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EQ\'ITA8LE, - ,

.mius.ruai. • Tflst.aattelaa"I;
OPGERIGT 1 OCTOBER 1844. e,

Kapitaal-Ingeschreven £25,000
KapisaaJ-Oeatort 6,000
Kapitaal-Oeatort, Opgeloopen

en Belegd... ':.. ... ... ... 4:0,000
,,,line., .itktaalel UA Ueaelen v..

r.line. ... '£'0,1'0
DIRECTIE.

:::,~~."--+-'H,.~.".rw~S T tt
. tiJl',lIod H&~D8IJC A:SBAB80N',lJddndant. I zijn, nlR:U' tiat rr- bi,ca

pike "IN F.x~'~, ,_ ,o. o the S'P~ .. • .~ '''g'go", "'" out , ""

. ClIort ill'tbe llbo'e w,ililnb:a~;I~:~ Een Biiee~komat, I van de le"'en.,':r/an het Comite i DE NIEUWE KIESWII!T. ,wor"dt, d,". " Elt'. n or:jb:.tl'l'islbaar, t~i', !:Il "', .;'lt
lJ!!leod."l'8 r"8i~encp, at J 1883 ftbe h S 'J" r'b h La b l' Y,' r. '. 'l'ol'I. be.aa,In:!1'chn.d, ....en niet Id I,. P'l",
;~~~~~:.~f:.~~~"~115:,~n, ll::~hold 'Furni. van et te ein osse le nd ouw /Ce,nootsehap,. za .Er.08&S'Il dit bladzal men ee~. ~V~Llgt VIlH.I.:?rJ

1

I<;n ~:Ii~.hOfft '~('u v')(); al het geld "':tt ""I\'~ ',s

thd d van bet, Wetsontwerp tot WIJZig lPg van ons 't . ", ~ \V" "1 .I .. tore. ge ou en wor en '1 '. !. , ,nl ge-~CVe1l . IJ 11'11 «u, voor h~t U) ... i;' ,

' I lcieSltel!le1 W:Jt door do Hegelwg 10 de aan- j k: 1.' I I . ~ "",OP WaENS' DAG riEN 13DE\N JUNIJ staande Parlementszitting zal wbrd~n iITge'l:o, po t~c..t(\ ('hlltrlitell. ll'1t W:;i;.~',I, b
f
,.,.

1.Jj}· . J diend. or het thanl, eoevele jarou na den !\eIVOO~I!, en BC OOn ~r m';€l' da Il ",." '~.' 'J":'cil

' . \ , . kan ZIJl! Ot:er hetgeen III !?"val van b"'sr,lc; ["I'J'lt. vorigen eu zoo kort, vóór den aanstaar ..IIID ,
TEN \2 UUR. .\ Ziekten tot den werkkring en den pli.:t r,li, '-~.

' \ oenauI, de tijd voor lalk een Wet is, VI)Ol-a1 DU gemAentebe8tullr behoort, erkell
ueu

wij J::"roe

I N DER A A D Z .kA L\. er in de Koloaie bitter 'Weiaig st.:.mmcn ten dat de Raad iu het beh&rti~en van ht::tgl'(:1l d~

, \ gunate van,een wijzigiug v, •.1 oua Kieesteleel meeste leden hun pligt achtten met IJver enG. L MEIRING, ·Sec'retaris. ';jn ._" .... bJijn ""., ue lij" de .m'g, k"",bt b~ft gobaod"d. Mao,b"" i, beem"
--------~-------__.-;---":'""---...;'-----+\------ en die naag verdieut.'naau"keorige over we- de waterkwestie ? Hoe mot do l'ioólkw<:8Ii

l
.?

PUBLIEK E VERK00 PIt\n 8. T W Y OIR 0 8 8 g;,. ... <J=' f.:. des r.",="". "at Hoo met, on ze strat eu ? Ikt Alolt,". R """"

ZEN ~EKENMEEsTiER IN DE KAAP· verder,~~{ thans publiek ~~m!t~ki.e 'ont'11ll'I'ft ·n...l van eeu witteu oiif<i"t, Y Jr P'OVaste en Losse GoedAiM.Jl.-+-".--~ SCHE HANDELSBANK), JrWp" nie~ iedereen zal btlh!lgon, en dat ri'-'('}lItcl~el I'.ijn plalJnen aange Yl'a:1c;.I, ID :"r om

Audit~ur van de K~p de Goede bet zeel' mogelijk: il om er hier en- clflJlr vuor de nitv()(,ri:.~ gl'l.J t· \'ILJ"", ,;;,' " .le
Hoop8paarbank en Stellenbos- bet een en ander i,p te viud-n wat Voor kunst. N.l':c"",',: "at{~ cisch gcp:;., ij is let "',I

sche I.iistricts Ban\k (Beperkt) verhetering vatbaar i~, dat spreekt vsn zt:lf. I :;t<11at-b~ ou.Iereiu.i nw llUI:';SII.'lllt,_PII cr

\. W.iJ.·erkeJl.nen e.chter gaarno dat bet ~p ons eeu I~chijlJt w"i[lig kan!!. dat, men alici~re str~ten
Auditeert en Maakt Bo~n 'en Reke- vriJ gllllllhgen Indruk maakt, en w~1 omdat er even goed zal ile Lor!) eu. ZIJn ° I;en eu 1<)llg~n

nmoen op. '\ ' t:· . hd' 'k di vol at.,( te kriJ'n'en iu den zotnor en .1, dó7 vooreen geen nieu wig e en In voor omen le ... u u Nr eu
CQllecleertRente en R8~riingen. door aommigen .. it partiizncht ge"enscbt woe- modder te plessen iu den wiuter, zijn Dcn'g'.'lt~,o

Negotieert Leeningen. I den maar ltellig meer Icwaad dan good, roudan te dressereu op het analyseren van slanken,.Koopt en Verkoont Aandeden. I '" d 1 b " .
i: doen, en' ten tweede omdat over het geheel zoon s WIJ en e ou" e "er ~'lgUI,t plflgt té d -cn,

Huis-, I/uur en Algemeen; Agent. <Ju_Is men er gel,1 toe Leeft-I\I.lu lp dfl'ui,'nn\ genomen, en zonder dat wij over elke wijzi:;ing L,Burmester's Ch a inbers der tegenwoordige Kieswet ons oordeel willen en zich met branjewiJl; tu wa, ..;('Uell LHJ ",';)r,,~
, uitspreken, de regeling der kiesni9t~ikten OUR aan water, dat is Iwt wat. meu hi,'r :"111 del

ADpERLEYSTRA4-T. tamelijk billijk' toescbijnt, Voor de ver. Kaaptftad voor zich ziet t.enzij Je l<;~"11 Lell;r
" II l' k u U I' I , .~II' ~ cl' h t t I' RIl d . .., worden' , .. " " 1 U D \n. meer erlng van e aan Il aa.: s e on zien \'rIJ I .

, niet v6tJl reden, on bet Zon olla niet "cr wonde. Nn weten wij beel goM dat, \'erb[-[t'ri~g dLrJunij 11.- W~lIinl!'ton; SlajltoMen pn ~()~ij8n VAli ! k h
P. S. Briok,-alslao ~ CeijJiers, Af· ren als het stellen van vier in plants ran dlie stalilza en ier goen ligte tafl.k is, eli dat men

Ail\~eTII. i leden Voor ulke kreits bniten die van Griqua. dwaas zou doeu lDet tt· mC"'Il('[] dat ('(,n vtra!]."Il.-Noorder (Onder) Paftrl, Vute',en Lo,!" id' . h t t I I G
Oo~d~r'n, dpn ill~(}I,. bo~del Vltn laod \Vest. mecrendeals ropt het doel gem>;ákt cnDI\' In e se Bt' ?an ons '-'m('Cntl'LêbtU'~

A. J. F. duT"it &:00,,-, was om Grillj,llfl.laud West een' vcrmepr' de z!lken als olet een toover&la~ I;an V("u'ldp-"",
"ll.-StelhHlboscb, Loalld Oo"der.n, io den d . ,MII (I[' gevoelen OlJze kl,crs lJid dltt \ rl'" '<,,"Lj.!'MII.iiCnerd~o boMdeI 1'1\0 CAr,1 Muhe. erlllg', en toch naar evenrE'digbeid geen ,. •

feld,-p, J. Bosman, Atalll~6r. i RI te g,loote vermeerdering, te geven. Bestnur een radikale f"UL mOP! bt',;ta3" al, Jl'
" 13.-Stellenb,,~cb, HRndelnoorrBlld, .."z~ in d~n Wat du W I \" nl1rp'toee~(<,r, 7.0uJer snd"r.; dan nis 1",'.)'-'11', riusolv. b.'edd VRn IJllni~1 Hoffma.n Jr,- ,et"evel){ e crg;den,,~ h.trd, _

J. Mad.r & Cn., Afslal(el'l!. " Bchijut het OI>S gean onver8tan,li~B mRat. '"IJ Jf:n I{Aa j "~rvall.;,'n te "'ol'lt'u, ZG) flnar" 13.- ". eliinlftOD, Va.~t_ O<)ed~r.n, Huillrllad, enl. I. , I ht' ""
re",el om de gl'ellzen der afdeelillzeu ell ti"I' wc;; IGln f:i<l:1U. S P niPt Vil! flUI it liJk <I,.t 1'1

iII deubut!dlll fan wijlen m ..jllhrouw ~

H. E. L. oehner. kiesdistrikteu die zij uitmake'l of wanrto::! z'jj I mik een staat van zak.",u l!l,t u08f I nI'l Let
" ](.- W;'g',mmnl{tlrnlei, W"llinlrtox:, 'Vijn- be:: ,;>fun, te doeo zam&n valleu. lfen II ect: Hi'slunr guell, uf zoo goo..l Rls he. IJ, :u>lereplaatl! in den I/lsolv. bo~d ..1 van n J i

Kriegler,-J. F. P ..n!1 &; Co" At welke kll\gten el' dIkwijls zijn op..('eg-~IJ 'Ol'c'!" verallt,'oordeliJI, Ilej.j' heeft dan el:, a;! J, .. r.!~ !.

slA)rer8. f h d I f' I' , : lij ~II dat cen \'l-r.utwoot.lel, kl!C'ld ':, ~ ," 14.-.:IIII'me8bury, Losse Goedereu in dpn in. I et ver et' elI VR'! etln a ,lee l!I;{, zoo:IL1 Ml Ill' I. , :,C:it.

solventen boedel vl\n B. lt E. vali I bur'g', in stukjes tot drie of vier kies:listrikkn tien !'M,!sl ...cleu I-(cJeel,j bilter wci"i;; \'i',l:lrJ I'?
f)omaru8,-J. W. Moorret>8, Jr" ct Co., heh d DI·.l , \VI'" dl't "oeldell <on I]n,' Inl,' k cl tt ..

- Afslllllers. t ooren e. aar ec Iter, In lien tegenwoOJ'di. ~ • v '~j li I (.u \Y:!reu ale-
" H,-:\1Rlmtl8bury, VR8tlloed in den in6()lvellten gen toeBtalld der I\olouie, afuuelingeu, zoornin I~den va' .• dell StuJeliJ~ell H.aad ,ii .. ill ,lu lij I er

~dd Vlln W. J. Vos,J. W. Moorrees, als ki slist 'kt t j d J Voor "':Ilen um ctlllbez>l.ligJ UilVOCI'tll,(llJcwiud• Jr., • Co., Afsllllll!rS. e l rI {ln geel s ou verau er 0 ,gr'ellzen

" 14.-IO"pmutsatatie, OMen en Pllllrden, van knnnen behonden, en men niet altijd bij- hd nit Unrg-emcester eli vOJrziLte's der CJ[lJi:(.,
~ .M. Willems8,-J. Mader & Cu. Al- k . fJ I' h .' '. l'U"la"" "., te b,.Lb II G I. I 1 I

I , ma eu eener Dlenwe a . !:e Ing, cblJ een WIJZI !,-o ,,'_'U. .:u e. cuet:lIJ '-'Ii ("1 ",'ze8.11\1'''1'8. , . . ,
" 14,-Klnpmuustatie, Os.~·n en Pftard'>n V!ln ging der kieadi.~trikten m~ken (Jf zich Rall de }',e.-sto 1II11i1st.er, die de tekorlkorni,';eq onzer

Wilbelm d~ Villiers,-lJe VilJiel'8 bestaande d . k' j' f, ,',_ L i I'AfJl'eiitl"s~ ien t,·u deelt) da'n'aa'l t) -cl. 'tFaur" & Co., AfslHll'ers. greDzen el les IS r ... teu u.uU ell, ...., • ",'
" ló,-Khp'llut8stlltitl,08.J!"n vlln C. van ClIller,- kan, is het vOol'deel wat men hier van U'ekt teu! Jat 1,IJ huJsbtlamotcll ,ds VO',"'/.m,,,, ;I( bben,

1• J, Mad~r & Co .• AtsllljlersJ. . deele vau tijdelijken a.ard, IJlUlr het dUllkbeel1 i zoud"lI wij heL lJi",l Olll·"",I':iIll" achtc" ~Oó h, t" i},-K lapmutMtau~, OS8~n VIln • II, Enshn. , : . , ., '

AZOOIl,-J. S. Marai8 & Co., Afslsg-erB. om bet 1.1' sstelsel te wijzigeu ill d(l \Y ctgeveude I hoof.l vali hel St'l,II!lx:~1 uu,· .lllIer i,l)'1 p'J.J\le
" Hi.-\\'elltngton, Ossen vlln O. R"ssouw,- Ver"adel'ing het tt.,·, I. I op e~1l ",jlo v('rkrecg' 1V1lllrJool' hij ze uldMalan & Oallierp, AfslR~ers. ,., eers or spraatC 18 geura~t:. :
" 15. -WeJlinji.ton, Vut!l'oe~. en I\IIlldp~IAn" in door de vertegenwDJrdigers vall CJanwilliam, lionter Ran ue:l lta.ad was verschul.llgd, maar

deo l:oedel .-an Wijlen J. J. hIRllln J naar wier 00 cl 1 Cl' . t k' J' 'I. tt',:ge, on.!r dezoll epu ig,'ral'lto all:! verlul '0'F.ZOOD;-J.F. Ptlntz&·Co., Afs11l1!8r8. r ce a VltllaOeUnpll' 1"'&18([1,.;1 . "L
" 17.-PijpL" p, HRrtebst'st.rivier,nRbi.l K ..nbllrdt mOf'st nitmakell, twijfelen wij lliot of het, ,\1 i, \\'óurcli:.!(·r celler hoogerp. magl -die del' I\et:'c.

Lev ..nde Have,vl\nBrussel en Voskule, nistelie 7al eroveraangeVlillen wor,len ,dHt hd, ,in;.!-optrad, M"'l.' dit d'<lIl'~~late~1 riJD Wc)-F. w. C. L',xtnn, Ar8lHger .

'" 20.-IJIidont.ein, Bfd. Tulbagb, Levende H"te, juist deze twee distrikten, dio h,..i,len Vo')r groo.: ilJ allon gcval \'11U oar,l"el dat het 1I'C:f \'Cc I
LoaM Ooede ....n, enz.. ir deu j"8olv. LI' d b h I b t 'J J ' t

ten u Oei, oor e oorlijke aanweDding der eer 2:'"n gaa" cn III 'Jl' ,IRa [l~ eCI'I"(oboedel fRn H. J. en J. 'V. VRn Zijl,- I
lJ. O,rson, Arsla~er. Besproeijingswet en der Voor be'prDeiji!lf(' dOiJr, mid ,id-is om de 2: .. 1;,." J" ..r I'<'<lelijk L,' k,il~:"!I,

" !!0.-Noórder PaArl, Va8te en LOM" G')ederen, het PlirlemenL brBtem'~e geld(.rt vatiJaal' ziJ 'II. i als meu LieI' een U;t vuer"lld Bewio,j Ita I mt;[ill d~n iU8olv. boedel fall 1. J d~ Vol. I
li~r6, O. T.zn.,-Oe Villiers, Fliure & zamBn laat. Zou intusscuen do zaak niet gevoIt. I eigen v"rant woordelij !dll'id, cu m"t iern:l!Jd

Co., At81lljlers. deu knunen worden door Namaquall\lld biJ" aao het IlOafd el' van oi" zich geheel Hall zijn" ~().-"'OtC"lIter, 08.J!en vaD L. S. ErllsmU8,- ,

De VOl!& I heron, Afalaller,. Clanwilliam iu te lijveu? Het lijkt lI~rg,ills: r;tadt;pligt"11 w:iddl'. Zoo als de zakel! tLaDI
" 26.-Piq uetberjr, Vaste en Los~., Oc."deren van naar. dat .thans tweo leden nes Pal'lelt: elJ t:i : staalt bede de Bn r'Il"rnei:8Lcr ,,,"C,, \\','rkel I)kK,)el~r & O,erbeek,-E. H. v. NlIor.

den, Afallljl.,r. feitelijk door een Maatschappij lZiJkoten worden. gO/iii; 'cu ,,"auw, iiJh:s ambrsp:it;teu, cu ie

J

-== ...:±:::!.. ,;=t.tUs..'.L'.I:'hliZ.I!:N * De ~erte.(enwoordigillg der Kaapi>cbe Univer, u1emaa,j er aanspmkelij" .ocr als ,i" zaken

siteit is iets waar heel wat tegen iugaLra:;rt kan iu het riet worden gl'stnur'].
rlln 7 en 8 JUnJl)", 1883. 'I L. I' 1 1

worden. Het is de v raag, of men hier IWI ~edall.n . ct was met lid 00:5 111);'OP 'al II',! .er o.£ ., d. £ 8. d. I ' d G J
A ~rd"pp"len,pr. 3 b8. 0 9' 0 - 0 9 0 heeft met de Uni versiteit tot een corporatie te "en Jaar ollga:.rlltl l C'rnce[Jlewel \'lW ,CIl

