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I. 'VERERNTGD MET vo rIRSVRII~ND.L_.

D. St oomboot maateehappij HUNION"
(eu.rxlTnl\D ).

De ~toombooteo deler Maatschappij "ertrck.
ken yan Kaap.tal! Daar

ENGELAND.
y;a MADI<;JRA, om den anderen DINGSDAG,
te ST. BEL}!;NA en ASCENSION aanleg.
genae op bepaaJrle tU8schellGijdeD.

Ow de Vee1'tÏen Dagen oen Extra Boot tus-
.,h..u de Maalbooten in.
GERMAN, Kapt. Lf:lGH, 30 Jnnij.
f'RETORIA, Kapt. P,AL~BRIOGI. Jnlij 3.
ANGLIA~, Kapt. MORroN, Jl Julij.l;
MEXICAN, Kapt. CRUTHLEy,17 Julij,
ARAB, Kapt. OWEN, 2,'j Jnlij.
TIWJAN, Kapt. G. wRnR, 31 Jnlij.

H \IC lt f( Kr~Tlll \ t:l\S '\1\ ~ ~T.U.
Vertrekkon zij WEKE.LIJKS, Da aankomst

'J Hl iedere Stoomboot van Engeland.
Retourkaartjes worden nitgereikt tegen ver.

minderde Prijzen.
Voor Vracht of Passage doe men aanzoek bij

de "Union" Maatllcbappij.
THOS. B. FULLER,

Direk.tenr·Generaal voor Znid.Afrikn.

Naar Eng"land en Hamburg van Madeira.
, ~ . J ) E Kon. Maalstoomboot
p ',~ - GEIUlIAN,H.A.LEIGH,
~·t:"~. ~~ R,N.R., Gezagvoerder, zal als

-; boven vertrekken, op of om-
tront 2 Jnlij aanstaande.

\' DO!' VracLt of Passage doe men aanzoek
bij de Stoombootmaatscbappij " Union",
---- -------

Naar Mosselbaai, Algoabaai, B..owieen
Oost Londen

I)E KOR. Maalstoomboot
TI:WJAN, GEORGELAR-

MEI{, Gezag voerderv op of om-
trent den .sJeniJ ulij van Enge-

land verwacht, eal nis boven vertrekken na out.
lasting' harer Kaapstlldscbe ladlllg. .

Voor Vracht of Passage ver voege men zicb
li_. de Stoom~oot~aatsch8pp_ij~1 ?~i_O!_I._"__

Naar Port Natal, -Mosselbaai, Port Eliza-
beth en Oost Londen aa.ndoende slechts
om Passagiers en de mails te landen.

-[)E KOl" Maalstoomboot
\'}:, ï... A SlA TIC, H. J. N.
;r_.,~' :~' : __ .. I~ARRISON,Gezagvct'rder, zal
• > '. nls bove n vr-rtre k ken wospoe.

dill mogelijk JIn. aankomst van do THOJAN van
Engeland. '...

Voor Vracht of PaRsag'e doe men nansoek bij
do !'too~bo()tmaai8chappij " Union."

'~~r&~~\~>
~~-,~'~l~';

7. C ID.AFRIKA A~; SOH E

KONINKLIJKE MAILDIENST.
I

De "Castle Ma-il Parkefs" MtwtsC!tllppij.
f) E Stoombooten dezer Linie vertrekken van
- Kaapstad naar Londen om deo arideren
T'ingsdag, via MadeIra. en Plymouth, te
Sint Helena en Ascenclon aanleggende op
bepaalde tusscbentijdeu.
Juli' lO.-GHANTCLLY CASTLE, Kapt. C.

. H YOUNG.

" 24-URUMMOND CASTLE, Kapt. J.
D. JEFFRIES, R.N.R.

Aug. I,-NORHA.M CASTLE. Kapt A. WIN.
CIUSHR.

2J.-K II" f,\ \ 1\S CASTLE, Kapt. J.
" W I~Cl!F.BTEll.

ANDERSON & .MtJ.1dSON,
Agenten.

