met 31 ,'Ct,,,bel' Ullnst. Rtl'lOpt.

, Op 1"81 ~n" Oi",'cL"nl'ell,
T. HOOS, 'h., ~c.

~~~~I !J:p,_'_il_c_'_l_M_><3,_. _

De Wfstflli .ke Provincie
i' • .

ADMINISTRA.TIE & TRUSTMA.\TSCHAPPIJ
~BE~ ER KT).

Vl~l{'KOOPING (
In den Insolventen Boedel van SAMUEL

RCSEN'I1HAL, van No. 10, Selkirk.
straat, Kaapstad, Kruidenier en Han.
delaar in,MaDufalituren.

BERfGt A~ELHEBBSRS..r DE"

Kost ~ers,
ApS'J'AD,

het geheele. aar door en g~efti de fhoogste
tpri [zen. "

ZrJN 011:

lGSTE, GO,EDKOOPSTE en
R ALL~ ,SOOHTEN NAAI·

,
rato)' in bovl.>ngomeldell tBoedlll, zal publick doenDE Ouderg ..teeken

verkoepen op de

CU"A N {OP VRIJ I~N 4DEN ~fEI AANST.,
CHTB .n.: PL:\ATS

H OOG TE,"
IPII "BRIDG~~ TOWN" en li VOGELSTRUl.S.

GIllII: ('II 2:; I vierkante Roeden, uitmuutend : gel:!ch!kt
EE P[L ~'r,~, uitg,'sll't:k te UIL\ A ~L :\N D~N, l!ocJ.. vooreren
en VOOI;',et r.r'ootste gpdodte omheind met JJ~~IJl>~AAD.
geleg~ui binm-u een St<'f'mv~~p van ~lo RIvIer.,. IS net en
alle gorï('ven tnt de boerderij beuoodigd, terwijl de nndere

enz., niets] te wensehen overlaten.
! VERDER:

ASSOP.T~MEN'r HUISRAAD en eeu '::l pnsrdeukraoht
· t'

i
pin~ Ibegint om 10 rrre precies.

Bonns! Bonus!!
· ". A. G. WATEIiM~;YEI1,

Eenig Curator.

VAN AF

u•...,.......u:~v~:ont&ntep."Nuter Aft vering- Ge~eed.
HUUR M.·L I~NSUSAN & co,

Tegen 5s. Per Week, Kasteel-atraa
MElT J REGT OM TE KOOPEN, . ,'. "

ZOND~R 0 T EH IETS BU DEN PRUS ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
G~~VOEGD nor.

ALL I<.: EHOÓREN 'rOT DE MA.·
CHINE, ENZ., ALTIJD IN VOOR.
HAAID.

I NAiAL , 10 VOOR le,
ZIJDE, G REN, DRAAD, DE GOED.

KOOP;S'fE N OF: KOLONIE.
ATJL~; llTEN MACHINES G.E. STAFFOBDSUIRE IJZER;-Ph,t

, , R' L GENOMEN en Bundijeer •
REPARlm 0 OF IN, UI " '. TUPPE.1-; GALVANISCH DAK

NAi-\IWE IN HET MAGAZIJN GE-
DAAN.

DE SINCE

.:
geleflen Mn do BERG I
DRIFT," Il"oot circa I
VOOr Pt'n hAA I EN
Van WATER gN [lOU

HET WOON~IL
auffisant gebou wd ell 0
bnitengebouwen, k ra

HET GEWO~l·:
Dorseh- Mllchine

De ver-le GEORGE F NDLA Y & ICO.,
, :j .~

~t~
,~t

'~

J
l

, t,
HEBBEN 0 LANGSONTVANGb'N: ""

MalmeshlllY, !!O A Ron.le en Ovale Stay-ell, HookIJ·7.Ar, rlopp"ls, Dlu,l- rilER !:OV1;,NGEMF.L"E (l EWE 7. EN
I 1'1;.\"\'1'8 'VA.\! BIZI(;IIII!1 7,11. V I":It.

J KOeIII" WO" llj·;~,R, -6 tot 10 voet, Galvnlli~9h G"obvCl'k,

OP VRIJDAG,·4 MEI E[RSTK.,
.l tt, "

"H
ES, Jr. & Co" Afslagers.

Re)!eDpijp'lr., PIIZ.

KAGCHELS VOOR S'1'EBNK
, He"Óstel'kagc!It,·ls.

PLA'l'FQHM WEEG~IACIIINES, 0 lot 2,()00 lbs., 'I'ooul.nuk Sclllllen,fl1l1lilie ~cha.
"len, Struisvederou Schalen' ,

VOETSCHRAPEI{S,-()eurmutten, :lntl~rCIlS voor !\nan;PII, Olie IIn Parafine.
EMMRRHANIIVAT;::mLS,-:-IJz€l'e r-n KIJ;'lerel1, Kapel' en Hopt'lijz"'r. .
PIKKEN, GHAVI';N, SP \ DEN, offels. Hurkan.
IJZEHEN EN HOrrrEN KRUIWA

vr RI{()OI)INt.' E~ HoU'r',-Stl'ijkijzcr.b~ohels, ~(lokkagchel~,FABRIEK MAATSCHAPPIJ,
1GE MAIOJR.
REN s'N DE KOLONiE

I

n, iKaapstad.
Port Elizabeth.

re» II URt.' V..lf.,
EF\' A r.o 1-\1/':1';:\ A";SORTIM E~T NE.

cnrr«. ell I-; L,U IIJEN I I·;U.";WA HEN, ~zamcn
nil i ,It- \Yi"kdrakken, Scbnl"11 e" G"\Tiglen, en
v.lu uu.lcr e nUllige 7nk~u die gowoonlijk iu
I'" ti K ,'uidclJi J'S eu N"gotiê\\'i" kill te vinden

VAN

KOST A·. R VASTGOED,
I IN DK '

Afd elirlg Swellendam,

1.1.1 II.

EEN AGENT BENOODIGD in elke Stad en
in elk in de Kolonie, NATALI TRAN en den VRIJSTAAT. '

Men zich aan het Hoofdlam-
, Kaapstad.

~ 8INTON,
Bestierder voor Znid·Afrik'l.

J, J. D. BOY8K ES,
i; 1<;l'I,ig- Curator.IJzerpak~uizeD, , et ~;~~:o:"~~:~I'~~tscbappij, bock der Wale.

--.;._----._..;.-----+--~----------~----I, Ka"plill.J, lG April 1883.
I .

, 'J.!_:_~_OFMEYR&ZOO~, Afslagers.

• BERGRIVIER·STOOMFABRIEK,
PA _L-\. R LN.' SALA~[AN,: P. B. de Ville .& Co,

RTRUrNV]1JDER~ N; RIJTUIGFABRIKANriN,

Gl1avestl'aat, Kaapstad ..

S'TR UI.-'---~t- - ,-,~~~~~,-----~-r)'E OrrJergdn'hll,] i ill zijIIl' b~"t n-kk iug nis J·:enig Curator, zal publiek Inter~ ver-
, k oopen te " 'Villi! \Ylltsk'raal," voor rekening val~ dou lnsolventen 1. cedel
van il'ow MIl'IfIKL COil LIS EKSTE~N,

:rtJSbAG, 2 MEI 1883.
I. Do welbekende Plaat!! "~lln Jer W".tsk~·aal," g'0 lt 1,75'~ ~{ol·g.on en 244

K wadraut Roeden, roet dnlt Iopstaand» weli ngerigte W oOllhUl.zen, ~tnlleu, W a~e.n.
huizen, andere Iloodigll ite,Jgcbo~l\'eo, zijndo Upstallen nail belde zlluen. der .Rlvlel·
Zonder End, de eerie zij de Oud" of eers le Opstal en de undere de ltesidentie ran
deu Heer EKsn:tN, waar p staat, eerato klas \Voonbuis, Uuitengcuouwen, ens., Schuur,
enz., fraaije 'l'uiuon, bepl. nt uie t g"()oten \Yijng:uud, goed opleverende, alle SOOIteD
Vluchtuoomen, volop loo; ud \VatJr het g·b ..ele joor door, en alles ommuurd met eeu
hecbt Gebouwden Klipin r. :

:to De welbekende Illlts" Dbornkloof," groot 24J Morgen eu 181 Kwadl'aat
Roeden, met Gebouwen stlloaÓue, a'om bekend VOOI'vruch tbuarheid, enz.

3. Zeker Stuk uan zond 1L~nd, groot 560 Morgen en 20 Kwadraat Roeden, wcl-
bekend, en "ruu'op all een BlJqrderrj kau gedreven worden, daar het Land zeer
Vrucbtbam- is. • ' ; ,

4. De Plaats gonna "BEáGFONTEIN," gr'oot 241 Morgen eo H).i. Kwadraat
Roeden, ook gl'sc!rrkt ,or eeu aparte Woning, beeft Volop Water CD is geschikt voor
\Yljllgaaruell, Tuinen, f' : . : , •

Ue boveustaanue en .llj" allon nan elkander gelegen, en maken tezamen ~~n
der Berste Klas Plaat . uit in Mt Distrikt, zijnde Zomer- en Winterwciuo geschIkt
voor Paardeo, 1 eesten cu baponie" heeft fraaije Záailaaden ; behalve de Bergfontsinen,
loopt de Hivier Zonller d er i~ het midden door. De Publieke Weg van Caledon
naa~ Swellendeu (Pest u) loopt: 90k er door, eli 'voorbij deu Oudeu Opstal, dus ge.
schikt Voor don Hanr'el. i

· i

LrSM.ED]~,'·
Il aaug~bbdcn, ten dage der Verkooping.