Appelen, per 100 0 3 3 - 0 3 10 maken, en, daa, r de zittingen van den P"aad niet, I hoer ::::c.. nl.tlu cr doe)r za;':';IJ, gaal,i. Ulll ,d,ieRollnen, per 3 bs.... 1 14 6 - 2 lO 0 \.,. I

Buler, per lb. 0 2 3 - 0 9. 3 pnbll' '. I" II d L' .. I' h" • et somml~e gcrnf'tJilteu ver, ,,,sir],, t O"SC liJDt- 0", z Jl', zn cn e "lezers vnj We In C" I
Bloemkool, 0 0 3i- 0 0 3i bl' dL' t I h' I .. boven de vroegere wa",. zij ollde,- lel'f ;"11, <liltJ:ijeren, per 100 0 16 IJ - 0 19 0 In e ""eZen mpa en. ntussc en uc Ite.n WIJ;
/
' d t k 0 2 Il 0 0 d k' lIS gee" bewijs dat zij iu 00 UC'bt,;.Rlde b, b,,, f{elJ',en en, per su... - 3 e Zal!. Diet van dl\t belang, .-lat bet al of nietl ' , ,
Oanzen,per8tuk 0 3 6 - 0 3 6 . I werkclIJb: voorzlCt, Illaar alle~'l dill ZII mel deHoender8, per stuk ... 0 1 2 - 0 2 3 behouden Van het lid Voor de U uiversit"it op ktk

, I zar", "o::Jaa was di'j alle werk I'a', ouzen
Kool, per stu ... 0 0 1 - 0 0 2t db" '"
Kalveren, 0 14 6 _ 0 14 6 DOtl oor eelovcr et geheel der 'Vet veel in~loed

Limoenen, per 100 •.• 0 li 0 - 0 5 0 zou oef.men. In Griqualand Oost zal het onge.Mielie8, per 3 boa. ... 0 e 0 _ 0 6 0
Pompoenen, per stuk 0 () li _ 0 0 8
PatIlttas, per :l bso 0 e 4 - 0 (l 10
Peren, per 100 0 4 Jl - v 8 8
Prei, per boa. 0 0 li- OOIt
p ..terselie, 0 0 2 - 0 0 2
R"pen per b08. 0 0 ] t- 0 0 li
lhdijzen, 0 0 1 - 0 0 1
Ri8jes, ptlr lot U 2 6 - 0 2 6
Selderij, per boe..... 0 0 1'- 0 0 IJ
TomAtoes, 0 1 0 - 0 1 0
Uijsn, ••• 0 ó 0 - 0 7 1
\\' orteIen, per l:.os... 0 0 It- 0 0 1*
Zuurlimoenen, 0 2 3 - 0 2 3,

1

DonderJRjl, 7 Junij, 2 \VlIil'en8, en 13 Kllrren.
Vrijdaji.', 8 do. ó do. 6 du.
_5=== A:2Z _ ====

~, ·daf ·,'tut -~~n
(';=> , tell en SCI':lver/?", iilJ9'

& Co. had mOf'te:1 "fbé~

VI Wel·Edt'le Heeten
SAUL SflLOlolO., L. W. V., V oorzitter,

1.A. Ro.UT,rON. jj' K. TaIlOOOLD.1.L M. !lJtOWN. , ,L. P. CAUVIN.
W. O. A.IlDhsoN. R. H. AaDKAlfL
J. A.. R&JD. .w, MusH.

At1D .uN.
De Heereu

B. VA." bT4VEaU en Eo G. AIIPlU.1lf8.

Af4eel1a1 Iban4.
Voor bet nr.elteren VIlli Ollleer_nde en RMnnde

Ooedtrrn ttren Sobade of Verli.s door BraDd'
Kiaik08 .. orde .. aauII.Dollle" tegen de lugwte ta,;e.
no, .n YoorstelleD oomiddelijk overwolPo eD be~lilt

Af4eelhag Trust.
Voor het Admmi8treren en Bebt'errD van Boedel'

ea audne P.n.ien, ala EZ8CuttUren, Unr.toren
.Admlniatratellfll, V oogrlt'1I IJl A"eoten. Voor ........
'111 liber.al.-Sp~ciaJ~ sobikkiDgen &00 die yerlengd
WIden.
lfloOfdkantoor; St. Georl(81lnat. K~aplt.dl Xan.

toor uren: 9 ,.w. tot t n.m.

High Sberilf's Olice, 4th

CAPE TOlvN.
la ~e Suit bet "een A. OHL,aDN &; Oo., Plaintl1b,

and EDMV!(DGQODALL, Q!!foodaot.

IN eXO!Clltion of tbll Jud@ent of .tbe Supreme
Colin in the abo'e Sui~ a 881l! wIll be be~d .t

lJefendaut'. residenee Queea'. 'Hotel, OD Saturdll1,
tbe 16th da., of J uo...,' 1883, ot tbe following, ,is.:-
Hotel-Fu1'Iuture, Bar Room ~PlJuillitea, &:c, &c.

, JAMjES M. CROSUY,
t High Sheriff.

, Hillh Sberilf's Dfice,
,th J uoe, 1883.

CAPE TOWN,

",ur nBB 1;0STBABI!l

In tbe Suit between FUDE8IcJr 8. nI~LI~JG, Liqui .
dator ol firm Boacrrsar' & 00., Plaintiff, and
ROBERT WARNER and JAl.t:K8 M. HOBIIt, trading'
18 H. W ARNIIR ~ Ce., D@timd"nt8.

I
N Execution of tbe J~dgment ot. tbs Supre~e

Coart in the abon SUlt, a Sale Will be held In
Barrack·street,oa M,ondfty, tbe Iêth dlly ot 'June,
1883, of tb8 following, "il. :-Oeoel'lll M ..rcbaJldi • .,.

JAMI$ M. CROSBY,
: ' Higb Sberilf.

Hijfb Sb ...rilf's Oflice, '
4th JUDe, 1883.

NOORDER PAARL.
In den Jnsolventen Boedel van IBu~ J.A008UI

DI VILLIERS, O.T.Zoou. -\iAgeDturen door de gehee:e Kolonie !!en fn io den
Vrijltaat.

DE Ondergeteekende, in zijne betrekking als
Curator in boverlgomelden Boedel, zal

Pu bliek doen Verkoopen,

OP WOENSDAG, 20 DEZER,
UNION BANK,

ST. GEORCESTRAAT, KAAPSTAD,
(GEVESTIGD IN 1847)
DEZE Bank staat Renten toe tegen

3 percent per jaar op de Vlot-
tende Balansen der differente Inleg-
gers van niet minder dan £100 in elke
maand, en op Vaste Deposita tegen
toentarief, dat bij 'aanvraag te verne-
men is.

De Bank diskont~Ft dagelijks ge-
approbeerd papier, koopt en verkoopt
Buitenlandsche Traites en -Wisselbrie-
Yen, geeft Voorschotten op Versche-
pingen van Producten, reikt Krediet-
brieven uit voor het verkoopen van
Jadi.rl_gen,enz., en doet alle soorten
nn Bankierswerk.

AOENTEN TE LONDEN,
AI,T,TANOE BANK,'LOTHBURY.

;ALEXANDER BROWN, KlIlI8ier.
-Koloniale \\ eeskamf'r en TrU8

~1aatschappy.

------ ---, --------------~-----
• ME r RUIM BONUS,

Dea I,nsolveDts Erf, thana b, woond door den
'H(er P. WETHIUR, gelegen ala boven gemeld.
zijnde gedeelte vaq de plaats EENDRACHT,
langs de MninItraat, met bet daaropstaand
welingerigt Woonbuia. Kelder, ~tal, Wagen.
hn-is en Smidlwinkel, alleB or.der IJ1.orl'n Daken
en in goedo orde, zijnde niet lang goleden geheel
yernienwd.

Het Eigendom is beplllnt mot cil'ca J 0,000
Wijngaar'dstokken in volle dragL eu all6 lUO!'.
teu \ ruchtboomen en hetft regt op Wawr ait
het ReBervoir. ( .

LO::;SE GOEUEH.EN ;
2 Kasten w~arvan een een prachtige Mahonie.'

houteIl Kitst is. 2 frRaijQ IJ zeren LedekalJtoll, 1
doziju :'ti"kboutell S~len, 1 do. Amerikaan.
sche do., 1 Onmrny TRfel, \Vusch. <:11 KleedtRfds,
Spiegel" Kenkellg'erllf'dscliap, Glas. Oil Aal'de,
werk, t'UZ:-.

DISTRICT OF WORCESTER.,
ID th'e S1it between JOHA!f I1EN"QRIll' BKRNHARDI,

Plallltilf, and FRKDRBICK :1.~OIIilU8 ARl'IOLDUI!
TUBK, lJ~lendftnt. '

IN ~x~eutiolJ of the Judg~eot of .tbe Supreme
G1urt iD the above Snit, a MIe Wlf! be heU At

L·puwfooteir-, in Mid lJj@ttic:t, OD Tu~eday, tbe
19tb dAy ot June, 1883, of tbe L!0lluwi~1Il, ...iJ ;-ll
Mul~e, HlI'rneM tllr 10 Mules, I J.luok '''al('(ln.

JAMES M. CROSBY,
i High Sherif'.

Hillb Sh~rifi'8 Ufflce, 7th June; 1883.

----------- -----
/lISTlUCT OF TUrJBAOH.

--,
In tbe Suit between II~YN'S MAl'HKW .\: Co" Pl.in.

tills, RIJd JOHN O. Ht:RFlJRD~ Defendnnt.

IN Ex~cu[jon ot tbl'l Judgm~nt or the Supreme
COllIt in the above Suit, II @III$will be hel4 lit tb~

lo Ert," r..sidei:ce of d.foudpllt, du FridAY, tbe :!2od
day of Jun., J88.3, of tbe fullo"'ing, viz :-2 p"irs
Ilrey 11orsel, and Olher Li ve Stoelt j 1 Cnrt and
HarneM; 1 Pouy lCarri'lll! l\l,d llftrnees.

JA.:I1ES M. CROSBY,
Hil!'b Sh,ri.r.

J. F. P. PEROLD,
Eeuig Curator.

VOORl'~ ;
1Smids ~laasbalg.2 Aaltbeeldpll,2 Sobroeven,

2 JJmadsuijderl!, 1 lot IJzel'wl'rk, I do.'Smid8~
g~reedschap, 1 do. Boutjes tln nog eOlligo arti-
kelen.

Hijl'b Sberill's Office,
7tb J UO., 1883.

. - - '-.-- - --,-:-. CAPj.; TO\\ N.:-OPGERrGT Paarl, 7 J Ilnij 1883 .

né Villiers,Faure & Oo"Afsla,gers,In the Suit betwe6n Ex<,cutorl lnte HENRY CRroR.
TON,Piaio,tiffs,and \\iILLIAM H~::-.'liYC8IOHTON,
lJet~nd8nt.

DEN :\IAA RT,11 1856
.Kn, ••'nll' £~O.O .. O.TOT het Adn,i"i.t,~rel! van Ei~.ndommel! en Ro.

d.I. " .....rtoe dr:te!", wettig Zltl IVO' d." aangnttlid
al. Leeoharen, A..tmini,tratt'uren, VO:l2dtD, Clll
toreD, Trulteu en AgehteD.

DIBI!CTBUIlEli'
De WeI·Ed.br. K L.<\NI>SBEllO, VOQrzit'er

" 1- p. CAUVIN.
J". rORTER.

" M. S. V4N' DER BIJL.
" H. M. ARDERNE.

\V.J,HN DSY~~N.
" W. :\1.. M. FAR-'IER, L.W.V.

N.1/.-J)~ LOSSE UOEIJEIIF.v wIltIl V",.l;ocht
M(>r<l~~1 u'n dl' ~Vo"in.'7 vall Jp" JU"',{"tlt( "lJ WAR,';-
1.\'-lJKV·WEG," en de V.I:i1'8 (lORlJEREN op
de l'laut8 :;;ch'e.

IN exrcutioD ot the J ?d.gment of ~he Supreme
Guurt in Ibe Roofe SUIl, a sltle wdl btl h~ld on

l'arllds, on' Slllurdlly, tbs 23rd day of JUD~, 1883,
of !be toilDwing, '11 :-2 SeLs-Silver mounted Car.
riage Harne@8. DI~ " li ilit Jl II'ltI K 1:t\"

" rO'.4KSVIUK\i •."
,.

JAMES M. CROSBY,
Higb Sbeliff.

Higb Sberii's Office, 7th JIJne, ~883.

DE InteáenÏ'n1l op dit blad 18 in d,ll Stad
£1 lGd. en ,~ de Buit""distrikten £2 4., pt'r

ja.ar.1;r,(Jrililoelaalo'7.(Jl'. .Aan eiken intrekenaal
iI';mit'1> urie 'olie blade/l P' r l\ e~k tOl'gezondrn .

DISTRIKT PAARL.4('onllua •••
D. Wel·i:d. Heer J. C: Honl ErR,

•, "D. P. KRYNAUW.
Pen~lnen die 'yerlauj{eud zyn hen B&ntp8trlJec

• allen gelipyer. hen te bpl)oemeo en 811nt... tell.n al!
.. Het Cclle!!i~ "an Dirt:rt,euren van de Enloniak
JJ".,6Itamer en Trust .'lJaatsrlloppy.
A"' Da IUlolyeu!e Tak zal be~tit'rd "orden door

tieD 8oeret.ri •. 'Oor ~ieD8 d.de.n de .:I1aatlebapPJ "er
aDt .. oordelJ'k ,al zyn;

De Oireetenreo kom.nolken Donderdag breen te
11 Ur., tot bp! v~lfigteD vau b.zi;rh.deo.

Kaotoor.-Kam.r Gebouwen, 3, Krrkplfin.

G. W. ~TEYTLER, &eretara.

o

III ZIIke tWl8cben WILLIAM I!UMPRlUES, Ei8cber,'eo
H nwBIJC NICOLAAS BASSON"Verweerder.

IN Ex@cutie van Odwijade VRn het Hoog Oerell'ta.
bot iu de bovengemelde Zaal(, zal V.rkooJllDg

word!!n gebouden Ran d~ woning v~n ,erweerd6r, op
Eikenboom, in h.t gez8jlde Di8triktl op VrijdIljl', den
15dtln Junij 1883, VBD bet volgerde, nameliJk:-
1 Wagen, enz" Huisraad. '

JAMES M; CROSBY,
; Opperbaljuw.

KAntoor 'JRn den'Opperbaljuw,
'den JUDij, 1883.

----_
Agenten voor de "Zuid-Afrikaan

en Volksvriend."
Alice
Aliwal Noord

• Oeo. Murrav.
n. C. Vno' Zijl.

• W. A. Joubert.
P. Teske:

• H, S. Viljoen.
D. Kriel.

- D. H. Viljoen.
S. PQ8tWft.

• J. L. Knobel. '
- C. J. v. d. Merwe, C.zn.
• lt. C. de Villiers.

A. VRn Reenen.
• J. J. J. vau Hensbur;;-.
- J. IT. Nnrjl'arb.

P. F. Lindenherg.
l:l. W. VROWiik.

• J. J. le Roex,l'. du P.I.
• Oeo. Hodgson.
• "Executeurskllmer & Tl'U8t

MaatscbHppij.
Oeorjl'e J. Kretzen.
Ooudine • T. C, Botha. Jr.
Grllllff·Reinet P. A. LuckhotJ.
Heidelberg. • P. W. J. Ba8mRn.
Humllnsdorp • H. Chase.
Bupe Town· • 111. C. Louw.
Hllnover • C. Nathan.
Hopefield n. M. Slabber.
Jacobsdal KI"rck en De VillieTII.
Korllonalsnd • O. Scb()nken.
Kroonstad • - H. J. Morkel.
Krakeelrivier - Il!'n. L. Ferreira.
Ladysmitb (Riversdale) A. O. H. van Velden
Lady Grey (Ahwal N.) CJ, C. Oloete.
Maraisburg . - n. F. Marllis.
Malmesbury. J. J. 1'''11 Aarde.

C. de Greeff, D.zn.
Middelburji.'. - Ju. Bennie.
Murraysburg - J. J. J. Maritz.
M088elbaai • - E. Meyer, N.ZD.
Maclean
~Iontagu
Moorree8burg
Naml -
Namaqualand
Nazareth
OiitRnt8rizier
Oudtshoorn.
Philndelpbia
Philipetowo

Avontuur •
Beaufort West
Bethulie
nosbof
Brits town •
BllIgersdorp-
Colesberg -
CC1'es -

en Oaletlon
Calvinia
Cradock
Clanwilliam,
Durban
Diamantvelden
Franschboek
Fraserburg •
Fauresmith.

twijfeld, en niet zonder reden, verstoordheid is er I{C.{'[l h,::il in CClJ staat rao 1;,:,C,' \Iallr

w,'kken, dat bet bij de nieuwe kieswet lJiet het het bebeer Jel' gemeeut~1J li iL'~ zoo j.:éll gdd

regt erlangt om ,ertegenwoordigllrs naar bet is dat men cr naast het b~gillsel van ,>crt, :':"0'

Parlement te zeoden. IntU8Schen zal ieJerotln wool'dig-ing ook dat \'an ,e':n v!'ralJtwocJr k-
erkennen dat be~ moeijeJijk waa om een Voor. hei J in strengeren zin vindt dan zij duor ,er.

stel biertoe in de Wet op te nemen nn er over tegeuwoordiging op zich zelf wordt m,;, .;c.
d K· 1 k h brlIgt " en wiJ' 7.iJ·n cr zeker ,>an Jat ":ii IJlt'ne l'1 zoo vee westi.·s angende zijn j e~daar

IJier vroeget· meer verantwuor,J.:lijUI,'!J ::I'll.der geen· strijd tusscben Oost en West meer

-------
DE PAARLSCHE KAAPSTAD.