105 Zware Slagtossen en Koeijen

Z eLLEN publiek worden verkocht uit de
~ Marktkraal te Wellington,

OpMaandag, 9 Julij aanst.,
TEN HA LF 12 lIRE,

De Ossen' :ijn in goedo conditie en worden
met zorg opgebragt. Zij zullen zeker present
ZIIII en niet te voren uit de band worden ver-
kccht,

BIJ den Ondergeteekende is een SOit IM·
MEL HENGSTPAARD aaugek~men, De

EillellRar kan het terug bekomen mits beta-
lende de Advertenties en billijke kosten.

J. A. DREIJER.
Boterberg, Philadelphia,
28 JwJ, 1883.

L_ - . - - -T ,--
--'"-- .. - - -.------ -- ----.--- .. --.-.- .. - - •• ------------ ,0 -.--_. -. L

~~:!~
WELLINGTON Worcester, Junij 1883.

45 ZWAR~ SLAGT;S. KolooialejWeeskamer &\\ Trnstmaatschapij. . FREDERICK
SEN !,' - -- ..--. ---:---.- • ~OOPER VAN

8 T~EKPA, ARDEN. TIUINDE VE'RTTO. O'PI'?JG' Is gereed de r-:toogsto Marktpr~izen te geven voor
.I!I ~ ~... alle Soorten van Strni:-,,;vederen.OPDE\GSDAG, 3JULIJ 1883,

-' ---
Op Maandag. 2 Julij aanst.,
ZULLEN ~pgem,,~e Ossen publiek verkoaht

worden aan KtA PMUTS ST ATlE. Zij
zijn in uitmuQtende oonditie. de aandacht van
Slagters wel waardig, en zullen zeker presfInt
zijn.

J. PRINSLOO.
Paarl, 28 Junijt 18$3.
J. S. MtR..uS t Co., .usla~e(s.

ZULLEN bovongemplde OSSEN r n PAAR.
DEN Publiek ,-torden Verkocht nit de

~1ARKTKRAAL, te WELLINGTON.

J. N, BAUW.MEESTER

MALAN & OELLIERS, Afslagers.
V endu-kan toor,

Welliogton, 27 J dnij 1883.

~ .~

'VELLINGTON.
Naar Engl'land via St. Helena en Madeira.
; '\l~ . I"E kO:1 Manistoomboot
k~t" PRETORL\,W. Bw;.
;.;1:~f;;,'t~-. !lRWOE, Gezagvoerder, z~l als 40 ZWARE SLAGTOSSEN

""-#f;.)_ ....J'7'"#.~.'"" boven vertrekken op Dlnga- , OP
tl~g, den 3J('n .J u lij , te 4 n ur 's namiddags. .. ZUL~EN
rR~s~giwi' !"elienn an n l~oord te gaan aan ~e ['[;'flLIEK lVORf)EN VERKOCHT
O(l~tknai (Alfred iJok) met later dan 3 uur B or
namiddacs.

Voor Vracht of PnF8/lge doo men aauzoek bij Donderdag 5 Julii aanst
de Stoombootmaatschappij" Union." ': ~ .,

Naar Algo~baai,O~st Londe~ en Natal.- UIT DE

'I I L_ MAflKTKA.n te TVELLINGTo.l.,r.

•
- [)E Kon. 0\ aa st oomboot

.~- Al{AD, H. OWEN, Ge. H. KELLE1~M.-\.N.
:.; .. zllgvoordcr, op (If omtrent den

3den Julij vall Engeland en Hamburg. v,er. MALAN & CELJ;,IERR, Afslagers
w~cbt. 2:,',.1... boven vertrekken na ontlast iug, t,. ••
bare Kaal" .~lsohe lading. ..

,- oot' Vracht of Passage doe men aanzoek bIJ
de Stoombootrnaatscba ppij "C'"ioll."

- -~ _._--~---~._--~--._-_.-- .

TE

B E A UFO R T 'W EST ZIJN.

Zij worden met zorg t 'pge br9igt door

M. P. VAN BAKERGEM.

VAN

KOSTBAAR VASTGOED,
GELEdEN IN UE

PEPER-, DE {.JOOP-, EN DE BUITENSTRAAT.

In den Iloedel van U/ijlen deu heel' C. IJ. \VICR')'.