NU ZAL GEGEVENWORDEN.

VEDEREN. ,j;~ .

Fll,EDEI1IC. J. tOEH,
Prokureur, otarlsen TransDortbezorgeJl 'KOO PER"

~1\larktprijzen te gev8r~ voor
van Struisvedereri .

I [3 ~,B E\f1 ult oos l'l)ll ~,oot aantal
, ,J RU'1 (jlIJI'.JN van il ...lere soort iu
I geret'll heid,

M..t cell Z,'l'l' (; ,'O! ('II Vool'lll:,,1 d100&'
Hout ('II, ovr-] Jo II()IIJerJ Arbeiders, zijn
P. H. UE VILLE s. Co. in st au t uile Urders
in' IPCI' korV:1l tij.l l~1IIlld groote juistheid
uit te voe-ren ; IIl·t7.ij 'OU,hllig-'llO, der eischt
eel! gewOUf'll BokwageIl, Kaapscho Kar,
~;II!..!'e:sc"e Lanuan of Ameriknanscha
Spider, .wordend» e-chter dl ::\at.sto twee
gemankt In et het oog op Afribanscbe
Weg.'n en Klilll:l:tt.

Termen uillijk, uehandeling eerlijk en
v'ril"Hll'IUk ell ad cie« yyalis.

Portretten van Rijtuir,-en op a.a.nvra.a&,
e-e~onden.

Speciale te, iDen voor den handel.

Telegraphisch Adres:
Dr: , IU{~ & Co., I,OWHl r.uRL

VOGELSTRiRSVEDER~

,.
N &: Go., Kasteelstraat, Ka:JD~nad.

Belangrijk "Kennisgeving.
Fr U,

GEPREPAREERDE'
'B'U 0 K'S
LOEIJENDE, VER VEN

•
HIEDT KENNISGE.
gemeen Ull.I'igf, dat het
EE VERKOOPINGEN

in TEM BUL AND te W..,. IJ vestigen U Eds. aan op deze voortreflelijke V~rrven. Bijzondere
et Kántoor van den Civie. , zore wordt besteed aan de reiding er van en men zallze van groot nut

.omrmssarr« le DORDUECBT, • d '?d" 1 iik b ik IJ' .r . lt'h t I'
u WO DE HOU SE" '-de VlD en, zIJn e ZIJ gereec voor on Lu._,,"'....uIJ ge rut . 1 iernoor !won .' e ver les
,behelzende 67 PLAA'l'SEN, vermeden verbonden aan b.et . oeren van Gedroogde Verf, iOlie, Terpentijn,
en op 27. A peR 1 L J883, Doopsels, enz .• opgemaakt In Bh van 1 lb., 2 Ib.,3 lb., ~ lb. en 14 n.,

,.W,~,,{J"l behelsende 95 PLAATSEN, juist goed geschikt om aan de van groote en kleine gebruikers tege-
l ~83. moet te komen. "

die uitmuntend ~escbikt
w en VeeboederiJ, zullen

ling onder ~rfpacht worden C.0 R NEL I
hevig aan de voorwaarden

n de koopkonditiën omschrs-
onm.iddellijke en voort-

occupatie, gtldurende
drie jaren, on verder &an

ën als op den dag der ver.
mogen worden. .

zal opgeTeild worden tegen
een Inzet Jaal "ksche .Klfpncht,tln de meest-
biedende die niét ':ninder dlln zoodanige
Inzet E t 1'.1\1 gebodep hehben, zal
'Yerklal\rd w de Kooper te zijn. Van
gemeld ondfll" Erfpacót., dagteeke.
nende dag der Vel'kooping ; en
ieder ' zal verpligt zijn op
dien dog de t y,oor het eerste jaar
vooruit te talen, en de, betaling

de· gende twee jilren te S..MIDSKOLEN, BLAASBA1 EN; AAMBEELDEN EN BCHR'OEVEN.
borgen w.elke de bet

vert.e1:r19nwoord igen de Be.
zal beschouwen:

elde Beambte, indien de
verzoekt, verpligt ziju

hn~jrn~,"nl'ngen vooruit te aecep.
geval er geen sekuriteit za.1

-".......... De onkosten va'n Op.ne'
den Grondbriof zullen

er~WODlnlZ worden betaald.
naar de Ver·

bereid OlD de huurpen.
en sekureren.
betat'ingen behoorlijk ge.
rgakte (iudien noorlig) als

R'el)as!!~I'd is, zal de kooper reg'
briel qp Erfpacht van ge.

te, ontvangen, welke Jaar~
,t, tEm eenigen tijdft, geheel
kunnen worden lI£gekocbt,
van eensomofsommengelda
twinti.g lIlaal de Erft>8cht,
konuitiën b(,8chreve.n wijze.

nam: Gl'en8-
n>1:CeEl'~D, Iuzt:t .Elfpaoht, cu
'"n~etllDg en Grondbl'~f, enz.,

lil)l!4ve:rneirner,Lr~ Gazette, K~nuis.De Direktie Boe"'els door ,haren gedateerJ 12 Malirt 1863 . .
administreren. r:rP(la'~l'rf 22 Maart 1883. D'rl-e Dubbe'l

ll'",n1_t1A PI"n en de KoopkonditiëD ~ .' .
~ Zij, dit,; ,lit selten aan te ,~tl111en tlJt b';t~u~eul'en, A.genttJn of zijn te Zlen ~abtore van al de orviete

(tnJe*iJ~IUt, Jl.clk"l'CI& het l'rl lIlin tIJ 8tellon eenvolklig bij den flM71l tlan Commissarissen de gebeeIe Kolonié . door,
"De Westelijke Provincie P.\UUJw~"!!,,!, .. tie. en Truatmaatscha.ppij(Beperkt),.lt&apatad.." en ten 'fan. deo Landmeter Gene.

Dirrktie, . l'Ral, Kaapstad. '
.A. DE S?dIDT,
Laudmeter Gelloraal.

1:
°lbi
Ol
te
ei,
m:DI<~ Oliaergetfo,ckeu.leO'KdOPT STrtUISVE.

1>l'.:ltEN eli is te t iudeu No. 5, St. George-
straat. '

lt;. G.' ASPI<:LING.

R. W. J. JOHNSTON,
Eenig Curator;I

Swellendam, 6 Apri'

W. H.
b ij :

·iLEIJN, Afslager~, ,MOLL~ PAARL. KENNISG'EVING E
DE 'Y sr . IJI{E PRo,rINClE

Administr" tie ;ien Trustmaatschappij
(BEPERI(T).

. ,~, '~'-t~ ,- --, --~---' .. _

I van ide Wale- en "de Nieuwestraat,
I

":DE ·sr. GEORGE KERK), KAAPSTAD
-- -~--t----_._- --~-~-

I •enl 2den Apr i 1 1883.
r - - --------.-- ------ _

I 1.~A A L, £30,000.

AAN

SGHUTMEE$TERS EN ANDEREN. (

& ZONEN, "''IT! GG"EL~OPI':N, ,VIlli de Pna!.s." P.AAR.
l'l' DENElLAND, 'Knapsch PJ8trlct, op

Uiugsrlag, 'li MRart 1883, TWEE PAARDEN:
een ULAAUW SCHIMMEL MERRIE, omtrent
(i jaren ouu, en ~n 'VOS RUIN, met witten bles
en witte 1I0hterpooteD, Qmtreot 8 jaren cud j
beiJil DIet bn1te!'s j laotst gezien nabij Vissen-
bok. Men veronderstelt dat zij geloopen lijn
iu ne I'igting vali Malmesbnry.

Heeren tichutmeesters CII anderen bij 'II'~e
lij mogen komen aallloopen, gelieven daarVAn
kf!"nis to geve~ Mn dell beer PIETI~R de
VI LLI J<.;H,S, PAARDENJ<.;ILA'ib, oraao den
heer J. ti. IJI{YE~, ZUlU AFRI' AAN.
SCHi~ ASSOrJIATIE, Kerkpleiu, KlllIpatad,
door wicu alle billijke' kosteu zullen betaald
worden. .

Kaapstad.ol'n;2,jen Ap,il,188;3., ..,-~ .." -' ,-, r-~-,.. , -

t~lnmsIloestpillen.

Hebben nu voorhande
ARTIKELEN TEGI~

en bevelen aan de volgende
DJ~ IjAAGSTR pnlJZI~ll :Kantoor:

(TEGENOr STAAF. ert BOB.-I ZER, van de beste kwaliteit.
ZINKPIjATEN ,EN GALVA JSCHE SCHROEVEN EN BOUTEN.