,I" •• eI .bs8rutie el TrastDlaabdlappij ID Z.ke tU8llChen A.ORLasoN & Cp., :Eiachm,

EDIlUND OOODALL, Verweerder.Westelijke Provincie Bank Gebouw.

I
N Executie 'an Gewijsle 'fan he~ Hool!' Oere~tI!.

bof in de bo,enjlemelde Zaak, :1111V!!rkooplng
"orden gehouden lIan de woning van ~~n verweerder,
QlI8eDI Hotel, op Zaturdajl, den 16Gen Junij 1883,
JAn bet ,olgende, nIlmeiijk :-Holelmllubelen, B.,.
noodigdhedell voor een buffetklImer,. enz" enJ.

JAMES M. CROSBY,
Opperbalju".

iOpgerigt den laten Octoo~r 1873.

KAPITAAL £40000.
DIJl.f:CTEUJl.EII :

De Wel.Edele heerJ. J. ALBIRTIJB, \'oolZitter.
De Wel·Ellele heeren

Jl ALBIBTIJIf' I A J Roos,
E G fu:TI&J', B P DU PU88Ia,'
D 0 HOUJ[. J F MARAI8,
D M.4liJ., A P ID' F. A. HERBSTJ

KAntoor uo den Opperbaljuw,
4den Junij, ]883.

l(AAPSTAD.

In Zake t081ch8n FRKDlt8ICK n. BIRJ:.ING. Liquida.
t-ar YaD de firma BoaCHI!BT & (Jo., Eiach'r, en
ROBUT W ARN!D en JAMRtl 111., lIoRN, hande.
lend~ BI8 R, WARNRB &: CQ" Ver.eerderea.

IN Executie van Oewijade vsn het Hool!' G6regts-
hot in de bove['g~m.lde Zaak, ,,,1 Verkooping

wordeu Ilehouden in de Kazerne.strllllt:, op Ma8nda!!"
den 18den Jllnii, 1883, vat. het ,olfl'llnde, nam.;-
Algemeene Winkelgoederen. '

JAMES M. CROSBY,
0pp8l'bllljuw.

BBABDDEPARTEMENT.
Eersten Minister ken merkt, en dus ml"g rl'pen

zijner voorgangers vermeed. 0117('': i"z;eosAANZOEKEN voor de Verze~erillg fan Los.
tD Vutgoed tegell ,erlies of echade door

Brand zollen d.gelijks ontvangen en Polissen uit.
eerejkl "orden op teer voordeelige termen.

TRl1STDEP ARTE.MENT.
Voor de Amini.tratie en berl'ddering VBI'

Boedels en Auder eigendom, als Executeureu.
Cur. Ioren, Redderaarl, VoogdeR of Agenten, op
de libuaalste ,oor.aardtn.

Belef!nigeo toegeslun op Eerste V~rband .-an
VIltgoed.

Dir.cteur8o komen elker 'Wo.nsdag bijeen Voor In
~ligheden.

KaDtoor ,an den Opperbalju <IV,

'den Junij, 1883.

STUUR.

DISTRIKT WORCESTER.
• A. J. Joubeh, W.ao.
• O. W. n. Rust.
• A. van Velden.

J. 0, Fill8Cber,
P. J. Naudé.

• S. p, .-an Ellewee.
H. VRn der Spuij.
A. S{Hlnlller.

• D.}', Berrangá.

!T. Roos, T,ZD.

, D, J. A. van der SpUlj
Potcbefetroom • C. M. DouthWllite.
Pretorill • _ FRure.
Pearston - A. J. Myburgh.
Piquetberg • • J. Domwe. '
Porterville O~O. L8ur~!:Jce &;·Co.
Pne8kn P. J. ""n der Merwe. Jr.
Prins .Albert J. ~fcDermid.

In Zake tallCb~n HRYN ES, MATIIlIW.t Co., Ei.chera, Ri,eredale L. H . .Meurant.
' 'n JOIIN O. HURFIRD, Verweerdu. ; Richmond - J. L. Conradie.

IN Ezecutie nn O""ii.de vlln bet H""", Oerel>'" Robert!!On • J. A. Ne~thling.
~,.... " Riebeek Weat F HU&louwhot in de h<>Jenlfemelde ZARk, 181 :Verkoopinl!' Riebakakllateel. _ D: Krille. .

"orden g_houd"n op het" Ert," de woning flltl den BomeNet 'Vest • J ohlln ThAlmillAAn
verweerder, op Vrijdftll, den 22sten Jun~ 1883, nn Stellenboscb • W. J. de Kock. '
bit 'oljlt'nde, namelijk :-2 pllreo aebiIilmeJ paar- ( J, H. II, Rossouw
d..D eo and., Levende Have, 1 Rar en twg, 1 Pony Steynsburg - • E M
caniAge en tuig. - erw. . P. A. C,lo .I'e.

JAMES M CRA", Y Swellendam - O. Reinecke.. •. ~B, "'-I' h baai J C S ho L' OH Qan II . . tep an.
PP'lUOJj.",. Scbietfonteio;. _ Sterrenberg.Montan Tak.' K'Dtoor Uil den OpperbaljDw, Sutherland. W. F, MRritz.A EUVRARD. J B 7den Junij 1883. , S

P.., , ~., t'stuurd.,. omeTllet Oo.t J. H. Holmeyr

Tulbajrh H. FlIgan. (A.gelltlchap te Kaapstad. KAAPSTA.D. Tarkaatad • GIVl. J. Taylor.
DEKAAPVBGOEDEHOOPBANK(BEPERK1') , Uitenh8.ji.'1! _ O. de Korte. ,

De B.nk geeft renten op Vute Deposita, Iu Zake tn8llCbeD d& Executeuren nn "iJl~D HKN~Y Utrecbt (Tl'llnevaal) • R. L. NeethlinR'.
nrdiacoateeri dagelijks goedgekenrd. will88ls CBIGBTeJr, Eiecb"rs en WILLIAM Hl!,..~~r CBlOU. Van der Byl'~ Kraal, P.O- D. J, Ml\ri~, Jr.
en oudemeemt all. gewoDe BankbeAigbeid. bei- TON, Verweerder. : Vt'ntersburg lJ, P. v. d. Hllve .
de aan het Hoofclkauioor ell de Talcken. IN EX~lltj8 vaD Oe19'ijl<le nn ht't 1'100' Oerejfta_ V!lIier,'«lorp - ' Vr. Ronx.De Di......- k bOo Di d bof III de boyeDjCemelde Zaak, Iftl 'lerllOopinjl' VlctorlR \\ eot Jl, J. Vfernich.,

.. ",,,",,uren omen lJeen op .' uga agl worden ji.'ehouden op de Parllde, op Zatlt'dag, den Wi,inoolll • cl de Kock.
eD 'YnJdar te 10 ,V m. om over dlBCOnt-o te 2&tu Juni,j 1883, 'An het volgen4e, lIapnelijk:_ 'Winburg _ A. R~ ..dt'18.
beeliaaen., 2 IleU"n kont·twg met ,nlyer bel!11Iil'. i WellingtoL Jo';. G. Malberbe;
, li. P. 'lIU PLE8S(~. Ir,. Kaaaier. I ' 'J~ll.ES M. CRO$BY Wllo"mon; J F. Penta .\ Co.

sir zij ~!..!~9rhe~ Blad weuchell ~ , f Opperruj;". Worcester. _ 1.'ÓV."d~iWII.Mt.;ged'uu, -"., dne JIlaaIldeu 'fOOnIit KIDtoor nn deD Op;.ibaljuw, ' WAkke ... .._- v ~"wmf.~"" "'ft·ha" """"".",_ ,.t_ Tn"" l$1.ct'l 1 il v_ •• _ _:"'''''_ D. D. BierQI&JI,' Ir.
i .0 D f ..",L.._ :

"""')''-~'"'''''' .-- .... ~' -', !;:' ....J. ~-,,'·lT'.f" c .. ,.;;,<

-'" '4 Jl ~t!:t, ':.j~:~}·~t~"••• rJ::'~~~

:J. J. DI YlLLIERS

ZAke tll88Chen JOHAN HENDRIK: BElll'o'lI4ROI
Eiacher, _n FJtEDRICK JACOBUS' ARNOLD('I,
TUIII, Verweerder.

IN Ezpcotie nn Oewijsde flIn het Hool!' 0@fIIllt8'
bot in de bofeuji.'em8lde Zaak, zal: VerkoQping

"orden'jlebouden op I.eeuwtontein, iltjbet jl" •• gde
Diltrikt, op Din!!,ldalf, den liMen Junij 1883, ng
btt .,oljCende, Damelijk :-11 Muilesel8,lTuigen voor
10 Muileleis, 1 Bokwagen, ;

JAM~ M. Olf.08I!Y,
Op'erbaJjuw.

KAatool '"n den Opperbalju", '
7den Junij, 1~.

bestaat is er geen twijfel aan of men kan ten eli, b v. dien onzer ma'!8Ierlcu clie d" s:e ie.

lijko zaken het best keot, drie jarelJ hi, f,," ,:.

digd' in plaats van één jaar als or, lo, l I,i,:!d

Burgemeester geLad Lad, de ZRkclJ h", Ll,ter

8eeretarill allen tijde, zonder verdere wijziging van het

kiellstelsel, de· door blanken gekoloniseerde

landen beoosten da Kei !lven goed als Gril}UIl.

land Weat tot Koloniale kiesdistrikten maken.

Weltelijke ,PI'o,'iueie
!)ÁAI{L.

NIEU WE MARKT.Bank
Vlln 7 MI 8 JJknrj, 1883.

\M,I"l'f",lell, per:lh8. '" U !)' 0 - 0 18 0
.\ ppelen, Fer lW 0 2 7 - 0 9 10

ApPillen, )rooge 0 0 '3'- 0 0 3f HET KAAPSTADSCHE GEMEENJlEBE.,AbrikozeD, per lb. 0 I) 7 _ 0 0 7
Amandelen, 0 0 3t- 0 0 3t
Boon!!n, per 3l,le. 1 10 3 _ 2 2 0

a..~t, r
er
' bos ... 0 á 1j- 0 0 2 DE beer Fleming, onze Bllrgcmeester, heeftBloemkool, per stuk 0 0 2 _ 0 0 6j

Biltong, pel' 8tuk .•• 0 1 1 - 0 1 6 wel bij gelegenbeid het een of andor gedaa.n

1
Droogs Perziken, •• 0 0 2i- 0 0 2t waanoor wij meenden bem op Je 'l'ingers teDuiven, pet8luk.. 0 0 ~ 0 0 81

ciJfH"n, per lOO... 014 4 - 0 17 O· moeten tik,ken, maar wijilebben nooit outkend magistmat van Tembuland, op !'ell \'''ft'' ,e!"'f.:
1';,·nJflll. p~r stnk ... 0 !l 4 - 0 2 8 dat hij zich moeite voor de Itad getroostte eu bij htt openen van een ir.[igtir.!£ \'ac. . li"""IOua<Rs, per 100 •. 0 1 0 - 0 4 !l .. 1.1 d ,I b" I 'J I' I.

d
"(

' k ZI'J'n pl' t t d <_ tb'd h WIJS VArK aar uat 'J, a '1'1' I de .IJ ~"{'" ." "": ",,,,,nzen, per MlU... 0 4 ~ _ 0 4 9i 19- me e m~es..., naanwgeze el zoo t

~()~,)(l~r., I'~r sluk... 0 1 3 - U 2 Rt te vervallen. Intusscheo, ",at il die rt? straten in zijn land, bClD als nitllti I:, r~, :s.
KIllIwenen I>"r stuk 0 6 0 - 0 10 0" . " p ~ lOan beschon ",de. Voor ze,,) ver ;, 'Jrj !Jd
Kool, pf'r SlUIi 0 0 1 _ U 0 ')1/ W1J vragen dit omdat hiJ tbans foor oon,ae L' h l.I' k bel. .. I f J L' "',,

I{ • ~I ..", na.apsc e pnu le ..en'118 l(,( t (e C\. , i .. ',""W~,:JlIlrell, 0 4. 0 - 0 6 3 maanden met verlof afwezi ill en wi' w I den '. ',..
KonIJnen;pers!uk 020-0,26 ,g, J e il{~g~rlUg uld,gatracht OUI \'<I:':l,[r:"'1, 10
Limoentlll, per lW . 0 6 0 - 0 Il 3 .eer Chaa. LeW18 <Jf den heer J. C. Hofmerrj'Pondoland te krij{;!lll maar hondt zi, ('r ",,'(!'!
Makoawen ... 0 2 11 - 0 3 3 volgens bet t ds It' " f 'b':1 ' . '.;'
Nart.j ..s, per lOO 0 4 8 - 0 ó 10 . II a reg emell 10 zIJn a wezlg ll1 Ieen ResHI~nt.' Iets dergelJJ ks Il!.,ClI 'J:;C'

Okkernoten, 0 0 8 - 0 0 8, den atoel zien aanvaarden, lOaar oiemaud in t"ijfdd zij die, wo als ZIJ het n""fIll''', :)c.-r;")'

I
Peren, 0 3 0 _ 0 ó 10 I zijn plaats tet waarnemend Hn~gemees!er i.: laud aan zich ~eif w!llen ol'er1atell. 'I, Zu'JPIttattM, per 3 bso 0 4 10 _; 0 6 0 I lri . , I

P~jl'8, per boa 0 , 9 _ 0 7 6 Ige azen. Wat doet dit el' toe, zal men vragen, jslechts het belaug der IOYllieu IJ~ar c:,e, ,;~.
£>:el, per boe. ... 0 0 lj- 0 0 ]i I als de zaken maar goed gaall? Wij vragen van I waarborg.! was, en meu eelt SCII!", "': n,dI;:=::" ;;;.::: g g ~~ g gii! o,w, k'ot 0' 'ij good , D, b.. , J. c. [d.. y,ij .... ' koo t~ •." • wL'J '0" ',' : ••.
r...~.",l:,'" .. 0 0 'I- 0 0 8j IHof... " d~ld. i, d. IMI b"J ...... d,.' hJ" ~"'P""" "" ,,,'" .o',~""'''. '..~
:::;:':,'~, ... ::: ~ g ; '= g g ii: '.'g.d'''''g .1. .oo"itt" ••" h.t Co~;,; •.., " eocl" ~,k '00'''' I~:~~, "" '.:<. \\0,

ISelderij, per boe... 0 0 1f_ 0 0 lt I Finauciën mede dat de uitgaveu der stad in de' IIltuSIJchen POlJcl.,h ..nJ IPoII uetrd't k.'l . 'i " .~rJ

S{l6ea
v
arkt!I'II, ••• 0 ó 0 - 0 6 3 f I ' , : nid, zuo .. Is UlLqi~d,l, VO,Jr verteg'PLJI' ... , r :.;er

UIJ'en 0 ó 6 0 7 0 a ~e oopen week de lnkOl!lSkn met een bs ..n' . , l.

. ' ... -, ...., der gelH'ele nalle' ~l·lle,,; ca de Lu,'f l1(;rn
VWi~en,per 1pO... 0 0 6i- OOst 1188· a zevenhonderd pond overschreden haddea I 'b ". . f' t i str' j IDe~
ltt.. Wurtelen... 0 0 lt- (, 0 2t De .. . . : aaogel,omeo oUulllg I,,; u ni" U "

Wortelen, per bo.... ''', 0, 0 1 - U 0 1 heer LeWl8, dIe lliI den VOOl'Zlttel'B6toel, 1 de berigten dio meu al.l';~c sl.rektI;; JlW,.."""". "on flI- n ..",,11. _1'" ~_ ~I ..i"-.f j 1__ 3~ L.~'.__ • ,

zon,leu -sta'\ll dan thans het geval is,

Nominaal Kapitaal,
Opbetaald Kapitaal,
RuernfvDd.,

£51),00.
30,(){)O
.26,000

----~----

'T EEN EN ANDEI(
. DIRECTEUREN

De WelEd. Heer J. J. PHOCTOR, L.W.V.
T. ROOS, Sr.
JA CS. F. THERON.
I. J. DU PLESSrS, C.lln
JAN IJ; B08~lAN.
J H. ENSI,JX. A.zn,
CONSTANT WAHL, Ja.
M. C.MOSTEHT.
D. J. A. VAN-DU. SPUY, M.ID.