MAANDAG, DEN 2DEN JULIJ,
ZULLEN l"EIUlOCHT WORDEN' :

1. EEN HUIS, No. 5 Pepcrsi ruat, tussclien de Loop en de L~wg('straat,
buvattende Drie Kamen" Groote Zaal, Keuken en Achterplaat".

2. VIER HUllEN, Nos. ino, lG2, 1(j4 en HiC, Loopstraat, tussclien
de Orphansteeg' en de Buitenstraat. ieder Drie Knmers, met Buitenkamers.
Keuken, Achterplaats enz.

3, EEN HUIS, Stal en Achterplaats, No. 14, Buitenstraat, Ilauij tIe
Brecstraat, bevattende Zes Kamers, Keuken, BedienJenkamer en een groot
omheind stuk grond.

4. EEN HUIS, No. 142, Loopstraat. bevattende vier Kamers, groote
Keuken, Achterpla...'l.ts enz.

VERKOOPING TE BEGINNEN TE 11 UUR.
200 Groote Vette' Blagt- en Jonge LIBERALE BONUS ZAL GEGEVEN WORDEN,Ossen en Koeijen.

Op Vrijdag, 6: Julij aanst.,
ZULLEN bovoDgeme~de Ossen en Koeijen

publiek worden vcrkocht uit do Markt·
kraal. Onder do Jonge Ossen zijn er ver
scheider-s kleurspaunen, de aandacht van lief.
hebbers wel waardig. ne Beesten zijn in nit-
rnuotendo conditie, en worden opgobrngt door
den welbekendeu

FRED J. ROUX, SR.
I

Wellington, 2G J nnij 1883 .
J. FRED. PENTZ <t C,)., Ajslagm.

AAN FAMILIE .EN :VRIEN[)E~ wordt
bekend gewaakt J~t het den Heer be-

MA LAN J CELLn~nS, haagd been doer den do01~ ~'an mijne zijde te
Afslagers. nemen,op den l Bden dczerimiju t".eJcr 1I'".hefdcn

- - .. -' - --------- - echtgenoot, ROf.UI'D PII$TER I [ROLO, 10 deu
'iI- ERD"W- A'ALD PAARD· onderdom van 37 jaren:'; bUllld.en ~II ~l dagen.

Tevens breng ik hiermede mijn 'IoT11gendank
too aan de vriouden CII' belangstellenden ~Ie

mij iu dit hagehelijk lot ~oo trouw hebben bij-
gestp'\n. . I

De diepbedroefde Wedawe,
i H. PEROLlJ,

geboren UIJS,

GETROUWD, - Met' Speciale Licentie, te
Hicbooks-kasteel. op' Maanjag, den 25sten

Junij. door deo Wel-Eer~. Heer J. S. HAUKAN,
HEI.UIANUS L. LE ROUX, B.J.ZIl., van Paar.
denberg. met I\IAGIJAUENA OATHARINA
vAS DERM J<;l{W .E,Jollg8te: Dochter van den Heer
SCHALK W. VAN DERMEHITE, Sen.

HEDEN werden wij de gelnkkige ouders
van pen lief Meisje,

J. J. LOUW,
M. J. SOHABORT LOUW.

Beaufort West, 27 Janij.

AaD Blo e d ver waD t e D eD
Vri e Did:e D

VITORDT bekend lSemaa~ti dat bet den Al-I' magtigen God behaagd ~eeft" op den l3rleD
Jnnij, door den onverbiddolijken dood van ons
weg to nemen, ons oudst ge1iefd kind, .ANN A
SUSANN .1, in den ouderdom van 8 Jaren, iJ
maanden eo 16 dagen.

Tevens brengen wij onzen hartelijken dank
too aan alle Bloedverwanten eo Vrienden, en
aan UH. VIWOEN, voor hunne deelneming OD
de hulp aan de overledene, bewezen.

J. P. DEVILLIERS,
A. S. DE VILLH,RS,

. Geb. LOITER.
Villiel'sdorp, lG Julij 1883.

AM. .-*P>H
BEKENDliKING AAN FAMILIE EN

V RI EN'DEN·

OVERLE DEN,- Te Foxeuburg', Wellington,
op den 21stell Jnnij,mijo ~~liefJ,-!-~cbt~e ..

noote GEliTIWlDA PETR0NELLA KHII<;L,
,,"cbo:en SWART, in den ouderdom van 64 jaren,
4 maandeu en 13 dagen.

p, E. KRIEL, SR.