in
DC

" EI
SCPatente ASSEN voor Karren en Wagens.

OOK VEREN VOO KARREN EN WAGENS.

-'--:Dil lt J.J J( TIE ':

. P. mLf.BAIS, ó~..w.a.), Voorsitter.
Wel· Ed. Heer D. MVDIE ( , de IirlIld ~.\s. su·IWel·Ed. Heer J. C. SMITH.

IWil Co.); lPG LEEB
" "D. P. KRYN (uo.DlP' Kuy· " .. H' p' 'PR'EEZ

x \ Co. ) . I"'" . DU •
H. WIL~IAX ' lo. WrL)f. x. HPIL.

Jl.\rs, Co.) I

j-Ct.;RATOREN :-:10 Wel Ed. Heeren H. WILMAN
UR ;......,.doWel-~~d. Heer II. P. DU PREEZ ;--AUDf'

· r ren JOHN S'l'EYTLEH en D. IJ. KHYNAUW.
'gt voor het:

tvU'hr<,n van zoodanige Insol vente· en sndere Boedels,
e maken van zoodanig Vast- en ander Eigendom,
ijk zal \vordeu aangestulJ te admini8trereu nis

ratorclI, Voogden, Trustees, Ageuten of andersziDS,
Substitutie of SUI·rogtttie.

VERF EN uLIE V.AN ALLE I SOORTEN, D4KTOUW EN OEJIENT.

Kasteelstraat ~
, ,

KAAPSTAD. gr
be
ka

SE
be
Wc
dy

nu
TO
d'
~
11'8
lij1

TO

, \ . mi
WE
d&
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Yel
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1DJ

I-,EZE Pillel: worden st.erk aanbevoren aan
lillen die lijdetpaao Hoost, Verkondueirl,

II·f!oellzll, ellz. ,Het Recept is dl'lI heer ELUI
gegevon door wijlen deu Wel· Ed. beer A.BILLI~G,
M.U.P.H.S., gU\~eZ~D President van het Loo·
denscho HOl'pitli.l, eu Inct zoo goed gevolg
voorgescbrevt:1I ,,:!Inde AIlistes van de vel"llchil•.
It:nde SchouwlJUfj(en iu Louueu.-l'rijs II. 6J.
per Doosje, of frllllko voor 20 p08hegelll, bij
ELAM, Dok Ap 0 t li et k, WATJ.<:HKANT.
S1'HAAT I

NU ONTVA~GEN

HUNNE. BEZ
l-ll~'r

Howard's
N DING EN' VOOR ST U KV A_ '1' EN I

AlZOEN, . . I ,RIJDERS, .

1 D blb ! LEGGERS, PIJPEN, OllSHOOFDEN,eeu elel, (beide Nie'(lwe en Onde) Pon:pen, enr ~V

..... 041
106

'... , ' , II TE KOOP tegen ~~jke: Prijzen, en 'l'E
.ZIEN "ten allen tijde aa'n de PAKHUI·
ZEN iVan de Ondergf!teekeDdeil ill de
IIECHAUSTR!AT(nabij de Breestraat.)

. '

Voor verdere bijzonderhe-
den vervoege men zieh b~j

T. SEDGlVICK & Co.,
. Strandstraat.J. J. D. BUYSKES,

Secretaris. Gcdrt'kt b,j llolmeyr 4- Reqfcf'
Kcwl.eel,traal K.-aI,taei

J Jj
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TOT
LDNU.lo:N, 18 AplUl.. -Men het,ft den aan.

~ver Cll~r:r ,?lIder kOlitra..yerboqr Jrtlbad
J
lIllIar

liJn gehllgUtllS Was onwrikbaar,. Bij betlft een
portret. no den gtlbeimsionigeu pera'bon, Nu.
mero &n gl.'hetlteo, herkend. >

LON DElf, 16 APRIL.-Er ia officieel berigt
dat de ,.eratnikte knie der-Konjngin aan het
beteren ",maar leopen of staan aal Hare Majee-
teit gedDrende eenigen tijd oumogelijk sijn.
oe 'oorman der jurie in sake. de _buldi-

ging tegen Brady beeft dreigende briflyen ont.
VlUlgen.

yan
YaDoordeel LONOEl', J 7 .bRIL.-Bij de teregta~lling
po.'luUlt~r·1 no Daniel Carl!'y wegens medepligtigheid aan
ecll~_o,'~r te de moorden in het Phoenix. Park en aan de

are en e 1 le h . d 80 .
l'IIC e amenlweFlDJren, wer en ar"ftJge

I jnrie-leden leder met £100 beboet.
b l\J' De Secretaris voor KoionieD, seide iD aDt-
ie"\6:::; woord op eene Yraag iD het Huia ~er Gemeen-

"OIHDIUIIlltnDbad ten, dat Queensland om te verblndereo dat.
te doen buitenillnilsohe mogendhedon dit deden, beZit

boord yao I had genomen nn Nip.u,,-GuiDt'a, in den
IUlrl.llOII~lIndier bIDt Inaam der Koningin, in afwachting van de be-

.,""_._.,. I ~erJ,-IIIIÏf!sing der Rijkaregering.
haddl'n dat,
,oor £142
,oor kOD LONDEN, 17 Ál'RIL.-De stoomboot Wa,..wick
dat het Caltlf van de Donald Currie Maatachappij am.
gaf in veerde te Plymouth den morgen van den l2den
door dezer.

llemaab De Athe,.ian van do Union Maatschappij ver-
op;{elapt trok van Madeira in den namiddag van den lOden
bad bd- dezer.

kilt'lJ De G~no.n van de Union Maatachappij arrie
dan veerde te Plymouth in den ocbtend van 'den l2den

•ij. Hij dezer.
no het De MOQf' van de Union Maatachappij am.
te lateo veerde,;e Plymouth te 2 ure nm. op den 16den

dezer.

TENTOONSTELLING TE

MO.sTaGU. 25
dering ia goed af.~II)()llll'n.
vragen "erd en :
nedigende wijze tw."nt;wr,n ..rl

• LONOEN. 14 ApalL.-De jurie ~eefI; I',n
tUtapraak van achaldig gedaan tegen Joseph
Brady, "egens de moorden in bel. Pboenix.
Park, en hij werd ter dood veroordeeld.

Kolooel Fred. Burnaby ia ernlltig siek.

CRADOCK, 26 APR.lL.~e
toonstelling alhier was een groot
levende bave en prodnkten goed
ging scherp, De opkomst Tall
diItrikt was bij sonder goed.-_ Door Mil nr'llim ~ebbeD

min~rden yoor ..1.ml'Dtaire
nomm", Diet meêgedetld. flI dat nn lieden .e
o'~,r te nemeo, daartot OD' plek. VurIlD-
~8jI'eD,iDdL meD I:.eroolier de ui~ no het fxamóJD
'00l' eereblijkow :-
1. Murrey, J'De G" RbeDi.b Inttitute, ~tellen.

beaCta.
2. NOtioDH.ter, Oi~n MeitjeAScllool, Graham.

Itad.

I ROOI,Mag,ie,Mi .. Pbillipe' Scbool,CApe To"o.
• 24. ,APRn.. - BedeD 3. H"ckltJ1. Kaul! du P., 0011, Meitjt, School,
rd h t dood' D lP L_ t b id 'L I H. W. To"n.

"e e vonnl' oyer " L.J.'P"UI ....Ya eeu 00 Am.., 5. Kirsten, Fred. J., Pllblieke ~hC\()1, SweliendanL
YUI.rtJIII;.-UU.Er wu veel versnim, het 001l op de mOIf&lijkheid Yan Eng,,~ba 6. Tadbope, laabel D.j RhYlltC1i IlI8titullt, StelletJ.

niet op den bepaalden tijd aan intenentie in Zuid Alrikuneche lakan, bet onder- bótcb. I
lijne yerscbijninlr maaktt>. T"ee werp faU Oonftderahe op nieuw te,. .~e wordt 7. Muller, Gut ... Pa! ~i"lre 8cbt.ol, PanmlU'!'.

h d Nad h gebrag&. en een ander WIUI"n.ij bare y~Qjrde onr 8 Ol F-·' A •..JI Coli ~ Wmen OlD em zen en, at,t de kom.t VADOr. JonkmilD te keDD"~.gflf'it, di" • uYer, ~. ., '-'., .. .,. . To"n.
lAppaD WAS voorgelesen, begon de tbana BlOl'mfonteio .lecb18 een oogenb~k be,()Cht, I 1Gardoer, Micbae4 Z. A. 11. School, Kup-
binden, De geYangene waa &eer eD op 20 l.I. faD d""r naar de TranIY¥1 ItoDd le 9. F~' Ed ard B: •

.... 1.. m. De Eer". heeren Leith en .. rtrekken, m""r I.tllr boopte terult tel, komen eo II ~r,." :lo Ilaie 0011.. K, W. Tu"n.
IIWIII~e,nbem bii. HiJ' yroeu den beul of dali. Bloemfoatein Alamiddelpunt Deme;e de Yer. Il. Roux, FranCl.'e, Pu.,. School; W&frenmakernlei.

