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EENE Publieke Verga.dering zal gehoujen worden in
alhier, J~ Stad" Zaal,

Wheeler & Wilson, en Wanzer, A.
70 TREK~EN SLAQT- ---OSS EN, EEN GROOT EN VERSCHEIDEN ASSORTUfENT

ZULLEN ALHIER WORDEN VERKOCHT IJzerwarea, Vertinde en Galvanische Waren, Messenwerk en Tim-
UIT DE .', mermansgereedscbap.

MARK';rKRAAL, ,WIJN EN STERKE DRANK.
Uitlandsche Sherries, Claret, Jenever, Schotsche en Iersche Whiskey, Fransche

Brandewijn, Gember Brandewijn, Lime Juice, Azijn, en Bass's Ale, ge·
botteld door Foster en Zonen.

KENNISQEVI:N'Q.

Naar Algoaba&i, Oost Londen en Natalt

DE Kon. Maalotoomboo,
ANGLIAN, J. MORTON

Geeagvoerder, van Engeland
verwacht op of omtrent 18

deser, .. I' als boven vertrekken na ontlasting
ham' Kaapatadache lading. •

Voor V racht of Passage doe men aansoek bij
de Stoombootmaatschappij to Union."

OP

DINGSDAG, 26 JUNIJ 1883,
'S MORGENS TEN 10 'UUR.

L. S. :ERASMUS.
Worcester, 28 Mei 1883.

DE VOS &; THERON, AFSLAGERS.

AMSTERDAM.!lau ldol!lélbaai. Algoabaai, Kowie en
Oost Londen.

EEN Hollander, Amsterdemmer van ge.
~ boorte, jaren in Afrika, goed bekand

met alle zaken, zoowel bandel als flnantieel,
is van plan om met de "Pretoria" op 17
Julij van bier voor een tijd van,1 of 5 maan-
dell naar Europa te vertrekken, goed be-
kend, in Engeland, Frankrijk, Dnitscbland,
Belgte en Holland, met de grootete Handels
Firma's en Bankiers, biedt zi~ne diensten
aan tegen een kleine commissie. Tevens is
bij genegen aan Afrikaanscbe" rienden, die
met dezelfde Boot vertrekken, zijne diensten
aan te bieden voor bet geven vim informatie
die verlangd wordt. .

Adresseer, P. K. Paarl, Letter Box, No.T,
Paarl, 14 Junij 1883.

I)E Kon. MaaJlltoom&oot
_ MEXICAN,~
Gezagvoerder, van Enge.
land verwacbt op of om.

trent 21 deeer, zal als boven vertrekken na
eLtllIstiDI!' harer Kaapstadsehe ladin~.

Voor Vracbt of P8!'81lge doe men aanzoek Lij
de S~mbootmaatscb8ppij " Union."

Nur Port Natal en DElagoabaai j Mos.
selbaai. Algoabaaien Oost Londen aan.
doende slechts om Passagiers te landen,

•
J )E Kon. Maalstoomboot

DANUBE, C. M. HIP.
lI'ORTIl, Geeagvoerder, ui als

~ boven vertrek ken zoo spoedig
mogelijk na aankomst van de Mrxican van
EUlleland.

Voor Vracht of POllsoge vervoege men zicb
bij tie Stoombootmaatscbappij "Union."

Westelijke Provincie Bank.
!

Jaarlijksche Algemeene Vergadering.

"'XlORO! bij deze kennis g~geven dat de
l'l Jaarfijksche Algemeene Ve~gadering van

Deelhebbers zal gehcaden worden]

!faar bgpland en Hamburg van Madeira

DE Kon. Maalstoomboot
GERMAN, R. A. LElGH.

F.,N,R., Gezagvoerder, zal als
boren vertrekken, op Zat nr'

dag, den 30.ten dezer, ten 4 nre namiddsge.
ruaagïers gelieven aan boord te gaan aan de
Oostkaai (Alfred Dok) niet later dan 3 uur
namiddaga.

Voor Vr.cht of Passage doe men aaneoek
bij de Stoombootmaatscbappij " Union".

OP MAANDAG,16 JULIJ A.S.,
'S MORGENS TEN 10 t;rRE,

Om van Directeuren Rapport! te ontvangen
voor het jaar, eindigende 30 dezer, het bedrag
van Dividend te bepalen, en drie Direotenren te
kiezen in plaats van de ;Wel.FJd. 'Heereli T.
Roos, Sr" Jc. J. DU PUSSIS, Oz•. , ea JACS. P.
TKERON,die aftreden, één van welke weder ver.
kiesbaar is.

Op last van Directearen.
B. P. DU PfESSIS,

I Kassier.
We8telijke Provinoie Bank,
Paarl, 16 Junij 1883.

Lijst van Deelhebbers in d~ Westelijke
Provincie Bank, verkiesbaar voor

Directeuren.

,---------------
Naar EngelAnd via St. Helena en Madeira".

I) E kon. MilaIstoomboot
PRJ<.'TORB,W. B.lIN_

nRIDOf, Gesagvoerder, zal als
. boven Tertrekke.n op Dinge •

dag, den 3den Julij, te 4 uur '8 esmiddsga.
Passagiers gelieven aan boord te gaan aan de
008t kaai (Alfred!)Ok) niet later dan 3 nur 'a

Damiddaga.' L bii
Voor V ",cbt of PUII8ge doe men aanzoe.. IJ

de Stoombootmaatschappij "Union."
Plessis, J :tI du
Plessis, B iI' du IIIr
Plessis, Je,J dn, C m
Plessis, D J du, D m
Ro08, J A J'
Roos, T Sr!
Retief, F JP
Ro.r.euzwe!S, A E
Richerdt, 'f B
Rossouw, Jd., Vs
Roux, J P i ~
Spuy, Btep~81 van der
Sohoonberg, 1'd E
Theron.J~ P
Toit, G J du,]i: m
Toit, D A du
Toit, D F du, D F m
Villiers, P I de, P J an
Villiers, J li de, C C Am
ViJ1iers, CC A de Sr
,Villilll'll, J ~ de
Villiers, J J de, A P zu
Villier8, ;r p de, J D an
Wicht, JCl
Wall, G vSn de
Wicht, J 111

Aling, RN
Auret, A. P
Blignaut, P J
Brink, LJ
Bohlmsn, J H L
Derksen, C
Hugo, Oab J
Hugo, HJ
Herbst, FA
Hommel, M D
Horak, D G
Louw, A J, Jan ZJI

Leonarde Louis
Louw, To~ J A hJ.

Kalan, Jacob D
Moll, P de V"'iers
Mslherbe, W D
Marais, Jac F
Mal ais, J R, D an
Marais, J J, D m
Marais, D F, D zn
Mara.i8, J 8, A m
Moll, Co:-nelis
Nichoudt, J H
Niekerk, B V van
Pentz, M

ZUID-AFRIKAANSCI::I E

~O~INKLIJKE MAILDIENST.

D~ "ed,tie Mcril Packets" Mt1atschappij.

DE Stoombooten dezer Linie vertrekken van
Kaapstad naar Londen om den anderen

Dingsda~, via Madeira en Plymouth, te
Bint Helena en Ascencion aanleggende op
bepaalde tnsseheutijdeu.
Junij 26.-WARWICK CASTLE,Kapt. J. C.

RflBINSON.
hli' 10.-GRANTULLY CASTLE, Kapt. C.

. H. YOUlfO.
" 2~-DRUMMOND CASTLE, Kapt. J.

, D. JUFRI18, RN.R.
Ang. 7,-NORHAM CASTLE. K~pt A. WIN.

eDItSUR.
J ~l.-KINFAUNS CASTLE, Kapt. J.

WINCBUTIR.

ABDEUOK & MtJklSON,
Agenten. , AAN het ge.ëerd Publiek word' hiermede

bekend gemaali:t, dat de KOST INRIG·
TING in verband met de DAGSCHOOL te

Good Dope Seml·nary.. RIEtlEEK WEST, met bet bt!gin van het
volgende kwartaal zal geopend ,ordeo , oDder
de leiding van den Hoofdonderwijiler. den Heer
fT. C. STOn'BERO, die alsdan bereid: zalrjjn Kaat·DE EDELE HEER W. DE SMIDT, '--leerlingen in te nemen tegen zeer billijke prijzen.

zal de PRIJ ZEN U I T. Voor nadere infOrmatie verv~ge mBn zich
D EEL E N op HEDEN bij den Ondergeteekende. . '

, . " # D. ~. ¥ALAN,

(00 n der d ag) Namiddag, Riebeek West, 19 Junij 1883. ! Se<:retanil.
TE 0 URE. '

OVERLEDEN,-Op den 19~en .deser, te
Zorgvliet, ten huize van: haren Zoon,

MARIA DOROTHEA ZEEDER;BERG, (geb.
DOLLIURS,) Weduwe van wijlen: DR. ZUDU·
BIRÓ van de Paarl, in den ouderdom Tan 63

vneIH}en worden ter bijwoning uit-
genoodigd.

"1. E. PERCIV AL.
E oofJonderwi jzeres.

jaren.

DE HEER

G. MONTGOMERY WALKER,
l1vkureTr.Notaxia en Tra.ntsportbe2orger

STELLENBOSOH •. -- ~ - -,.... ~ - .-__ ... _ .. -- .

VERHUISD VAN HtER NA~R HETEN.
GELENRIJ K, ons Jongtltje Zoontje, op

den 1Gden dezer, end 19 dagen. ,
P. E. & M. J. SCHOLTZ.

Moddergat, 19 Junij lSSS! !

OP DINGSDAG, 26 DEZER~
Precies ten 10 ure des JlIol'gens te ,,' J bl' ik 0 Jal h . , , n ein e e augrIJ e Il e rwerpen te bespreken, zoo.
T s Ie~ UItreiken van Gouvefllemeuts Noten, Bescbcrmings Behsti[]g', do Hollundschn
aa
ood

,~ verhcoglllg van het. ,Stelllregt, euz., euz. lIet Puolick wordt dringend uit.
geu 19d tegenwoordig te zrjn.

Paarl, 18 Jnnij IE33.

J. ~1. nOFF:'l.\?\,
Voor7.ittpl' Z. A, Bond.

1'. II. L\l"HE,
v oorz itrer B, ]J. v ereeniging.Rio Ko1llj, Mauritius Suiker, Witte en Bruine

Rijst, B. M. Zeep en Parafine.

OLIEWAREN, ENZ.
Paarl Garst en Gespleten Erwten, Saladeolie, Sardijntjes, Klapper- en Kaster-

olie in blikken, Oester, Atjar, Jam, Gecondenceerde Melk, Lekkers,
Versche en Gerookte Haring, Stijfsel, Blaauwsel, Maizena, Havermeel,
Kaarsen, Maccaroni en Vermicelli, Kaneel, Vruchten en Groenten in
Potten Libby's en St. Louis Beestenvleesch en Beschuiten,

VERF, ENZ.
Geassorteerde Verf, Wit en Rood Lood, Gekookte en Raauwe Olie, Terpentijn,

Teer, McDougall's Schapenwaseli en Extract van Tabak.
Manilla en Europeesch Touw
Wagen en Kara.ssen, Wagenremmen en Ligters, Zwavel
IJ serdraad. Effen en met Haken, IJzeren Btanders-

TUIG- EN ZADELWERK.
Enkel en Dubbel Tuig, 'in Bruin en Zwart Leder, "Collar" of Borstplaat
Heeren Jagt- en Jockeyzadels, Toornen en Halters, Drijf- en Rijzweepen
Wol en Graanzakken .. Harmoniums.

TE\ GEVOLGE VA~ !JE ALGE}IEEXE
GEDRUKTHEID IN DEN HANDEL,

BfEDEN WLJ DE rOLGE~DE GOEDEltE~ AA~,
TF.GEN [E~ ZEf.I~ GROOT!~ Hlnll\!!~:ItI\G 1\ ritijS, ;\UI.:-

EFFEN en Fancy TabbenbtuHell, \";\11 ,If f~ ;'d. per v.ud :-Z\\:trte!ZijJe van
~f Is, IJ ~~.: Lak,enlir.nen, Flanel en l)c'kl'l -. de (__;n)lIt~\l' V'''i1T:la~l in de

~oloOle ;-Brume B~ltta.", :2s, Gd., \Yitte, :;,:, lid" r\lllj\llll~, :1>. (id., 1 :2-,;. GJ.,
l ês. 6J. ;-Geheel- W (il Flanel v.u: ;1 f i-, lil I' \,;ll'll :- Ultll))e!v breedte \\'it
Flanel, tegen Is. Gd, :-Got'(JkUlil't' TaLocrJ,CLiiz tlh'!.:Il :l;),;, ~d.

SCHRIJET OM MON~TERS, AA ~

STUTTAFORD & CO., KP:i.APSTAD"
--~-----~._--~

DE J\fAATSC HAPPIj iOT I;-E\'~Ul{DEl\I:\G
GEWEREN, PATRONEN EN BUSKRUID.

Enkele- en Dubbele-loop Geweren, Aclrterla c'l.d· Karabijnen, Musketten en
Martini.-Henry

Patronen, Percussie Dopjes en Patroonknssen
Curtiss & Harvey's Buskruid, T, F, FF, FFF, Diamant, en No. 6 Rifle.

RIJTUIGEN, ENZ.
Spiders en Doders Buggies, Tansport en Express Wagens, Schotsche Karren

Handkarren, Pakhuis- en Zakwagentjes, Kruiwagens, Kar- en Wagen-
vellings, Speken en Naven.

BOERDERIJGEREEDSCHAP t EN MACHINERIE.
Graven, Spaden en Vorken, Boschpikken en Houweelen, Bijlen en Kappers,

Bchaap- en Wijnga.ardscharen, Amerik~nfche Ploegen, Howard's
Ploegen, Enkele, Dubbele, Drie- en Vier-voor.

Ransome & Siru's Ploegen, Enkele Voor, No. 343.
Eggen, Ploegscharen, Damschrapere. Wijnpersen, Pompen, Voerma- DIRECTEUR;-

chines.

DUi

Handelsbetrekkingen tusschen Nederland en Z. Afrika,
(JI'Gt:HlliT r s

Am:-:>terdnrn, biJ n c to .Lcl , :30 SC:1't. lSd:..!.
(Reeds vertegenwoorcigende Zestig Binnen- ell Buitenlandsche Huizen

Fabriekanten en Kooplieden.) ,

BELAST zich met de uit1'Oeri~I,.c; van Orders voor dell 1l'IIiI,-v(I}' v.m Koopsmanswaren,
enz., en levert allo mogelijke artikelen Ulreet uit de \'L'r~chil:elldc fabrieken in

Europa en Amerika; ,
Belase zich met don 1'1'r1:u01' op d~ l~llrnpep:,che ."j'llkt n v.m :dl,' Z"lll Afrikaansche

Prodaktsn, als \Vol, Huiden, l.loornen, Vogclslmis\'t-'\""Il, l v.v.r , e nz . cr.z :
Vers?haft Fokvee, onder overlegging der Extrac~,L','rll:jc lt"11 u rt de ;Stamboeken;
Verngt verder allo zuken die m et den harde'l in V,'I'b 1'11 ,::I'dl;

En berekent aan den koeper gcencrlci provisie of COlllln;~:il, '

lnlicbtinge,n in Zuid Afrika ,ge\Vcnscht, worden gr:ttl:i vcrschaft , 7,00Wl' I rum bet
Hoofdkantoor te .A meierdam als bi] den vertegen woord iger voor Zll id Afr: ku te Pretori •.

CmL\IISSARlSSE:\ :-

WALTER A WOOD'S MAAIMACHINES·
AMERIKllN'SCHE GOEDEREN •

Stoelen met Rotting of Ho~ton Zittingen; Kisten, Katoen, Mieliedoppers,
Korenmolens, Kagchels, Zoolleder, Cavendish en Gesneden Tabak,
Cigaren, Schalen, Yleeschkasten, Klokken, Vogelkooijen, Broom's
Satijnpolitoer, Koelers, Katels van Draad, dito Led'hanten.Watervnatjee-

BOUWMA.TERIEEL.