KENNISG:EVING.

Paarl, 20 JUIlij 1883.

GEORGE FINDLAY & GO., PUBLIEKE ~}~HKOOPING
IIEBBENONL.LVGSOSTVANGE.Y: Kostbare Levende Have.

.A'm.s ter-da.rn,bij n cto d.d. :30 Sept. 1882,
TE KOO. TEGE. DE laAAGSTE DIA B Z. T:' BIJ' Z ~ N. (Reeds vertegenwoordisende Zestig Binnen- ell Buitenlandsche Huizen

Paarl, :25 Junij 1883. Fabniekanten en Kooplieden,) .

:--lT JA~lE· ~~.STATLONT r DELA_ ST zich met de uitvoeriu ...{vau Orders voor den fldl/kv')}' van Koopsmanswaren,lIAL'I{B ,'\AI---~ I!' ~, I 1 V enz., en levert alle mogel:Jke artikelen direct Uit Jc verschillends fabneken in1\ .~ ~~ ~J . Q, .1 • Europa eu Amerika i

_'--- "-~-'----'''---C''--- Belu;." zich met den ,.(;,1:,,,)1' op Jl-' Europresche l\[arJ.trn van alle Zuid Afrikaansche
Produ k tou, als \\""01, Huiden, ~IoornclJ, \'0;.;elstrIl1.5't'':·rt.'~1, IWJor, euz., enz i

Verschaft Fokvee, onder olVerlegg'llg Jer J-::·:tr&ct-l\:·lJficate; Uit de Stamboeken j
Vetl'igt verder alle zaken die rn ct dl;n hrllJéÏI'1 lil vt'rL:tllci slaan;
En .berekcnt aan den koeper g2encrlei provi;,<ie of CC!11111lssi,'.
Illlichtingen io Zuid Afrika gewenscht, "UI Je!] gr:.tI5 verschil ft, zoowel aan het

Hoofdkantoor te A i,."fcrdUlil alt l,ij del: nrtc;!'c:: \\"uurd igt.:r voor Zo id Af nka te Pretoria.

G. W. STEIJTLER, Agent voor de Verkuoping.
No. 3, Kerkplein, Kaapstad, ~5 .Junij 188:3

De Heeren L, P, Cauvin, & co., Afslagers.

STAFFORDSHIRE IJZER,-Platte, Rondo en Ovale Staven, HoekIjzer, Hoepels, Bbd
en Bandijzer. . •

UPPEltS GALVANISCH DA [\IJZEI{, -6 tot 10 voet, Galvanisch Goot.w e rk ,
Regenpijp~r" eoz. .: -

KAGCHELS VOOR STEENKOOL E:"{ HOUT,-Strijkijzer.kagchels, Kookkngchels,
neg'i~terkag-chels.

PLATFORM WEEGMACilINES,-500 tot 2,000 lbs., Toonbank Schalen,Farnilie Scha-
len, Struisvederen Schalen. .

VOETSCHRAPERS,-Deurmatteo, Lantarons VOOI' Knarsen, Olie en Parafine.
EMMERHANDV ATSELS,-IJzeren en Koperen, Koper en l'Iopelijzer.
PIKKEN, GRAVEN, SPADEN, Schoffels, Harken.
IJZEREN EN HOUTEN KRUIWAGENS, Pompen, Tuinspuitera.

IJzerpakhuizen, 15 Gravestraát, Kaapstad.

SUIKER I S'UIK~ER III.' I . l.i.

CORNELIS MOLL,

aG

HEEFT JUIST ONTVANGEN
t

Prachtige Monsters Witte en Geele
MAURITIUS SUIKER.

DE PUBLIEKE ~V]T;RKOOPING
VAN

BOTHERATION :E--J 0 USE,'met bijbehoorenden
Grond, in geschikte Bou"\verven verdeeld, zal plaats vin-

den op

Woensdag, 4 Juliji aan st.,
TEN 10 URE 'S MORGENS.'