" .. b'U d d d 8 L_' 12. Webb, Erne.t, do. ' Panmure.uittrekken, ea bet 1I0twOOl'd IC I eD ~ orp~n 'an eo taAt te ""Ioe eo. . 13. Mullinl, Ethel F., I)io. A1eitjh Seaoo], Graham-
Voordat hij gdbo:Jden was gaf Het nleu,"1 II Yan flNln oYer"8ffeDd anII'. Uit .uid. I I

aan de "einigen die om bem been J~l'Ifooteln wordt tsremeld"dA~ dhe.il~~tm~~a eD U. T Jit, FrsnC'1ie J. du, Publieke School, Paarl.
hii bo d " al'"RYen YaD,emeen .. en miJn JD a. JC liJn nr- 16 Me KA Elia P bli~k S b~.J1 PIJ ge n en "U .tapte hiJ acbeDen, en minder ollgllnuiJre veoruitai en bieden' ~., U Il e (\ _, lIom.are.

Dur bet IChuot, gevolgd door, .dan maa gemeend had, en dat de bee Tobi .. d. lO, Karee~fer, W• ..,., Rbynecb InllltUJlt, Stel-
Leitb en Gates. HU legde Villiel'l er lijn kitllOrs ontmotlt en O~d r aDdereo 'li. Ly"liD Alpx.' O. Publ'ek S h I pi tbe
vreee aan den dai· Na eeD met beo tW" punten beeproken had, • w8ff1!QliD118 Rf' A d~ ~ e C?", qllt! ..,.

d d Ee h • de aan.tAande president', ,erkieainll'. e bleek dat . u mey', new, .A.Ool ,School. Kqpetad.
oor er". eeren en et"DJg8 allen ,oorPreeideD& BraDd'1 herkieaing Wien, maar 19. ~gllr, Ell~a""tb, Pu h~ke SchI'Ql.. R<)bertloD.
bemoediging werd Leppan ,Ikeu dat, terwijl d, "..,aderiall' ,oor .poor en "",, I~.HlOwn, \It alter, EdllQlluonAI~l)ttltU!", J{uJllltAd.
be laatste wOOr len waren: - de be..r De Villi-ers lijn .mut te keno 0 gill dat 21. Fer~ulOn, Ernest W., Pubh$ke School, Will-
yertaat dese aarde om naar 8e:Je lijn fle'OtIleD omtrent d..n fi"aDciéelen toeet.aad d. 2.' II fhoeJl_:on

G
· u d d

te -a.n, en ik boop dat gii allen I d b bood b' ._ t I I ...< ., m ol r, lO'lfe .... , n. O.
.. - ~ an I "m nr . .Ier 'our.., I timm,n. ! .' 2i.'He"at Mlltlhe" L .." A C Il seb I K lado &UIt. 'I<.ere "ij God in de boogate Te BIOfOmfODtein1& door eeD oJ'lnbare ,~rgRdert~ .' ' ., ~ . O. 00, aaJll! .

yrede op aarde. iD de meDachen een b"eluit geDomeD Olll deD Stedelitbrl Raad te 24. DlcllenlOn, Wm. H., ~Ie. <?olIelre,K. W. Town.
"elbel~gen.'" De beul vroeg weer of bij mljftill'en bet oade StAdhui. ,oor biblitheek en 1 :g. ~~:hrettEY' 1?;1I<l:~I'J'" &hool, ~o.

b d h.. l_kalJ'er der LetterkuDdige en Wetenc "peli)'ke ..... Lomnlgd'0 ue 'be'..aJe IlegeGoI'1 Jo SO 0. 0&eggeD a. waarop IJ ant- Mb" .._ . d bl I~', ti ,~. r •• ., ~ e..e, mer..,t oet.
I doe bet touw maar spoedig &lltec ap~IJ, J?lAllr ..,n ll'erleYe ~ po e II, ,nor 28. Wellll,,1 Oh1l1l88P bliek Scb I Ardd Ib

,oed eo ult.luItend t. lat@n belIgen. ~en dehftt !lt} u I t re J ' u le e 00, I e U'II'.
gedaal\, en de yeroordeelde oYer 'poor"egeD IOUdJOr ad,. Kraou .. in de lands-I • ~ue. n., , ohn 8. 'P., ,?ald 0011, K. "'Y. To"n.
k. Ongelukkig ecbter yolgde buil" inll',l ..id wdrien. FAn Baro1onjl "U opgeJlflkt 30. R.demeller~ Wm,,.,flabheke Scbo ..l, Richmond.

100 oomiddellijk alII behoorde. omdat hii 1l~'O; b"b<>orlijken p~1 hAdj .e~ daM b~t I ~l.~y~, AlfEE.. J)' do.. Mu.rrAyeburg.
,,&Jj te zennwacbti~, of er haperde bleek dllt bij "J ·een 1'&nSAmu"l. deo pret,ndent op I 32. elD.tJ6a, mma E.A.,~ rnAte It~dlt!, Wtllowmortl.

en de val WDSDaar bet ach8t'n deo troon t. Tb.'1 Ncbu, had, besloot eD desen I 33. MU!:~d" Rob!. G., St. ADdrew. CoUege, Graham-
LJelOnlrelakkige Leppan hini( yolgen. bienoor te ~ten ienolgen. " I . iJ H B

d . I", Uit Jacobedat "ordt elln ongelull 'enneM dat deo . 'WIuDY:.._. .
g Me' eD'''''lnbg minuteD dood nn den b~er S, J. Wei jer.. ecbooJzooD "'D' Bi' d b d aarlI..... gl.tl'áteur.

I ophield le kloppen. Dr. BaLier d .I' k J A be Id l nib 1.1 bIl JIOD er e en fan b..t,pxllmeo : •ou -uIA en 11,,0 a aar. e g.yO jle p t we A' . E
ek niet ont"riobt w... Oe mAD Hij .. varIiet," heet het in een bri·f IIAn d.. Erpr_, r:"[eo

d
'
d

t 'tt d l
.... F' .. lCelrlkheid ge"argd- en de doktoren. '4 deD yorigen "'ODd drie lijner 'rit!nde~ m-t bet I 2 t IIn I "tr@rk~eregl rl!4!r ,

moesten een lltoel balen om doel op weg te gAa0 om lijn b"r08p 'uit telodeoeo'l 9 Alrfusr,!:0 en "•
' d H" "d b bd' go, ro"ynI om en toeatand VIIInhet hart te IJ "III een trRD8portrtl Hj PC ttl' .. e, m0'lf"n 33 hebbe dE' I Id

Nad t bOO b Id keerde liJll' ".a~n t ..rufl m~t li)'n lijk dUMp D . 0 e :umll'¥, or~n YO ""D.
. a IJ neerge aa wu, I'd d"" b 'Id d t h" I'" ~ I In leder 1l","1 dllt een ~a"dld&fttldr"op, "III zulks
lier familie be.it Yan het lijk al :L.nn ,et088beeDtler :at d ~ IJdntaa~.~e~~Dte te "iJhlD aao een oD,o'dotlod ~aamenlilk ,etal
in een doodkiat. Ue familie- 'oo .... lng. nie IIr"" en e ao a 11J~.~e op mt'rkeD.

besloten dat er eene publieke d~n "ligen "Mi t'l~D ~~J~bter de ~t-e1D YAn.,Iln belli Van dl' g..eamineerde kaDdidlltell "aren
Diet boor le bl"ld biJ etll, en gIn!) een ellldwepg4., 27 long.n. en

plllats ,inden, uit te ga.n van terog, en 'ODd bem dlllr met 1'1'0 g~brolaen nak; Jó"
te 5 h d 'dd L d db' I D T I meisJe•.are e eu naml ag. op- oor at ~t ."1" er Wil o~@..,egAlin. e: ?octor Van dil Jongena paueerdeD !-Il.ó ~l'C1!nt en "'0 dil

pan sou worden op de opt'nbare nn bet d'ltrlct be"ft ond"r&o~k ged""lI, el1 III Yan mei j I 733 re t.
begrallfplaats, I aohter de Bollandache kerk oordeel dAt bilt v-rblUll.Y&"nIlea KHff.r juiet i~' en dllt D,/Vic~-~:ne"iier beeh eel1e~urs 'I'IIn£20 I'oor

t' E 'd t te k ft' d d bet 1Z'8'fA1 een olljreluk II. Een andet on",..lu "ordt d . d éé .~ II d k
pall oned• rk ~ eeh~s repe Hlle I~'kron e,. ait Belhlehem meêoledeeld. "IJincr.d.... dlln 4den en ,tiJ . Yan d dOJaAr t~, ge en Aft" el 'I'IIn d~
ter on ertee I'nlDg lertegen. et lj Yan d " t d ..... •.• " d 111"'.. T e."st6 "Ier can I lIten. Yl>gllDI de ~oorwftftrd~n om.
Le I d lelar, seg e .,.,rtg..,.lI"r. "er dil WIJ '1AD' ..r- ecDrllYllndoor deo Raad. ~pan sa wegeos e a geUJeene verouhr~r- billing en ecbrik ungegrepen, dOOIdAt wij nrnA. " .
dlgIng ~enomen worden nilar de plaats .IJns mpn dat bet oudlte tl>ontie nD den hller "0 mflj'ut IK' d cr~' H: ~.RAOY, W""rn. R-ogllt.
ad d beg t rd D_ , Id I k d " amtts .an e llIY8rsltelt,V ers, om aar raYen e wo en. venis nrong" II t Will oor een ".gen, n'1. "elke, 2ó A"rï 188:3 I

de omstarJdigbedeo rijn ~I. ,ol,t :-De Ya?er hRd I ....1.