W. DULL, Amsterdam,
VERTEGENWOORDIGER 'VOOR

ZUI]) AFRIKA;-

F, N, DE YII.L1ICR", PrC[(J!I3..
II. TH, 13uIlIDI.\:\:\, de Eu,;gratic bij Ermelo,

D. B. SCHUITEIU, Pretoria. E. lJACSE:.I"l\N, l
J, u .1A~"ON, ,Jr" ( Amsterdam.
D, LI. SC·IBlliLl., )

.1. IL H,jl'El:':, Groninger..

EIECUTEURSKAMER. !PUBLIEKE VERKOOPING
--- \'.\~'

PUBLIEKE VERKOOPI\G LOSSE GOEDEREN ,
VH VFE r.\.\T\r!~iU\, EXZ.~Kostbaar Vastgoed -' TE EE!iS'lLRIVIER,

IN DE S1AO

WORCES1_11~R.

Galyanisch Gebogen IJzer, 6, 7, 8, !) en 10 voet.
Do. Veranda.

Gootwerk, enz. en Zink.
Deuren.-Enkele en Dubbele, met of zonder Kozijnen, iedere grootte.
Vensterramen, met of zonder blinden, iedere grootte'
Schoortteenmantels en Roosters.
Zolder· en Vloerplanken.

V A N D.ER BYL,; Ik00.,
.___ -......:.3~5_, ...,;::.$~T.GE'ORQESTRAAT·

ST R-UISVE.DEREN!
FREDERICI( N. SALAMAN,

KOOPER VAN STRUISVEDEREN
Is gereed de Hoogste Marktprij zen te geven voor

alle Soorten van Struisvederen.

[)E. On,ll'r~('te:':;~Il,l':l, in bonne betrok.
k i ll~ ais t, xoen: curr-n "'r";,t.amenta,r III

dr-rt Du,'d"i v n r: \\';,1":1 d", \y"i Ed, lIeer Pm-
I.lrn's ,\Li F:,' L'" YUf ,'T ;,iT. "r. 7.u:lcn publiek:
doell verk""Pdl op de 1'!""t5 ~ll:Ua,CST,In den In80lventen Boedel van JOHAN.

NES HENDRIK llABIG. Op Donderdag, 28 Dezer,
AI de UJ";SE (;()Eil!.HE;\, jol den n~del

Ueh()(lf"I"k. lie&ta!wd~ nit: '
YAATWERK :'::"11 doh;o,té'll, II) Acbttien.

h"jr ..nrns \'a[r;n, Ell!p,:'" J WiJllpomp, ~ Bran-
df'Wi,nke(o,i" I Trn!" ,'Il (),I:]t:rb",llC, Legger.,
l'ijp"Il,:<e"7

L!-:\'t:\llJ<; l:A\'!: -::"", J\~~,teclschap<.n.
3 ext,a !\''"i':,,,r,Jl:: : ",,::' J, I koe en Kalf cu
'7 I!ro,,'c Yl,tt<: Y"rL, li.

BUl':I::IE::1Jii!.[i!-:L; 'Cl! ;,1', - 3 Wa.
;_:CLf',:: )\3lJ":trr',;: (Jl \'"", ", I 1J0rschma.
cllillc (.; 1)a;~r\lcl:k:r;.('ht tllJur [~~\t18ome), 1
\r n!:n)~l(';,lTh'.

DE Ondergeteekenden znllen in hllnnQ hoe-
danigheid var. Ge1.amenlijko Cura,tocln

in bovengemelden Insolvent-en Boedel, l'uulwk
doen Ver~oopon op

Vrijd,ag, 13 Julij aanst.,
HS IV,30 ':; ~IOEGEl'i!',

1. ZEKI·.R WOO~HUIS VAN 1'1'::\ VEr:-
DIEPING, ollder galvanisch ijzen Il dak, r.P.

legen in de Kerkit rIlat, 'YorCf'stf'f, ucvatrteudt'
rn;men Wiakel. Zes Kamers, K~ukcll' CI:Z,

met een 'a1uk 'fuing-rond er achter, "
2. ZEIER WOO:;\HGI'i ïAX llt.;RflELE

VERDIEPiNG, g(hccht nall bd \'('urrueld(',
onder galvanisch ijZeren (lt,k, UCfatt,,:;;!, !-.it
Kamera, met een I'akbuis on du rioeu Jak cr
lJaast, en een stnk 'fuiligrOl.d er [tcLler. ;\ ~Ilji,' ;',(;'11, '

1'. ,'.. ?-:!,iL{'i:I;:i. I :'x'cotrurcn
3, ZEKER },Ah:Flll~, gelegen nIs !ll)\-C",: J 'IJ ""[-"1"; J 'L"t.;<meI1tair.

k (' lt"\" 1, - I""met een stu' J "Olh er naRs., waarop et''' \. '
fODd~mcnt "oc~ c<'n Huis met Zes KnUl"!' gc,/ ~aa; i, J,: J:-,:,,; j') :,:.

legd 18, te18mf'n md een stnk Tnlllgrond van i DL r ILI,lJ~J",:-, 1'.1 Lf,'," " ('"" A_f~l(/lJcrlJ
8chterelJ. i '.~ - - ·
Bonuszal gegeven worden.i .I.I~J.- ZS)El~,

ALEX nHOWN) G 7 I Pl'lkUI vUl', hIlL~:fl~'-::lI ,i l'<1iI~oJPtbezorge14
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doele daar aan dat

~II men zien dat het rappal t van de Bloem1~ II H III I cv I~ 10 do me~te lijken van I
o I funtcln6che toespraak van don heer HofrueyrlJ het v ste lilUl \ Il EUlopa do coirli.cl\Lle des

l
dEI t' 'I.

"at 111 e rprcss ger na at ZIJnuo, uier zoo
-(".,ts 1e regtestudie gemakkelijker maakt Dat veel stof tot schrijven hecft gegeven, door den

~ólII"'-=_'- __ '_ .. ~ ... ~_ ......_ ... ~ I hut Invoeren Tan zulk oen co!1 tic tw thfll sir pporteur zei ven vcrk laar-d wOldt vol8trekt

ovcral weoAchellJk wordt ~eacllt en op den ,Het dat gezag to uezlttLn dat men dikw ij ls aan

duur al zal het heel wat tijd vereisen; look I eeu rappor t 10 con dagulad boven dat van den
plaate zal hebben, dat laat ZICh runt bOLI\ ijfelen I.'!preker zei ven tackel t Paar dien brief IS de

~ IIIaar IU vcrban I luoruiede IS er nog Oaf ander heer Uofmeyr, voor wren het natuurlIjk van be
onderschfd t ns'clrou de posit c vnn Ic len Ier bug IS om ID geeu vel koord dag+icht geplaatst
bal e III f ng Ian I C lo Engelscho Kolo 1"11 Cl te wor-dr-u, geheel iu hot getijk gesteld Wilt 0118

t I I
.1 t I I lJ dil Z lak hindcrdo w IB uiet dat dien heorale vali rog szc 0("1 n In U(J 'Pees 0 I crc

Hsr wordt ulb\lJl:s als een waagstuk a['escbrl I d v I I -' d u j woorden III don mou 1 gelegd werden die hIJ
o au eli r.en re t s t: eel e 1110 el octorsJlan.

deru om togcn den 1 cgtsgeleerden stand 10 hot I b k hf"''' J I .1 met gebezlll'd haJ III i 11 dat remand die Voor
e omen iD t-lU I Il <an men °PJ"u~u Jell h I I d h fstrtJ perk to tredon omdat die stand magtig I do A fllkaansc e za..'l \Ce ge aan ee t en nog

, l"ft'Jd b.k,m,,, -"'.",t ". doo "g" "''' ".1 cl"". koo, '''<0", k"'",gh'd" 'p '"genae,; IS om den strIjders het betaald te zet E I d h k d 1 I

als III nge a.n en Ier 00 lU Hl Illl ere an malller \\ erd aapNe\ alle:'] waarvan mon naau weten \\ lt ziet mon echtor thans hier aau de I I ..,

den met het adTokatenvak, maar let gela ~!lU llJks Wist of men 7.e louter klnJernohtIO' moestKnapsta I gesc!Jlc 1011 ~ De heer Crosl y een b d .1 0

J' hen dla Zich hleraau lIjven wIJ'llen en mets I noemon of cr lOts nwer achter zoeken Bad
ma, "", '00 ., "Jf .". ".t,,,,,I',,do, 'ocb I"d." "'''",d "m,., "go>'" < '" "'g,hJ kmg "" bl,d d.t do A'.. k .... ,,!>.. "', ""'t," lt
g,"~. g,I, ... h".J L"ft g,b" 'm d. !>",.- m,t d.t n, b.. d" '" d.. ",,,I,, d.. ,,, I" I '" pl~t, '"' >oo"I .. t '"" "I. god... , d"
"'g" 'ao "gt.golo',d.. .. I, ...... ~ doo, Id", eo .11,,1,,w"k "" d", '",t d"", >ot m b"dd,. WU d.1"" n.t ,",I" k g","d.. waot
de l{C'gorIDg aangeeteld tot hot regelen derj Endeland ten deele zonder betalrn~ wordt v~r cen hond wr! slaan neemt ien eersten stok
kosten aan hot Hoo

ge
Geregtshof ZIJn rege \, hIt kt Dat Intnsschcn e~n stok dien derwv en waar meu 101, Il S meu eri 1 Il emeu

hng 8choon LIJrul vlUdende UIJ hOll lllar wIer t" , f' I ddt c.! I d L 'pe TI1Ili'S het boseden Zich vond op te rapen,u vaal gee v le en zou er reg S"iC eer e VOI-
gevoelen het regt er goedkooper biJ wordt t v d I I t dour cell Aflikaller tIJ 19or oot gebeZIgd werd,

' mlDg voor neem .c.r IS us we cen 0 el IJ I k d
heeft t u gevolge dat aan advokat .. n mlDder h oat (je ons met e natuul (lt:r lJngou eemgs-

mnar er ZIJU Illet veel moer uleteu dan III ot zins strIjdigVOOr bULl diensten geboden wordt dan waar ZIJ bedrijf van don ambachtsman Dat el' heel wat
regt op mtenCn te heLbou Het gevolg IS een
werkstaking geheel van denzelfden aard als

J RN PAAltD 'l'oor een Cllb gespnnnen WIst f)lnllslllg
het bit I( s te Im lI..'enen I!'lnll op hol m"t dIt ~,,~ Ijl'
dat zekere Prlc~ overredeu werd Het I Aard klVlim

drulfna te ....en het IJzerdrnad van de B'urs Ann ~II

etortte mflllr zonder ZIch te bpzeeren Pnca WASzoo
erg bezeerd dat men voor zlln leven vreesde, maRr
later 18 het gebleken dAt hiJ ID geen ernstIg gav l.lr
verkeert

DR nANDIRTF.N Z In w.llr~ t III nnvoljl'ln ....van een
lInderen eland der ml\nlsch IPP'I I Oil pteeds DeZI!!met
wefkstaklugAn, en het zou Ol' I~t verwonderen ale
JUlsl de zucht held wRarmede Z I b"handeJd zIJn tnen
ZIJ zlcn bet ~erst hlH8.ao WRI~ lA ,meellew~rkl het;,ft
om het IrWRRdt~ verergel en I l I .cheo ZRlledereen
~rkenDeo dat hét nemen va I strenge eli IIfdoenJe
mflAtrejlelon 10 dezen ti Id Vlln8chllrklrevendheld voor
Wie het wfI1lgt nl"t Z Jnder gevaar IS
Osurn UK nIJ BorTSl OWN-UIt een berillt 10 de

Rlch",mul E n zl.n WIJ dllt een gekleurde vrouw
te \\ aldhoornsl rIlnI, dIe met haar kinderen In de
zelfde klImer siJep, des DflCh(s door een geroep Villinaar Kalkbaai gaat IS or hier cou sCOOarl!cbte brand flewekt w~rd, en zlIg dllt het beddegoed VRD

fan Bl\alBche Vl86h zoo ala nooit te voren en haar oudste docbter, een meielA 'l'BO tWlllllf IIIren,

Ien lok dat vnn een I}fJ~er lllnd In brand WIlreneen viscallt'fhebber liet thaus cell rooman of Z'J slRl\llde, met zonder brAndwond"n te krl1g-~n In
rood~1l stompneus slecuts ID Jen droom Dit IS het Llu~cbeD vlln den brllnd, mIlIIr het oudete kind

reorst een leehJ kc zaak: lU een land waar WilS zoo gebrand dftt het W!lllllge Ulen l!ltpr overvoo leed
.,Isch elgenlrJk veel gezonder en beter kost 18 .MtRHHSBtrRG heeft ~en8temmlg de meuw" klPs-
dan vleescb, en ten tweede een Dleu w beWIJS wet IIfgekeurd, en b ..t 10l1.,h/acl wee. voor 8 hllnds
dat e" hier ID al wat het VoorZIen der da eli k- hier geen IIndere 'I'~rkl"nnll TaD te Vloden dail dat

g J ilr een ]lngolHme heel'8Ch"ll moet WIiArfleen mlllltre-Bche markt betreft nog veel verkeerds IS De gel Vlln bet tRgenwoordlge mlDlstetle genAde bIJma, nemen zonder door een Jongeren, die ook M 1 hl" Goedkoope Kost MaatschapPIJ" 18, helaaa! kRn vlndp,n Hel denkbeeld ,.an Jingo heerschapPij
Id h bbo lf veel genoegen 7.R men zIen oe we over h Il d k d n h op een plek te zoeken W!IIIr mRnnen lilt de .Ed'"'' "J' g. • • .. ""t, g.h,lpon ,. w",d.. I'.d, b., b,t " doopf.~t " d" E.~" Fab".k .. d"" ."" •••• ""n•.. 'p , .. " go_ b~, n",,, '" d, h." lI'm"'-d. '.U", "

Ons hJkt dlt-, maar zoo dapper zIJn WIJ llJet lID de Z A Repubhek, de toesprnalê van Pre gaau, maar men zal haar op breeder grondslag derhng der IRAtstgl'houden Synode-JD pohtleke
uitgevallen dat WIJ openhJk dnnen vertellen aldent Kruger was, die, zoo als de mbond ID moeten herstollen eer de Kapenaars wat land zaken deD toOIl g6ven, le te frlUU óm er BAIl oOie

leaers geen mededeehng .,an te doeD,
hoe ons dit hJkt Slechts dit zullen WIJ hier een tele<71'am gemeld werd, eeDigszIlls 'Vreemd en zee hier verschaffen III behoorlIJken o.,ervlocd G R 1 II Id

",. BAAn KINKT - wee to en .liJD Il I\IIr ver-mJ'...... dot, toen lo K.m"',I.y d, d""torn, I"k, .... , tb." bhJ" ""' d","" ••hd ",,' .. " .. n "d'''J'' p"'''n kun,," """m.u .. 'Lt, d.. M' Ry,,,,,,, Pq .on, £475M' de,bo

d h t h heer II JllnS61l, en dId I\IIn Zernelpoort voor £1:20"'. n .t~ t" , .. goo... 0.. "" d•• m.t .. w~.t Il, •• ",b.. don.. I""t ... d,t d. Op b.t ",hand,ld,.~ b.t F,,, 800.f"'"b. M' d" b,,, E J JM'" Il., b"tt.ou •••••,
"'t d. ""''' "'hoo,d .. ond" "n gnmJ' t. boorn, "gt bob"', 'p b.t doo, b.. "'"tl. Bo.rnnooug',",w.t &"'1w.t p.. t.. nn "'Iaug .""""d Eo, pi.. urn ", "'b~" <onb.t M,.
bezooken, WIJ dit Illet de waardigheid vlln den land, en aan dat rcgt 'lVII hl) dat Diemand b cl k I II t t koopeD VIIn een barmolllum ~oor het ecbooillebouw

le t, omen WIJ ator we 19 erllg , maar &e Adendorp, In dat gebouw eentge vermakellJk-.. n.... .,d .... ,to,d .IJ.. "'bal" b'''' .. n"",, d.. """ bet lond .. ,'rnd.. h.. n tW'Jfd., d' nu m"'''n "1 'pm",,,, dat d•• Id... b,'" to , .. " ", ni,,", d, G R A"ot,_,
",hit .. , on ",d,,,",wocb' b.dd'''nlk, '" m""m.n d'''"d ,n.fb .. ',hJ' to 'Un "bt ".g. m"'"nd .. l, Eu.. "eh. boo" .. p" m.. ,kt doo, "~h" k,'m" n. ''''g' Ad"d,~
-, t d h ,. il t hl' awen D1Jverheld onmIsbaar, eu he~ IS alleen t cl d dhP I peri, die er hel1rgsehenms m IIIg~D omdRt h~t ge-
.... on ""'. "'g '" oen"", •• " ...... ">0' " , • "''''''''00' 'l!"g " "p" m ,t "' ~ ..... Z~d..... ook"ot ,od.d""""".u, ........daarom dat hij tIjdelIjk protectie WIl ;nvooren ment aanbevelen als strekkende om de boeren, agd wordt