H. RUPERTI.
21 Strand- straat, Kaapstad.

H. JONES & Co.,AFSLAGERS.
; ~t

Koopt het geheele jaar door en geeft:de hocvste
t\r1arktpriizen•

ST R U1ISVEDEREN!
-_._---- - -------------

N. SAL~l~l~~N,
STRUISVEDEREN

Adres ;-M. L. :BENSUSAN 8: Co" Kasteelstraat. Kaanstad.

--"----------

Goede, Sterke, Dienstige Stoelen,
2s!: sa., per stuk,

IN DE S'"rAD -VRIJ AFGELE'TERD.
I S: !\ A Cj S & CO.,

8S ~O L~ ~)2L.L\GE~L\HJ\T-STRAAT.

,
l

: .

L. H. TWENTYMAN & CO.,
Hebben het: genoegen het ge-eerd Publiek be-

kend te maken, dat hunne Eerste Bezending

eRA VEN,
Jn~T (iEARH1YEEHD J:-;, HE~L\A::\DE IX.

Dl A JIO,VD," "SII .:1JI RuCX," "L }'YDO.Y·' "CIST STEEL," "CAPE"
l'll de: beroemde " VJYEL1HU'

lF,i ':-:" fl. V ~'t ")"T
~ ~~ ~'1\' ~ i~.SI~Zt:r

Altijd Voorhanden allerhanden IJZERWAREN
MANUFACTUREN, enz,. enz.

en
---~~_.--~-- -~_._- --- --_-- -- __ ._-- - --- -_.,-----~----

De Westelijke Provincie Administratie en Trustmaatschappij (Beperkt).
-- --'-'~- --- -- ._--- --- ---- -

In den Insolventen Boedel van PIETER JACOBUS
DU TOIT, van de Stad Worcester, Algemeen Han-
delaar. _

OPWOENSDAG, 11 JULIJ AANST.
TE.\' ro UI{l~ 'S ~IORGE.\S,

ZAL l,er Puldiekc Yeilill:; \Vclll~~1 verkocht (II' de plaats PAPENKUILS-
VALLEI, om t rcnt een .; vIART UUR RIJDENS van de Stad

WORCEST1i!R gelegen,
De volgende Ko:-,:tbare Le"\~ende Haye, narn:

47 KOEI,] EN 2 1'..L\ I{ AA.\'TEEL STRUISVOGELS'
34, PAARDE~ . :1 IIALFn:J1 ...WASSE.\ DO.
41 OSSEK 1 EZEL-lJO~KEY.

WM. :MARSH, ) Provo
J. J. D· BUYSKES. J Curatoren.

Kantoor der Maatschappij,
Hoek van Jo W,'\Il-" en Niouwc-strnat ,

Knapstal, 31) Ju nij 18 :j.

De Heeren F. L. LINDENBERG & Co., Afslagers,
DE :\f.AATSCHAPPIj TOT BE\'ORDERI::\TG

DL!:

Handelsbetrekkingen tusschen Nederland enZ. Afrika,
~Jj\;LI:J:;T TE

DII~ECl'ECIL-
\V. DCLL, Amsterdam.

YEWl'EGEl'.'WOUHl.JIGER ,'OOH
ZGI}) AFHll\:A:-

C\)jl.\lI::::~AHI:-::~E~ :_
F. :\, vr \" LLI E1<~, Pretoria.
U. Tu. B',J;Ul. ...X;\', de Emigmtie bij Ermelo.

D. 13. ~cHnTu1A, Pretoria.



DE NATURELLE~ AAN DE
HIT jaarlijkscbe blaauwboek oyer NI,t1lI:oeJl,en.
saken moge welligt minder eoLosse Goederen tie geven dan iemand Toldoen

• Naturellen genoog kent om acbter scber~en
te lien maar bet j. toch altijd een v~meling'
van rappoeten die de moeite waard! lijn om
door te lien. Dit jaar vindt men +r, anders
dán Kewoonlijk. berigten in die, soq ala dat
nn den beer Hemming over bet gejll'lllf van
.ommige Magiatraten in de NatareUlln·'anden
ten Oosten der Kolonie, tot vrage, &Iln de
Regering aanleiding I{ftven. Wij znlleEl bier.
mede 0'.... than. niet bezig houd~n, maar
wacbten tot de inlichtingen zijn vPorgelegd