[V.L'l EL"i JJro.lum CORJlEIIPONDMT.] lijn "ageD be.panneD en etond op vertrek DAlireene ~===~===i=.~

Dllburill'8 plaat., toeD hij Idde dA' .Ijll 100~tJe (de Z. A. RJ:BUBLIEK.
SOMERS1l:T OOST, 2' ,APluL.-Leppan ill o,erledene) de paardan eeD "Ïlinilt no ~~ ,,~rf

beden morgen te 8 ure in den tronk ter dood mOfllt "fgleiden. "terwijl, bij lij'l Kllff"r Ilt'~ de lo de llol.land.ehe _diti~ 'an de,lpoikuUm viDdt
b t H" Ik kl' breek alln te dnal]eD, dau bet af.lrallllnd w~ j doch m~D het b.!ngt dat de Lap'ddr03t van Pretoria, de

ge rag . IJ was vo omen oe en ngite of die kleurliDg te onhandi,; ot te aadÏjr "A', maar I beer J, Z. de Villiers, ~ijn oOlflag heeft IUInge.
eenige woorden tot de weinigen die toegelaten nen"el, Ilinfl het wat ..""uwer dan milDaieende, vrnagd. Vao betrouwbare lijde YIIrneemt b.t blAd
waren de executie bij te wonen. ne dood toeD dat arlIIe kind omkpek. "iel, en W&freneD¥liMrell' dat de conceaaionll·tilS~nd..r !NlltionaleO,,, k ID onller.
"U niet oogeQblikkelijk. Hij heéft sommige hem oyer bet Iigc!taam giDlI'en, tD bij lulkel!nrdt. handoIIilIg' zijn met de Regeriog pm de conctljllie
gedeelten ",n "at bij bij het yoorloopig verboor laren oot,iug, dllt oDmiddellijk d~ dood .olll'de. oYer te maken aan de Ban~ van Fr.nkrilk (PJ, met
seide gewijligd. IIlthnl toen lijn nder ~til hield, en bem opt~lde, eenige 'Wijaiging. De latg yerWAClttekanoDneo eo

gl" bij dJD 1aatlten .nik." ammunitie.wageDS lijD on4er fleleide YAD den heer
GOED NIE~8 V AN MOSSELBAAI. Edn paar belIIngrijke. berijlten no de BIIIIutq(ren- Aug. Scbaaf, Yroeger fan 4e J)uitecha Attilletie, te

I leo blij ,eo nOjl' ter ,ermeldiDII' o'er, Uit ;Fick.. Pretoria aADgekomen. De IIellineelen eD regeleo 'An
MOSSEL8A~I, 24 APRIL.-Sedert Zatu'rdag barg "ordt, ODderdagleekeuinll MAarl 1888.II'~ech,e. I den AfrikalIer Bond Yoor Id~ "ijkll\Jakwasie vlir.

, ,yeD: u Omtlent BuuwlllDd il ~oor onl Vrij~tatere I ecbijneD in dil J1'olkutem. E"l'8tKt1noelDdeItlideD
avond r.ijn er zqooije doordriugende regeas g,. eene donkare wolk. De lOyAle &su tOI!beb,el! da aiduI: .. Arl. I.-Da "er~Diging (lpgerisrt io de
vatlen. VaD af Vrijdag is er omtrent twee duim lutlle week aamen ge"",dpl~fld, OlD"elke, redea I wijk MAkwuie onder ddD naam IVADAfrikaner
regen gevalleo eo er "ijn téekenen van meer. ie onl ollbttkend. De loy"le Basuw'. IillflllD~og bij Buod, D61'mt wt beginsel .. n dllt ieder inwQner ,aD
Men beriKt d~t: de bOOren oYeral aan bet plee- hoopeD hier op de krellllel';eD in baleD eo onlier de I Zllid Afrika, hebij bier geboren of 'An elders ko-
gen zijn. Mr l?eataat een goed voornibigt op rotIelI, op -sommiga plallte~D. ODIADIISlijn 1pul'- mende. nrpligt ie eo kaD lijn om bet hl'il I'n de
een rijken OOItst: dea en een aadlll ,~Itolen op de plAalefoDya KOOI!I "eInAr' UD Zuid Afrika te b,,~nr,I01ren. Art. 2.-

De Skandia lis heden .morgen uitgezeild en Ve~ter, VAD Schoonric~!, oabij Ficka~rl!'. Onle I Het beil en de web ""rt "'" Zuid A(rik. "ordt be-
de Umzimkulu en Ambulant ziin aangekomen. "litent Veldcortat krl.lgt 0011veal moeite 0 but. I ,orderd door aaD de ataatkuDde, d" maatechllppij

~ belastillll' iD te ,orderen i het echijnt of lO[mfll'e I eD de kerk eenheid ",n regten te ItneD, door eeD'
B 0 iH I P R REU K. loy.le Baeutos leer oowillig lijn om te betAle , Zij beid "'D baodelen en dOtlD, en dQOr yereaniginll'

geYen yoor dat .ij mur ,1ugt.elingeJJ lijn e niet fAD krocbten. Art. 3.-Dele Bond Deemt d""rom
, .. t willeD wonen. maar toch bouweD lIij fiu op. io .ich op ieder inwoner fAD Zuid Afrika, bet.ij
Bier WODenop eeoe pl.. tl aan de OaiedODniet min· Afrikaner, betlij neemdeling, 100 bij bo,enganoem.
dat, dllD 36 man behAln nouwen. Zij eleD. drin- de begiolelllD il toelred""n, Art. 4.-lle Bood
keDan .iDgeu." Uit Ladybraod leeet mell iD eeD bri~f I Deemt un geene ledeD ale lliijne ,el1~JleDwoordlg@1'8
YAn 7 April: ,u Hilt flAIItbier tegeD"oordig il'! ODIe I te kielen, die lijne begiDI8I~n Diet tijn toegedaaD.
lI'ewt'lten Diat lOO Ala het behoort ~ ~ijn. Van lf I Hij wil trou" lIan de bo,en IÏch'ge8teide R'1fe.
bet &gin 'Iln December 'B2 ligt bet ,ebeeie land I rinIT, gehooraaalllbeid 1110 ele Wl'ttfln df" Illndl en
Yan JODatban Molappo, ook .ijn boofd.taa, woeet beechermioll nb perlonen en ,oederen, bet.ij YAD
PO ledig inge.loten, londllr ~enijle inwonel'l iD het. in"oDers, of kleurlingen di, &icbAllnde wetten d~1
lel'e. Om die reden il de Vrijlt~at nhg opgepropt landl oDderwerpen. Art 5.-De Bood neemt IIftn
met de ,0lgelinglD no gemeld opperhoofd; de dat het beil '"0 den ::ltut i. llell!J!,n in dil ODt.
II<'hllpen Yan eeD en ander Vri jltaatechen boer Yer· I wikkeliDg de. ,olke en het Aa"'por.lD tot !loed on.
miDderen bij den dag j nf het nr8melt "eteD "ij I der"ije. bet ontgiDnen der mineralen 811 den in de
niel. Ook word,!Q purdeD uit deo lltal gestulen, eD msa{ecb~ppij Aanwezigeo bAndd en nijnrheid te
ook dergelijke brutaliteit ondernemen .lij. JODA- WYordereD, "'elDede eigen bliDkenop ,til rijlh'n. Arl.
thaD ""I oDlaDll1 bier iD het rond oDder lijn ,olk, 6.~f)e Bond ntemt io lic~ op alle perlOneo nn
eD heeft buo gelalt Aan de .ijde nn deo Vrijetaat welke Protl!lt&o~be gezindheid ook, lIIa.r bet
'an CAledoD te blijven, eo 1100 Da aMi de OAledon boofddoel &ijnerbegiDI~len i. de leer door de Synode
dllt lij '. nlchte door kOllneDom voor lieh ,o"d.el t" Durdrrcht YIIelgPlteld, ilj de jIlren 1618 en 1610,
uit bunne tuinal) te bekomen. Wat DU'erder er en loodoende t. 10rg"D yoqr beL betoepen van 100-

YIIn "orden lal, aal dil lijd ODeleeren. All dl! Ion daniie predikanten eo onderwijlen Ill. voorzieD sijn
lien weinig hllog ger"Ien ie, bn meD li"o boe de ,aD 10lldllDige diplomlls o. geloof.briuen." Een
Kaft'"nrou"eD met drachten mi"li811no alle ~Dten IlIl'r ,'~iJend adree ie door de leden Vla het,,:Artil·
de C ,Iedon ourkomen, en dM liio IIIde le,ensmid- lerie-eorpa yoor Njabeletad "AD hUD Kommaodllot,
deleD die lij hebbeD, eD de Vrijstaatac'le boeren ddll beer J. 'An Renlbun, die 'ben 'erlaten gut,
moeteD DU ,oor d, lfeYol~n in.taan." geIODd,o. lIe beer J. F. Senehl, nn Hartebees~

_ . fODten, dringt et leer op aaD dat de 'lVtlinilfeburflera
HET NA~IAQUALANDSCHE FONDS. di" "eill'eren op kommando te gaaD. ge.tnft moe-

---- ten 'Worden. f

Het Hoofdbe.tuur nn de Z. A. Boerenbeecher- De EDliel.c:he editie bre~gt oleu", Yan bet '''ger
minglYel'eeni,nng erkent de ont,"nglt ,aa d. yol. te 'elde. H.t .komt Deder op twee puoteo: bAt
geD~ bijdrageD ,oor dit F"Ddl:- bou"eD fan een pa.r fortl!n ""n )fllkwllni'l pltk,

4. na eeD ald""r geinerd ga tleCbt, en de onderwer.