••m,. • IU,"~t g.... t Wd ook, .. d.. _t v," doo d.. d.. .n d. w"k.n .. b"l .... "J 0, m"" KmnbL" _ " .. dm w"d1 oud" .. d,p, b.Nu zien WIJ dat In een bnef nan een onzer h "II d P S d t d t,,~ I d te d

eer i' e maplus op on re I en e ""spe Ing magt te bezorgen, torwIJl vele Afnkfl.ner boeren ugt geile ven over e eren- en veerengpscnle e-EngelJchc hJdgenooten Adam Smith's gEnag Iop het schUitje waanu de L'l1!krn lU Uln DIe te Bar ly Het verhRal 18 dat een 1J g mensch,

JUISt. daarom tegeu die apart,., vertegenwoordl die zIJn hof !lIaJ\kte 811n een do dIlOle, ~aD harITwordt aangehaalj, ten betoogt! dat ad vaka ten I b,m tog" d.. t""mmg ••n d.n Tb..... h.t gmg "J' ,md.t, h'M '"""', d..... ' d" "d" bon"~",' ..n, d.t "J' d~b~, doo, 'J"
wel degelijk het regt hebben Zich uiterst daur opro01Jen WOIDlgen, welhgt lllet eeumaal biJ hoeren er biJ IJ den zal Dit 19 trouwens lan Itoedoen moeder etond te worden, dat hiJ dit Ollt

1 -- ~ g kende, en dllt toeD een aantalllndere Jange heden.. lat" "'toIen "_t nw '<>on," "gt b'J .. Jf,g.loo" .. d.t b'J bot d",1 .ou ", ... k.. , m.t h,t .. n>gop.nt w""'p h.t Con",.. tot b.m, "'d" m"" "'M," " ''''''''. ""d.,
.. biJ een schoeumaker ID de leer gaan, dan ISIen toch heeft hiJ, dank ZIJ de staudv~tlgheld andere resultaten gekomen 18 dlln een Congt'es BelliI!' onderzoek nIllIr de ware toed~"Ilt der l!!.IIk

" b........ 'w'lt.1 ,f h·I .. 1 I,,, .. boo d" O>Jn.. Ik k.... ".t. h., ton ,I,t.. '0<>'" ,on Af"k... ~, ... , d~."j. ""d"'hn .. n, k, ~. :;:' ,",~:!m'::t ..dOb;,:~~~,'':.!!"II d.!.t ::'1~
h'J <on,..., ",!we" t.... k,. , .... , 1.. , .. b... t. Z.If. w" '" "'gm.. , ,f .. " b.. m.... n D.t m'p '"h "Jf, .. d, pout.. nog ,oud" dog .... , ".'".~. "t d. J.... I"d"b t

t d da er tWI t k oog op de KobOle, tegen protectie IS zal niet daarO'elaten waarop verschil beataat een &aak ai!t~r8t voorbanj( gehlllld.ld hebben met Illlee Watem reg eD S u ereD, D liJD n 19 an-/ d d d 11'''' 'de oade haer vertelde londer meer lie Ilelovvené
f h t d I hgt ontkennen at e protectie aan e .Il<ersie ale de aandacht allezIDs waardig IS VArder heert "'All fan bengt OTer geDl"'8 IUldJ~8sen tegen ~n 0 IJ OO~__IOO ver Vlor eren za, Fabrlelren verleend met de Transvaalscha toe- , _Q '" "u

lt ...lUl I I -_ die zes DlaandeD wegens een pogIng tot drOMen Uit<lat h., von"J.w"' ..... ... TO - .tand.. nJmt Von M.g" ..... t &.1..', god..." .. ou, Vnj. d.. ,.... bob... "',,_.,~. 0'" H' N.t"," .. _
maakt bilhJli:o lo.erlJ behooren ZIJ die prIJzen I s~tsch nl"lIWS 1llt ~rlgten ID de E.rpr681 ver- oweriIoofd die door den heer Schremer Il toe Ile-k d h 1 0 k d

V t t I hte bmgt lil 0111 IIterkeo drank Uit liJD gebitkl te weren,.. n.... &IJ"'.. n,... w.t "'" on ...... n ,.... "J'" -, w... n. • '" ... Id, h'pon w., d.. d. a......g ........ 1 " ~. 'u ." Nu,,", d. m .... bou ...... d
:wordt dIe Dleteo trekken De regtag'ëJeerde tiJden, de kreet opgegaan dIJ de ne'YAr!lDO"hulp n:meD Het schIjnt lIlch Diet alleea door ver_ eeu wageD gevall811 ea ", me' dit~..... "'hoo" bet.w.g lo odaopo, .... 1.,.. .~ ... d•• "et_ ... "pa.d. oo.... 1UOdhetá gek_kt .. I>eI>M, dal bvJ .., it j>ltlrtl0G4wott,

verkiezen dat zal lllemand Ol t"entien dlO zicbDat a lvokaat A met een wlustgevcnde prak h
hennnert uoeveel stemmen or opga!llu vaar et

tlJk, ZIJU 'IJd te kostbaar acbt om een zaak oP/ els(;bcn vau regtskenDIs III hen wien hot ambt
zICh te neme::! die, ZIJU9 InZiens DIet hoog ge 'I t t tt., I L I ba

vau .., ag s raa 0 elDupaa unner oop annoeg betAald wordt, dat laat l!:Jch hOOfeD Maar t kt \V d t t d d I

lere or t reg IS u le on er onze CIVIC eadvokaat B, die alle reden heeft om regt bhJde be Lt h t hId h d
amu on, en Ovor e ge ee on or en ICto zIJn als hem eeuIgt! ponden toevloeijeu \\ el I

' 8tudereu willen zonder Zich aan COli elgen!rJkegert lnsgelIJk8 omdat er, net als biJ andere I, d b h lf
prOlesslO te WIJ eu, Ier maar a z()O gewoon,.

erkstaklOgen een afspraak bestaat om met Il 1 I d E d I
a s op let vaate an vau oropa, ~ za menonder de markt te wer ken Eu nn dozo zaak
stellig op don duur ook mluder Voor de dIenstenhet publIek een bhk verg.nt 10 hetgeen onder h b h bet I d th d

• .,an eo eoeven te a en le ans e eeDlgcH H advokaten omgaat, komt mon te~ens nog
bouders van regtsgeleerde gradeu zIJnmeerte woten b v dat er een beslUit schlJot te,

lIestaan dat geeu onder advokaat een zaak op zich
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men

.ERN ZUIL did naar de ~poor:vegw,!rkeD g'Mnde
de pll\llts II orrlplllnt~ v I de I h~er VR I !eerr1en
p1l8S... rde, werd RlriRftr door VI)l I\Rilur~ '<Jt! I(pv~1
I~II, WRfII'VRné( nep I~at ons hem d) d Il Ik
en <he hem 8~1I elR;[ met e- lier ., e 'fI'I!\r

leel jke et-ken met ",'11 nssellMI e eou m-s t
brag ten 00], ZI n klee en en ;£ 3 III ~pl,j dIP Ir I
Lil sieh hnd Wer [en hem omseolen Hi] beretl tt
echter MarrRysbur~ WMr hij een p S'O de I

sp"urweg- b"kwllm maar ap de P l1li1. I'lIlrlJ~l n
tern wer 1 hIJ 7.00 eIldIldil! lilt de e -naar de h~.r
n }OIISel hem er hield en liet r erp] Il"~,..n t.... n.
te Hicumond Mn,lfle 'l'AIl h e t lI'ebeurJ .. dee j 1 r
18 een underzoek naar de Zftltk lUgeslell

doctor lHJ te roepen

Maar wnnrorn IS het Iogtsgeleel le Vul, zulk
e ulotullJals :\dam~1D1 h be weert ? r q;tbetnau
het wezen van Jell relits,;deel dell stuud of vali
de rcgts,.:eltcr Ihci.l of 'IJU or Lijkorncn.I ede

Illen ere In het Veroeuigdo KOplU,-l'ril ...aar de
groote MtnathuIs;zuudkll dlge ~IJU III iatschappo;

ontleen' le, en waar men

I r flo t b Izondel e toe-
p n i' Vat wre na 1'01

bra~te regtssr u u zicl: als Ili'JvoJ aat laat be
eedlgen danrem 11O,.{ , I t als a hol aat zIJn kost
kali verdioi ct Jat Z Il wel overal Let gO\ al ZIJD

Dit Klmberhy Jl lt gd I II lit er eeu petto
tIC tOI tcpkCllln" rot 1";lInt waarill wordt Range-
drongen op Je I liJ ving \ III ~{a rI oroane s laud
bij de 1\0101 IC, t Jat me n l it o iral daarom
\\ euscho IJk ucht oui la~ hd la I I d .or de Stol
lal111del II III bez it genom II wo 1Xt d lt als men
I let een ,;rooten oUl\Veg 1 or ee woeste streek
wil mak u, u llo IJ \u Icl4!11 ~ Cl dooi moeteu, en
dun VOOI hu Il \\ II 'lil bela.stlllK moeten betalen
Dit IULdt een S III~ all Iers lun w lt oulangB In
de Cape 11gH>"O nden weid dit de Kolonie
!\JankOfOl\ne lit gl? 11 ur lI} gcbie.l zou llrllJveu,
terWIjl Stllirltln met do Z; A !(Iubllck Zou

\lwlI IS Let w aar dat IU

"

~
I
I

JUI~t all! Jat er eigCI schappen Doodig ZIJll oru ~tell op '11'111('11 naar' het
III het \ II-; tu 8ln~ol d ie alechts \\OIlI',.{OU beeit- bin ne nlnud Vel I erd gehevcll IVor ieu P Vrae
teu ~h Ir boo ..ornt het d lt t.~rIVIJI h Lr aal ,.,'cr werd el JUlnt bengt 0 lt dit liet het geval

r.: h li I t I I I was \VIJ kuuncu Il vra 1.:\ met IJ ant voorden,do K I Il looueu Tall r.nropcse il IlID UC I 8 re ou

d b I maar het zon ons uret VCIn on lel ('II als do waret dubbel of 'ds meel dau uu e zoo

I
zrrevo tt 'en Je St lIulanderl! 'a'! III bestaat datJ als III Holhu leen ao\o aat die lid lier "bod t . k j be
ZIJ er voor an ""Il om gewo'ea ou n!l's _

or el tel)k v r gcblagt be ft wdlrgt Zl maal bo€[ten voor do Natulcllen door huu land te
looveolrnalkt nis wie III le /I IllIIldsche uulle ien I laten p'lS~lrtll CollI18 d t !ret ge al dan hebben
grootston naam heeft? ti 0 komt h et lat 111 I Zij Il et alleen met het oo~ op bun cI,;on belan
Hollaud h el wat werk wxt II til aa u ag- nten I gen ~olkolUen gelIjk maal cl III make::r ZIJ 1. eli
IV JrJt gelaten eu "'aar ook I I I IJelalid g'''en verdlnlstdljk voor alle EUlopesclJO volkpilln
iedeu lel ba lio roar optiedeu doo! gestudeerde IIngcn Hl ZUid Ifnka
id vo atr-n 1101 lt vorn-;t ?

o g [lYljf I II"t It teu Uit eeu brief elders III dit blad geplaatst
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gens andeiS too strekkendo dan om de Kapo
naars val' Blaische vlsch te voorzlon Was dit
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gehoel gemist Sedert de SpoortrelD dagehJks
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ell

I \ I ! \\1)'( III

b.!gll\\ te ",rlan,aD Dur eeD eigu herder en leeranr I" Jil" kunnl'n Iv.>antwoorden want II>Mr was een open deur Hij aag een JODgen dUT,
RII..J~ 18 de gemee"t~ e-n lllAr lanjl VIIDdit VOlne;!'t I v,Il!'lnll' Tnn nier n schnJt~ dllt • Die dood np liJD gem&k, eeD plJP)e zat le rookea,

I Vef!tuklfD ll"wet'et Moga daar BpQedlg In di-n /s oken éórAt lf d~ llrld e u.;. III IS, h~ft I He' legt hiJ b=ste vriend I weet giJ ook "'Illlr

I to sLllnd 'frand~r1np: I. m~n hij III t Il'elet op 1Jl bel.eTZ.n WARrtn wIJn an sterke MI)nheer,

Ili , 1<ns In »d III ti oernd 'Wordt Mll!!Chlen (nl.{ no mdo hij deo D!\Am) te noden IS' BIJ t
Tege woordljC de b er J W H Ra~soullli,OO !Jf Hl FIlIIOFMI Yl: "HET:VOLI\SBL\.l)" ~ ~t~llj d~t.11 zulkpvt' Z UWIIO on~g'18tenensterle (D sa;o kfn-

,oorzltt~r en de hetren C ~ JUt H S P J du G ~,." WII~ t t"pl ~ lt, maar daarmede IS p Jl bl~ f n den mond) eu met den hoed op t
T lt I' J Ro!ll~f, w A Wies>, J J)omOJIiti8~ en I E~ DI J XPh~S~ R\PPORTI [It I ',~x CJI en ~! e ~X n ~ lin stri id hoofd

.,.i>. J J EI t Wit" rocl en L w Il OKar ru-t Ilezpr I <ter el \\ M \ ent es lrno nil woord Dcwi there' il JPROVISIONEEL Cv_,..ATOR. s e~1I ~ d II k 11 ar W I 'ec kth bl -'-_ 0 eC I~1
,.R h J h F j 1 Id·1 I e Il tulen der v rJlo!e 'erllalertn<J' werJeD noor p ~ I J il II ,I e pen """"rva Z J nen
'If eer O@ua ra nc IS Pe rU$ )~ro Wer .. tot .• .1 I. G HP"" 1 er J lllgsL II post 0' tV1 g ..e lOCI () 1 w,,-d I u s 1ét dl delijk tlat wrjn H d terste J ~bm li rten t jdPro'18 I t I dit oeu secretllns uen "eer urrot, voorgIl ~z"" H f L W V JIJ I. f d bL.ione en cum or aRnp:este In en Jn80 'en en eo bekracbti.rd 0 moyr, lOl VD gcu cu urre VlO In e IJ""I een Ir" qt 11 drank b t ..«kent van daar

boed-] tan Daniel ]\)haunes ~wahz, een handelaar te Me' betrekking tot de inspektie nn den w g Bloemt rutciu - de fele Vfrm~1 I I. n m sicb \"n r 0 mllll~ il
eb

I Jl I
W~lhogton VRO I\rom-i\ntoOItl8flVldr OVAl f.zdl8hoek nMr \AN I IN \\ ELED HE.EI~ J If HOF\JEYR t wRchten z odnt h t duid-I; I IS dllIt wnar IU I
lUX DlmOER tS DE EQmTUlLE BRA1\lHS8URA.'fTIE ZanddrIft door het lid Roehsr, meldde de roereu- Bloemtontein 11 JUIlIJ 1-"'83 i e'It~~UB \ S ) Num rt VI ;J hlg"teren Xl! l!lJ