Voon DISTRIKT 'IULBAGH. I

VOLOEXS ons telegram uit Gmt,nh! I, ':'1 h,ot

Pondo opperhoofd altn Majuor E>:l .. : jj ,,;(1·

Malmesbury Tak.
B. WETHtUR. Be.tuurder.
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HlIT reAANOJU
de I.a~eb 'adeD
du GenoottebAp wur KIIrtllBRLEy 7 JlJNII - Allan 0 ]![ather
hda~ de hHr Soathey ?oor de derde DI8IlI wegel18 een diamantmiadriJf
de heer GoldlChmldl tot .el''''sen werd.n, ep~ 18 onulagten Op een ?oetwedren van
1"lI'de de heer Seb. Van de hootdpunten ?oor 100 ellen tussc.hen Ben Ling en John Mallet heeft
~",.rom er hier een Departement ""0 Lab lbouw noo de!lle de zilveren beker van £10 die tot pnJII
dIg I. Ill! Rt!jl'ennjl' bNi, ande,. dan hAre Hollaod diende ge",ODnen HIJ W&II een el voor Een
lelle YOOl'jlaDjlltet, de b.lIAnllen ran den boerenstand kleurlinr 18 "e~l18l D BlBJUe te Du TOlt II Pan
ur"MrlOOlld G~voll!'e" waren lo onbekendbl.'ld op8'9})&kt In <le zaak van Angove ~en G Wolf
lDet de allere~rate h~8'ln.elen .. n bet IAlldbouw'ak we~n8 drukken voor ZIJn vmnezmg l.8 er UIt
("Mno stIllICe punten werden opjff'lIomd), 20 nr- spraak gedaan ten gunste van eieober met kosten.
berd e toeet8nd der arb,litaml\rkl, 8\.l~eeutell8l nn Een kleurling 18 wegenll mtshandeling van een
landbou .. dAt nrbet ..nng hebol'ft om den boer meer 1"1'OUW ""'!ir hij het meê hield "'roortwee maanden
,00rde,,1 .an liJn land te Yerechaft'~n en 40 Ilfbrelr naar den trook geetuurd TWeê Kimberleysche
ft!,n beho Iflqke toepnlllnll' der UitVIndingen IR ll\ny- dienders ZIJn m hechtenis genomen al8 besohul
boUW·lDacblDerle op Z AfnkllllnllCbe to-.tanden digd van mbraak. Een brood en hotel' bal (?)
Verbt!tenng lOU 'rOOrlyloelJen Uit een Jeilluitenlent lts gisteren nond door omstreeks 200 personen
v'n Landboaw dat 10 alle Laodbou"llenootlCbAp bIjgewoond en wtltekend gelukt. Weder
pen sou eeotrolt'ren, 20 voor proefetatton. lorgen , maar koud
30 de boeren met de bleU wete nrbetenolJeo lO bun
bednjt bekend IlIAken, 40 lAodacht wIJdeo MO KIMBERLEY, 8 Jmru -Dr L S J$me80n
QJ.. uwe takken nn landbouw, 60 den Waterbouw- en andere heeren ?ertrekken naar de Goudvelden.
k~ndlgeo IngelUelU', hd Boecbwel8D en hel Imml- William Wood een blanke en Orief een inboor-
gratJe-uotoor ooder ncb hobben , en 80 door HD lmg, &lJIl beschuldigd .an de Diamant ordonnan-
mAn AI. MlolBter moeten _Dard worden die een tie overtreden te hebben door op den 30sten Mm
EGropéeche ollt1nkkel1o~ Mit Dit Gak ui teo te Dutoitspan"éen ruwen diamant van een inboor-
dleoste .taao .'0 een Onmll', b!l&uDde lilt de Ja h ling .. trap m dienst van d,e Geheune Politie
L .. n der Bill, Goldtchmldt en R. W Mum" dat gekocht te hebben De zaak werd tot Maandag
eeb peutle onr bet Laodbouw-DepartemeDt opetellen uitge.teld. zeven getuigen. zullen Toor de ver
en op 21 Junll bet antw., hiernn &&0eeD nieuwe dedlgmJ. optreden
Oamllá-urgaden0ll' .ourl"~lf&n aal De bJbchouwmg m den moord .an MilDe te

DutoItIpan 19 gisteren afgeloopen De wtspraak
was dat de overledene door een onbekena persoon
of personen was Termoord, maar dat er alle reden
18 om te gelooTen dat de mail Prances en des over~
ledenes vrouw de plegers van de daad warell

Twee kollBtabels &lJn gisteren schuldig bevon
den aan het gaan In pn?ate hwr.ID onder het
voorwend!lel om een hUlBzoenng te doen
krachtenll een bevelschrift ran een ~ltraat
De I!(''l werd met £10, de ander met £5 beboet

Diefstallen van ne en paarden ZIJn dagellJbche
voorvallen.
De hand"l toont teekenen Vlm verbetering Men

Terwacht dat de diamanteIl over een maand In
waarde zullen stIjgen

YilIIllChe ~rt!tl he. bNtaur Z. JJ': Kniu
f ereD, war t onder dat beataar OaJidon (beataaade lilt de afdeeli.ogea OaIedon III
et if' h)lee' rlJkdolD dPI laou ,eel Bredudorp)
r"n tlAll ond ..r bet Bflucbe Dat door S.ell"ndalD
dM TrannAahoehe Re;rl'J'Ing 18 lD""ten lrewllUllebu"d Rlfl'radRle
"Ni .., dat de IIlbn ID Zuloland spaak li-peu I ¥ou Ib""l •
dat Yl dl de &mulard met b.el mClUI G~Qr~e (beetA&Dde UIt de afdeehng-ea Go!Ol'If8eli

KOy8nA)
I Ad:Y8ml h •
OoJl8b lOm
Willowmore 0 {bt-Itaande Uit de afdeehngen Wil-

10wIDore ell UnlOndll.le
MUld.,.Erftt.

BeAofort \\ PSt (b.-sLAande Uit de .fdeeh.DI'~1I
B nUrorl WP.t en !'rinl Albt.rt)

\' ct fla \\ toet (bf.ataftnde uu de Afdeehngen VlO
toTJI\ \\ I'8t en OuuRrvon)

Ho~at&d •
Rlchmood CbeetaAlide nit de afdseh'lg8n Rioh-

mo d en Mllrr~y~burl!')
GraalF Reinet
A b8rdeen • (hl'8taande Uit de aldeehogeo Abe,..

deeD 'n Janaen'llle).
Z 0 Erlll.

H UIDADadrp •
VItt-nhAjl'tl (b~,t.und8 Uit de afdeeUogeD Uitellhage

eo Alu:llndr e)
P E IlIlbetb
AlbRny (beetaande Uit de afdeeliDg'I!lI Albart"

bUIteo GlIIhalDlt.l\d, en Batburst)
GrabalDstad
Ahce(be8taaode alt de afdeehogen Ahte ofVlctona

Ooat, en Peddle)
N 0 Er ...

C. 18I!b!!rg (beetMode UIt de afdeelin~en Oole.btll'f
en HRnov@r)

Albert
MIddelbarf{ •
Tarka •
Oradoek
SOlDehl4!t (bt-etaande Uit cle afdeelingen SOlDe,...,

Oott en Bedford)
Fort Beauf rt (beetaaode Uit de afdeelingeo

Fort .BtBllf\.lrt eo Stook"nlltrolD)
OOItelIJ'k4 KNJCt.

Ah"al Noord (beetaande wt de afdeelUl;re.o Alnral
Noord en Herechel)

WodehOlUd
Fordyce 0 (nleu"8 nAaIll ?oor afdeehng Barkly0(81)
Qlleenalown
C&tbcart 0 (be.tunde Uit de afdeehngeD Cathcart,

Stutterh Im en KOlDgha)
K W TO"'n
Oost ,Londen

Kmt. Gri.[U6latuJ Wut
KIlIlberlq
Barkly (betwede lUt de afJlleliDgen Barkly, Hay

en Rerb..rt)
1)" Welgevende Raad 1&1dUI III. de .. Wet wordt

aanll'ebOmeu, 30 leden tellen. Ht't p:etal ledeD der
Wetjrey ..nde Vel'j!'llderlng ur 103 b-:-dlII.ten, lulleode,
bUlt ...o de ledIIII der Ift'no..mde kleachatnkten. ~n lid
jrekoleo wordel\.,. door de OoUOC&Ue l1er Kupeebe
VillferslteH

IIRT li.VJtJi:GIlJlOUW
Ca(hc~rt III door 0,
1l..lIlalln door D, Keet,
alpchts een Jur led~rt
stpt1n Yerl) P' n WAS lie
d')or h~t pl"Rt! I ,kM h sd

1'K TII¥Ilt'1 AN I LA""'''!'''.-r-""m
v",k 'Chr>! 11 n lie I I
de p IjZSn, I dl!
h 1.1 en wRt koopers
tannseh A f Ik-allo,che
~""Il"ljlt HI~r en dAAr
schen naalD

R ~T WOlle ST"R~CHa GOt1DXWARTII, IAn den
)\01 S cret~ s ;;"Z n len, ht.n desen leer 1"oldllan
I ~11lt hl] I ~t teretood toc nader onderso k n.~r
EI g 'laD 1 heeft gelooden ~ok bet kWArta d JOr Dr
Ght~er naar Dr H"bn jleltuurd, II door delen be-
fOllden Inl",r !loud te bent ten De eehaeht door
de MAatecbllpl' J Il !lra.en, 11!J'eedl 20 ."", dIep

BRITJCB KAFF ar AHD-be aardappelOQllt In de
Bnteeh" dorp-n al.. If 11 DlI.lakt, dlAr er op d ..
reete tIJd 1I'''8n reg"u wilde komen Thanl nIl er
~ebter regen, net noell gellOell' .oor )l.IIb die han
ecbApen DMr den leekanl .'arieo, waDl WAl het droo,
g"bl~.ell dan hadden liJ op d~ groote lUtgellrek&held
yeld, wllar mp 1 het I1rll8 h.,ft afgebrand, .oor haD.tlA DIeta te Ylel£u !levOl den

LilT WRL -ll@ yerkOoplblf un Often en paarden
Van dell h~Qr J J Rtltlef \V.oon, II'lIlld'erteerd om
t~c l.!Ide JUIIJ loor de heerel! J S MU&l' &: 00, lI!
KluplDure laut! til worden gt!bouden, lAl nl"t pl.ata
nnden en ook I iet dl! ,erIrOOfIng Yall l6U 0IIt!0 v.n
den h"pr P B Lomb&árd, die door de be.ren J
FreFi Pentl &: 00, &01.1".nden jreboudeo op deo
12deo JUIlt), aau de marktkra~ te Wellangton

KIIIDKBLRY -J ... en Zapp, de twee W@gIlDII
J) BillUle aangeklaagde e!agtera, &Ijn yoor h"t I D
B Hof gewet'lt J ... .kreeg le,en Jaren, L.app kwam
,ti) De Comml~'I" yoor dil' greollhnle I "ett het
pl~lzlsr ,ehad dat baar dAdehJk de me~~ebragte
paardea on&stoleu Illn en een Zulu-tooverdokter
btleft een a ldlJrell ZIJlu, ter lake ,aD wlenl ue hIJ
het tlellde gebod overtreden blld, dne AUt'gaAI-
alP!ren 1l1!jl'6ven en liJD but In b~ d geet< ken, tvAa,..
'oor hl I thana ID deo Ironk Iitl te t\.loveren

DE CATHCABTSaa BoBRI'lHVIIRRBNI6ING heeft
op haar lutet.leuouden ,,,r,ad.mnll' b..sloteD OlD
door eeo CvWltt! een proeve te DelDen lDet het
aHIFaren .an !l,oen .06r (ensjlage), AAn te drlojreo
op het aaostellen nn een Mlpl.tar fAil Landboaw
de woll8kken 4we8tle tot Dad4lr alt te atellen, de
Re,ertnl!' tA vrageo of men COlDpen8&Ue AAO de
NAturelleo der H~nder.on lcealjie-dle meo .oor eell
dlf'ventulg ultmukte en wien qaeo jleen c:JlDpeneAt&
gaode -gPlflIvl!n was of zoo .ordell, en te nall'en
dat Cal.heart eeo apart kleedlArlct lOU mogen wo,..
den

TARlrASTAO doet tbAns In lIIelaatseben, doch eell
hauDer, dil! 8an het at~ll!n "III, II opgeJll'kt en In een
hat tot dl! ,e,,,ngema beboorelId", Ingek"Artlerd
Een gakleurdd diender, ZwartboOl geoMlDd, heeft
Ilcb Ilrooten roem '",.orven (loor h.t .algen VAn
een £cbapendlef, tot de Po Ido~~." natie behoorende,
eerst naar Bomfanalllnd en la"r nAar Sourhl!yulle,
nnWAU bIJ hl!1D 10 boel JeIl oa,r zIJn plek heef, ge-
bl'llrt III eeo 18U: 'all frauduleUI bankroe-t tegen
M " Pretorius II eeo yoorloo)llll' onderZl.lek Itehou
den en terwijl Inllohellt ondet, bprgttogt I' vnJ~e
lten, liJn d8 Itukkell D8Rr deil Soil Geueraal ge-
londpn

Sl'JRFOKVALL8N -U teen ad,ertentle In dIt blad
tal ID.," bet over I]den z eo VAn eell be"uner dfr
l\a\JlSlIl'i' dIe lDeer dl\n bijna leIDand Roder .... n de
oud~ I Jd~n herIDnerde d.n heer PIeter de Wl!t
bro8der nn WIjlen b~t bekende hd 'tllll den 'VetICl!
venden R~ad M~t hem IJ een dier lDa~nen VIIn bier
1I't'l(aan dIe het Jonge AfnhanderdolD kon vl!rt ..ll"o K A APK 0 LO NIE
hOI! hl!t bier loe~lng toe me 10 Holland nog b.t GRAHAMSTAD 6 JUNU -Heden IS het ver
vaderlKna n eo In wI~n de Ud-KII!lp!che mAnie hoor ID de DaVies zaak voortgezet UIt Dr DaVies
reo Mil ~<lV dell "erden -Eell lIod ..r .té'rf~ .. ,,,1 k eeg men mets dan den aard der aan hem ge
dat v 1~1l t ?lfen 1111 II dal vlln eie, heer j\lu "el! dane belijdenIS en dat hij dp~rnaar gelUIsterd
'Ril dil I Z~ fi!OR 1\181"",,11 en ERrp I!en IDIIIl had dat was zelde hij de rod screhe waM hIJ Zich
dl~ In han J~l,krlnll~n eli andllrulnS hIer , ... n "yer l"elontschuldlJl'(l had HIJ bleef bl) zIJn be
1l~lInue I I ,I Ad e.r ..nde en In. de kraeht flin Z Jn welen dat Deken 'Wilhams en procureur Stone
IHen lI~n 881 ~r"n Z8 ZIekte Ilverl ..d"n IS IJo r hlldden zameoge8D3nnea om hem Uit dil Hoofd
Z J dOLld ,Alt e,;D piR' • In onlan Stede Ijken RUdi kE'lk te kTI]88a mul' de Ip'onden voor zIJn be
ope Il wermg brag\en geen over.ulgmg mede Hij gaf

SUTHI(RLASD 5 JUNIJ -Dd R~yneke 'An Sutb.r- ook te kennen Oat Deke.l Wllham8 hom weg
II d h ft Vl!d. len "eek e..n b"r,oep ontvanjlell nn r wilde hebbon '(lmdat biJ Dr DaVIes te veel WIst
Standel tou In de Tf~n5fMI e,o d"ze " ..ek heeft Tsn SDekens ~ml' e 18ken Te Yler uur was het
h 1 een t ....~"d~ b..r ep ontnn'lén en w ..1 nAAr Ma verboor VBn D DaVle8 Uit De nak werd ver--
e ook In d. T a~8Vai\1 \V J bopen dat b J het daagd tot morgerl
I~I aann ..men I~I "'lint bIer 15 e,eu 100 ~ro t be I

ho ltR ~II In d~ 1'11 8'AAI eli Ik 'oor IDIJ z.l,e hl!
~bouw h m d ..n reJlt"c IDa., In de r{'gtB piaaIs _
TOi'n I ) Lier b.!ro~pen " ..rd h~b Ik lledAcbt daor GRAHAMSTAD 7 Jl Hll -Het \ oorlooplg
hJ ok mllAr- Jonl( ....n· OlD hem e6n W~I I'j' Inhch ?e"hoor 10 de knmmeele Ill.sterz8.Pk van Dr Da
"Il t~ geven hoe hIJ Z ch " ..dl"llgen IDO'St teilen vIes werd beden voortgezet Er word getulgenlB

OY r dl! 1I'~ID"eu e alhl~ mur Ik heb nooit de kil s voortgeb1"!\gt met het doel om te bewijzen dat
d~ftrtoe g"kr ..g~n ""nt hij wÁI hier nAauw"IIJks I Deken WillIams gede"lteliJkc eigenaAr en verant
e~r mll~nd t'>Olnkeilde h J de lZ'.meente Ik "II Diet woordehJke redakteur Tan do Sta 18 Geen be
IP~ile be/.w mur 100 1I0ed lila Ik I~he Eo nu Z 10 WlJ8 1"IIa mgenaarschap werd golf verd Er werd
'-r als Ik W....t 18 hll hl!mlll t lilt Ik kan '"lI'lI'eo "Ik I eerug beWIJS gegeven dat hIJ eeu betaalde scbnJ-

I·emeent~hd be"ft beID hel eli bet lOU IDIJ le ..r Ter wa, Het Toorlooplg verhoor werd uitgesteld
'p ) pn Als hIJ vlln b .. f 1D0et "e!lll'asn WIlDt Ik kan tot Donderdag wl\nneer men verwacht dat Mej
WRRTIJK ZIen dill vlln hl) bIer ~ekomen IS er eeD Dame18 zal tegenwoo dig zIJn
"1'O\.l1~ ger8ndl!rt II' • ..n h J doet nOll' I Jn best
H WlI g nro.. meer 8CbT j'en mllar de lIjd l!lAt het
III~t toe -C.,.re'PG7Icknt