I
die de Minister Saner, in antwoord op een vraag
ran den ht'er Upington, belootU heen
Wat voor 'a handl ooze aandaebt trekt

iis betgeen vermeld wordt v"n de toe8tanden
dIr Naturellen binnen, en nabij, de Oostergren.
sen der Kolonie. Wij Vinden hier on del! anderen,
door een aantal .Maglstraten, het feit ,..rmeld
dat onder de Kaffers het gebruik np sterken
drank un het toenemen is. llagiatr+at Dick,
aangesteld om het toezigt over de Naturellen
in een der districëen van K. W. Towo ~ hou-
den, en ~lreod .taande als iemand die ~Ij de
Regeriog loowel ala bij de Nalurellun zelve
zeer geacht is, geeft te kennco dat zijIIS illzieol!
d6 Ksffers gevaar loopen om door dlln drank
gebeel tot verderf gebragt te wordeo;, eo dat
bl; het dna noodig acht om vcrkoop vaD draok
~n hen geheel te laten verbieden. D1t laataWl
I' lets wat, zoo all! onlaDgs door oou !>ekeo den
En~elachen boor in Kafft!rland zeer juist op
het F. Beaufortache Coogres werd opgemerkt,
bier DIet gemakkelijk gsat, omdat het io IItnjd
18met de gebeeie Kolonlllie wetgevlDg'oDltrent
de Natnrellen. Behan~elde men hen ~.elde hij,
even als lO den V nJataat, als een onq"rboorlg
rss, dat 10 regten biJ de Enropésch, oC als
zoodanlg beschonwde bevolkIDg schlieratond,
dan zon zoo lets zeer mogelijk en lelfa gepast
Zijn, maar dit was Dlet bet geval. Iotllsaehen,
"at men ook elders hooren moge van &4>loDls-
ten die met zekerd Ingenomenheid ~vel' het
voornltzlgt spreken dat de brandeWIJn van
den lolanke aan het bestaan der Naturellen'
rs'Sen weldra een elOd lal mllken, io zi. .Afrika
heerscht zulk een stemming tegenover 4e Natu·
rellen IJlet. rat de heelschende stemmlO~ tegen-
over ben echter aan de grenzen 'an dien aard il!
dat mon ze vaak mecr met "revel, all viJanden,
dan all nuftlge med(l-arbelders hnol!t noe.
men, dat llJ een feIt waarvan de verklahog in
het blaauwboek althans ten deele wordt gege_
veo. De Naturellen uJn talriJk, en het lereEl dat

Jubj 2 -Kaapetad, HUII.n In den ooedel Tan WIJ- ZIJ kennen 18 dat ""n landbouwende en veehoe-
lIOnC L. Wlcht,-L P. Cau"n &: demde stammen. Om dit leven te ~ lelden
Co., At.lall'ere. hebben ZIJ land noodlg, en land bekomen zIJJf 2 -KI.plDn~Ii@, Ouen TIInJ Prlnaloo,-J.
8. .M.raJ8 &: 00 A/81&g~ra. door plakkeo, in andere woorden, deeh! door

" :a.-Welhn«ton,-Ossen en PlI8l'deD,-!\lalan &: Zich op landen te nestelen waar men ~ niet
c"lhel1l, Alelajl'el'l. L b

" ol.-Rlebeekeke.teel, Va.et· en Losgoed, In verlangt en waar ZIJ geen regt tot wonen ",e _
den ge&88tgoeerdeoboedel VIlnAndrle. beD, maar vanwaar het tllet al£lJd gema~kellJk
Knge,-MaJao &: C..lhel1l, Afal81f.ra is Ee te verdriJven, en deels deor land fan" li-Wellington, Ouen van H KeU.rman,-
Malfln en C..lhel1l, AfaJalZ'el1l. grondeIgenaars te huren die bot voord~ehger

" 6.-WelhD!fton, Oeeen ~n KoelJ.n nn F J achten op dIe wijze dao door eIgen boeren.
RoIIX, Sr ,-J. F P~ntl &: Co, At· bedtlJf voordeel van han grond te trekkenallllrt' 111. •