1MA.ATSCU U'PI.t ter dat de heer Rocher verhinderd was dele vor k en eli ~mu I I Ji) enz., VII wIJn en <ter
Advoknten Innes en Jutl\ voo~ eiseher en ad roka- gaderl g bij te wouen maar dat hl] liJD rapp lrl \\ dl li Heer -Met !OUlA' le dw-ren heb Il, en drank j:e~pr"kén wordt de et~rke dra k niet

ten Leonard en UplngtoD voor 'eII'weerderes 0'" de volgende vergad~rlog lOU voorleesen -Wllfirln heftilleu annvnl In het J ulksU ,ri l'e fZ"1 g~gIBt~n WIJ I uiaa r een gedlstl leerden drnnk be IntD k £1000 b d ~ "" , I h leekentlt WR8 een a tie om , het e rRg vno een men toestemde tegen e-n 'Vers Rg van UWd speec ult~e~rro I lilt
polis op de goederen vnn eischer, die door een brand De voorzitter meldde den Raad dat hij den heer ken te Bloemfontein, welke speech '1'0 rkomer d» f I er on~e 8 e d nnk
waren vermeld op den .den Jllnu~rlJ Retief had III\n~~8teld tot !chutmeeeter op Wiltema 10 de E.ll'rU8, door de Zwd Afriknnn. werd overge ~ en WIJ • I t maar dat d~ HOlDe Iarn~ I t noo t

Het pl-ie van Vl'rweerdere888 wns viI'I In de plants .nn den heer Ehlers de bedankt g"~~lsten WIJll dra kb-hoeft een b ter bswi s dal1 .lJ d k h h·' - ' M het ileleverde Ik lac] tRt 8 eDDI!g81'1ng en else- In p:esc ntte ge had, voll!pne bet .rapport van den heer ~ OUtOD \
stwd met behoorlijks bewllen. Diet v Igtlns bet -IJ d k d \ IJ TI den d- n scuuldbeiIJdond n E,-nu!lehedlenau -\.an"
IGrie artikel van de polis binnen 13OIRanden WU 10- B~slof:n e~"t de heer Moutoo warde gemagtlgd om Zich minder nn ~msln~l'n zowel VfllI! chzelf
geleverd I het tolhu a te 24 Rlvlerbru!!,gen til laten rep areren als van suderc 8CUlll,-ers te wacen I'll meer lijnen

2 Dat de brand ontstaan w~s door moedwillig tell@o den goedkoopsten Prl)S bijbst t~ r:udplegen (want WIJ b schouwen liJn ou ORANJE VRIJSTAAT
bedrijf of oogluikerids toeiatlDg VlO eiseher Vcorgeleaeu het rllfiPort vno den Opzlgter YBn derdzo I. °lnvold endbe e eIerZ J i)l) 0pdllt: h) met I Ooder het \ r ]<tllatsch" nieuws met de hats e3 D-t de mgez mdsn isch be risgelijk on vrJ""h \' d h h t G Phd IIU ermaa een pe. are npo I~ maken moet

R vev Q Q ... ., egel at lj e ..gruueu van r"'8 118 R M e- I poet ont,-ani<en IS het een en ander V!UIbelang \ oor
WAS voltooid, welke PIlS DU In excellente or!{, IS, aleo&k IJN NAAMrx HUL VOOR DEN ZIJSF. eerst de h~Ddelw~en TIIn den \ IksrftRd "len ui

4 Dat de goederen 10 hat verbrande mllgazl)n Diet de w~gen op Korenkloof en Blindefcnteiu, en nA AP z h herinneren dat I res dent Brand te kenoen had
Yan de door de polis ~edekt.e soor~ waren maar onder dat hij I U op weg WRBnaar dit dorp gegereo dnt hl de kaodlJlltunr voor het I resident
bet We artikel van de polis kwamlm De heer Moutoo mlll\kte den Raad opmerkzQam schap niet k n "anoemen tenz J zekere bez warer Uit

5 Dat de goederen ook In andjer6 maateobeppijen er op dnr de wegeu ten noordeo en lUiden no P r Camdeboo I den 'W ii: werden I!'eru md WAArover :J J met eeo
waren verM8ureerd, lood Rt wdlen verweerderes Mn teniJle reparatwo noo lig haaden, allllok tusschen en de Leler~ Comlt u t del \ ulksrR!\d Wilde confereren J u at
sprakeh)k WIlS ZIJ 1I11~8 80cbts voor een J1I 0' IIta deze plllllts en Portervtlle Bt:slotell dat de op t en d t C !Dlt~ eell rnpp'- rt hlld U1tgehr8l't werd bet
aandeel WM ligter nRAr dele reparatlcn Z'JO spoedig mogelijk 'oorstel der I resIdentIeeie boodschap om den Presl

Adv loneR zelde dllt elscher den dag van den lien lal de t ~en rt-Ilt val do drie hoolle beambten t egang
bl'1lnd beZig WRS I JU voorraIId te doen opnemeo en Voorgel ..zm rapporten Yan Illlnbevehnll'en vaD dsn t t I \ alk r!\Ad : ttll l'en w g-ereo d r den
uat het voorrRadlx fik Diet In de hfRndka8t p:epiMut R,nd VRn Stutterhelm en dl~n ,an Hanorer met \ u kqmAd b JOA eenstelDtDl~ verw • I. st nd
Z Jnde verbrand WAS,!oodnt hiJ DIet dRaruIt kon be- betrekkIll' tut de veranderlug van de Wot p d nr k\\ n UH rapp rt TRUh~t ent' n b bRn
"'Ijzel) wat de wanrde ,,,n het verblIInde good WHB Atdeeltn)(srudcn IU de I\IU st< II de Pnrlementszlttlllli1 d I bl ek het dat de belw r I ran d~o
WMr die zou nantoonen door uIt ds ooelceu te bewlJ llelast geuolul""rd en !\Angetcekend te wurd lJ I die BRrd WlIrP~ da z w!'rde Op~f
zeu hos vel" goederen er In het geheel wars. Inge zlJude de hRad v"n i(eroelen dat eon d~r eUl(g"8Ll~S but ol t 34 tel-? Il. emmen
voerd en boe veel v~rkocht zullec4e het ,er~chIIIU3- IIRn bet P"rl.m nt vnu den StutterhellJischen H lId Z JU! !lI dd. RI. h JIn UW lJjl

schen de lwee 80mmen dan Ge waarde ,an het ver om belus Ing te htff.m op hundtll In h.t dl8tr kt eel J We. ens Il ~d tri e d n RDde be
brill de zIJn leer l10ede WKS dl'" m~u ho pte dat het Inrl.Dl I " ~ BCh k fil. £ l' Mn te

Voor elscher werden de ,olgellde getUIgen opge- goedlkeuren zou z ek 'ft do d rect tl der Nall nn
roepen - De B cretan lAS een brlet voor 8Rn hem g r ~, t I h ed \ nn ee I na S In het e.

~tephen J Twycross, die verklaarde dnt hl] de door d'n b~er Van N orden, als v orZltter v n de ct re I A k f ~laRt ChRPPlJ aDder Bé
boeken en dokumenten \'110 elscher hRd nRgellen en OomOl lI8l VII 1 B-stuur verz leke d~ om b tillnI; lDeD Tde Hb~ld met bet d rect ursch p
dAArUit bRd be,ond~n dRt tllsche<r v~n den dail dllt der voor dl~ C mm sele ontvRngene b lnell! p:e. I" wn8 IA~r te verklar n ~nt Rnn
hiJ &1)Ue InAIt opnp:Ue n I Il Ja IIRrl) 188 tot d~n he~r \\ 108e 8 did" vour en de h er du j Ott 8 C n lu t ill !Ian een C ID L t
Jfl~ ra deu brand jloedere. tot de wl\lIrde nn lil )JU deerd.. dat de secretarie wurde il eIDII~ tl!{d zv der OD tWe p Tan \\ et 0' r d t
I lid IOllev erd Alle lloederen dIe niet ,,,Ip:ells het verZUIm g~rt'l(leh)ke lt Ippen te I erne teilen allen I n ft der be,lu t- lil 1 t
(jde nrllkel In de pol M p:edekt waren door de polls dIe met dele b.IR8tlllgeu IIchteretnllig Z JU -1 en n "il

t
lie ) 0 ha

..-"ren hl.r lit gel"t~. \ IIn bu,eu.lllllde som W"B er pnrtl( ol\oge Ollleu , I c nrdll \ flU de j WR Z lf t"
omlr •• t £"lO all. goederel wllllrvnli het t\V1Jfdftchug lJ" ,ooraltter 1118een brIef 'oor gengt alln hem t' uie d r d c r s I Il, h lIez
'tus of ze door de pollB lI"dekt w~rden of nl~t BJ door den heer W 1mmelman huurder ,"n den tol bllnr II kt' t Z J v u e rel I(

b tel gemeld. bedrajl w~rd !,eroegd 33J percent 'Jor le 24 HHler brugg." deu lt lad ,erzoekeode hem w ct p f rtl nl de heer IrAq r lDet
de Or k08ten als wrtJerrt'gter, 1I1~ch\, enz eo dan lets too te keouell, zoolaug' de bru)lgeu ouder r~porlttle n me I n zefr b~l~ ~ liJk
wl!der 50 percent 191 st, om den verkuopprl]S van de zIJn -Besloten dat de HSlld ZI)n venoek DI~t kon e v eT z er potItle. wallr il I t t e
!C0ederen Albler te. tl)de van den braod te weten te to~stRa I err eOlP IS :\0lt WHU R~ube .. l~r Ue
komen \' l~ens dit 8telsel, met ultlnung \'Rn de Ve he~r Eksteen m~rl[te op dat dDftr de nlla I IJ I hlte ree .t Je L I~U te s 0 l~n
tWI)fel"chlllo!ll £800 RRn ~osderell, btdroeg de wMrd. de fzu.nk bdllln).; hlld en er tOil bIJ fr\)e~, men opletl • d de m dd '" R te ~na 'e d~ 8 der
I\lhl~r van de Inge,oerde g ederen een weinig me.r mu.el dat het werk b"hu rllJk werd !led II I lJe :-; mIm en 1 Rdde net d "
dnn L16,000 Wilt ,erkocht WHSvolgeDs de 1J0eken 'oorzltter z ld. I "nt wo rrl hl.rup dllt bN werk bil bach. Kod.
bedroeg 1: 11 :>70 loodat de w""rde ,nn de ;loederen 'ovr 100Vllr hl) WI8t zeer !loed werd gedAI\II, hetgee de ten de ..
IU elecberM pRuhula p d~n dRg VIIDden brand lete de heer"n 1J0mmisse eo M\) It n be~""I,.!'dell lede I t Jd
over dil £5,000 Will', bu teo hetgeeu Olet door de pohs Voor~e8teld door den heer du Iv t en gill! co deerd t ~e d dHn t
gedekt Wft! door den heer ~ le8e dAt eu. c m t6 b etM' I~ UlL 1 ulrer. r k I I et or:

CODtrRvorhoor - nl, blld de boeken n et met deu 'oorzItter en de heer IJ }< ksteen en M ut I r peers r rlll,nrde z eh de I Te

el.oher mnnr met den heer Bergh nAj;tgAllo I1IJ hOle Ilenoemd werk mrlllnddhJI S zuileD I Bpek ~lcl da I aSd \dr \ euter eD l et
hlld n.et df! poliS OIl1orslechts het Oae artikel er vlln terelI eli eeDl~e suggeetIe die lij ra~dza"m m ).i tUI d gel I ~ Illn.ntre~ e en bepMlue
){elpz..n )le ,orllie relre'lnp:eo biJ de MHllt~chnpplJ achteo nnI de RegeTililf doen -1 ellpnrt~ Rnn!lenulDer I et illl\~ e1d
I I-?~Iev~rd toonden als I et bedrfll( vltn den voorrlllld Met betr~llkl Il tot de reparHtle fllll den Veri ren

J

p:oederen op den lsten ~tpteDlber 18><1 £(jHH 118 ,Iel weg nRllr Eiland~blUlI werd VlOrge,t~ld do r
7d nnn Ijlt WftS lO gO! e een klein rn'l'lIRt fOorrRRd den hter du lOlt dat er MU dezeo w.g zlIl gezl.n
boek vlln ~I~cher ~nn dit bedTRI{ WNl Ol~t !f~e worden en dllt een COlDltolb~~lnl\llde UILd6n 1'0 r
lrakkeo hetgeen ooder het Ode artlk~l VIel DAt dit litter en den heer P J Hetlef de zdfeD zRll08pei
rit )ledIIan wns WIUlomont ol8Cher bOm Il'elfgd hRd wren .n rapport duen op de vohr nde vel~lId~rlnfT
d,t Bl wel eeDlIl'B I'oedereo wnr~n dl~ OOdef dnt en ook deu Rnad melden II hOe'ele g~deelte 1 de
nrtlk~1 Vielen mRnr tut lUO een grH"1Ig be rall dltt weg onder kontrakt behoorde te 'Word~ ftnnbeste"d-
bet ntet noodlg "HS le Rt te treKken li J WftSup Gest'c n berd door den h er \\ IeRe en IIn !len meo
de som nrmeld Rls de WAarde VRn de goedertm Ol V or"e t.l<l duor d_o heer Vomml<8e e I I{ 8 C D
den dnp: vlln den brand, p,~kumen d Ilr áe verkochte deHti door de I beer .EhBteen, dnt de nuodlge H"pp Il

v n de n!levoerd ilO deren Al te trlll,ken mnRr vlln lullen worJen gel omen tot het pruklnmeren VII d u

het verk cht" bRd hl) de goederen ilfgrtrokken die houfdweg door dit dorp meldende oVer welke e ger ( ()l)1 ~I 'II. DU.L\ll) I.
j
"N l'l'.~.

Ol der het ude Rrt Vlele, IlIJ bRd het bedra~ der dommen de weg I!.nl loupon, die ZIJn mo s en du l ,L'~ t II I:J ~
goedere berekeod het II ~efoerde vnn JJlnUIITIJ 18bO erver fRn de heHren Ly~11 llebenb~rg e \d e _
tdeoJ"~ vnnd~n bmnd mAnI helverJ, chtevlUl De heer IlebenbeTjo( el~enRllfvnr de Ilnl\ts Hl t :-;IEI \Eltt:',TWOOHDrIIJK\OOlt