DORDRECHT

DURBANSCBE WEDRENNEN

(PmI _ ~dtmt)
2"J MtIl 1883

Ik "II Il Andermaal Inlig yallen ObI 100 lI'oed te
II In hat onderat&Allde te plAlltaen ZOO Ala U woot
beeft on .. lee""'r een ~roep ontnhjl'l!n tan de
gem ente 'f"0 RoUXflUe (Vl!]8l.AAt), tegen e.n IIIla
ril VAn £(S()C Dit deed onse gem"ect. rree, ..o dAt
WIJ onsee hoo,geacbten leel'llAJ' Illdel! nrhellln eD
dAarom besloot oDie lterkeraad Z W Edrw een adr",
Mn "1e blei!eo, hem hleebDde om de ,emeente DI~t
te nrlaten Ook de g~meelltel6den wilden niet 81.11
litten, en de saak ltilnvlJge1id hMr «.~g Il\ten gaan
Ook ill beelotell haren oODlllharen predIkant een
a4rfl lWl te bieden en le .meeken hen l1Iel te 'er
I.ten, eo terwIjl het net Nachtmaal ..... llad de !le
meente een goede kan. om h..t A .". te teehnu
Hel 'WAl dan ook van elk lid jleleeke$d dat op hd
dorp 'WAl, eo Zaturdag, na de .oorber4ldlngadleost,
werd dal ad1"8l .ool'llele .. .o door ~en der g ..meente-
leden, .... rop d. W Eerw heer eeo PIlar woorden
.pralr, de ,emeente bedftwnde Toor de achting fn
helde bem be.l'&en, en beloofde om Z lfldag-olmld
dag een .0lJedlg antwoord te I!'e.en Z!lndag had
den WIl nacbtmaal, met eeo lfOede opkCllllllt, en daAr
0. Roea door &16b" TerhlDderd WIl$ "v.r ti' k\.llDen,
werd alla redllun door oOIen lee Allf' He namld
dag w.umdelijk daar,waar elk hd der g.lDee"le rer
lanllend doch bekomlDerd naar wacbtt. Tot t eket
nam Z W,Eerw 1 Tb .. , 18 Aln ,*t elOde van
Z Eerw.. rede beleed hiJ .oor de Il'.meellte liJn
tekortkomIng In de nnullUlg liJ lier phgtéD docb
hennnerde de gellleente honeel werk; biJ te dO"D
had, blJ,oorbeeld me4 bot. bPa"tn der kerk HIJ
rreeede dat biJ IIIJNchien olet gedlan bad 10<>111. da
lI'emeeDte hebben WIlde dat biJ doen moellt Daarna
bedaokte Z W Eerw stIret den kerkt!raad .oor de
hefde waarlDede de.. bem hebAlldeld hAd, toen de
bou"colDml.le, .oor hAllr vhJ tg lADleDwerken tot
bet bou "eo nn on. biJnA ,oltoold kerkll'eboo" en
daarnA de eoll..ctantell en ten IHatate de leden d.r
Ilemeente ,oor de hefde eo acbUnjr wMrmed~
Z Eerw ea pde .teed. door beo b~hllnd.-M Waren

Het wu el'D hariroerelld docb bhJd oollen
bhk &oen Z W &lrw lelde • Ik beb nn dAt
Ik hier predikant ban ,oor dne beroepen \JI>daDkt Ik
ga ook yoor het VIerde bedAnkeo" Elk. oOil Ton
kelde nn hJlJdtc:bap dat onl8 pNdikat t nI~t "Bi!
luU lI'&&n

Zaturdag 19 II badden WIJ weder f!!eobuur die
met mInder dail alle noellere, d n Iwu_n tiJd In
AaoDlerking nemeode, opbragt Mon rniulkte nn
echapen, bel!8~ea en paarden d" lOm VAn £1 06

Wij bo",n!in jl! muod IIngUltuS 0 s nieuw bede-
bUil In te WIjden, hetwelk, 100 hoop Ik niet ,.r ran
afbet.l\ald lAl II)n

De IAllgehAalde ad"..,o IUldd ..n
(Pan dm Ke kwllOO)

.Dordrecht
ZUUR EN ZOET

ZI)n \\" rover de kiezers moot el

Ste geen rau 10( oot belang eu een antwoord
ran z tr du lehJHen klank vereischenda Ge

lllkkig dat de .A ffllcauer Bond thROS met de

Boeren beschermmgBvereeDlg1Dg 7.ameogeslDol
ten en I:&ar eisch georgaruseerd 18 Bet Pro-
VIDClllAl Bestuur zal, als h ..t bJdens de &an
staande lIattlllg tot een ontbIDdIng komt, een
belaugrrJken werkkru g voor sieh hebbeu

ONDERZEESCHE TELEGRAJ. FDIENST

H t I Ik blzd VerWijt het den heor Hormr.rr,

I te li chmond verteld htltft nat do kc.
ch 10 zal,;c de Temlmlan Jsobo vel koo

p n et had geboudon aftn de pallemep-
ta ti Intle volgens welke dlO verkO('plOgeu
sitebts voor bis I keo eu niet ook .oor natu

rell€'D zt;uden open staan Het Vollublad ngt,

duo kt 018 zIJn verwijt 881) de verk"erde partij

Immers de gouveroementa advertentIe, als

versco£uen 1ll OilS blad vau 24 Aprll cn 10 de

Ga' von lt> Maart, beloofdo dUidelIjk dat
el~ PP ceel zou toegeslagen worden aan "den
meest uleden le die DIet mJnder dan 200daDlge

Iozet F fpacht zal geboden hebb~n Volgens

deze fl it'rtentle werden natorellen volstrekt

n et tn teo gesloten Iudlen men geen geloof

kan s ~an Rau een officlcle gouvernements.

kEur sg flog wat kan men dan nll n~ ge
looven ?

REUTElfS TELEGRAMMEN.

lrONISTERIEELE VERA.NDERINGEN IN
LONDEN

DB BEER MERBIMAN lIJmT GESLAAGD
T~ ZIJN

Onfuang,,. eta ~ubll~ 7 Jun'} , 30 " mo
LONDEN, 7 JUNU -Graaf Roeebery heeft het

ambt ?an onder Secretaris ?an BIDnenlandache
Zuen neêrgelegd opdat een hd van het :Lager_
hilt het moge bekomen e<J. de heer Hibbert
thahs 8ecreiO&rtB der Comml881e voor PlaatlleliJke
Bestu 'OIl zal hem op?olgen De heer John X
Me.rnman ?ertrekt de volgende week met de
TrOjan naar Zwd Afnka en men verneemt dat
IlJn zending met goed gevolg IS bekroond. Hij
neemt mede naar hwa de ?oorstellen VIll1 Lord
Derby aan de Kaapache Regenng

DURBAN NATAL 8 JU!NII-De eerste dag
der wedrenneIl 11 zeer ~ afgeloopen Weder
fraai en groote opkomet .an bUltenheden De
pnJ8 voor mep"e paarden werd gewonnen door
We8tmln~kr Maul of Mar:.ton :t, BoMbery 3)
De Dur andicap door B~t6tune (CaPf'1 2
Black K: ht 3) De Juvenile prlJ8 doormlnm (jJoht:1Tllan GIrl 2 QUI VIVt! 3) De trek
beurzen ,oor uwe paarden door 'Lady
hUtAg ( 'PI!]!] 2 JOllgma1i 3) :ne verkoop
pJ'lJ8 door Fleltkr (Arabian E, '1lht 2 lJr Thom 3).
De OOmmlllll8r1l18efl beker door Tamh.urme(Volun
teer 2 Bla~krock 3)

Ontvangen en gepubl rio 'II 8 JunI) 11" m
LO mEN 8 JlJNll - In het LagerhUl8

de Eente MlOuter ID antwoo 11 op een vraag be-
loold om ID de yolgende wee'i{ oen Llededeehng
te "'bell ten opZlg e nn de Bechusna s en de
Tcan;.,vsal K~pltelD Mills .Ageot Gel'eraal der
Kaa.oko ome bee G ter cere van SIr H Robm.on
en den bee Me .lDa.l ee" maaltijd gage, en waar
o"de sndere .oorname gasten ook Lord Klmbel-
leyaanzat

KAAP8CHE ZAKEN IN ENGELAND1cr", IJl de heer Bofmeyr van onzen tlJdge

ooot t a ver" IJt krijgt wordt er op ons blad,
wegnrs be t el'n WIJ van Honey ID ons DlDgl

da!,!scl e Dommer gezegd hebben een aanval
geda~n want cr wordt ID het VolkBblad 'ran
Dond rda~ te kennen gegeven dat het naar ODa

oorle!"1 het weopch..!IJkst IS I( dat moordenaren

OUKCS raft TrlJkomell opdat de prschtlge l'e
pobl ek Stellalood daardoor geén schade lijden

1011 ilet Voll. -blad acbt het lnto8~chen
u ICI"8I onwdarsohlJDhJk dat onedele, lage

beg selen gehJk deze OOit genade kllnnen Vlll

deD li de oogen der ZOld Afrlkaaosche Kolo
D 5 ('n In bet ahremeeD [Jaar OOEIt opmerklo

gee ZtI!r dodelijk waren en ODZ lezels ze stel

lJ~ heel go"d gent bebben uen W J geen re len
om [! een ophel lerlog ofverdedlgmg cr van te

treden Slechts d t WIllen WIJ opmerken dat alII

ODze t Jdge ~t ID hetgeen WIJ gescl reven

hebbel lage en onejele bcglOselon 'Ilot hiJ

Zich ge IJJ k bl ft H IJ ix hoort tot hon dlo al tIJd
In all s béjotll tt-Ieu locken en zoo doend;, bun

fIn voor lkt!o;een IJt,slaat en voor raa, bOld
lerstom;.tell Komt daarbiJ, Zoo als In dit eu

nie anliere !leulJeu onwele dhcl J dan spreekt
het van zelf dat hiJ mot8 Daar e "ch vatleu- kau
wat bIlIten den gel tSelOJer van ZIJn kantoor

hgt \\ ~t 11J boe bet 11 uleu we landel -z~g
CIlI f rr t t081 do g ndveilcl er 0 tdekt \\8IeO

of Colu Il Jo to n el v r CJly I Z In opk mst

wds-plN gt tu gAfIl (n wat er al Jaar met bet

doel gc Illln WOl lt om de zaken ID orde te

krlJge, oall zon LJ 1n:&leu waarJm "'J 011

gaan H teu nadeelo ier Z Afllb:UlJDl'obc kolo
Dleat 0 van het wegraken van een persoou als
Honcy pohtlek k8pl~ .al zien makeD

ZULULAND

NEWCASTLE 8 JUNIl -Bengten UIt Inboor
ling bronneIl bevettigen het ~rueht dat USlbepU
dood 18 ( 11I'I=:tllfkrt)I,)en WelEerw Heer

n J J nn Velden G~luk lDet de lIaneeDalllltJng fIlD Bood eo Ver
WelEerw H~er,-Mltl delen w8ntcben w 1 "emgl jll Jil geluk dan ook I lJe l~ugeDprofeten

UEerw een WelDlge ragelell toe le lend"o AI. WIl el~ft b~~chAIIlDd eD wenden het ou weer o.er een
bed"nken hoe korten tiJd VEerw nog ntAAr In one andere boe~ R."dl lu chten II) dat Bond eD
midden II]~. en met welk een l8t!en en terene hefde Ver ..enJ~1 g "el oDderhnll Mn t tWllte.D louden
eo Aangenaamheid UEerw In ons IDlddeb "IIarbeId rakell "aard oor IUIn alle 100geoMDlde" blaf" nn

" t HuIl AfnkAanderdom vlln lelf een tIlode lOUhrefl, "orden we treuri!!" en moed~I008 bl de jle k .M
dacbte dat U onl tpoedlg verlaten k )Ddet En dur oml!n 18 geprof ..r.e .. rd I ~e eAak " gelukt I
om IIcbten WIJ bet onzell phgt om Uit nARm d~r Af k Il rs b b. 0

gemeellte &ot U te IiolDen m&t dell ePnrangen wenach 11 ~ k ftJ 1 t w61 g.,ab3~ln eebdragt
en bel!eerte om toch als bet de "'I de. Jl eeren III III ODle rac ge eg~n DOl YIJAod elli.apt niet
OM niet te terlaten mMr aret del HeH611 bulp Il II' Voor den ope bareD tt'gt>nltander kont giJ U wach
fela Jaren otI~er 00. te bhjfen arlklden III daar de ~n d~AAr r8 op ;oor dell ~IJalld J; eI.gell.\t bUIL
g~lD6ente AlreedS een leerellr beelt moeten verhelen den ~:8te I~n ~jllers~ "'d~br;::: pm
en daa wllet "eI~el!lI lIDart het u 88n 1"!'Tur t .. 'er 0 d tE AI
heleb "uraan dil "'emeente verbondeo lif "erb ndt p '0 r a monst~r D de t"eede IS fil VtDt,. • holendit alllle de gemeeqle des te m er AAn WEer" •

met eeo ollvsrbreekbareo bRDd lJaarolD lrannen WIJ I,.. ft nke beslulien ·door· B lt V o~ het Oon~
bet DIet 11I11\!l1ftOlD ook teypn8 11111 de I Ik d ..r Ilt .... ,
lDeen e UEerw te nnoekeo dllt Il d Il het de "Illl'enomen tOllen I get", Jf.ld reitlIl le nog bUIteo

stllan tot toet,edl!n Mnl61 tend~s Heeren 18, tocb voor hl!t bell.lep ta be.jaDken eo 0

In ons IDlddea te hllJ.eD Dst D~ Maorree. nl~t ~n" WIl! 1"00 een schrob.Geleek.lld ,.
beenng la Oc!.ober AAnstaande beeft die Eerw

J Jan.s, S P SlrljlolD J W Sill tb hl A beer leer I de achting Un Ill" Holl AIr k land-
de Beer A J Wagenllar J M d.. Be..r L 8 ICe oot~n dOll TIJc~n Alln luIke leeraal'B h ....tt
1\ ru~er B J Kl1IlIer, P AH.. ouw iJ t; fil s volk behoelte AII~ IDa neil met eell ft9m
Zijl, J LtlbulClijfoe mie fil die er voor d nen UIlkilmen ook

L"deD d.s Kerkeraftda

ENGELSOBE WEDRENNEN

Aankomst der MailstoombootOntllangen en gepublIceerd 8 Juni) 1030 v m
LONDEN 7 JUNI1 -De Ascot beker 18 heden

gewonnen door Tnetan (lJutch Oven 2 WaJlen8t~11l
a) Blr Geo ge Berryer (~) 18 dood De IDR 1
stoomboot .4frtcan l~ Donderdag IllQrgen te 2 ure
te Plymouth Aangel:omeJl

De malletoolDboot P~on(J W&llIlItteren ocbt4'nd
noeg Ill, fb bmgt Ala pall~glera .oor de Kaapl!tlld
De Eerw heer en lDej Hofmeyr, de heer en m.J
()QnatAbelr )onll'eJ BlIttemer de h~er, lDeJ en Jonge
hel'r Giddy, longe) F.ltbam de beer en )ong ..beer
JIIC ~bn eQ de beer&n J Jl rand, H G TAylor,
H L Ta,Jor ~II I) Oramptoo Onder die .oor Aodere
huens .~d"n WIJ de nIlmen Nalldá (Ill du geval
gedrft!ren doo,",éen Jonge dIlIDe) en !-l lFa

In Enj.'e IInd .cblJnt de IDterlllltlOnAle VllIICbetIJ
tentoonlllelllnll', WAar lDen fIssebers en V1scbtulg nn
Alle oorcM!n der wereld, beblll,e nllar bet seblJnt, VIIn
bier, .. hichouwen kaD, (oowel door bet~een men er
111'0 hn als ook fOO al door d .. plell'tlgbeden bIJ d ..
opeO!Dg jlroot elfect tA make I De PrIDe VAn Wal.8
vertt'llel woordllldt',blJ die gele~eDbeld, de KonlnlllO
!-let HUIs dor Uemeellten "al voor bet Plnklltt'rl't'C •
UILeenll4'jI'lI811 en er JfR" biJ het voout.-I 1'110verdIl
gIng Wiel Teel lof Ultlle"~ld o.er de YerdleDlten ""0
de I I\IA,III.I un Rip n all Gou 'er e Ir G'Derul 'Rn
fiTltscb Ind e maar nit J o.he zplf "ordt vernomen
dat te Oalcutta dune deo 'all Naturellen bun ver
atoordheld o,~r f'eo RAII'erlnjC te k"nnen hebbeo
~el!'even under welker gelAX Z ° lila onlanll8 schijnt
gebeord te liJn, een falDllae afgod n&llr een G<lr gII
bof kan gebrAllt worden

In FrAnk lIk SCblJDt men erg Olt liJn hUlDeur te
I Jil o,er plannen om een Dleuw klInaaI tt t nrbln
ding der M idd ..llllnd!cbe en Roode Z..e te maken en
"en CelDlhl d.r Egyptl'!Che R..genng wordt IItZ gd
verklMrd te bebben dat de heer IJe L ..IIS.ps een
1D01l0pohe beZIt wur geen IDbreok op mRg lI'elDukl
IDBAr wat met hél~t dllt lDen op ,erbreedwg nn bet
kIInlal of "I Iljllngen In het beheer er vali mAil aan
dringen Onder de l1!ren In AIDerIka le IDeo kWlllld
eli dr ..l~t lD.n met wraak ov ..r bet ophllDg~n VRD
den moordeDaar Brlldy en In hl!t VereellIlldl! IWoDing
nlk Vindt men bet mllar hAlf pl. II~fljl dnt ~en ..an
lal klnd.fr ..n met diens ""aID lI'ed opt I J~ Ouk he ft
bet b~ngt dAt 0000980 RONa bet 'erkhkkerlAlDbAeht