ping nn Tappiee. lo het ,eyrcbt in kweltie bad

o mun eeoill 'ee en waarecbijDliJk ooilllenie 'ollc 'An
den 'ijand lI'edood, maar daareDtejlen den dood ....n
,ier, bMt "onden fAO ,ijt nn Sekuknnie'. KAffdrs

22 0 0 til betr~uren; terWijl UA H..idelberget ligt gek"etet
Will. Ook bij het bouwen der forten "II een bnrsrer

5 8 0 uit 8chooll!pruit. J. Schoemain, die met drie Anderen
un eeD Yoorpolt "acbt bilIId, door bet hoofd sre.
choten eo g... neu,eld; mlUll'de drie 'anderen dood-

80 '0 0 d"D elk lijD man 'an deo ,ijaDd, Y()(>rdat delle
!'Cblli! kOD ,indeD. De gewonden waren aan de
beterband, eD de burgera die builtOe moelteo, ltoo-
deo op hllll nrtrelL Wit T8ppies betrett, de wgl
Daar lijo .terkte eehijnt .iteret buwlaarlijk eo 'er.
moeijeod gewM.t te .ijn, maar aao de atand, .. ttw-
heid nD KommaDdant Wi~terbacb eD de lijneo
.er te b..bben aangedaan. ToeD .ij op de pleit: '~r.
.ebeneo k"Am TAppi~1hun r.e gl!moe~ om lich OYer
te ge'en, eD leTerde hen ziJ" eiien tiee eD30 Itllka
'an N,.b..1 uit. Mea bet hem op !siju pi... , teD
einde NjAbel er &ich Diet lOU DeReIen, _ be.
loofde hem beecbermi"g en "Alii tw,s lijner 100111
ala jlijaelaare m..de.

De heer O. Jonben ie nur Marito', plek, iD
Zoutpansb.!rg, ',"trokk ..n j eD choob lJ.jrIIW er
,oor dOOrgaA&.Iecbts yoorloopig ""efie te ....ill"n tot
bij met ,oord"' oorlog kan maker, .u rt ml!n loch
dat de hper Joobert de aak'l1 iD° Cl. Jl breDj!'en.
ID een VnJ.tutICh blad "'ordt K"meld dat dil

beer Marai., nn Betblebem, tot Audlteur.GeDeraal
d.r Z. A, Repulitk it beDoe~d, ,

I

LONDEN. J5 APR1L.-De RegerinIl' YIn
QueeDllland heeft belit genomen vaa Nieu"
Guinea.

ALBERT, 24. ApRIL.-Gedurende
dagen lijn er eeni~ mo ije regen.

genIIen. ze ".ren seer

EKS BISCH TaOEN
llAATSciuPl'lJ kwam ync.rlBnen
stl'1Ultabof,
kisren 1l000ertlD "AD
laten senden om III

nrzenden, dat zij io
de Arab wareu jCedaan.
tlree !feopeDd blek8l1
rD dat de !l0edert'D
.cllOon een firma bier
o'er " n"m@Il, bij er
krijg@D. EiEcber bletok
kWlllld iD Southampton
coJlra-Yerhoor nij
li ,. te verklAren dllt de
mar door da opeDA&nI
wareO"die hlijkbaar tot
boord; dat bet R0ed
KPperst Wile, want wie I"
milt de !mie er iD drnkken,
WII8 oyerigenll door d~le
denkbeeld UD o'lit ,,~êr
UItkomen. Het bleek
andere getuijlen dat de
En flepaltt ware_nale ge
voederen iDlICbpepte.
lier. traden ..~Il Illln!nl ...-,.... '''''~
op, die verklllArden dat er
811 lUIDdl! K~lIrstlld, Diet"
jlewoonlijk geecbiedd ..; en
de h""r Spar I,,; dat de
dat ZII Iijft ,ui I m(·eet~n
komt later op Dieuw 'oor
~e booren. i

ÁLI'W AL.Nc~ao.- T"ee
LemaD &iIn aldaar vonr
weest Ei8Chh il teu boer, 1i"'''''.,AI'I!II,,PR
met wil bij in onmin ie,
eiilCb tot bdaung VRn "
drege ,,,n £50. De
alleeo ef n groote J_!) 'l'oor
doer VPr" ....rderf8 mopet
'lll'eeegeeD keat"D IUIn .
door getuigen 'f"rklaard
.chen beide partijen eaoigen
ngterlijke nilapraak
polten waar de tpJl'8I~w,oordjll
gemeld walea. In d
weerderee vergoeding
~nde &ij io oyerlpg m..t
all Voorsitter nn deo Ntd. U"r.'·ornoeamll,n
raad eeD briel ~ecbreY ..n OUI
klagen door eilCber Alla
Verweerderu ... ide dat II \ lIeiOIlIl,Oa"Q
eeDltemmiDg mrt de Kerk@li
iit gelijk lItoDdmet eeD
wu, verlaDgde de
verdediging "ard ..o
'Yerwanten Yan
beleediflÏDgeo lIan
meulluen jaren liepen,
leed lIan wat hur
te &ijD, IICbooo de '''''LUIJ~''''
vrouw aich bij Il'elh"",~n~
gedrageD had, dat men
loodat haar mAD
gereedi'" wijlle onechlld
duidelijk be"e'IlD.
~redende, erkeDd hlld
bIj baar met xeweld
ongel lik NlO blaau" 0011
ter da, bij "'0 de Dak
elech yan de hADd"efe, en
lIIÏ1handeling lIjDer nou" IUU"'''''.0''.-0

LONDEN, 17 APRIL.-Daniel Curley, de Ier-
sche zamellzweerder, is ter dood veroordeeld.-
Sir Stafford Northcote heeft het standbeeld VIUl
wiJlen den orsaf van Beaconsfield ontalnijerd._
Daarna werd er een feestmaal gegeven, waarbij
vertegenwoordigers van verschillende comerva-
tieve vereenigingen tegenwoordig wa. en. De
markies van Salisbury zwaaide in een toespraak
Bir Stafford lof. toe, die zeide dat er nimmer sedert
den dood vau Lord Bcacommeld eenig emlltig ver-
sé.bï1 geweest was tUll8Cben hem en den Markies
van Ralisbury.

Nonnan, de I\aIlgever, heeft medegedeeld dat de
Fenillllll van New·York een plan beraamd hebben

ten be- tot de vernieling van de plaataelijke Rege.
eel dat rings Kautoren. helpende O'DonoT8l\ Roalla,

erfpocht i terwijl Gallagbar. een ander van de Bowstreet.
mnftr bij I gevangeuen bet bestIer voerde.
tr.ouwen8

1

~

mOll tUI'
cheide- ZUIO-AFRIKAANS'JBE ZAKEN IN

del ENGELAND.
liep, niet

OntvangeR m 9tp'UblicHrd op iS April, 9 v.m.

LONDEN, 17 ,API!IL.-Men verhaalt dat
Sir Hercules Robinson Lord Du1ferin in EgyP'e
al opvolgen.

Het debat oyer Tl'II.nsvaalsohe' saken in het
Huis der Gemeenten is op 13 l.I. herY&t en
weder verdaagd. De toespraken toonden dat
d. gevoeleu8 1001' niteenloopen. De heerGoschen
zeide dat het Huis'moeatkiesen tU88Chen het be-
@chermen derNatarellon8tammen of een politiek
van non·iuterventie i maar bij geloofde dat bet
Brit.sche yolk "ioh nipt verstaAn sou tot de non.
interventie politiek van den beer GladIItone.

Dr, Jorisaen beea een audientie bij Lord
Derby gebad, waar het bleek dat hij geen offi.
oieele sending had. Ds heer Fronde h'*'ft eea
brit-f geschreven om de Britsche Regering te
raden de Kaapache Regering te raadplegen
vóór zil stappen met betrekking tot Transvaal.
sohe saken neelC t,

LONDEN, 18 APRIL.-H M Stoomboot [)ragon
en !!loop van 6 .kanonnen is gelast naar Madagas.
gar te gaan,

r..oNDEN, 21 APRIL -Bij de teregtstelling TIm
Timothy Kelly, een der Ieren die deel nam aan de
moorden in Phoenix Park kon de jurie niet ondcr-
ling overeen komen en een nieuwe tere~
zal dus plaats vinden.

Het Huis der Gemeenten heeft mot 182 tegen
110' stemmen een resolutie aangenomen tegen
de gedwongen ten uitvoerlegging van de Wet op
besmettelijke t:iokten.