S~ptember 1000 tot denzelfdeo tiJd Elscher had fa t II .~rz\)C!Jt des Ra Ids veri l tot het pi I\t8o DE 1\ F LI :'\8 0:\7-1.;1\ ('UKHESHI~ VE:'i1 E~
hem niet de boeken gegeven vnn wlIHuS!cIJen JRnulI rlln erge hehken In Illne h~tnl I{ nA d W pen I I!> EZ :SI E~ 81LKI~:'i ((~N:S~_" :llXT lE(((O OE
r Jen :::leptember lb/'lO verkocht wIUI, le!lgende d~t nAar het statlOll eu Der~rlfler8brug Besl te dat IUSCllf "UlW&\' -HEI]
er wel e S WilS ver li ch t mURr Dleu dIU de moelie de ro\) litter Danr de znllk I tl Ildn en het lluoJlge _
wRard "RB om er n llt]e .1111 te De!DleOen dMrom doen \\ \. r \\ Il lJ E I \ UI I~:::lBL \ D I
WAS I t verkochte In dIen tus~cheobJd let rRn de Besloteo d n heer L ebe. bprO' te rn'igtt te
wnRrde der IIlo!erodde goederen afgetrokken In Zijne Iller~ weg 111\1 Jen rUin tt'gen deu~ goedl oarsteorellen Il "en WHren ouk Ulet nf"etr klleo dH goederen le 111ten repareren
die Ra I el~ehwr wIlren )(ecoD~lgnetTd Il )had nl Vooq;e8teld door den heer Eksteen en gpseco
het tn~evoerd" gerekend Ills lnli~foer'd op rekel Ing' deerd door den heer du TOit, dnt uet werl e Jd
vaD e fcher ARn ~IRS en IIIlrdewer~ hRd UI) £!DI comité vnn dez"o RMd word" gemll~ll!ld een ge
tis u t~ sloten, mRnr llIrs8enw"rk, lljtlll(en hUl8 eclll~t etllk grond Vlln lOO ynrds ID het vlerl nl t op
rRsd klukkel zadels I J,erwnren enz :hRd hiJ mede· dez, plRnts Uit te zoellen eo te verkrlJ!len om denne
gerehnJ Vit wB8 wet b"trekklDp: tot de Il\tcre boomen te plauten en dllt het beh vrliJk met drie
rekel I ~en dnnr hl] 10 de eerste rekeOing draden wor de omheind De he~r ~lollton z"lde dnt
r lets had Ultllellloten UfEchoon de pohs nIleen dra- dit e~o voorstel WRS dllt hiJ met veel i<eooege
pene en fRncy !lueueren dek-e die OIet 1\ S consigne ooder!teu de mlUlr dat er een denoeb08ch tA l' r
menten WAren lIlt~~zondeD Hl) Wist Dlets van goede teniJle beho rde le V'ordeo geplaot 1)e heer Uom
reD door JODes & Cu vuor el·cher ferkocht Het WISlile 'Was b"t eel S lIlet de ~nOmerl!I0lo!ell van den
stelsel VRn de latere rekeolDgel1 WIlS v~rschIJl@od vao IMtBten ~preker eo WR8 ook VIlli ge-roelen dnt WRI
dRt WRRop de vOrllleo war"u 0pi<eml\akt Tot deze Oleo voor eeo dorp deed ook voo' het andere woest
verar den Il' WRS meo gekomen In lieu nlgemoene worden gedun Na eeDlge diSCUSSiewerd besloten
COl6ultatle Adv Innee WIlS de peraooo die het IIR1'I £10 8IIn ledero plRRUJ voor dit doel toe te kenne
de har d )lRf Ve £-00 aan goederen Iller il"ekucht eu dat de Hegerlng worde velzocht en geltJke sum
had bIl mede~erekend eo Diets er V!lOUlt~e8lotell biJ te drngdn Beslutell dat de heer Moutoll met
Mox IJer!{er elscher ID d"ze za lik, verhluBI de dat hl) twee andere II woners VRn Portenilie het comttó

leden Jill UBrlJ 1&10 te KdAJl8t11d eeo znak had ge· loude ZIJII om d t doel voor die plMu tsn ult.uer
bRd Na den brllild op den 4den JanuanJ l&lJ had te leggen
hiJ der: hee- Twycrol!l! verzocht eeu rekeOlng op te
maken vao liJn verlies [Je eerste rekenll g door
dien heer opgetrokkeo had hiJ Ingezien De klokken
waren d ..arlD ultgesloteu, mal\r concerdnos Rccordons
eD' waren meegerekend, dRar het tWIJftllachtlg WM ut
die dwgeo wel of met door de pollS gttdekt werdeD
De som VIIn '£6,183 RaO voorrllad ID de eerste re-
keOiog W1I8genomeD UIt een pnvRat boek van hem,
WRallD hiJ had ftaDgeteekend bet bedrag VRn ZIJO
voorrllad op den lsten September 1881 Zijne goe
dertn waren In het geheel voor £i),000 vér&.88ureerd
Toen de brllod plaats vond had hiJ T&dr blJua £7 ()()()
Mn goederen ID liJn magazijn Het bedrag van de llllll

hem lleeon81gneerde !,oederen wa8 Diet ,eel, DIet meer
dlln £3f;Q De fl)tulgen waren nIet meegerek~od
ZIJ behoorden DIet Ran bem

Ovntraverhoor -Het grootste gedeelte VRn wat
hl] Ingevoerd had, Wft8 bi) zekeren Bergh te Lon
den gekocht, Wlen8 twee zoons bl) hem klerkeD
warsn Ber~h wa8 eeu p:route hand.slRar eo ooder-
!teunde hem HIJ btotaalde .Emal ut:ii Ber~h )leen
salane, dllRr d".e hier 1'00r zIJn gezondheid wna
Dez!! Berjlh W88 biJ hem van af 10$0, mMr IIJI
broeder TboOlB8 Bt.rllh, die een mRaDd of due IRter
waa ultgekoQlen, betaalde hiJ .£1 Wr week met
kost en logies E Bergh voorzag hiJ ook van bst
~n 10~le8 Den avond van den brand waren de
Bergh I en een ander bezig den voórraaêi op te
nemeo GetuIge was toen te Kalk~1 .Er waren
eens acbildeflJen aan hun gecoosli(neerd, maar
ell'cbts voor omtrent £20 HIJ WIlS zeker dRt het
bedfRg er van me t £60 was De It{)ed~ren Inge
voord met het mHk B E & 00 (Berger, Elsner
& (Jo) w"rtn voor hem, daar Elsner DIets er mee
te doen had, hebbende hl] en Elener, Di\dllt de gllS-

deren bt!a~ld wareo een geschil geh"d \\ le met
het merk J II B bedoeld was WIst hl] DI~t
IJercII telll8 voornRllm wae J<lseph, lPallr hiJ koo
DIet leggen dllt liJD naam J B BerIllIlelo wa8
!Je reden dRt er zoo vele dtfferente soorten VRn
merken op de Ingevoerde kIlteD wnren, WAeomdllt
de kisten wurop die merken waren, oude wllreo,
want het betftlliae den uitvoerders ~Ie. om goed
koope goedereD 10 nleuwe klsteo te ,ernlen Ten
IIJde ,an den brand hRd hiJ omtrent £1 UO~ MU

draperie eD kleederen, zoowat £800 alln PIJPOD,
£4W aRn coocertlnae en Rccordeons £200 RIIO
b~urlen, £50 8an Clil"Rrette- p"pler, £~25 aan hAm
mtln, enz, eOJ IlIJ hAd ID dll" J8'4 tIJd omtrellt
£10000 I\IIU Il'oedereu Inge,oerd, mRJIr gedureode
dl! loatBte acht mRIIOdell Diets EIJl&nuel IJergh
had noolL ,oor Ilchzelven goedereo IDgevoerd Ue
£300 AnD horologles die door de douane 10 besillg
werden !,8llomen moesten II In eigendom geworden
liJn, maar daar hiJ le Diet had oDtfab!{en, hlld hiJ
er ook DIet voor betaRld

=====l

"r:DERI \ ,\G VAN DEN HEER
D uEE..~ MOORD OP BORNEO

Notulen der getJJ01U! llIrrandellJkschc vergajl«rng
gehouden op den llulw JU/Ilj 1883

I !l j t<f,{, eerd 19 JUIIIj 2 "ru
\ I I" 1') Jl :II] -Een voorstel van Su-

" I tb ot w aarbij als vergnJp tegen
\ lt h t Lagerhuis eon onlangs go.
I fl.k \ UI den heer John Bnght te

en verbond tussehen do con-
(I ti T rsc he rebellen veroordeeld
rIt lf us verworpen Het gerucht

r I Il V ID het personcel der Borneo
I' \ ilsch

~ F l-I L\SCRE!'O OP MADAGASCAR

hoer teru maar toen In t pak

I and du! def I he IW~Tt

t po taal d DIe fJ~o kua D weer

nam sijn

d en l>JJ~ % eh us f v rZ JO ill

t F I EGnA HVJENS I
KAAPKOLONIE

lEK "\\ TO \\ NSCllE ZUK

1}:\ "1001.\\ EGDNGELUK

DE

IInn t" n men
U ku t v In deze letteren g<}brutk lDal eo, ol\l(r

goedvl d n

DR SCl!rtIJVlm , IN liKT VynRLA'1 Is DE I xl Il

lHLHOSE

I I 11 \~ 1:-; Jl :II] -De stoorull( ot lf Ir 8

I I 1111I I"", ' rtl~kt bCl tt "Is I l~s!lgl('rs
r nn. jJ~tnd du hetHll J M ICktl) Cll J ,\

VRIJ:::, rAAT

IlA.StTO Z.AKEl'

19 Jl:N J -'orleden welk zIJn
....r Ileuwe oulust n g ..bcurd w unl.., "uur

\ un JunaU an ~ 'ulk dlO kOOIT! b"lIlg~n
IWD.;uand wut!,n door liedeu "illl

li I III Gh .. !Jsu Toul li ('rsterlung van Jona
yolk k\\am "erd cr bed "ut gevuurd

r dat H LIl eeu del bode kanten Iemand
kt "erd EUI 1\aturd nWiD! onbekend IS
r ,an Beren vcnnuord en dc he. r Moffiltt

truat te M~ru doet ouderzoek De ver
• ~! gen onder de lo) alen beschouwen Lerothodl
al, "~r ,,ot maar Le tSlU als liweh en met te
v r li' n Basutoland kan ill w illrhCld eell
Inn I f: 1 (fuud worden li'aar de zakelI zoo IlllD

III orl Jk nuur Clseh gcn",dd zIJn KALKBAAI

o ns heeft een Iware slRg gelroffeo IJe .001
nnamate steuD VRO de kerk 1'0 scbool alhl~r li ° s
door den dood ontoomeo UDle oude vne d de
heer PhilIp Morgenrood IS er Diet meer en WIJ
Ireureo over IIJO dood

\\ at WIJ RaO hem verloren hebben, dat kunnen
Wl) nRRuwehJke b.eefien dit IS ecbter leker dllt liJn
pll\llt8 moelJehJk z II hunnen opgeyuld worden

Gelijk het steede z JO IU8L en zIJn leven '1'0'1\8 om
JIlIn anderen, eli vooroameliJk AnObehoeftigen wel
te doeo, zoo WIlS het ook IIJO lust om, tot heil VI\I
de behoeftige gemeenteleden RIbier, w ..rkzanm te
IIJO Zoo le heL "routeDde.ls aan hem to dn ker
dut bier zulk een I etre kerk elnat ti I dllt die steeds
ID ZU k een goeden 'tRat v..n rep"rlltle gebou je J 18
Ook heeft hiJ IIlet minder voor het onderWijS er de
opvoedlUg der Jeu:zd g~doftn DAarvan ku lIell ge
~ulgen de !Chool rn onderwl)zers WOlIng Als
bonor811 Secretll:Js der Schoolcamml8Ble wae hl) n tlJJ
onvermoeid werklanm en legde steede eeDe gru te
belaogetelhng In d,n bloei der school Ann den <Mil'
E~n paRr weken voor lIJn dood IIlhl"r op .cn b~~ eh
liJnde, en vernemende VIIn het toeaeme '1'110het
getftl leerhogeu, ze Je hiJ nog VRn plao te ZIJn een
Inlnl1t echool te IlIt.n aR. bouweo, doch daarmee
te zullen wlIChten tot dRt de winter voorbij VVKS

MOllr h.t IS hem niet rerllnnd geworden dit zIJn
pl"n ten U1noer to brengen Z Jn werk hier op
Mrde W8SRfgedaAn Nu rust biJ vau lijnen hetde
arbeid en ZIJ' e werkeu rolger hem

Vnjdag mugten WIJ II JO at I~ lijk overschot onllr
bel kerkhof verlltZe!len Een )lroote BchaRr vno
'lIend~n en beker den voljlQen deu IIJkWft)ldU Onder
ben merkt"D WIJ op a ::SIT Henry de \i IliJer- Sir
DaVid Tenr ant ba John M )lten lJB Luckhutf,
Ve P Roux IJs A Houx Vs Strnehelm Ur Hole
Dr Hahn, Eerw Rldg,11 en Eerw Huyte beek
l)e hjkdlenst werd v~mlit door Ds Luckhoff die
eene zeer g.moedeh)ke toe8prll8k hl.ld Bf n het
aterfhul@ Under ar deren leld$ ZEerw dnt ,ds hiJ
OOit In de veuoeklDg W88 om een lofrede te houden
op een overledenen 'rlend, dnn was het thane dcch
bet WilS ftloJ sprak een stem Uit de hJkkl~t spreek
DIet VIIn mrJ, mallr apreek vsn de liefde Vlln Jezus
tot 160dMrtI Jft, ook door IIJDe ~ro t .. neden).:
held, die , ..ortreff"ltJkste van Alle chrIste Ijk.
deugden, blonk hl) Uit boven vtle ZIJl er medechrts
teueo Vit weet ledereeu diS G'en overledene ge-
keI d heeft GehJk WIJ reed! Il~z~gd hebbeo, treuren
WIJ o'er zijnen dood, hoewd WIJ dIleer ook nl-t
genoeg danken knnnen daRr Yoor, dat hiJ hem nog
zoo Inng voor ODSgeepaard heeft

en Gll!teren IS te SlmOI ehlutl md eenp rl~e stemmeI
de beroepen de WelEerw heer Maeder th" ft prei

kaDt til Ladybrand 0 V S \\ le weet ut het Illet
3 2 de Wil d"s lieeren IS dRt Z£erw r Rllr ::ilwoosMal MIJnheer,-In uw bhd \"Itn oeu iden dez~ ver

moet komen, OOI het bslnD!l'I1,k werk In dIe g~ scboeo een '::;chu db"hJdeDl8 vnn eeD t r~ Urn met
meen'e, eli ook het werk dat ZEerw 8 overled ..ne 1'41edl~r anr, omd~t nlJ I 0 lal ~ zond~r 0 p.~rt Jdl. 1

schooovader te Kalkbaai bt.f:olln&D hetft voort te ,odenoek In eeD oud \ 00 aord~f'I berust het't -UIL j H 1 ....0< I t
o 0 ~eUen l\1oge ZEerw toch tot dUlddlJkh~ld dnKr '" te PrJJz.ll$wllardl)l, n flnr of Z Eerwaardes onder I-'

Qllltraot komen Dit 18 aeker, dat de k",rkerll4d laoilK tblllJ8 unpartlJ11!j g,,~chled IS (1"0 al8 hl\ ru""nt) "laar k,,1 II t rL!
,all SlDlOIl8bt.ai OD ele Hem"" .. daarbiJ, ban.lijk 18 alIdeN "ug, dlo WIJ DIet 100 dadelijk Qlt'~ c:tnLeu

Il t t t l d

Educational IDstltute ' Kaapstad
Van eon (Ur7e8~ rdBlI1

10 J UDIJ I '1t1~
, r Ituts i::I~hool Ex lIllen voor EerebliJken

C~rtificaat '" llintOli
1::1 UH nttllI EXlImen

1,t~ afdl.'diug F Steer Il van Dart
J "\\at80II Il Thorne

~ue afd"eling R Bennett C Klisacr
F Reruue

Z \lrik 'rrc\;Dlo'Wg Hor de Schoone Kunsten
Certificaten W Hinton

R Rost{)ll

!JE SCllULUBrLlJllll'\l::; \- \:'i
IIE:\-\.Al •

.Alm den lesc/octeur

\ I SI ....'D \..o\llD

r:'\ -F.~Tl'tu .fdedlllg W Hmton
I"Hde du Il 1Lorne

t I - I"'Htl" du C AdlUU8 Vlakke
\1 Tl bra IlockLouder, W Ek8t~n

r \~r iflJkskunde A Bouwer Re-
t J L.ws G~!;<:hledem.s, Il Thorne
} 0} std

SI t~DAAlUJ

-A hlllhol.
tl'I -Il lord Engclsch AardnJks
LI~dnlls U}>t<tcl en 'lakke MeetKUIl

J I ols }{~keflklUlst Algebra LatiJli
li r ScbnJven

;n ST UiDA.UU!.