DE 8POORWEGBELANGBN VAN MALMES- beeft ter hllnd genolDelI In A lDenkll 'eel kWlllldheld
BURY ,erweIrt BIJ de b~halld ..hnll' der dynalDlatefiJ Zl\1IlI:

Ml\LMESBURY 8 J -D d tatie over "lUIr m!!n te Londen de oDldekkwll vlln b"d lI'e
U!i'I1 e epu k st mRakt bleek bet dat de beecbuldl,(de Dalton 'frIJ

hSpofotrweggradleventdbenAglt dat ZIJ t>eBnztamende o~le lID êst kOlDen lDaar net ter"IJI dl818 vllenden ZIJ
oe geb me eli ~emeenen es uur r 1\ d hik b d b

h beleefd tv H t k den hand ecbud en OlD alll,e 0 te wenIIC en "er IJ
aar uer on mg 'l verzoe bm te op lieu. W'gens deelnAlDe UD de LlVerpoolscbe

tiJt d~el8 h~:r:mK~:tad:M::n ~:fdeu~e ~ dynalDleterll 0plI'epakt E ..n erg ongeluk op den O"le
ver or we eges eed dODleeben Spoorweg wat BAn ze'en peraonen het
w!!gmg die bm neil veerben dagen ger zou l"veD h.t'f, gekost IIlult bet Engeleebe nlt!u"s voor
ZIJn Tan de mogeliJkheid om ee...! trem regt.streeks loo.er bet OIet met Z AfrlkMDlehe .. ken In nr
nl'Pr de Kaapstad te doen loopen Geheel Malmeb band taat

bury l~ erlloPkbe~d omtoPdl&ahtgeD~~e co: Vr:emde werelddeeien geveo meer meuws dl\n het
81e me a e me aan enngen e gem nete land VIlli Europa Aan de W ..stkuat 'AO
~8tu~r;!er l~e6ft beloofd aan Malmesbury een Afnka IS FrankTIJk met aooe:utlt8 beIIjl dit! de

zoe zu en rengen. Engelache HegeTln!: niet lIan.wn eo die I.er lilt
tot een .'nJd tUIleben De BrAJIll eo Stllnlt! kUD
neo leld.o D.. :Sbab nn Peul!! "ordt gelejl'd
krankzlnnlll' te lIJn lI'ewordell eo dlt 1111 lDP8nt
ml!n op de duur tot een R_ tlChe Inmengtnjr lel
den Rualllnd tOODt Ilcb oYengena bl) d .. krOOnlnll
lDeer dlln OOit te yoren Als bell groote A IIf\t tlChe
1D01lendheid lo Afj/banl.tllll "ordt tUlIIChen
AbdllrrahlDan en een hl!rlllLam erg gevach~n en
dat ,,~I tl!n roorde"le VAn eeretll'eooemd e ZlIl.er
Europe_h nleu"e IS dllt de heer W"Fid ngtOfl
fl3t'g_r MIOle~r nn BUIteDlaDdsche Z.ken In
Fral,krlJk, gelegd wordt op een jl.b_Ime lendlD~
DBar B~rh)n te liJn en dllt de FrRn8cbe AkAdemie
VAn ZedehJke en Staata-"eteneehllppeo dell I eer
Herbert Spenc~r III plRllte YAn wIJleo den Aml!ll
kaaneohen wIJIlleer ElDer.on tot correeponderend
hd .oor de afdeelu ~ lf "IJ.bf.8"~erte beelt ge-
kozen

Wat Z AfnkAAnlCbe zakeo betreft word' de
aankomat Uil SIr H Robineon jlem"ld en wordt
-"lit WIJ ,oodo pig II"t lullen gelooven -'er
huid dat Dr JOllY n, "e~eos den IIIdruk de dl!
zoogeDMmde gru"elen ID S~lllllaDd op h ..t En
Ileleebe Pllbhek maken, biJ de Tmn8f8alache HeR"
rlni er op aalldfJDgt om hIer leta aan te doeD Ale
een merkwaardIg t,,@ken dee tlJds wordt aangemerkt
dat de Titual t"ee lnleldlDIiAlrukeleD beeft bet
een verklAreDde dat de Mnh chtlnll yan Nieu"
GUIA... al. .oldongen f.lt moet Il'eldell omdllt d..
publtske opinie er 100 aterk ,oor I' e~t tinder
&leh oYer ZUId Afno altlatend. ale een land WIIIU'
Engeland IIJI1 ,erant.oordl!hJkbeld 100 ~eel m0lt~
hJk moet nrklelnen, daar de blanke be.olkl II' tt'o
deele lIlet Engelsch fil lIet nlend.cbappehJk Je
!feil. Engelllnd ,IlIJnd I. en de IDlddllleo "eet om

UMTATA 7 JlJNU -Het hare doeieIDdeo 10 we.rwtl .An EIIII'<!land te be
g'lSteren geopend ~I?Or reiken, terWijl de Nlilarelleo talrijk I JD en Diet fan
en bet opperhoofd NquiliBo dien aard dat II) hgt lulleo wegrak~n Meo ,.er
uJn raadslieden met een gevolg VIUl wondert Ilch dat de T,me. met 0plDerkt boe de
ren aanw~Zlg Men zamelde om8treek8 en g881t dier twee artikelen ooderhnllSlJ'I]dlg I' maar
de vergad!!nng werd toegesproken d09r de .en lIChl]nt te ?ergeten, wat de n_ niet Y1!fII'eel
hooren Mornll Cbubb Hargreaves en HOllBfhan men la NI_OW GUlDea met met. 4an Ni"turel
De MaJo ...r Terklaarde m een toespraak aan het len t8 doen htlt'ft -ID welktjr b.-laog de Maatecbep-
opperhoofd en UJIl ?olk het beginsel der ID PI] tot BtollCbermlng un de I h<JOrhnll' r ... da I u
ngtUlg e. het opperhoofd !antwoordde blijde een keel Oplet tegen b<lt o.erilllt'n .. n bet eIlAnd IIan
te zIJn dat Majoor Elliot met bleek ~ gelooven een Kolom" met eeD 100 yerdaehte Nalu ellen
aan de geruchten die men verspreId had dat hIJ pohtlek als Qaeenlland,-tetWIJI men ID Zwd Aflikt!
met aanWezIg dacht te ZIJn &hoon hij er ?oor dil! ... nel"ude Hnllandaclte Afnkaandel'8 ID ZI]D
bedankte om :Magistraten ID &lJn land te hebben wer nDdt.
beachouwde hij ]![aJoor Elliot rW IlJn ?nend en Ue bengten .. n ZlllulAnd wekken In Engeland
raademán én hoopte dat IlJ het altijd eenll !10uden keel wat onru&. Uit de Trannaal kriJgt m.a aller-
ZIJn ]![aJoor Elliot zmde m &lJn antwoord te 1111 nleaw. omtren~ belwaren der boeren ID den
geloo?en dat hij bl] Blonde 'van Nquilieo, het oorlog met ldapoch waar billr ID de KoiooIe alleen
woold der Pondo II TerI1&m -Het land l.8 droog, ia de Lmu_ en dergeliJke lets nn gameld wordt.
en de paden slecht VolgeDI berigteu wt bcmm VerTlllllldd II bet om Lord Robert • .Molntljla, een
Pondo1and ontkennen de Pondo 8 h~ regt der yolbloecl Tort, ala .OOmtter .. n het Z ~ Goud.
ColJJJll.lBlle om een grenaijnie te ruaken, en ~ 10 een brief aan de M_., Po«te lien
JIlJ dat IIlJ geell aDáere lmIIIJ erken ... uidie dal lut ,,00( eie ~ • .o .~

waar 'ft'OeIV '.. .. lIIteme he'" il.CIM le

OVEI:LAND"'CHg IEl EGRAAE DIENST

o
o •

Het 18 te bopen dat B & V z ch bet Illlereerat(VII1I tU Gemunt«) bib h d
Dordrecht 19 Mei ]883 '" "pil en IJ Yfll el voor t Hall In d. geregta

I
hoven IDMr tevene moet men de fcbol~n DIet ,er-WelEerw Heer

D J J V Jd II' t n wallt dRllr "ordt Mn de moedenpl"lUlk bet
no" ol en Ole St. kWAAd jledlUln AaD bet mlskt!llnen der

WelEerw U-er -\n) ond~r eteekend.1' led~n Hollandscbe tII,,1 "oet nU eAn blode komen WIJ
Itwer GemeenIe bebben tot 1!lld bIJJ JllChHp vern,.. bebbeo het IAn~ gIIDoeg U'eduld
mell dat V \v E@r" HO beroep 0 It.nnlteo bebt I 0

VAn deu k"rkerllad der N G gemeente te RoUXVI l@ Het Pro'IDC 1\1\1 B:sluur o""n dell AlrIkaallder
o Vrljst8ftt :; Bv d II den \ f1Jawt beeft lt J de SYDode 'Iln dat

Ht!t 111Ion, ('cbter InDl)!' .marten ala Viler" Ill' jlAnd een memor e IDl1el~.erd tegcin bet Y6rWllar
volg geeft &l\n het ,elDeldl! b.!roep ~~ OIl. Yerlallt lOOIen der Illnd.tIIAl op de ~cholell en bet noode
Ouk welAlll "IJ dat onle Eer" Kl!rkerai I UE." loot! EDgeléCb pr~ktln I de kerkón
een Adr'lfl aangeb) 1en heeft lDet bet eroslJ~ v..rzoek • 0 •

dat VEerw dele ~lDeente toch nl ..t lDPet Yer De Synode h ..elt een douf oor p:eleelld lAD de
laten kla;ten el er Ilcb met een pooh pool. atZonder op dat verzoekllChr ft "eer ~ klllDell en maakt ge-
DIet wetl!nde wat het op VEerws lI'efoeltn u t~ ..

wPTkt heeft acbtl!n WIJ h~ ° le plillt om tt t I I At bet al 100 erg w': 10 dell V T1JeLAat "Itten "e
VEer" te komen diet e erDstlge bed .. dn\ U&r" "A"r JU DIet
dele gemeellte toeh nIet zult ver111ten om.,..den I
"at 1111 er VIIn delshll "ordell Indl~1 ze borderlool De Bond !1l leker Ode ~olll'ende IDMI een dank ..
",ordt P MllI8Chlelllou UEer" meer ,. en np uwen lid re. !DIenden '0 r de vr end.li)ke ontTanllst die
arbeid Willen Ilea Docb fergun ons roet beeehel lijn pe l" ter hoo!!",t" kerh Ijk. .... r""del! Il n
den eerln ..d hIerop terug t~ kOID"n net 18 a~t tI! d ..n I"ude tI! b"ult nel l. d. ZlUIk nU k Plftr Hol
olltkennell dAt eedert den bt-trekkehJk korte ... liJd CilI, laodllCb le,end8 V nJ.tatS" ~ Uwe Syoode heefl
VEerw In aDS mlddsD IIJt met uw lI'el erd8 gade I toch Ike I8t dllt nu Ja 'PJ Weet het o'erlge
8ao awe lI)de godsdiealt en I~d n IlRnme ;elr Ik III 0

de geIDeente lI)n bevorderd T en Vt>,., UI ona Dot hlld lDen leker· nltt fer"lIcht dat de Till
midden k"MlDt, I&IIgt II'lj de Doodzakei jkbol<1 In OlD b.gbecbe acboolzAllk nOil II)() Ye..l d sell.lllie lOU lilt
een meu" kerkjl'eb U" te Il\ten m.kllll UE-rw II 10H. Zulke dln~en doen der beY rdenng nn de
be,onllell In de geIDeente rond te gRan 0111 te tr.cb ~I, luk-re!l't • or de lDoed<rta.l-het lDeeate
teo een meu" kerkgeboIlw te laten b u ....en, en bhJ nnt Be OOll'ell worden geop~nd a lhllos Als er
ken. de Inteek .. Inllen en na d eo tiJ I ne Ifedunll. zul~e Ihauwe 'erdedllllnp:.n .ao 'nen UD .our
bijdrall'en beeft V Een.. lelf kuonen Iiell boe de Ultdl Il I het heht ferseb JnM \\ J hebben i.
lI'emeente Olet VEer" IBm en jl."'erkt bil ft ten c Irft'8ponde tie naaawkenr" Ilev 19I en 2 en Il""n
einde een Ileuw GodshUIS te verh JJll!n VEerw reden OlD ee "oord lerul[ le nemen VIIUwat "'IJ
kiln toch met olltkeunen dl\! h~t loch eeD I(r lote vro~g~r on ler I t b >old zelden Hadd.n WIJ maar
legen IS dat de gl!lDeente lDet dell leeraar een .. n meeT zulke LombMrda z"lgjlen .... JOOl( ee •
"II en een .an ,e.O<'l.n 18. 0 0

Wat het jreeett.hJke IIIIngl\IIt IRI\~ d"t ,lIn d~n I OrergenoID6D U t b~1 t.'~!.M .eb Orl1MO _
,lrooIen H ..rd.r o'er die Jl "zegd he_tt MI)t! woord DK BOERI!N III LHOND
&1\1 I"t ledig !.ot ml) "eder k"erpn I

Teo alelt" "erzoekeo W J VEer" om de ernstljl'e (J nJ Imtmud naar 1meh - AprtJ 1883)
hl!de VIln VEer" ellemeent. I!l unlDt'rKI Il lAlnemen
en ,oor b"t beroep I aar ROUXVIlle te bedanke~ hel I ~ JD bulb01l j IDlln bulh nd WHar rloodt ge toch
"elk leker met bhJdeeblP d!!8 bArt"" dOJr dk hd I [henen' I
der lI'emeente ui vernom~n wordeD Tevens be,.len Su nlJlnfft !rIJ w'fli pn COJIIventl' OD t Il ~

"IJ VEerweD ltulI.geulI In de boede d~a He I\IIJn bulhvnd ID Jn bulbolJd u eene 100 Y"r
d wenen I

\\ Mr kUDt ge toch Z Jn' Waar & Jt g J dAU DUI!

PnUKBI!UR ES Ol' MORGKN - Groot.. l\erk
Imo ~ sir hotz J r.p:tllch Il' 1\ t2' ~ lT Dla
{J@ S v I.r Z ... pu t Ijs ~t YII..r PHpi' do p
8 mor"er a en e Y nd. ~ rw Smeer N ~UW" Kerk
IIDu il nR pn e ".0 d. I. I IckbolT-N B ~laa
dIg ij. d te bAIf zeven ure b datond

r y n~" DICK: \f,.g straat ,.nn T.lDllcb. volgt
Kap tel HIl< kill AJaglstrRAt VlD He acbel cp

HET PORT ELItAIlIITH8CHK MAGISTRAAT8HOFhad
G I1~F Rill II!Eli DI!" hl!l K -DI J~n LIJn Oaebet onlapf,:s wed"r een pilar nlal Onl\lIrdlll'e Illken t .. }).._

V8n J L I p~towD b eft bet b.!ro.,p rAnT Ste,neburg bandeien De een@ IlUk WRa dls .. n e..n Zulu,
op •• p~kt "elle ne ODll'eloof.h kl.wuI op Itrllat
~!J la nder was dood en Ik m~t mUB over beID

1<'1 de Zulu HIJ nO$llde de poh!11! een
tro.p m ! lel de diender :dIe heID ~ad Opll'e-
pakt AIl ..s ter "ere Vlln "Ijlen IDIJn fader" her
fAtte de ZUiD dIe ZllU eerb..'l'Illl!n lIan de nall'8-
dRcbtenll van dell ouden heer met £1 of veertJ~n
dejl'en moeat yertne.rderen Een .lId~re &&IIkWft8
pen be8choldlglDg tejren Kllhp", f'eD diender door