Lord Hartington venette zich te~n een contra-
re801utw die op de doeltreffendheid der wet aan-
-drong.

Kol. Fred. Burnaby is langzaam aan het
beteren.

OOST LONqEN.24. A PRIL.-Het IIchip Sierra
Pal J a 1,315 ton, van Liverpool, bestemd
nn Rangoon [I·aar Liverpool, met rijst,
lltootte veertig rijlen van hier op een dieplig.
gende rots en '-onk billoen een half uur. De
gebeeie bemaDuinlr met uitsondering van één
werd gered en gisteren ayond naar dese plaatl
gebragt. I'. '

I
NIEUWS VAN DE DIAMANTVELDEN .

I~ -
KIM~ERLET, 24 APRIL.-Op een gistereu

gehonden sp"ci~le vergadering , ..n het Kim.
berley MijnbestIlar werd sekere brief"iueling
met de Regeri!1~ voorgelezen omtrent een lee-
ning van £500,000, die men voornemen. wu
aan te gaau o!)der een waarborg YaJJ het kre-
diet der Kolonie. Een Froudslag vaD verdee'
ling nn de "o~nld UD, het Bestnur op iedere
bestaande bezitting in de mijn, werd unanit'm
aangenomen en, de nitslag was eeDe gun8tige
schikking van de lIohl1ldeo van het Bee~uur. iD
af"achtiDg van :het aangaan der leen ing. Uit
is gOOd nieuws I voor de deelhebbers, eo de in-
woners in bet algemeen.

Per pu ontvangen berigte~ wordt gemeld
dat de handelaa~ die v6ór bet breken 'laD deo
kabel gekocht '~ebbeD, ..0 percent op hun
inkooper bebbeDI gemaakt.

Eli... JACObs, besohuldigd van oyertreding
van de W et _o~ den UiamaDten·JJandel, is op
Yrije ,oeten ,_,teld.

Joho en Elleu Popham zijD wegenll beweerd
I. D. Biame o~pak.t. '

John CahiU lf wogenll brand8tiohting tot
,ijl jaren tronkstrat veroordeeld.
De verkiesing, viodt morgen plaats. .MeD

ver"acht dat er opge"ondenheid heerl10ben
sal. D~ heer is de gun teliDg en yer-
tegen"oordigt betere ldall84 der inwoners,

REUTER'S TE

.,
OnlvaflfJIfl t1I '1epll.bliceerd 24 Áprll, ~ n.m.

. I,
'" LONDEN, G A heeft· siln man

iD een hotel in in hecl3utvis ge·
nomen. omdat bij in zijn ~zit had.
Er zijn nog t"ee te Laiotteth ge·
schied. ,

ne politie heea . betillg ge
legd op eeu dynamiet. U"lJrIIU". cu den rniUer
er vnn in uechtenis genomen ' I

Te M08COW is een mijn t.

LONDEN, 22 APRIl. -De Keizer en Keizerin
van Rusland zullen den 21sten Mei te MollCOw
a.81l komen , on de Krooning t:al op den :neten
plaats vinden. ----t

NIET KWAAD VOOR DE Z. A. REPU.
BLIEK.

Onh'Ull.!JtI! engtpubliatrd op 25 .dpril, Ó lI.m.

LONDEN, 17 A PRI
grammen melden de
beartenisaen sedert het
kabel ;-

LONDEN, 7 A PRIL-Sir
Sl'ttetaris voor BinDenI8D,o.,i;Oe
bekend gemaakt dat er wettKl,ntj"ál~p
worden ingedif'nd op de llew~,la,lla(JIJl:oeqell

, dynamiet.
Vier mannen,

man, Gallagbcr,
voor bet Bowstreet
digd van in het be.it
baro stoffenr die van tm~llpg'Daw
Wareu. I Men bevond dat
lijk vooTEien waren vnn A

De beer Gilos, de "'-""''',I'V'llll~ve
,oor Sonthampton verkozen.

LONDEN, 21 ApRIL,-Iu Amerika bIlgint
de publieke opinie zich tegen de FeJJians te
verklareu.

Dr. Joriaaen yerklaart dat, sohoon sijn besoek
naar Engeland niet officieel is, hij gemagtigd ia
om over de hersiening der Traosyaalsche Con·
ventie en de vermindering der sohuld vaD de
TraJJIlvaal aau EDgeland oDderhan delingen te
voeren.

Op de laaute verkoopiogen nn huiden
gingen kleine partij tjee d~ hai~en op yuten
prijzen dan vroeger. Natte hUJden haalden
volle prij sen en drooge geaoutene bleken td.
te dalen. Op de mlUUldelijlulche vérkoopingen
van vogelatruisveêren werdeo 807 killten, ter
"aarde van £105.000 geschat, aaJJgeboden en
740 vrrkocht. Z"arte VeereD deden 10 au per
cent., vale JO per cent .. lager; IaDge spadonu
en booe 10 Il 15 per cent, lager.

Re6da erk"nd - • - -£2,097 12
Van De. L. Hutl'o, koll"kt'e in de N. G.

Kerk te B..au'fort Weet· • - 19 0
VIIDDs, D. J. Pienaar:-

KoUekte iD de N. G. Kerk te Ali"Al
Noord .
Kollekte bij een dienst 'oor de kinde-
ren ~ AliwIll Noord

VaD den heer Jurll'ena, DialIeo K_ier,
kollek~ in d.. N. G. Kerk te WIjn-
berg

LONrJEN, 11 A ...Hl.l.,,- ...

kscunldigden te Bowlltret't,
tl'gen de Roderen goluigt'Dis

Het garnlZOCD in Londen
Wanterie. v.rat.erkt,

LONDEN, 24. ApRIL.-Iu bet Hoogerhuia
beeft Lord Derby op een naag geantwoord
dat hij meer bevredigeode nnelteriogen nn
de Traosvaaltoh • .Regering erlangd had, en dat
de Britsche Regf!ring er. niet t.e,ren htltft om,
Da ondersoek, de Traanaalache Couventie van
1881 tt. wijaigeJJ.

om op de i,oor-verkoopiogeo werd 24 ton te

I koop gebodeu en alles voor .t3 lA£5 lager ver-
ftTlDleJD' kocht. ADgorabaar doet 1.. 'id.

ZW AI:TLAND.
(J1'1QI _ Corrupondent.)

21 Aprtl 1883.
Ik lOU Il onk flllllro@iAta .. ill_n mededeelen .&11

on8 di.trikt, ht in den Iftftts~n tijd hi-r geb..urd it!
want mil1@()hienhebt ItIJ in lang DI~t. fIIDone Ye':
nomt'a;t. IJé ll..beurlenÏl8en bier IDOOIebuul1lijD
droe,lI!'; d.~ koort~ beerr.bt hier op IOmmige pl .. t-
sen U-hJk. BIJY~rbesld op de pl~ta van mejat.
nauw dil weduwe NIcolaas JordAftn Iltn in elf dareD
tiier pet80~NJ uil 660. huie begra '1'80. Op .londerd."
d~~ 2geten !ilaart, Werf hur IGlller, Mllz!ïaJowraa
muabetb Better. oud 18 jIlreD eli 8 maa~en. Den
'~l1feoden morgen, Vrijdlljr, den 3Ueten ~aart, hair
~oeder Gideon Johann.8 AlbertUlI BeeCer, OIlCl 21
)&fen en Il _.a.,deD. Op Dinpdag, dea 3deD A.pril,
hw soon, CbNtoft'.I Johaon .. Jordaaa, Dad 8 jart!a.
eD li IIlIIIUlden,en o~ ZoDdll,ll,den Belen April, Ilur
docbter, Martha Sybilla Jordaan, olld l~ ~ren ..1l JO
maandt!D. Droe'ljl wa bet .. rliee ,oor de ar.e ea
bedrukte ~edu,:,e i de a1alCWil vreel81ijll die baar
In baar hUle~el1n trot. Het IAat licb b.o~r betleffea
d~n beecbrij,ea j mur IIIJpnderw"rpt &ichaaa clea
wil 'aa bare~ Hl!4!r; boi g~roeliJr ae pijDlijlt ItMf
bart ~Dder dum IwareD alag ook blijft, IIi roepe m.C
dtlo dlC~bternn PlI&lmlID vere 10 nit: .. Dr ben nr-
·tfmd i ik 111mijn"n mond Diet opendoen. waoe Gij
beibt bet gedaan" Tro<.tend was baar oDder at die
rampen het Yertrouweo dat be, de "il '&0 hareJk
HMt wu,- Voorte bhJft de tijd bedrukt· de dl'OOllte
bliaft yoortduren; de wolken makeo br. Yerechij-
DIng en le",reo 008 een bliJd" boop IlAnhet uitepan- ,
I@I dllt de Heere ani tegemOet aal komeDmet &ijn
leg ..n, want lieu ieder &i"tmet een ,erlaD,end hart
uit naar regeD. De laDdmllo ie flereed om weder
.ijll akker met deo ploeg t" be,,"cken, wllChtende
maar op de hulp "1\ dea Heer die hem daanoe'
in .taat lal IteUen.