- U J Martm, sp~ci.ale pnJs "

t 1 - 0 J 1\1 IrtIll Rekenen L<-zen
\ur dnJks.kundl Geschi,,'<!c1ll8 LatiJu

I El gd!'<:h C Rothkugel geaehiedelll8

III t::TA ..' I A.UUJ
J -I' ~ ells

t I -.A Ro<enthal Rt.kenkunst Aard
t:l 'Wells

A "n den Re la"tcltr

~llJnh~er -1 § 4f 'nn de penl
I&Rtste \ 0 I,HAndz ttl ~ ~prnk ::;Ir
I oor eell b J n tw ntlg J"ng-e onJerv ndl ~ be til

verst rkt In het goro.len dnt til b J het I\I\U t II d
mijner bt.treklnr g gekoe5terd h b omtr t de 1100I
ZAkeliJkheid dl~ er hestaat t t het nn ruil der
I~emt·n de Cu stltlltle d 0 Rau d~1 I e
het r.~t 'an veto tve te ker nen e a de G u
v"rnemer t.9 SecretHI~ den Stn~tsprocureur e deu
fht8llulltlr of den A ud lt ur lic Ier, I z ttt I{ 10 den
VolksrRad te verl"e e. om lepl ta Mu Oen I em"n
nan de bernadelRp:tngen en I I chtlug t~ ~evell w!!.,r
zulks verNacht wordt

Ve IRatst" tiJdl g Uit der \ nJ8tMt IUllt dnt znlks
eenplUlI{ !IelVCI[J~r/ IS liet ferh u~ t ns zee want
dM r :zt kon op den een of ander n II ttl~tll ,h
den" TI]stAllt duur te .t 'n I !Dun Sir J U I eft
ditmaal bu ten den wMrd I' rekend II t \ r J
staatsche ,olk heeft Il oote <"rp "till", 1\1\ I ZIIE I
dat III Ifl er wnar mnnr Z III J I wed~rl,eerlll
l1li0 de V f118L11at jU)tnc/k" te veel vel IetelI /CoIlIt
\\ IJ 8preken niet van zl)n .0rS1eh)K IDkomen (het
IS lIJl steil)", als men de I kvmsteo vno het land
bef\Ch uwt) Iloch ,ao zIJn vol penSIOen reeds VR5t
ge- cId, (ee I pensloe I ZI) )als g"Cn R der nwhtenanr
10 ZUId AfnkR te w chten beeft) noch vnn de gt'-
schenken VIID nt~u..-e meublementen eo pre8~ntJee
VlIOhonderd dUlI,nd IUIIlpl'ci e guldeos noch vnn
het sel oorvoetend berusten In het aanoemen VIIUU t
eerelI! t mn Jors en Mykel dat lilIes I'll en 'WIJ
bom vuur betoonde die ste I In den uu,le le I tlJ:i
l\Jl\llr om een el~ch te @L lIer zuonli die IU var !,'1'allf
4U WH8WA'lrlljk toch Wilt al te 'cel van de g eJe
\ rtJstftters Hr.en \\ IJ metuen dat ZllEd zonder
dnt wel teHeden knn tIJ Dd"\ lhraad hepft
d )Cr ZIJIl Wel~erIng jletoor d het vertrou" eo Vlln het
'tIJstlllll8Che volk telJ vvlle te verdleuen

:\FnlCA:Sl"

\ -E~rste al lulmg W
I IJg li StoU

t r -Eerst~ tli I cling W II Dodwell
tI" UI Jul! li LatIjn J Lt "'IS

L OlM:LlLdu IS Cli Allrdt"'Jkskund~
r "lkulld~ H G l.arubcrt ShriJ
U!d,clwg II Stull Hckcnlum.t

t \. trdrtJhkunul' (k~ehiedrDls C
r3 IkllI d. kZl U CIl Opstal, J P
"lLrij\ ('Il

1 "r \"'lJ LUW

S Klagebruu
.A "Illllld~

-1 Jztl DUlt~h -klns I A. Few
h 11 \\ IImtvll -fnwsch -klr.s I

Il "\\ Morgenrood -Hol
:-; AudCIS01i , klas II A

HET NAJIAQl r\L!\.NDSCHEFO~mS
liet Comttol VRn deo AfTikRander Bond

lloe!eoVereeTllglng erkent d" ontva.-.get van
volir.mde bijdragelI foor dit Funds -

}{~ed8 erkend £2,53i
Van den h~r J .lJ J U JS Sr lwee-

de bexdndlDj!, !,ekvllekteerd door
hem%ehen en den hr A A Lauw,
ln de geBleeD~e DurbaD ,..

tweed,
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z. A. REPUBLIEK. Ibl'el'gen;d.z.
I
'Rat8ttamot8ten na~w:~\:~ fEIE U¥ALMESBURY PIQUETB 'RC SCH 'HOT L. mak.n, tl'rwIl1 de eersten • ~ .' G TEUDSKA-~R :Het YoornJIamate Dl¥U\1'SvRodMr Jr..tr.ft d~ p1ez- !?t'rl van []~idelberg en Potch . Wij bér-ik- A .al~ !

tig.. opPDinf[ der E~r8t" FHbrit'k~". t~ ""Rth~r 'Y'I ten de IR:!'~1'8echter nado t het AtikdonkeP. Wil'. n E~ uitstekend geneesmiddel yoor, .' .._. . .'. I I II.,I ~.. Lf I
niet ter vnn Pr~1 'rin. ZIj \V~nj :!.,,~ b,I!"'w" 'n'i : !lAlIt be~! 'tPII wii teen orn t" -n t"t den '1'01- ~ V(~rkoudheid~ Influenza, enz., enz. P bl k k _ _ II
Ni~t alleen W!l'!bli"l\~ehpf)lrr~t),i".,I-I"'<·!t':,I, I!'t'ndeom,,,!!pn·e;r,,nh.·t br» d·~"dnJ. Om, U le e Ver oOP, !noP' __ .'
de Vo!kwmRd en ~-a menizt« ri,·rt, -t 1'1.... L'l.",' P stHll'hS :j uur WIL" "lie mnn:.. il en wij ",in.~en 1 0 ETU lOS 0 H RIF T.

de plek r ersch ener-, l!laKr er "'a', n ,','~. v":,'1)atll- vo.irt ill de ti>!li:,~ di,. d- fL'rs d.en l'Qrl~~n, VAN KOSTBAAR j ) E HEER .\.DOLF KOSTEH, li 1 onzrr firm:l, het b 'stuur der lIotelbezight'idrellen I\IInwt'zi..... die lilIes m ..t ''', ,l ,e:,t ;lR,je· I dn" g-ill",·n. WIJ duelu-n n! eli tint ZII het S··c,.- C lIt 1 b d h bbe
r. b' I ( I k l Aan Ion Heer Eu", Apotheker, enz. VAST LOSGOED van de Gebro.'Ut.:I'S T.:diGS te ol,." Ier;.;, op 7,IC I h.'nQIUen le) on e, e n

sloeeen en in bun kle-dij e..n I!', ...rl fi , uur msaut-n, c.ieri c immand» !rinA'pn RC t1l'l'd gen 0 1ll0~e IJ U • .. _ ~n. I }) bl kVk .

,. , Ik d h ' '-' j; • wij besloten tot behoorlijke o·~tl..;.:·ndl·nk" onzer Vennootschap oene u le e er ooplOg
maer lich jleil"":': op een Rf~tand vnn d~ blnnk-u ' Commandnut \\'JJ'terb:,ch's la~er IlIlOpn! en; oe Waardo 'Heer.~Ik heb meer nut van uwe ., UlI u

hielden om hun achtinc voor d,',,,,, t .. d".,., zier .. to~" wi i' ann d,' nn(1ere zijde iran l\I8hwani"'~ stad I d I"k' I t da te houden op
e- ste naard Hoestpillen ge la ., vorn.am., e IJ. s, nao I SJ . nOnder hen di~ met rI~ machine'ri" werkt- u waren kwamen, l'e:,p' urden or.ze veerste paar eururters f'en k b 'kt I dnB d 1 "j d h J AN I

trouwens heel wat Knffdrs. Urvot" vreucde word ~oed aantal Knff-rs. Wij atormden toen met krscht van eenig andere medicijn OIO I' ge rUI n e oe evan WlJ en en eer D· d 26 J ··E tk.
fll'smaakt toen, net op het ooze nblik dat de ei~en-I en !-(eweld cp hen af, doch door ~et ra" belllnjl'en8' heb. Ik beschonw ze voortreffelijk te zijn. JOHANNES LOMBARD, van '. Doorn- Ings ag' unlJ ers
liike plegtigheid zou beginnen, G~Ilt'rRftI Joubert ' wRiml.i,:e terrein werden wij v~rlllnderd bb.n allen t~ , ALEXAN DER IRWIN. kloof," in de afdeeling Malmesbury., ,
plot8~lin, op de plek verscheen. . I dooden en tA vanzen ; sooveel : dooden WIJ..konden 10 A 'I 1883

(Je StML"pre8ldent Dsm pants op e..r. stellaadj, zien, waren alles te samen Il!o A'ela.l. WIJ mank- prl .
aan de zroote scb.iorsteen ct"r fabri-k-n. ZIjn toe-' ten ook bij dia gel~f[enuel(i ee* !Dentjlte koorn ~n
apraak WRP, zoo .als men ze in du T'()l~~tem vindt, i mieli. sen .. rompoenen, RS.~~I'RRien enz., bu~t, .~Ie
zepr van pns. HIJ jla{ é"Tst e~n overzlilt. lilt eIKen, door den vlillnd.1J) den slR~ "'1ltlté." werdpn. hier-
heriDD<'fillg, van d~ manier hoe~ .. TrRI srnnl door! door ronden Wil t,wn u~t dat h~~ I.Ilttrekk~n van de
de boeren in bez it WMiI'~nomen, niet md verdrJi-: Kllfr"rs niets audera beteekend e . dab eon msam ..len
Ting 'RD de stammen die er eiceudom ARn hadden, ' van kost uit de ledige en verl"t~ne gaten VRn Tsp-
mMr in strijd met den veroveraar en onderdrukker pies, die niet door ons en tie Secocoenieers ontdekt
MC.8ellkatse. of Wél door kO"P vaD de Swaziea, i waren. Wij keerden hierop te~u~ naar het Inore1,
wier onderdanan met gl1lRgte .. honden' der en nil aankomst werd het v"lgerde rapport VRn den
bo..ren io plaats van hond ..1I1 hunner vroe"er" wRarnem~ndon Cornrnnndant van Rustenburg ont.
bebeereebers wprden. En waarom deed hij dit I vanllen, die VRn morl'en uitl'ing !net zijne manselrap-
Om d~ jonl'e lieden le leeren dat bet land waRr .zij pen n~ar den kant ran Secocoeui-sberg e~ t$tee!-
bun bloed .oor j.!'ewRagd haddan op r"l'lv8llrdll'e pvortsrlvier;-We!Ed. Gestr, h~er, eDZ. Il i-rrnede
w)lze het eizendom der boeren was gewnrden, en i Iled ik GE L kennis dat ik op een expeditie uit was
efat zij dit gerust konden verkondizen, \Vat het' DRRrilotH.lberg (Sec ..coeui's i') ell oidnar heb gevon-
TraosuR'ache volk altild f[eweDscht had WRSHij' d-n 11 beesten en lO meiden en kinderen, hetwelk
te rijn vnn vreemd-n invloed, I 'at kon men ~e· in mijn bezit is. Ueteelrend W, C. J. VRn Rens-
dMn kril;ortln!dv"r een pr,'teclie Ills die aan den heer burz. lieden namiddag gingen eeriice dnpperon, 7
NellmApIUS .. rlee nd : wRnt WAt ook geleerden in ..-etn!, var. uit de ijz ersn schsn], did nu op een Af.
telleD protect ie. z~C!llen mOllt~n, slechts door .Cll~. stand van niet meer dan !!tJ tr"dep mn dell voet r an
Ci'NieA ols. deze kon men iulandsche nijverheid III den Spitskop staar , en staken Z<)'lw.rt 4 hutten III
het 1~..eQ ro~p"n. Men WAM van plan met lu!k~ brand: er gebeurde f!~ell onz-lu], Ann onz,-ri kalft.
eODeeNies voort te jlRan tot protecti" niet IBf):.:pr i Heden a.ond dunken wil du a!<lot tu vo!tl)oijen, Z<lO.
Doodig bleek. De nAum door PreSIdent Kru!!er I dot de tunnel nu een begin zal lietD~n. Uit bet pen
ARn de Eerste Fabrieken !l~",e~en "'"8 did fRn I en 6nd~r VBDbet VOOr:.lHIIlldez.t! ~8~ lJEd. duidrhjk
Volksboop. Iword-n dnt pnordenruiters ..u :ilbier VII!] grt) oteo

Na Rl!oop der p:eo'liolheid werd eerst alI.s in de; di~nst zilll." >

f.brieken bekeken, bij welke jl~luj.!'evh-id het niet: Andere bert!!ten zi jn er wei'nig. Het bïjkt dAt
altijd gem'!lkkeli Ik wW! de vele vra!:.n der dames te een joojlmensch, W rn, ~loltz ~en~nmd, dour het
beantwoorden, en dRIlfOR zat men aan een jlPlStmnld I 8tgnRn VRll het f[eweer fRn een mald.nlrer zeer enntig
I8D WAAr les tAt"iI om8treeks 250 gAsten plek, krut ! gel,wet3t W,18 mf\Rr RAn de brlterbnnd IS; dat Kom
eD driokahiliR nrschatten. VBn de toesprllken hij' mflildaut \\ interbach's plaat8~ervRn!ler, 8ert'ard
die gelejCeoheid ~8bouden WASbet, wegens b.t IRwaal, i Chomse, veel!leno"jleo !leeft, en ~at door een derge.
niet Ilemaikelilk beboorlijke rapporten te leveren, en ; lijk oog~!uk Als dllt van den kaflh een paRr burger.,
die in de rolkuttm bepalen zich dan ook tot de toe· 'boewel niet !l~vallrli Ik, !!ewond zijn. In de Rfw6lill-
epruen VIID den heer Nellmapius en enkele anderen beid van deo I\ommandant Generft81,-di~ te Pretoria
die el afschriften tlln h8dden inll'ezondeo. In een: niel v~rtelt wanneer de oorlo; uit· zal zijn, m'IAr t"CO
tORst op President Krujler trl\llktf de h.."r NeliwB- bvopvol IIJkt,-baci de beer W. C ~Ieijer bet opper.
piue eeD toespeling op een p!Rat in de Lalltn'fl, uit berd, wnt ..l"emeen werd guedll'~k, uni; ón dRllr !.Jet
de dagen toen de eerst .. deputatie nnar EUl[eland Ijzeren ( .. rt vlak AAnJ~lI voet v!\n :::ipitsk"p wns zou H--A BA ~i JUNIOI)
Tertrok om legen de 81,nexatle te prote~~eren. P"ul' men deu tunnel weld,,, ~ILln be~nnn"n -D@. VRn '. l.l' , \,
Kruler Zilt dRRr in "en schuitje, str"omopwnarld' \\'iHlU e!" hlld In het kamp een drukbezccbte gods.
roei jende : mRllr hij had zoo !l'eroeid dllt hetj(een hIJ dien.-lo-tenin!l g'-boud~n.
wild .., r''tJllnd, door h.m bereikt was, Op den tORat Ile V"lksrRAd heett zic'l n('1!'een lijd Inng' bezi;or
op de dir,ctle der Lerste Fabrieken Rntwovrdende. geh'>ud ..n met de krlj:IS\V. t. Vtli belilll..-rIJk. WRS
wee8 de beer :\elllIJapius er op hoe slechts Illl,erheid -en ;:ewIJzi..-d artikel '''er de str8lï~n voor re~2[lim
onllfhAuhliJkh-id ~clJonk, en hoe d .. do"r hem lle- , In het Uit, ukken "PI'el-g L H.t lllldde: .. De L,lIlrl-
dreven t~kktn V'\11 DlJ.~rb"id dienden om h.t,.!'eeD de drost he,'ft de Ill",:t, In ge VII!de \'.IJcur, et hoel~
boer rre,ductlerde DRar ei8Ch te gebrUIken en in den I 0Pllel~g'd hetft ut jlernoj!ennl"stlAf bij wnnbetnlinl,
hand, te brenf[en. dd rnvurd 'rlng' vnn de buete of bet "p!e'-"!l-O der

VAn de bdll~teo ,)mlrent d.n oorlof!' doelen ....il j.!'eva"l'le"nIS8Irat op til ·cllOrt.n, lodlen he'Tl i!"I'rlJnde
yooreent .en, ilicieei verslag mede VRn de ltellerini! redenen w,nden aan!l'etu()!)d en de b"sli@.illi! d8"1-
omtrent de verrhnin"en in z· ke ~ch,'eln Plnshuba) I 'Her nan uen Krl)"~rl\lld UHr te ht-v, nnn wien hl) I KUNTANTEN VOORGESCHOTEN OP EENIG
en T.ppirs: ctllrle!IJk dl\arnver 1111 rHpport. reu. In dit l'evAl
"LutJotleden ~IMn.j~!l k",am de E,I,.I Geetr. Krii;:~- ,uilen de personen welke tot persopnlijk" Irnj::sJienst PERCEEL.