I [ } D H~~R T BaowN le aanlIPIDer .00r het eell gekleurde ID01<i l.IIgebl'lljft ~r hl] bet lDeê
l"r 0 T an het lDaterlRlI1 tall le brug die ae V r1~ hleid ffiJ had lel dl! meld bliAr lI'eellllren mIlIIr
ItIR rh R~gPflng over CaledoulIVIer ~maieD bet blpek vooreer!t dAt I J hem BtandJ~' scI opt .. HET FORT BEAUFORTSClIE BOERENCON

omdat ZIJ" Jd. dllt hl) baar I~uwde en hll die GI:«:S
pu &lJD vrou" nrloreo had hrt'r geen pl •• r III FORT BEAUFORT 8 JUNI1 -Ret Boerencon
bAd eli ten t.eeds dat I J ook door and.ren gres I~ nog bijeen Verscheidene belangnJke
bt'Zocbt wordende, ht!1D DOg op den kooJl onderwerpen zIJn behandeld en voorstellen ZIJO
toe JAlo~nch IDllAlrtP Dllar het te,eDS bleek I MIlgenomea waann WijZIgingen worden aa.be
dM II] h~1 Wilt goed 'flin hem hRd stuk li'S Tolen van de Wet tot het Ve"oer ?an Vee bet
lingen, kwalD bil 'TIJ Voor I IS n Il ~en mooTd Pol1he en Pall~telsel de wetgenng op Plakken
18Rk In b~b8nd"11l II' lleweeJt bebbende lDell lIan een en Naturellen locatio! n~ Men Vt'r"anbt dat de
Naturellen I ealle WRllr geeD of wem II' toelIgt op Terngtlngen tot Zaturdag duren zullen
bl Jkt te zIJn het hJk VAD een Naturl!l onder om
.\and gbeden getonden die bet "aarlIChij Ih k make,n
t hr] mat bl) wenl aan lI)n eltl_d le l!'~kolD~n
Dg STI!DKLIJIR RAAD werd op liJn IlIlItatll'ehou

den verll'l\denr., jI'-pr~8Ide"rd door dl!n he ..r Le"18
lIet bI~ek dat er £6"'9 lDeer UI~8jleveo daD In
gpkomell Will en de voorzitter .erk aarde dat zulke
opjlann het pubhek IDUlelden IIIIJnde er In deze
week bUltenjP'e"one ultgavflll "ew!eest Dat nllro
nIet weil z_lde de-- beer J 0 Hofmeyr vaQ "Ien
de opgRaf OpkolDstlg was dat het meer Itgl!veD
dan IDeo Inkre~" bIer wekehJks érjl'flr werd Van
dAD Olnden Oommll!llllns bleek meD een brIef onl-
.. ngen le bebben, aanvrlUljl Inbdudellde nlU\!' be
WI)lItosken omtrent de ultjrnen .oor het pok.
bospltAAI waar de Regering de h.lft YRn IDO..t drA-
gpn Op r!IAd nn het COlDlte vll;'oOpenbar~ W r
Il!'n besloot men den grond .uor de ka erne In
C~I"Jo~.plel t~ laleu olDbeln~n en lDet de
R@lI'elIng In on'rlpg te tr d ..n oint.rel t h_tlfeen pr
met Reu,kle s plAats 1D0et !redMn worden Ook
het OomIl' fAn W"ler"erktn hll~ loorstellen bv
om de hellDell en biJ eli der HIJ"llhg" brandweer
voor de beloldlgde o'er te nelDen. WAt bIjval fond
en om sel) mlln alt Elllleland vOQr de .loomb R d
epu t met 'nJ<ln o,e,togt ID de tweed" kUIle .n
eeu trllktement VIl let o,er de tIRO tI! lilt"
lIUkOID'O I:II.ro •• r hlld II<'ndlseUll8le piUIII lijnde
tt< mDlljle leden nn oordeel dllt bJlln llIet, 100 .la
liet r~ppor' wlide, Kllplt.llll Sh"" maar 8e1l firlDa
TIn labnkAntl'n om Mn man moetfehfll.en, terWijl
alldfr~n de j!eheel.. 188k onnoodijf acbtt,lQ Ve~1
II' tloell-n gill bl) de dllCullle be't benjlt Yan d~o
Stlld8ll<!Cl'ttaTls dat de Rell"rInl! de verechllJ.ende
bral d"ecr8n yan HAvencomm MIl! Sp')()rweg en
Stad.be.tuur tat t!6n Wilde lDak"o Het rappon
Wlrd aangeoomen mst de bell 8!ellde stem 'fIIO den
?oonJtter, maar een ander YOO"tel"lD ds brandw""r
lDet tw~e lDan te vergrooten het lDen tot nad~r
blJJfen E ..11 rapport .an bet ~mltá VROFlnan-
cell, ItrekJrende om eeD urlOsk nn de Stade-
l'Mrdll'IJpoorwégmaatechllPPIJ om Terlen'lng yan
ti id tot bet yoltoolJen barer !anltn un de band te
WIJleu, werd IlAJJgenolDen, ge!aJk bet tOl'.tlla ,
onder .. kere Tovrwaarden, ."n IptI8lplek '00
l6Il Voe\bal- Clab. Een ,oom.-l heer Louw
Gill he~ _lUIS 0ler de brounen Oraaje,llgt IU
rtriIie tt .. ..., werd ,~

\\ fiK T\ ATTL'f breoll~n tbl\DS lD~er b.>lIio~kenAAO
d C t ehr ach. bo nderb<.lHeD dan de CaLhcart
IICbt b IDOejeta h~f II

I ~IIt::lFuN.noR.PsCBY. POSTlifAJt I' op wPII' nur
p 1 zabe h ,~onll'~lukt wllllrbl de oon gs pu
III< r i eb ",el lDur de voel mao Diet btlleerds

( f HJ' M4SCHWITZ bl!~ Itl mMnde berle p"d
b I, men ioodat ODI" ~ndle "D tban! kans hebben
lIJ a st cral"che .. nIeren eo deokwljleo te

\\ OBCR6T~IlSCHI! Df'lEBItN de hf'<ereD nellt
"il rn J rd~n hpbb.-n I twse en-een halve
Jd. zsme voor £;300 aAn fee door orar
t de !po< rtTelll fe Ic ren

AK~Ll IS de na ..m ""0 pen !r klanrden up
a/In d .. K skalDIDa Ziln vr uw op IlIlk

n n er beeft do dj/~1I18g'lDda~ J:Il.l<& meYJien fAn
j lWt"bunde d BI~ op liMr hJk vond

PRODUH;TEN MARKTTE PORT ELIZABETH

PORT ELIZABETH\ 81lJNII-Wol komt goed
ID TamehJk ?eel was op de verkoopmg van Don
derdag maar meer dan de helft werd mgehouden
Het grootste ~deelte Tan het vertoonde was
IDIeneure geremigde en gebrekkige ?ette PnJ
zen onTerllllderd De vr&a" naar angorahaar was
mmder sterk ~OO Taf"ls ltonden op de lijst
BIJ de he"atting heden morgen van de ?ederen
verkoopIng wa! de'l:ooplust bIjzonder ~ 1"oo1"!\1
voor goedepartIJtJell Deverkoopmgen nIl Maandag
totWDellBdag Blet mbegnp van den vongenVnJdag
bragten over de £ 14 00\) op Er 18 geen verandenng
ID cIe vracht.l'nJzen met de m.aalstoomboot van
beden maar de Hatlw10n di. oostwaarta IS ~gaan
zal bl] haar terugkomst alhier een volle lri.ding
nemen tegen t 'en 1per lb

De Hawarfkn CasU~ IS heden avond vertrokken
met oen tal van p&86&gtors ?oor Kaapstad

En kru pt naar I In BAAIISIR de or.. RIl lichter
G.dwee "0 lI'eh orl&l\lD M t blaJm l! tUIL'

I RH ~ van P!1I1S A bl!rt h8t'ft zIJn eIDeTltll41
..n til) a !lp 17 deler Zlln all!Cb Idsprel!k

n te h~bben den volgpnden dag Daar de
r' "d Hrlrekken

Ret ontw,;rp der meu"e klell"et IS II'lsteldn n d~
Go ernm~t G~t~ ~eplftatat, eD komt neder op b~l
yolll'ende

Er Eullen liJD 10011. thtlD. Aebt Kl't'I~n tWtlP
dur Uil lullen vier de !IC I tate Gnq uni" ii \\ e81
t",.e ledeD tan den W~tllev~nden Ra d yerk ez.
[De eeDlge ,erand.nnllen ID de yerde~h, II' ~er k e,
dlatnKteo tON!Chen d. kreltaen .emukt zuHe d or
cUI'BI~f worden ul~edrukt] De kitS Itnkt!'o znllen
49 In 1I'8tal liJn de jlrl!'n.. n er VIID lull!!n "ur hel
nl"t b paaldebJk gemeld IS met dIe der litc"le ar
deehn~ ..n die le ultmAkeu zalDen v !len KlrtIJl8tad
eli Kimberley sulloll elk n~r de III Jer4 elk tw 8

led.n afuardlj!'eD til ill II] Hrdeeld cj der de
kreIle~n als volgt, wordende de n uwe m~t "erre IJ~a
aangeduid

ren MD I
Met hoogacbtlrlll" nrbhJfen W) U \\ Eerw e ge

lDeente leden J Pretor ne J Cloete R Scolt en
honderden anderen~~===~~- Je moe@t op m J pAssen en lilt DUg~,logen

\I JD bu I and ID JO bu IhoDd Acb "aar IIJt
[,e nu ~

\ll\8r k deDk-b J komt DI!Omer m J meer onder
[d 0 ~.n

l WilS al te maAI tu te-Iu lu I

Ja hoor

r l NIH B~n \ COLI 11GB te Lollden het-ft
1:l..IRnl d,; b.k.nds IDi'deWrrkstd VAli den

I Rd ftu~h e e~1I docbtt>r 'An delen hflet de
1\ g-.bolldt'1J vourle:J.lDgen biJ te WOntD

I Il HBS.NIP -ne Burgwldorp Gaulle aan
z I..n z t r J. bor ....rellde JI'~.rt dltwllal vol

-.0 nl uwe en !lIet et!nmAal ~en 1U1.ld Dg&-
.nn de vrucbtbare pt'n TIln haren redakteur

) <\I'"ItI1i:AAN6CHSCHTTTfB -I I! het'r Carel
G LH~ 8 U lOr bHft l....n ]lIgtPllrtJJ t..r plllatl8
, Z vAd.r bl) GrlUl Reinet z ..a IIPTlDllboklen
ru III'blereenollltDde fchotl!u gedood

Z JO blaffen

I ~ lIoonD YK ~lvaRAT8BURG -De Jon~-n dl. nr
Ir "rdl d ..n h ..., \'1111 Nll'kt'rk un d@ PAArl bij
~Iu r Y!bul;.; Hrmoord te hpbb.-n heet \\ I lem I'
e r 1 tl~llol en h.,.ft den oud~rdolD un 111KhIS
Rcb J!lIe l:trélkt

-\A" N PAARL II Jl8ak to t £i'i boete of twee
r. n Hlooldet"ld mdat biJ IIt!n os un KIMI
~ I .J. In Jl n t 1.110 WA' g ..koman 1 p'aata .,an

>Rr b"t sc!jat I" lenden een RdlOjZbokb'A"el
po t b \d g~lCbol ..n lIioodal m n h~t dier had

TrotlCb hondJe' T ° leb h ndle "liAr I Jt ge fl&-
Voge 1

Ge I )kt "pi n U.. el ferbor;:!'en te 1 Jn
\\ RB BuLl.dnd de fterk8Le-b J I ~lde mIJ "etteD

~~Rr nu-",," e Ik ~e III\n ilulhondJe-m JD.
r Is KLAAR MKT HK~~'\ R Gooch ,>ed be-

kend In d. T a ~~"" van 1 ogIDMr HrmR.llrdb.d
In r "lch.btro<Jm I~J<h dit In '!faneo "uUrlIJIl
",~t l'Juen rand 'fig 0" hm, tukml"!/~n t. knNnI
le gunBIe '<lOl I el Engel.ek Sutuur t t ID dell
tronk t. I ut t.ep"0 !k.cbuld ~d 'rRU be r~ Hl)
hl\d het n..ac< D!'ti Id hotd ".kocbt en t""" cb~qoe.
ver o, ..r de £ 1,1) 0 e I~ bt:tIIhn, gegeven op
e-n I1tnk "aar b I R'e~ Plu f ..r Crt>Jlet bAd Al.
be", s We k elleudll( ;l<lIl1\kter d.; mAn er op DIl
hou H me dt doe Duturt6pan IieraJd dat hiJ of
8choOD be"'U&l rao liJn mlld.ad I\let bet mlMte
ber u .... un den dAIl l"ll'de IDAar III eeD unroll-
w~1 Jl! onderhoud mftt bi'l hool j der nupetarpohue
den el,lZ'enl\&r van bel Beeco afield-hotel ~ dleDl
Av·nt bescbtrldlede 1'IIn oDge:>arlOClfdell dJ&mallthan.
iel -E.rpte"

Ik 1I0em hom ""Jn bulholld Schnk .ou h J mij
n RkeD-

eenl biJ k ID ilia k
fb I

Maar kOIl I let

NQUILISO EN MAJOOR ELLIOT

W,lteUJ" Krft/.
KAaplltAd (bf..taande Uit de gl!lD""nten h~pI!l.IId

GroenepuDt en Z6epunt)
WIJ ~rg (be8wr de wt de gem@enten Lltabeek

llfler en Woooat ek)
K8Ap6Che afdeehng(de rest .der Kllnpsche A'd"e In~

'D SIIDOlllllld)
Stellenboecb
Paarl
Maimubvry

} PBII!BTSPOORT een plMt.04In Pr! 8 :\Ib~rt waar
'8 W} ta, t ,.erjll_1 el'n la rte proce&-

cl; d.r. 8 IIU VftAl!llO<pt 18 bIJ penba" "'Ihn,.
n h... r J W d. Jlljl'er voor £1 4M too-ge-
lulle de kvop.lr Al de kost<ltl moelAlD lJe..

Plketbefll'
Tulbagb 0

WorCl'lterRobtrt,,,,, •
Clan"IUlAm (beetaaude

wIlham en 0&1.1111 .. )

~n~.

t ll\ICi8TOWN 10 lDen druk ID de Weflr OYllr dil
dA ,"Ik ""!Tell maar wo Jl Intn..clulD de
lil~8"et &II genolDen dan III hl't dIstrict 100

l 01 dat dEI unhnoJen IIIlAél"flIll-h<lt 'for-
mer; "n een klêl comlU .oor ht" geheek ~'rlCt,
-l&D -.lf .. nIJ..



Kam~sberg Commissie,
90 KoorD.Mei, eenige verzending ...

"10
" Boonen.

Onder KamiC8be-rg Commissie,
April, lste verzending ... 1.'i0

" ;KoolD.
Mei, 2de " 60

" "40
" Boonen.

Zuid Hardet:~ld Commissie,
April, I ste verzending 150

" . Koorn.
Mei, 2de " 60

" "-40
" 'Boonen~Bteinkopf Commissie,

-4.0 KoorD.

~

April, 1ste verzending
":Hei, 2de " -4.0
" "25
" 'B~nen.

O'okiep, Concordia en Busmanland Commissil', ,
100 Koorn.April, 1ste verzending ... ... ... ...

"5
" ,Kotlij.

~ril, 2de " 30
" Koorn.ei, Sde

" 130
" "5
" Koffij.

25
" ,Boonen.

,romagga8 Commi8si~,
30 'Koem.April, ls~ verzendIDg

"Mei, 2de '! 30
" " .<15
" Booner.

~pringbok Commissil',
Koom.April, lste verzending 50

"2
" Kotlij.Mei, 2de

" 50
" Koorn•

35
" B'oonen.

2
" Koffij.

ï;
k, i\);,

l'
,,.. !."

,"1'" -»:
.~i' ~.l.•: ~ '.'
r ~r
t "'.

L

W LLINGTO·R Pla' UE'T'B R'CSCH OlELPUBLIEKE YEHKOOPING . . ..., •... ,./ . . I

VAN . ---- -.. -------. ---------r-----. " 1.E HEER ADOI P KOST ,liJ onzrr finu:" )L'L b,'-tiill~ d. f lT It·~b,·ziL'I. i.]Zeer Kostbaar Vastg' oed en Meubel. s .) . van de Gl.broe~er~ T :N'O.,!;s· C:')!('sb!·r;_(, 0l' t,,(J ,';;'-:'OUW:' h"bbt'i e., lI: ,b'êU
, : "WIJ besloten tot behoorlijks QT, iudill2' om.er Vonnootschap "ene Publieke YerKopping

. OP '. : te houden op

WOENSI_)AG, 13'JUNIJ AANsrrL, ,DingsdaO'J26 JunlJ··Eerst.k.,
TEN 10UUR '8 MORGENS. ell

, ~AN /

Piqurtbrrg, 2 Junij 1883.

, EMILE H.,VAN NOORDEN, Afslager.
"CANETSFONTEINf"--s r EL IiE S B ()S CH.

PUBLIEKE VERKOOPINC
OP DON f)EI~.I_)AG, 14JUNIJ A.S., I
ZAL DE ONDERGETEEKENDE PUBLIEK DOEN VERKOOPEN, II deu

OP DE PLAATS ZELVE;-

Op Woensdag, den 13den Junij aanst.,
De Ko~tbare Wijnplaafs ~ANET;';:FONTEIN, gelegen III.sboven, tezamen met ze~~r Aan. (ln.'3ted~ ran dCi! lid,'H Jill/Ij, ;:00(1/8 L'1'o.y-:r qcadceri eer.i),deel in de Veeweide" Obikwatsberg, ' beplant. met eel! fraaijen en veeTbelovenden WIjngaard

die nog aanmerkelijk kan vergroot worden. nitmur.t enden Tuin en Zaailand, en nitgebr~ide IZ ULL EN de Cutatorrn in b.ovengcmt.IJ. n Bo, tiel do('n 'fcrkooptm, d~n geheelen
Boomgaarden, t;oede Veeweide, volop loopend Water; de Gebouwen bevatten, WoonbUIs,WIJn. HANOELSVOORRAAD tot dezeu I'ot'del beuooreuue.
kelder, :-:'talilln,hraleD, Utldieoden Vertrokken, enz., in de beste orde. ALL E S ZON DER. D E M INS TER E S E'R V E.

II. LOSGOED:
DE GOEDEREN ziju aHe piou"" JM!' UI;)Insolveut s~echts otntl'Oit 12 maanden8 Stllkvateo, 6 Kuipeo, 3 Leggers, 2 Haltleggers, ij Pijpeo, Halfameo, Emmers, ~~echters, i geleden zijn Bezigheid hec>ft begonnen. •

RijbalieR, Trap- eli. Ooderbalies, Kranen, Ploegen, Eggen, 38 Stellages, BrandewIJnketels, • b' t lOU ~ 's l\forgenli.
Ladd<rs, Graven, PIKken, .Manden, eoz. VerkoopIng te eglnnen en le

ALSOOK: J~MADER.& CO., Afslagers.
EINDELIJI : •.