•

(JO Itl: l!:~PUNJJ l!:N'!'I K 'l
l'WIJ STELLEN ON8 NIET VERANTWOORDELlIJ[ T4tOa_,
DE O'EVORLEJl8 ONZER C01UtE8POND&NTEl<f.

INOEZONDEN: 8TUICKEN KUNNEN IrU:r TU"OOJ:.
lUBCHT WORDEN.-RJw.]

_.

BRANDEWIJNBELASTING.

Groot DrailenaCeiD.
Amt cUnJledClktlllloT van de .. zuid Afr,luzma."
MiJnlll!4'r,-U Uwe uitgAYe '"0 Zatardag reelt d.

beer Joh. Joubert, woonachtig te Woreeefer een
plan ~an ~e baad, ~. i. iD d" plaate YaD88DejaO::ij"s-
belll8tlOjl, leder dUIzend .tokkeD "ijogaard die eeo
buer bellt met lOa. te bdlltate". Hij wil gaarne de
ge'OtII"oa 'an Anderen booran.

Mij~~ller J" U"" pilln "'IJ~t Mn, dllt lI'il geeD wijn-
boer IIJt eo. ook geen kenOI' ""n een "ijnparlbtoJr
bebc. Het II ook zoo een dwul pun dat weioige
wilnboet.D d"",,"n nut.itle lIemen lull"D.
S~cb18 één "'IIj{:
Ik heb ~en kMI lItuk I1'rond g_kocbt, het me' laon.

d"rd dUlz~od st.okken wlJngllllrd beplllDt i vier JanD
beb Ik bet ,te bew.rk.n, voord..! Ik dll"rYIIDOOfI'IJlen
kiln i t!n '60r I!"d~!!,d~ I"rII" v"rloupan 111)0, hllb ik
'oor .gezejld lr~tAl atokken 200 polldl'n Iterling UIl
belll.~tl"jl te beLIIlen. VIID WMr of wlUll'ui~ het
g"ld lI'ebAllld~
, Na"n, dlln lie.er onlen dop-:n wiJlibrAndewiiD met
edn ehllholC, tin dl" YIIDSUiker, gTallD, enl. drie-
dubbel btolll8t.

·1
I

Ik beo
Oox JOtTaKllT,

[Wij fleloo.tn eVeD&eerals onlé eorr".pbDdl'nt
dllt h..t pll\n om een b~lftllln!!, op ....iJIl8tolik.,. ta
le!!,gl!ll b"lwaar iu b....ft, mRar bet b..lwailt door
b"m ll80pp"rd houdt IU 100 Y"r jl6l'n Iteek ala 10feral
WIllIr een del gehJk .. belasting heeracbt, mSUI(Ie ""D-
gelejlde "IJ"j[urJ"o er Un Hl \ g~eteld ZIjn &l>Qlang~1D vuord"ei kuollen Ilfwerpen.-RKo. Z. !A/Ti-

ONDERWUS.
04/l1li dm lUdGJamr.

MiJnhder,-Io het WageningICA JJ1'~.IdJlnJ (eeo
Hollaodecb blad) vlln 17 M8IIrt, leien wij het yol-
11'.",de, dat ook yoor OIlZJ Kolonie bebartl17ene-
waard lit. 1"

.. H~t onder'IVij8,Z'lOIII. b~t tbADIie injferigt, fer-
shndt enorme ecbRt!en; 't " lien h~demlooze pu:t.
T"ch ie dit de kleinete ellende, dla d"'te dwaubeid

na licll 8leept. Een Javaanechll Yader zei eeDStegen
d~~ onderwiJIer tnn ZIjDkind: .. Ik dank u, dat !lij
mIJn 1000 lOO geleerd g~mftftkt hebt; l1I1Iar och DU
acbt bil zich te groot om mil te belpeD deD akker
te b~booweD pn de bu1f,,1ale hoeden ~"
Z')uden y"le HolIlIDdecbe ("0 Atrikaanecbe) ,&den

en moeder;; oiet dllrg..liJke klagten UiteDP
Eo de aldue onderwuene, lijn le geluk~r eo

komPD le beter de "ereld door dlln d. mlodlll WS-
tendén 1

EeD Engelecbe dnme klugtle un 8tlDIIndeM dat
le '~eeD meid ktijJle~ kon, .. Dat glUlt toch ge:au.
kehJk geooell, "aa tantwoord; 'rsag om eea juf.
vrouw eo lut baar meidenwerk doen."
Vl'OIf{er giOjleo de duchters 'an ImedeD (.... ida)

bakkere, ellljlen en derg@hjken dieDeDAla!~"oo~
meideo i tblne ,oelaD le licb d8llrtOtl te 'OO~DUID •
ze "ill"n hUlebolldatere "orden. ScbureD w~beD'
ecbrobben, boIInen, foei, dat rakeoen ~e be ede~
hAftrStIlDiLLief.t werden le geaelsc:bllpehme.

ZOO wordt door dat iD den tep gedrll" ..Dond~nrije
de "ere Id oDd~rlte boren geilend. lie meer aao-
lienhJlten ku~nen_ ,lfee~. voIJoeDde hulp mNt krij-
geD j en de miDdereD lijden deanood. hever lIf~e
dan de bAnden uit de mouw te IIttlkeD. Eo ~men
le dil!) later te troUWtID,dllDglUlt ipoedig allie puf
"er uit en loopen le ale dellen.
II er "el ooit een dWR,~r idea iD 't mpnacllelijk

brein bpJrekomen dlln die onderwljuvoedll yab deo
trgeDwlooldig~n tijd? Er ie slecbts éán etAnC! die
er ,,"I MJ ,"ut, die der oDderWlJzllre. En of' ook
zij eeo srrooter mllte nn lTelukIl"nietan dan hunDe
,oorga~gers eeo hiliY8 eeo" geleden, ook dat il nog
de """g, NIUIl' mate le booger klimmeo op de
maateclaappelijke ladder, 8ti.l8'~n ook hun lenne-
aorgeo.
.. UIII moeten de !meDlICben mlUlr dom lItij"D 1

"f)om,~ DUdat liefst niet, maar Wilt minder jreieenl.
Wie luillln aDders uw sloten eDgrechten uitbag.re-
ren, (~IJ OD~het ,.~d bebouwe~ en ecbapeD oppal-
."n) u~ plinten tUlmen, uw hDnen wallCben, a"
schoeoeD poetseDIl ZlI" dat (la minderIl mao rede-
hJk leleu en een beetje IChriJyen en rakeneQ kan.
Z~t lijD kinderen nOPg aaDden arbeid. Breqg uw
onderwijS meer in o'ereenatemming met deida,re-
h)kacbe bebOtfteD der menecbeD no groot ea klein.
Vorm [knlIppe emedeD, timmarlui, mtlideD, I Eu
,indt lI'a ondllr ae aeboolJ"uild fr bier otg,"D
met btlitenge"onen IIInlt'g, be lp hem ot dan
"OOtt, Tllrncombe Sanderl heeft het Indertijd j.iet
ultgt!drókL: " Ue ~roottl meerderheid der meofeheo
ie ..iet kDap ea lal bet ook DOOitwordliD." I
ZJO Ipretllt men in Hollaodf eli boe woed &op het

_{jn, al. men dell ....oorden ook in Z. Afri" tar
bIIrte '1IIm. Onle Detelige arb..id.k" •• tie blbbeD
"'1] '00. eeD jlroot dPeI aan onl onder"iJI le da keD.
Rigt dat onder .. i~ nur d.. bebOel~6der arb") <lude
k!1II8o' itl, en laaI. I i-mllDd Lo'~DliJn "f illtAl' ~nd
oDdllr"ezeD "ord."" en gij zult eeD beel eiDli lI1"or-
d~rd &ij4 iD de oplOl8log er no.

D. ~r Donald ROIl hetoft ger.ell'd, da' er op
on'se sendinfl&lCbolen yoor hoofd DOch hart Mti te
kriJllen i. j "elnu, men deele dao weinig doch dege-
lijke eo ,rondifle k-ennÏ8 mede, wat iedereeo iD dit
l",eD ta pu k'>mt, en lor~e ,ooral 'oor de ,or:1liDII'
del! bArten dOOl hét IUIDk,," ..keD ~all een cbtititaliJk
eL dlllljljhaam kAl'Iokter. ED iD plaa18 nD d. Zotu-
diDlfl3lik tegeo te W~rkIlD,helpe toD onderstu.DII mm
hur. eD! mllre haar b.!yorderllJIl Diet aU en aan bet
lI'eestehJIt maar Ooit l1li0 bet t.ijJelijk heil ODIer in-
bj()rhojC8Dan Rrb.--idendekl.....

Wur' bpt Enn'IlJie io lIJD Illi~..rbeid eDWIIAl-
beid wordt ,el~rd en op een pralc:tieche beoo-'"ning
er ,an wordt lIangfdroog ..n, daar ui eo moet ltet ook
,oor .dlt, ln~D de r.ell'ennj~lt~ g~volgeo ople,~eu. .
Het 18 ~ n"elen dat de Innguug ODin lenéliDI_
choleo, a""r&aJI Diet beantwoordeo -+1

G. J. WJU.& •
.\wrdten, 21 Aprill883,
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