mad bil .lkl\Rr, en besluot lo ..n, op ven, ek Vnn, g~cummal,deerd zIJn dndeliik IIMr uet CJrumllodn .r-'rompte Afrekening.
Kapitein ::;cb()eb&, die toen bier zdlf io bet lager optrekken. Indien iemand tot ~etRnll'e'lnis,trRf 'fer-
aaDwezig was met een zijner Joon~, om te ~lIIln met: ()urde.ld le, 1111 bi], zoolnng h"~ ClIDmnRdo io het SH ERI F L"C! SALES.
100 ,eel pillud.n uiler~ als wij bebben, en met bebnlp i veld is. dad.li Ik gevall~en gendmen en r.llar h-t L' CJ
YAn h.lt SeCOC.,,,nl·commllnd,,, dat toen (lok RllnW~'llI' commRndo worden UplZ'ez'nrien, dm nlrlMr den ti;d
WIllI, om Schoeba md zijn vulk uit te b~lpen, dRRr: rRn liJn strllt uit te dienen; dez, straftll.j lR! 'Jpge- CAPE TUWN,
Iii H".sd@Jl vo"r ."Jl binderl8all VRn MRpocbs lIJ.j~, , !eg-d w"rdd' zonder hlnblj in r~lielljn~ le bren:zen _
Volf[!'ns besluit bellRv~n wij aiS \\'o~I1~Jall ochtend' d"n di@nstt.jcl do..,r helD RI8 bll·*tlr te ;Olbrenllel'."1 lo the Suit betwepn J. LKTTKnRTP.lJT.\: Co., Plaill-
om O.uur up w~~ dARIbeen, met onll'eVoer 150 .pllflr. IItertejleo waren nog vele I-dell~ on,j,,, Rnd~ren op tlfl~, Rnrl HonERT L I~(jLANDM, V~fendllJ)t. ,
d,multers 'Rn UIt alle IR"ers bqeenllerKftpt; hlenllt i gr"nd . dnt de >eldlIurnet bevoe![\lheden !!reeg niet IN E,-reClfti,»j of tb~ Jud~ment ot lbe Supreme
blijkt OI!Z' oom"!lt en luout t~k"rt nAn pllarde~H~Il-: vereenll!bllar met lIjn koraktdr 11'8 :cil'i'jle Rmbtenaar, COllrt in tbe Rb"ve Suit, II .ale will bj held at
ters. legen deu namlddAC', l""n .. w~j reed. ,3 a.l manr d,t 1!lIrAkter werll h·Jt'il':s: ,dll'~ den btRRtS' lh" Cllfé H"YRI, on SIllurd"y, the ;J()Ih dRy uf J,lne,
ur.n, Mn de Rnd"e zlide vall :'Juolr~n ..r en lIel~e -. prtsldent: en bet g"wIJzI"de IIfll'"ljlln:.r er m~t Id IK~:I, Rt Il o'c!uck, nfthe tuIlU'VII'!l, 'IZ. :-10 lJining
b.-rlls 1"!ler8 ~are", vond_u WIJ:.! KN,TMS; tOen ZIJ [.;or'·n II, duur. (IVer etn p'HilC!rtlRt Wl'mn vnli hl'( T~bles, -lO Cbairs, PIa.tewRre, Cutlery, ,xc.
de p"Rrd~nnuters bemerkten, nnm!'n Zli deo vlUilt. )118 !Il". /I el !f,u/unut, ;:e~pruk-n'. werd riel nol' III J:\~lE::l ~l. CI~OSBY,
doch werd ..n 'p,.edl;! ct""r onze pl1nr~-nrulter8 UVer- het e .." .'11 Rud,'r V lOr. "UW,'ljlp,,·cbe wo"rden," H' b:;h lf
VS:!.": de een .rRf 'Ieh vnjwilli,ll o'er, doch d" nr. zeilt d" 1'0// •.<.'1'1/1, •• in pIltRf!rnllr:l gllH'1l aan Ve!.. III en.
der" werd, dller bIJ z,ch schud hield In h~t h'Jo~e \ vlus nll 'Siltden Rali'tJut. z..lfs lVIIren er mem<lries I1illb Shpri~" Of1ice,
gr •• , d"ur een p~Hr Lurllers doudll~scbut-ll. Jo.-Il te~ .." Itl,.!'..liumen. Alldereu kundtn ~!ch er b"8t medp 18th JUlie, lil,.,:I.
e!lld verder ill de IJ r.,·n bespeurden Wli een Rll,ler vere-nigen, nn"':"Zltn d·, UitleI[ tUj:~hwer,l >!";:"'·en.· . ~----K-',-c\-A-I-):::i-'T-.-'\-()-.-------
pRAr K,dl-"rs (eelliC'e~ z"I.".:'"n ctat ;- bIJ t'ikilllder lie heer L'eiiI'''" w"l,;cht. le W.lteil Ilf ,'r ~pecI~I .. i _
war ..n). duur de ,ch<ltolll r,p den buvel>!-i'..rn.ld"1> redeneu ~')ur l'jn dal bet le ,t t"t et"CUllll uf b-n'ldl- i I Z I L J L c. C E' L

L' 1]' , - , • 'n R ,ol lusscuen . KJ fKIlSH r'T u; 0., 'IscuersnA dr ge'ul1rd WRr-1l leze lZ'ewa~rschuw,j en ,hilt. 1l1n.,: I'll" e··n cl,) ,d,,')urdeel ln handen ,'a" den C,Jm·1 I' I \' d '
teD (lP het eel'StH l1~z,.t <nn "nze paard nru,ter3 in m~lld'lnl-(_;en, r,,,d III 'et wurde" ilestr!d .." waar"m . el! ,OlJF.aT ~A)I"L~~ IJS, erw"er er ..
l!llke ontd~I.!'""keh]ke IOt,ell da'z' Plet t· .cht,·rb"I"1l hd IU .. t b!IU'ltt' ill I de 1:~;.reTlllg. lp "ene 1Il1rmrebie' 1{-; L:,eu,l- VAn lnwlJs I" t~1l het [lo"1! l'ere!lt8,
walen. deen bIJ rlllder ,'oden"ek bleek h'l dat ze nié( hJmt dit le~t '''In het ""ufd vRn'd_n Stllat t,,,. In , h"t III de b<)vell~emtJl(~e ZaAk, znl \ er~ooplnil
alleen wRr~n, Zli hilddpn ~() ,chIlp"" en b(/~kell, dIé t'~lIe It"Plbil"" ,"., d"l1 Cllro)erend~1l !t" ..d. ZllEd. :wIoi'deJl l!ehouden n"lJ de VAC" l{"y,d, op Z",urdll;r,
ZIJ WAArschiJnlIJk, v·\Il!eus het 0), '<l, .est,Jen ue ·-'['l:'·"ilT-8Idelll Z Iltl d"t het ',.ltlJ1 ,,)1,,"", dt' dfu :;o5t"" .'-U<llJ !">"::, t~n II uur. vlln het folllende,
hRdden, bij zich, ,jeze 'iI'·'rden to· II do 'r 'lille Ins,-lltl'i!ell dc's IlInd~ W'B ':"w'.'e~t, dM der ....ellJke i ;'!Rm. :-10 J.-;dtHfels, 4') ::J!uelell, 1'ltle,WRren, Messen-
burllPfa ~e[]qmell. ZIJ ,\\'nT,.)!l f\::~n U'l·bralld. za.I\t~I1 btjhlJ'Jrden tl.)~ de W...rldirirJ;: t,+nn d~T1 C IIDman- werk, ~11Z.
merkt s.e. lil"n Rvond zIjn WIJ lO-n " ..nnderd I"t da.,t li"ne:RIl!. :;,.dat "og •. Iell h ..t W(lurd hHdrl"1l
dil't !IAn dd stad. lien rul","ndell Ill"r,l'en zon j.n .levoerd werd d"" p,m;.:rAaf !!"ed:ekeurd met Jl
wij eell van Schoeba. ol1derdanell, did hIJ bIJ Zich teZen:; stdmmell." ~,. int elnd"lljk'beplalcl WilS dllt
had, voorolt met eeD lkJOd~cbnp .nn hem (::ieho"b,) mot" "ek!emde pers '"éU" die tJeq,'dd werden die
le!ven, om RRn hH volle te "Ml] ;e;:llen, dRt ZIJ nirt t"t én mét het Vierde g-e81.lcbt lemqrJd van een
echrikh:en mO~816n VOllr bet kommando. mllflr dllt zij AfnkHll08cben of :\zlnti,c!ten stalD onder hun V<l,lt-

licb f[ereed mo""t-n manen om u,t te komen. (0 het ,uders haJden, w~rd de ktll.:swet ve~lilHard afgehan.
}M.glD schenen Zij Illel Rlln Sch"eba,. ord"r, te wd!"1J ddlol te zijIl. \ oorts beslo·,t men.dd HelleriIll!' de
jreboor ",even en zunden lDt~.:endeel bruln!" antw"or· vn"held te laten uill ol,tslfi,:en Rm~t"naren, Bis zij
den teruil, en b·w.erd~n '''"t te Ir"! O<en ,Ist :::'ch'Jeb~ l'ch ono l!'e~"'9 bepHaUe <)~"rtr.dln,.!' had.!en scbuldl'
bii ons was; dllnrna zond di' hapite:n h'''ll!'e lilDer ,remanJ;t, nil. een !l" ..d IIfl'el~g'c1 pr6efj1.lIr W"der i~ IN ,mina.,) Kl\pit'lal,
OmbRn':Belen, krRI"n enz, met een str"ni!d boo,hcbnp "en~d" na~ te nemen, en OlD den: lluclenl.,m der 0 lJ t Id K 't I
d8 stad In: d .. bo"dscb'lp IUll!t a!s V,)!"t '-Ze" na'! Lnnddru3ten op :.!5 eo Older In ~lIntg VRn :1) en i f/. e aaf cl dIll an ,
mIjn volk, dllt ZI] ol' In l1ee. ln"ld"n én kindere" '111d"r td Sl I.en. E ,n v"oNtel va, tile" h. e CeI,iers i .eoerv, "li S,

moeten ~ltbr"ulZen, pn het ~ )Ik dnt met ruil IS, m""t "Ill het re!-(!ement ~~" Jen Vo:li<r~:d tQ WljZI,:en, i
ook nu OItkom>n. zo,)dat Ik In st""t knn "psteld wur· o.a. d Jor de b..trllng (Jer !euen tot f U dnR!!" te ,p,_!
d8n om t~i?en dJd te v-cbt"n die niet willen uitku- h),'gell.wer j tdt eed vui.r ..~d" z,ttrrl" ult&e.3teld zii.,.IUe
men. lIiemp liwnn:en G :1 ;- l!'oJwnpend" ker-Is vr',)r d" d~ fu ,nto:l"r Viln "urdeel dHt er I~"~ ;rij \Vat' ~~er I
dendftll; n8dHtzIJt"eoo~ertll'zdwnrenvllnSch'lehl'o'dan In ZIJt! VhJr'tel "e'.(lnJ,'1l werJ,in het re~!e.
&e1Z'I'nwoordll!'b.ld, lieerd"n zIj t,'ru,.!' met flcht"r'alln", . ment m.lest ferle erd wdrden. IiA !aun.ll'nbelnstin,.!'
VRn hunne wR~n., WRar, p Rnn<tonds d" ~erhulzin" werd vervrnrp-I'.- \\'ij voe"en hie": no,.( bl i dat de

4 plaau. vond . .I-.eo "oed ~llntnl der ond"rdalll"e I<;af· 'h~~r l'é:!ters edU dankbrtlll;zill:.r vk.n ~en Mnt"1 I
ters we!d ook d~ stRd binnengfzonden om de znnk te Liju~n burgo"r" bebmen heeft ft) ,r ZPI" nrz.,t t,,!,'en ,
OOspoAdI!lIlD. Ile~ verschijnen Hn het See ,cue',i- !.Jet V,h)r,te! ('mtrent de Llidenbur':"fh. rn"ent, ter· I
kommand,) van een andere zijde heeft denke ijk feel' wii! llten ano het LildeDbur)l5che ltd L<lmbt!lrd te:
Il'edoon ter IIlgebeele IllwtllJ::Illjl vlln de onderdanen I kennen heeft'"e"e'en dnt !])j,met Rndll~" t~ st'mmen,
YIII! Schoeba. lJe. nnmlddRó!S omstreeks" uur WMIZI]" p:igt teger"ver .ijn kiezers VftZUIIIld blld.
de stAd dan ook !rehel'l.ln ons bezit ~n een prooi d.r, lId orerlijden wurdt l'emeld mn pen het'r G. J
,lAmmen. NadIIt de I\npitein en be ....oners van het' \'"rJ,),'rn, een in de TrRosvRall(eve~tjgd IIo:I'lIld er
miserabele en alleenlijk Voor bllriRnen tne;rnnkeliJke !die a!dR/l'r dnpper in plHatsen hedt: gpsppculeercl Montagu Tak.
neet·KMn de rorg en }M.wll'ing Jan den WI\8rnemen-: en In Z 'a Vér dol g~Yodel's der ~evolkillg nie; P. A EUV.KARO, Jr., Bestuurder.
dtD 'olJlm~ndaot vaD LiJdenburt:r WRr~n 0pA'edrRg'en, : de·!de ~!s bij ,ó,jr <le RnnfHtie en !~,!en hare op' _
be4loten ~IJ Dallr de stn<l ~an TAppips le ~RRn, dRar ' b. tli "I!' wa., mMr die met dat ai, bIlder Ruderen Agentschap te Kaapstad.
h~j, TRp~l.e8, door he.t Secocoeni-k(tmman~o, terWijl ,om l'ln :zr"nle i!'RstvriJheid en i'ulhbid, zeer po- DEKAAP lJEGOEIJb:1I00P llANI\(BEPEHKl')
hij nn lijn eene vestlDf[ naar de Aodere jl'ing, op hrt r'll!nlr W.lS. E'Jn ziJn~r dochters tr<lUwde onlllngi' D B k ti VD'
hjf werd ge!(){]~n en "earresle ...rd. lIiJ bewee~de ,met den Lnndmeter Genemal VRn Slti!!alflnd. Dllt e an gee t re~lten op aste e~oslta,
toen ook .Ilewillif[ le zijn om UIt tll kn~~n met zi In : l'r. tonR nog g';en " ver:n:en durp" m"~ heettJn, zoo verdisconteert dagellJlo:s goedgekeu~de ~vIB8e~s
.;,Ik en DIet meer te wI!!en vechten. "IJ nnderden ,al, s 'mlDIi!" LlI)lelQcben beweren, blijkt VOIg'9~S d~ en onderneemt alle gewone BankbelIgbeId, bel-
dIen fI'ond nog de SIRd vlln Tnppie~ t"t cp een k!ei· I roiJ,.~,"I) dnllrult dat de htler \\'RtS,)", ~Is lifjuidnteur de aan het Hoofdkautoor en. de Takken.
nen Afstand, lI!wlll1r WIJ deo nncht doorbrn;.;ten. I 'eli der hanplCbe llnndelsb'\llk er !:Jé"n 1(~!iOmell, niet De Dlrectenren komen bijeen op DIDgsdag.
TO!f[enden ochtend trokken WIJ "P tot na~r een oude !dRn duur tus,,~henkl)m·t van. den beer {-;tl!rrlAplUS een en Vrijdags te lO v m. om oy€r disconto Le
Ter!atene etftd tan Tapples; vRndaar Illn.l Ik met : onder~om,.n h ... ft kn,n~n vInden: ZOu ;,,"" ell,e plek 'beslissen
eeolf[e offiCieren en bUl'jlers, met nrntrent de hp!ft bezt't.-lJr. i{"ddatz, vlln Hn.t0ck, aan de (I'Jstzee .
~!lD het :::iecocoeoi:kommRl1do lot na I\I1n zijn .tRd, of, .n de beer Knulfman, ran Z..utpansberi, zullen ee~
liever Vestinjl. Hier !lIng hel nu eteoRls bi I Scbo.ba; reis ond~rnemen O~ "en ni"uwH() h"ndeHw~1l' Il"ar de
een we.rd IOf[elonden om de lInderen uit ttt reepen ; kust, betzIj nrulT (~uil!imnne of Inbam bnlle. te Zoeken,
docb hierop I'Ing een jZedeelte der Kaffers, denkHlilk eo verder waaroemlnllen en verz,meiln~~n te mRken.
Mapochers, oP. de vl!lgt, pn sl.ehte een ,edeelte KRf- j Eindelijk ii n(v uit Z"utpRn~b"r" te' melden dat
f~re kwamen Uit, ultf[enomen di~ weer~"r wRr,en, en i de Kaffers zich tegel'()Ver de blanken rustill bouJen, .\cte van Vennootsthap, gedateerd I Octo-
33 mel~"n. en kll,tdereD, en die Ult Scboebl\s stad mRnr met elkRnder zoo Ran bet vechten 'ziln dat de ber 1859, opgemaakt volgens de ba~i.
waren ,0 In f[eta.; omtrent .300 scbRp.n en bokken, I HelZ'enng er tusachen zal moeten komen. : OQder aD. I d k I" kAt d d "0
en 37 ~f8ten kWllmen nit. TRppies' en 37 beesten uit: deren had een Kapitein Knmeel, bekend Rls trouw I er oorsproll e lj e c e,ge ateer "
Scboebaa stRd; een T?elllgte beeeten, denkelijk VRn : onderdaan der Republiek, de hulp der Hc.!'ering legen Al!JguSl.us,1858: .. ..
Nlabel en .\Iflmro:er,.f[toll'en op de v!ugt In zulk eene IMathahR moelen inroep"n. Bitter wordt 'er geklaagd I regcnwoordlge Acte lngehJfd blJActe des Tar
ontol'jrllDkalljke rIlltl?or, dllt bet voor ODSollm0ll'elijk i over smokkelen van ammunitie, en er wordt gewllflr.' lements, No, 17,1859.
wae le te nemen. ~II ook nu TRppies w~t zijne 00· ~8chuwd om geen Arabische hBndelRar8 onder de
derdaDen aan Oom!Dl888ns Er8smus, van Lij1enbnrA', : I\Atfm toe te laten. Voor de ~ed, Uerr~rlllde kapel OPBETAALD KAPITAAL, £36,000.
DTefJlegev~n ,te bebben, die h.n b,wl\~"n moet lIlet i te !llarAbR.ltad Wl\é een bllzlII\r gehouden; die £150 __
behulp 'fan Koeiloeloek. den ullerst villtli!en OpvollZ'er Ibad op,;ebrng.t. ' DIREI\TEUREN :
TanoQdenSeeocoeni,totDarlere8chlkkllli1enenbpp~.1 ". De Edele HeerJ.H. HOYMEIJR,
lingen OTer hen ~emaRkt zul.len li]ll,keerdenwil;STr:UlSVEDER'UI:KT TE PORTELIZ\. Voorzitter.
ter~ I11III1 onze IRllers, m lt eeDllZe !l'e'Angen genomen ' n L"l'H .'
Kaffel'l en meidsn, w8Rr.nDder zich bevu!,den d" !JL • De' \Vel-Edele Hn. I De Wel-Edele Hn.
ecboonmoeder en de eigen dochter vnn :\!Ampoer eo M.\.\..:\DAG, DI~GSO.\(; An \YOE.:\SDAG, 11,12 W. HIDDINGH, LLD ~ J. P. Roux, MD.
een 1000 YaO Scboeba, dIe op verraderhjke wijze en ]:J .J U.:\1J 1.-':;::. : J. G. BORCHERDS I 1.P. H. VAN DEUPORLtrachtten te ontsDappeD, docb wed~rom dvor een 'ge I
Secocoeoers, dill ben kendt!n, werden OplrHallgen. (PRlJZK:o/ Plrn LU.) AUDITEUREN ._
Op onle ttlrullreia deelde een d"r aevanlZ'enen on. \\'lTTK primas J:I~ l~t ° tot £::.5 5 ° 0" Wel-~dele Heer IDe Wel-Edele Heer