B ODeNiewoUDeVeSfBebeiedeOnb'idIiUl~~~'D. .., S TRU I SVEDEREN !
V~IRVERSCHINGEN. __.~ ': .._. ._ ,

:FREDE1~IGI( N. SALAillf\N,
KOOPER VAN RTRUISVEDEREN

Is gereed, de Hoog~te 1\-lar~tpr.~jzen te ge"\~envoor
alle Soort~n van Struu,;vederen.

Adres :-.1. L.. BENSUSAN & Go., KasteeI:)tra.at, Kaunstad.

'Kaapstad, 25 Mei 1~3. .

----- .-------- Koopt

Hebben het genoegen het ge-eerd' Publiek be-

kend te ma~enJ dat hunne Eerste. Bezending GEPREPAREERDE V'LOEIJE1'iDE VER VEN
I/EBBEN ONLANGS ONTVANGEN: . ; , tl~ . •C R·A V E' N I STAFFORDSHIRE IJZER,-Platte, Ronde en O'fale Staven, HoekIjzer, Hoepel!!, Blad. . . . . , I en Bandijzel" ,

JUIST GEARRIVEERD IS, BESTAANDE IN: i UPPEllS GA~.VANISCH DAIUJZER, - 6 tot 10 voet, Galvanisch Gootwerk,
I RegenpIJp,!L, eJlz.

DIÁ.MOND" "SHAMROCK," 'ILYNDO.N," "CAST STEEL," "CAPE" IKAGCHELS VOOR STEENKOOL E~ ROU'r,-Strijkijzer.kagchels, Kookkagchels,
' ,en de beroemde" VIN'EYARD" , I· Registerkagchels. ,

":, 'i PLATFORM WEEGMACHINES,_500 tot 2,000 Ibs., Toonbank Schalen,Familie Scha-S P I T G aAV E ~ I len, Struisvederen SchaIE:a.. ...... •. IVOETSCHRAPERS,-Deurmatten, Lantarens v'bor Kaarsen, Olie ~~ Parafine.
EMMERHANDVATSELS,-IJzeren en Koperen, Koper en "HopehJzer.

/

PIKKEN, GRAVEN, SP,~DEN, Schoffels, Harkon.en IJZEREN EN HOUTEN KRUIWAGENS, Pompen, Tuinspuiters.

I IJzerpakhDizeD,15 .8ravestraat, Kaapstad.

I. GROO'l'E VERKOOP
VAN

Vastgoed, Winkelmeubelen en Rakk~n en het
Restant ·van· den Uitgebreiden Voorraad,

TE ,.

'BOORDER (BENEDEN) PAARL,
. I

LADY GREY STATION,'
li • - , '. "d Hn denWaaraan Kaapstadsche; Kapitali3ten.. hunne aandapht behooren te ffflJ en;

koopen, en gebruiken of de reactie afwachten om weder te,verkoopen,
. ,

II Cordoren van den ..lnl\Olye:;::-Bpedel van wijien PET~!IS JOH.ANNES
STEPHANUS D~J'TOIT die handelde onder de Firma van A.J.F. PJ! TOI r & 00 ..

hhoorlijk door de Krcdi~ure~ gemagtigd, zullen per Publieke Veiling verkq~p(n, op .

JllAANDAG, II JU~IJ, ·ten Il ure 's .orge ..s,

,--_.~-- ---~~
Hoedel van Wijlen M~,j. HELENA ELIZA-

BE'rH LOCBN:B~R,
[)E HEEREN MALAN & CELLIERS, behool'lijk gelast door den Executeur Tl's-
. tamentair in bovengemelden Boedel, zullen PlIhlipk Verkoepen op WOENS-

DAG, 13 JUNIJ AANSTAANDE, 's MorgOll8 teil 10 ure, zeker

GERIEFLIJK WOONHUIS,
Gelegen aan de Bainstraa~, en bevattende ePIi Voo1'kamer, groote Eetzaal, 5 Slaap.

kamers, Dispens en Keuken, alsook een patente W.C: en Badkamer.
Allifet Kostbaar VASTGOED en HUISEIGENDOM aa~ dezen Boedel behoorende, Do Buitengebouweu bestAAn uit St/~II(ln, WUi!'C'uhuis, 2 Bedienden Vertrekken,

':-. Kralen, ens., en anfiex dezeivo is een MOOIJ~; COTTAGE, front makende naar deTerdeeld 10 geschIkte Pel'c~le~, ~estaande In:- . OUWBN . d Bll.instraat, welke een goode JaRrlijksche Huur opbrengt.
P.ERCEEL I. De uitgebreide PAKHUIS eo WINKEr.GE~. d' waardlnZ~ De TUINGRONIJ is zeer uitgebreid en de ingau

fr
er Tan van nit de Achterplaats' . t de Besi b id ) ij I ngen tijd wer gevoor. IJ . " . .~ '.

noegerlJ zeer wms geven e ezlg el. van ue rma voor a h k t wordt bereikt door een Prachtig Prlef;'1 op Pllal'en en IJzeren TrRhewel'k.
llij!l uitstekend gebo~wd, .?nder geriffeld IJzeren Dak, en zullen aau den Ac ter a.n De BOOMGAARD is beplant met allerlei soorten van VRUCrrrBOOMEN, zooals
nlm Ya.nG~nd voorzien zIJn. J 11 n fzonderlfik -Abrikozen, Perziken, Appels, Peren, Loquats, Guavas, Moerbeijen, enz., enz., behalve

D. Wmkelmeubelen en Rakken, allen van het beste-Maaksel, zu ea. /::P' nog 3,000 uitstekende WIJNSTOKKEN. Buiten het gewone regt op Leiw~ter, zijn er
nrkocht worden. d ht k t nog twee NOOIT FALENDE PurrTj<~N op het ~igen<lorn, en een WindmoLen compleet

PERCEEL II. Het ruime dubbele Pakhuis onder IJzere~ Dak, aan ~n ac ;r an met Lood_pijpen eu Kranen, alsook: een Gl"Oote CJ~MENT1~N DAM daar naast, zoo
Tall de bovengenoemden met een goeden weg tot toegangen. ruim bou Gran ~ooriJen. i'ngel'igt dat er gemakkelijk een groote hoeveelheid Water kan geborgeu worden,

PEHCEEL nl. De uitst~ke?de rnime Woning met BUItenge ouwen, 00 er zer;n beschikbaar OIU ten eenigsn tijd gebruikt te worden don geh~~I~n Zomer d.oo~. .
Dak, thans bewoond door MeJufvr. DU TOIT. . . d b b d" Dit Eigondom is zoo wel bekend, dat' verdere omSChrIIVIng onnoodip IS. Het IS

PERCEEL IV. De do. do. do., onder Rieten Dak, met groot en goe e oow en genoeg om, to zeggen dat Jeszelfs liggiug on verkic>slijkheid als een Woning niet kanT.in, than. bewoond door Dr. BOTHA. d ' ffen i l' t hID
lJERCEELEN V, VI, VII en VIII. Bouw- of Tuingrond, met front naar de,n wor en overtro en In le ge ee 0 arp.

Hoofdweg en grenzende aan de Markt Uitspanplaats, beter bekend ats Van der Poels H U I S R A AD,
lII.in. . , ': Ita dl' h t Bestaands uit het gewone Assortiment Voor-, Eet. en Slaapka:ner 'ME)ubelen,Ala een Bezigheidsplaats hebben deze Gebouwen den besten. Buiten n e 10 einsluitende 2 zeer Fraaije Vervoerbure IIOBKKASTEN met ZILVEREN BESLAG,Distrikt en een goeden Handel in de Stad, terwijl zij als W conhuieen. goed afgewerkt,

Tapijten, Goq.lijneu, enz.priefe}ijk'en gezond zijn. . . END ELI J K '
Tegelijkertijd zal verkocht worden het overgebleven gedeelte van den, uitgebreiden :

V rraad
Glas. en Aardewerk, en Pleetwarsn, enz., ea wat vcrdar nog zal aangeboden worden.00 Verd~re bijzonderheden kunnen verkregen worden op aanvraag bij een der beide

.oratoren, HETVASTGOED ZAL PREGlES TEN 11URE WORDEN OPGEVEILD.E. J. M. STFRET, Kaapstad, i •

J. J. DE VILLIERS, A.P.zooD, Paarl.
'Gezamenlijke Curatoren •. BONUS ZAL GEGEVEN WORDEN,

A. ABEIICROMBY, M.D.,
Execu tour Testamen tai r.De Nood in Namaqualand en de. Z. A.'Boerenbe-

schermings-vereeniglhg. ' C}1~LLI~I~S,AFSLAGERS.
Wellington, 31 ~f.·i lS8;:;.

MALAN &--------- ~ - ~-- ~ ---. --_. - _.l .. ._~ _

.'

HIERMEDE wordt Ran de Noodlijdenden in Narnaqnulnn.l bekend,' grmaak~, dat er
tbans een yerdere Voorraad ~an KOOHN en !<OFFIJ, alsook BOON EN t~r

uitdeeling onder hen verzonden zijn geworden naar de volgeude Commissiëo, tot Wie
men aanzoek voor ondersteuning maken kan. Te weten :_

{
Bij den Heer H. VIIO \Velhgh, EenJoorn.,

In het Distrik~ """ TheunisF. Kotzé,J.~.Kookfontein,Eondoorn.
Hondeklipbaai """ P. Vogl'!, Kneep, Ecndoorn.
In hat Distrikt { Bij den Heer Hertnies Ccmelius Kotzé.

Kamiesberg H"" Gideotl JOZl1!\Hossouw.
In bet Distrikt { Bij den Heer Wm. Burke, ~iI1fotl~ein.

Onder Karniesberg """ H. Rossou IV, Eendooi n.
In bet lJistrikt { Bij den Heer J. J. T. d. Pol.
Zuid Harderelil """ 'Steph. du Toit,

'{ BiJ' den Eerw. Heer -Urecher.In het Dist! ikt VG'
" " Heer" . E. uurnng.Sieinkopf J B
f.I " " ames urrowes.

In het Distrikt I { Bij den Heor James Web!lter.
O'okiep, Concordia "" Albertus Roux.

" jen Husmanland """ H. van Reenen.

{
Bij den Eer.VIl. Heer.Schoedlir.

" " Heer' C. WetCh.
" " " C. Bam,

{
Bij den Heer Servaas Tan Niekerk.

" " " S. Loynes.

De Paarlsche Brandassurantie ..en Trustmaatschappij.

PUBLlf1~I(E \Tb~RKOOPING
Vi~N rn; KOSTIlAR8 WJJNPLAATS

TE

'VAGEN~fAI{EHSVr\LLEI, 'VE L LI NG TON.
In den Insolventen Boedel va.n BENJA~IN JACOBUS KRIEGLER.

In bet Distrikt
Komaqqa«

In het Distrikt
Springbok.

Er zijn yerzonden naar:
Hondeklipbaai Commissie,

in April,lste verzending ...
"Mei 2de "

7s zakken/Koorn.
40
10

T. VASTGOED :
" "Boonen."

I Stukvaten Wiju, zijode 8et reBtaot van den Joogllten Oogst.

T.egelijlcertijd zull~n wordeo Verkocht voor rekeuilli( ~an du~ IDsol.~e.ten Boedel ~an J. D.
KRIEGLER, ~ uitmunteode Pallrdeu, de gewone verscheidenheid HUIsraad en de UItstaande
V<>rderingen.

J. J.• £ VILLIERS, A.P.zD.,
Eenig Curator.Paarl, 1 Juoij 1883.

J. FRED. PENTZ & Co., Afslagers.

s. N. PONDER,
"DE"

In bet Distrikt Oalrinia hebben de Civiele Commi~saris, de Heer J. C. FAURE en de
Heer A. J.VAJf RUNEN zich, op verzoek nn het Bestuur, in Commissie gesteld om aldaar
KoorD aan de Noodlijdenden uit te deelen. Kooper van Struisvedereo,

Burmesters (jbambers, Adderleystraat,
KAAPSrrAD,

het geheele jaar door en geeft de hooO'ste
Marktpri izen.

·P. MARA!8,
Voorzitter van het Boofdbestnuir Yan de Z. A...

Bopren beschermingsvereenigiug.

Altijd Voorhande~ allerhanden 'J~ERWAREN
MANUFACTUREN, enzr enz.,

• i

1.
Het welbekende Hotelgebo~', gelegen in hot centl'[)A,lst grdet>lte van het Dorp.
Het Hotel bevat negen ruirue till !U..:l11i:.re SlaaIJkarnf'IS, t;et- ":11 Zltka:ner8, Hotel.

kamer" ruime K...uken, Pll.kk:>.,oe~Reu Zl,ldf'ls.
Alsmede een gebouw ltJ.!crigt voor \\i:d, ..lb zigh"id, 1 Jo. \"001' K'l.lltien, ;';::.~:ing

voor ZO P8!1I'Opn, (·IlZ •-r .. nz. :
H,·t gebouw i" geheel Nie:Jlv elI bevnt i n1>\)(·l" \'"di'.pinl!. _
Het BllngrenZl!nde Erf is geheel ouihei-.d, en is ,'\·0' 'I!-lr b 'ik V:t'j hd .,'"Ir ·\,1, i),:.p.

De be ...i::{heid is eene zeer wills~~ovendt) eu hv-f r e"IlIJ vn"ncmdh,..d fer"',l!'V',1l b'J h.:t
reiaeud Publiek, zooals slechts w~illlg,. buiteu-Hotels te beurt valt.

IL
Zeker onbebouwd Erf til PORTERVILLE, g('lt~()n aan de HOOFD,STRAA.T,

en grenzende aau de bezigheids gebouwon Van LAGr.ENcE& Co.
• I III.
De Winkelvoorraad, bestaande uit ton Ultzehrei 1 A""lJrtilll~nt 'fan Lirjr)n:-J, Tah.

berdsgoed, Fluweel, Gemaakte Kiel1djr"I1, Stevel-, ..:Da IJl l'S L:l:1.rsjé'S, Fi'\llelit'n,
Voerchitz, Chitz, Zeep, Stijf.,el, qijst, a.:IE'6()()!·t,'l,1v.rn Glil~. en Aard.!Werk, eu al I'I'/It lil

eene welingerigte bezigheid te pas komt, ..lsmo.i« 1 lLsclIle.

I V-~-LevondeHaye.
1. Het beroemde Hengstpaatd "R!p 'fa.n Wlnke]."
2. Het Vr ijstaatsche Rijpaard "Scheit.la-rs." ~
3. Twee Kar. en Hijpsarden, f3 Ossen, eeue extra ~Ielkge'feude Koe.

. , V.
1 S~1internieuwe Paardenwa.gen, gehesl compleet, I KtH op Veren, I sp.m nieuwe

Tuigen, 2'paa.r Achtertuigerr, 1 span nicuwe Jukkon en Stroppen, enz.

V I.-J\leubelen.
I Stel' Zitkamer Mdubl'lE'tI" i. la Bourbaki," met illbegrip nm p,!WO (:3 ~narcn),

Spiegels, Schilderijen, Gordijnen, enx., euz

I':etkuInor·
Mahoniehouten Eett:dt'ls en ~todon, Buffet, Lampen (hang), enz., enz.

Slaapkamers.
Acht IJzeren Ledekanten (c'lJkul eu dubbol}, Vederen R,.]'!en, M:l.trasse:1, ~L.honie'

houten Weschtafels, do. Kle9dtaf~,I;;, do. 1'\ loederkxst , ~pi ..'l!;jJs (toiler), Tapijten, ~latten,

J<C1hken£.rereedsc h~p.
Dioer Sets, Messen, YOl'ke9, PO(t~lI, P,l!IlJ~n, ! pr:\cQtig(' Stoof, Gias- en A~rJe-

werk, enz., euz., enz.

1~TJll\f no~lTS.
Termen van Betaling zeer gemakkelijk!

EO...;TEH EN OIERDLEi\.

V.\~

HANDELSVOORR.AAD, Enz., Enz.
Insultenten BfH'dd van It,l '\H~AjHOFF;U.t.\ Jr.

"ïnlielier en lIandelaill'.

S~l1enbosch, 17 Mei 1883.

Goede, Sterke, Dienstige St~elen,
2s. 9d., per stuk,

IN DE S'TAD tvRIJ AFGELEVERD.,

I). ISA,ACS & CO.,
88, 90 EN 92 LA~GE~L\lU(T-SrR~L\T.

,

Belangrijke Kennisgevipg.
,

-----.---

't'IT IJ veetigen U Edl';, aalld~cht oP. J~ze voortrcffd ij Ï;:eYeI'\'en. Bijz')Il,J..re
lf zorg wordt bestRed aan de perelwng er vun en wen zal Ze yan grU('l !Jut

vinden, zijnde zij gereeJ voor nnrqiducllij.k gekruik. Il ierr~onr '\'o~'dt het \"L'rlic~
vermeJen verbonden aan het ven~oercIl van Gt:drougde \ erf, Olie, TerpelJtllfl,
IJoopsels, enz., opgemaakt in B1ik,~ell van 1 Ib" ~ lb.,:3 1)).,7 Jb. :11 I' lb.,
juist goed geschikt om aan de beJ-lK>eftenvan g.I>()Qteen kIeme gcbrmker8 tege-
moet te komen. t •

Ver k t ij g ba· .. r 'IJ ij

CO~;RNELIS PAARL.
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