~ ., !'~rst" I:! G tnt' 16 !! 6' C Jmede, dat de bewoners der stnd, WRArwii Inlltst mpt 10 i' 0 I, . . M. VOS. I J. P. DE WET.d' k h dd kil" tweed9 :.! v tut 12 5
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I\.E Ondetgeteekende, Executeur datief
, in bovengemelden Boedel, zal Publiek

doen Verkoopen

OPDONDEHDAG, 28 DEZER,
I.

Prijs lB. Gd. per Doosje. Franco per post
voor 20 postzegels.

ELAM, Dokapotheek,
Watcrkantstraat.

VAN

Het welbekende Hotelgebou~, gelegen in het cl!ntd~lst g~de('lt,e van het Dorp.
Het Hotel bevat negen ruimt) en luchtige Slaapkamers, Eet- en Zitkamers, Hotel.

kamer, ruime Keuken, Pakkamers, en Zolders.

Alsmede een gebouw ingerigt voor Winkelbcaighcid, 1 do. voor Kantien, Stalling
voor 20 Paarden, enz., enz.

Het gebouw is geheel Nieuw en bevat Dubbels Verdieping.
Het aangrenzende Erf is geheel omheind, en IS een dor beste v~n hot geheeIe Dorp.

Groot circa 427 morgen, De bezigheid is eone zeer winstgevende en heeft eene vermaardheid Verworven biJ het
gelegen aan Riebeekskasteel,' annex de reizend Publiek, zooals slechts weinige buiten-Hotels te beurt valt.
bloeijende plaats" WijlJkeldershoek," bin- II.
nen een uur rijdens TRn dit dorp, beplant Zeker onbebouwd Er£ te PORTERVILLE, gelegen aan de HOOFDSTRAAT,
met een aanzienlijken Wijngaard, en bezit- en grenzende aau de bezigheids gebouwen van LAt;RENCE & Co.
tende uitgestrekte Zaailanden, die geduren- II
de dit saizoeu ten volle bezaaid zijn en . I. . . .
door het voorspoedige jRargetijde een De 'Winkelvoorraad, bestaande Uit een Ultg?brelJ Assortiment va~ LInnen, Tab.
mimen en veel belovend en oozst zuilen berdl!goed, Fluweel, Gemaakte Kleederell, SteveIs, Dames LaarSJes, Flanellen,
opbrengen. Do geboulV(·n op Ode plaats, Voerchit~, Ch!tz, Zeer, St!jfsel, Rqst, allo soorten van Glas- en Aardewerk, en al "at in
zijn net ingerigt, en bev,IHen alles dat, eene wehngel'lgte beZigheId te pas komt, .alsmede 1 Bascule.

benoodigd is, tot eene Wljn- en Graan- . I V.~ Levende Have.
boerdel·ij. 1. Het beroemde Hen~tpaard "Rip van Wlnke!."

LOSSE GOEDEREN: 2. Het Vrijstaatsche Rlj~rd ~iSchejtlaers."

8 Ezels 3. Twee Kar- en .H.ijpaarden, 3,Ossen, eene extra Melkgevende Koe.
8 PM~OO v.
2 Jonge Hengsten 1 SJllinternieuwe Pllardeuwag~n, geheel compleet, 1 Kar op Veren, I span Dlea"e
3 Ossen en 2 Koeijen Tuigen, 2 paal' Achtertuigen, 1 span nieuwe Jukkeu en Stroppen, enz.

126 Schapen VI '1\1 b 1
Varkens, enz. .-..Ll' eu een.
i Legger Brandewijn 1 Std Zitkamer Meubelen <l a la Bourbaki," met inbegrip van Piano (3 snaren),
2 BrandelVijnsketels Spiegels, Schilderij(>ll, Gordijnen, enz., enz • te-

" Halve en 2 Beele Leggers Eetkamer.
Trnpbalies, Azijnvaten, enz., enz. Mahoniehonten Eettafels en Stoelen, Buffet, Lampen (hang), enz., onz.2 BoklVRg(ms

1 '1'e'1tl,;al' Slaapkamers.
lOpen do. Acht IJzeren Ledekanten (enkel en dubbel), Vedoren Bedden, Matrassen, Mahonie.
1 Water do. houten Waschtafels, do. Kleedtafels, do. Kleederkast, Spiegels (toilet), Tapijten, Matten.
1 Dl'ie-, 2 Dnbbele- en 2 Enkele-voor Keukengereedschap.

Ploegen Diner Sets, Messen, Vorken, Potten, Pannen, I prachtige Stoof, Glas- en Aard&-Eggen k
wer , enz" enz., enz.5 Span Tuigen, Zweng-els, 7,akken, Zen-

zen, Graven, PIkken en Boerderij-
gereedschap in het algemeen.

2 Extra Dllbbelloop GelVeren
HUISHAAD, en wat nog verder zal wor-

<len aangeboden.

BONUS! BONUS!
A. G. WATEIOIEIJ.lm,

Ex\'cuteur dat.

----------- OP DE PLAATS ZELVE, DE WELBEKENDE

ZAAI- en VEEPLAATSORGELIST BENOODIGD.

AANZOEKEN om deze betrekking, die op
1 Augnstus nanst, open valt, worden ont-

vllngen, vergezeld ran Getuigschriften van be'
k.waamheid, tot 15 JULIJ aanslaande. door

J. H. NEETHLING. Predikant
der Ned. Gerd. Kerk te

Stellenbosch.

" DOO R N KLOOF,"

KAA PDE GOEDE HOOP

SPA ARBA ft K VEREENIGING.
HIE ImIJ geschiedt kennisgeving dRt d",,e

Bank VAN EN NA DEN liTEM JUNIJ
(tot nadtlre kennisgevillll) open zal zijr. voor de
ONTVANGST en TEH{iGUETALING VAN
I,EPOSITA op de volgende dagen en nren,
Dam.:-

DINGSDAGS ou VRIJ DAGS, 's Mo rgen
van Il tot 1 nur.

WOENSOAGS eu ZATURDAGS Avonden
van 5 tot 7 nnr.

fl. V, HOFMEYR,
t ecrelaris.

Kaapstad, 15 Mei 1883.

88 Loopstraat, Kaapstad,'fA K EL A AR IN STHrrSVEDEREN,II WUI" VELLEN, GRAAN, HRANUE-
WIJN en ALGi':MEENE PROUUKTEN.

De zOJ'guli/rli le bereiding en Verlcoop
Slrllisl'c,{ercn is miJneSpecialiteif.

van

RUIl\I BONUS.
Termen van Betaling zeer gemakkelijk I

Piquetberg, 2 Junij 1883.
KOSTEH EN OVERBEEK.

'EMILE H.VAN NOORDEN, Afslager.Malmesbury,
12 Junij 1883.

J. W. MOORREES Jr., & Co" Afslap'ers J. FLOWER & ZONEN,
~ T Hebben nu voorhanden en bevelen aan de volgende

W Al~I{~OHU 'VING!! I AIl11J1\i~ljK\ 'fJ~GK\' HE Lt ..\GSTJ~ l'UIJZE1':---- i
ONECHTE NAMAAKSELS iS'rAAl1"- en BOS-IJ ZER van do beste k\valiteit,.

ZINKPLATEN E~ GAL rA~ ISCHE SCHllOErE~ EN BOUTEN.
Patente ASSEN voor Karren en Wagens.

OOK VEREN VOOR I\.ARRE~ EN \VAGENS.
S M IDS KOL E N, B.L A ASB AL G:E N, A A MBE EL DEN ENS C HR 0 E V EN.

WOHIlFX

Dage'lijb hO>!PIIl,lie I, III ,],·II:ln,l('lI gf"p".,,],j ,]nor
IlIid.!,,] "all Idl.'r!'·l !t"tP!l. """ral op dell "rolld
Jat zij g.'llllwkt ziju !laar ltd lO

VERF EK uLlE rAN AJ.LERLEI SOORTEN, DAETOUW KV CEJfEN1

Kusteeistraat,
KAAPRTAD

JA~lE~ :'1. C!:05flY,
OpPdrbRljuw. SINGER STELSEL. Burg- enKantoor VRn den Opperbnljuw,

l!,>j~n Junij 11:j~:J, Ieder Machillc Singcr heeft cZit llan-
delsmerk op den Arm .'"t ;t,clijlie l'l'o\'ilicie

I)AAllL.
&tank

PONDER,
' "VE"

£;)(),OOO
:lO,I){jO
2G,lJOO

HA.,."'DEL"- MER K.

Kooper van. Struisvedere 0, .
Burmesters Chambers, Adderle)"straat,

KAAPS'l'AD,

DI lU';CTELT lt E:\
WelEd. !!eer J. J. I'ItOCTUH, L.W.V.

T. RUOS, Sr.
JAC::;. P. TIfEIWN.
1. J. DU PLES:;1:;, C. zn
JAN !I. HO:;~lAN.
J Jl. E:"iSL[:\', A,zn.
CO~::;l'.\::-;T WA!!L, JR.
!II. C..\1O:-;TEI:1'.
lJ. J. A. VAN Df.R SPUY, .M.zn.

hooO'ste

Voorz.

ie een Machine Koopf'n willen rlienf>n hier zorgvul-
dig op te letten, opdat zij niet mislei,l worden.

Koopt het geheele jaar door en geeft de
Marktpri izen.

.Malmesbury Tak.
B. WETH~lAH" 13e8tuurdl'r.

GEORGE FINOLAY & CO.,
HEBBEN ONLANGS OSTVANGEN:

...,
~ ~iI: .". :=
lWachine8 van £3 38. met Sper

cent diskonto voor kontant.
tot 10 voet, Gal van isch Gootwerk,

STAFFORDSHIRE IJZER,-Platte, Rondo en Ovale Staven, Hoek,jzer,~Hoepels, Blad
en Bandijzer.

UPPE:tS GALVANISCH D.iKIJZER,-ti13. P. DU PLE"SlS, Jr., Kassier.
Regenpijp,)L, enz. ,

KAGCHELS VOOR STEENKOOL EN HOUT,-Strijkijzer-kagchels, Kookkagehel.,
Registerkagehels.

PLATFORM WEEGMACHINES,-500 tot 2,000 Ibs., Toonbank Schalen,Familie Scha-
len, Strnisvederen Schalen.

VOETSCHRAPERS,-Deurmatten, Lantaren!! voor Kaarsen, Olie en Parafine.;
EMMERHANDV AT8ELS,-IJzer-en en Koperen, Koper e!l liopelijwr.
PIKKEN, GRAVEN, SPADEN, Schoffels, Harken.

IJZEREN EN HOUTEN KRUIWAGENS, Pompen, Tuinspuiters.

LET 'WEL.-De eenige Kantoren in Zuid Afriks
waar Naaimachines accuraat kllnIH'n gereparc('rd
worden zijll dit' van de ~inger Fabriek-Maa.tschap-
pij. Er zijn EJtijd eerste klasse werklieden op de
plek.

l~xeelitelil'skaUler •

B.ANTOBIJN :
22, Groenteplein,

KAAPSTAD.
19. Queenstraat,

PORT ELIZABETH.
4, Oxfordstraat.

OOST LO~DEN

Kooplieden

op
Liberale Termen IJzerpakhoizen, 15,Gravestraat, Kaapstad.

voorzien. Belangrijke Kennisgeving.
-'L. ___

en
DURBAN, NATAL.

HUB B U eK'S
GEPREPAREERDE VWEIJENDE VER VEN.

-~-~. - ------

A.
DEKIGT.
T. RUTTlIR

'lXTIJ vestigf'n VEdA. aandacht oP. d~ze voortrefielij~e Verven. Bijzondere
lf zorg wonlt besteed aan de ~erelld~l.lg er va~ en I_llenzal ze Tan groot n.ut

vinden, zijnde zij gereed voor onmiddellijk gebruik. IlJerdoor wordt het TerLes
vermeden verbonden aan het "ervoeren \'an Gedro('gde '"erf, Olie, Terpentijn,
Doopsels, enz., opgemaakt in Blikken van 1 Ib., :2 lb., 3 Ih" 7 lb. en I4 lb.,
juist goed geschikt om aan de behoeften van groote en kleine gebruiken! tege-
moet te komen.

MOL L, PAARL.

FARRIKANT van den beroemdilll "INN ES'
Zadel, die voor gemak onovertroffen is en

gewaarborgd wordt precies te p!l88en. Probeert
den Nieuwen Lamswollen Zitting Zadel, en
prachtige Veren Zitting met Gomelastiek.

Zadel8 gemankt naar ::Ille patronen.-Tnig
met Voorslag gewerkt netjes gemaakt in stel.
VD on 1f'Wl8D.-Beparatien netjes gedau. _.

V El r k r ij g b a:a'r b ij :
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