" 7 -Bepte~bel'lkraaJ, nabij Port.rYllle, de plaata Om bet even of die laatsten met regt pllik.
SéF~mberakraal en 10811. goederen ID kers knnnen gvnoemd worden, 8tellig 18 het
de lDlOhente boed~1a ~an J. H. P. dat beide klassen de boeren In de baurt alA~llerman en een ander,-P. J. Re-
tiet, Afalager. evenzeer Isst geven door te stelen. Waar

" g.-Welbnpn, Oa&en .n KoeIJen,-.Malllu &: geea boeren zijn, 100 als In een groot gedeelteCeUlen, Afslagen
,,10.-PonerVllle, twee enen met dilllrop- van de Transkei, daar klagen de Natn'l"ellen

etllllllde geboowen en 1081e goeder ..", over gebrek aan land. ., Men zegt wl:1l,"
In de il!lOl~eDte boedele VRnA N. merkt hIeromtrent de beer Hemmlug op, I" datVIIn der Merwe en P. M. R.nllk.,
-Po J. Retle/, A/sllIger ZIJ weggaan on Voor de KoloDisten werken

GEDOO-PT moeten, In dat IS ook waar, maar ZIJ zien
, In de Nieuwe Ned Geref Kerlr, op Woenedajl, Z71 de zaak Diet In dit licht, en hebben hnn
Jalll), door den WelEerw fleer A. IJ Lockhoff, een tebui. even zeer hef als Iuropeanen." Waar
loon van den heer PllulU8 AdnanU8 ROOI, me' name b
Jaml'8 Ol.od. Vnl.n; epn. doebt~r van '"Jlen den boeren, om goodkoopen arbeid te okomen of
heer Charl .. Gerhardut Ooroehut Coetsee, met n&me geld van han land te maken, Naturellen er
Jobaan. Andnna Oharohna. hebben toegelaten cn dan teveus wat onderOVERLEDEN. '. .
Ja.nl) 26-MeJuh. FranClDa Carolina Un der de bestaande bepahugen met moelJehJk IS, de

Kerwe, wed .... 0 wl]len den heer BenJamlo God· locatiewet ontdUiken, krijgt men bet gevolg
lieb Heydennjcb, Ir.,olld 7J jaren eli 9 maand'D. wat Maglatraat FlelBcber, van Oost Londen,

..MARKTPRIJZEN beschrl)ft. "Het fljlt lB stellig," zegt hij, .. dat
de Naturellen land bezetten waar zij dit maar
&enigszios kunnen, en eIgenaars in deze af.
deehng bevinden thans dat hnn land vol zit
mot volk wat "een huur betaalt, en weigert
t'J vertrekken ala men hnn dit gelast. IHet
eenige redmiddel voor den eigenaar Iii o~ de
noodige stsppen te nemeD ODJ ze er ai, te
laten zetten, en dan doet de vraag Zich voor,
wat moet men aanvangen met de Naturel- van Jones, te Grahamstad, Boboon raak duur,
len? De Regering kan bbJkbaar bun g'!Ien in het overbergsche overal te krijgen zijn en
land geven, en het gevolg zal zIJn dat de uit. algemeen gedragen worden, en waarom? Om
geltooteneD ergens anders land zullen be. da' de CabrikaDt geen moeite en !Coaten ontzien
zetten wat vakant l~kt, en 100 eindeloo:&O heen om liJn werk: qyeral bekend te maken.

. td lIET ELEKTRISCHELICIIT alhier was geruunenmoelte ge.en 8D eeD voor urende bron fan -_ tijd dof, en kapitein Dunlop, dit toeschnJvende
stoornlfJ en verdriet zijn zullen." De korte en de waardigheid van het Hnis niet aan een gebrek 111 do machinene, het een machine

In dit alles is niets vreemd., maar all men gebeel ongeschonden laten do debatten naar Illt P. Elizsbeth overkomen en dé oude w.t elkan-
I d' K der nemen, maar 10 dezo bleek alles ~ orde tehet leest £al men toegeven dat men ijier aan el Ing van de red iet wet hebben toch tot zijn. Later bleek het mtusscheD dat het kwaad

met toestanden bl doen heeft die onfeilbiulr ééll vrij belangrijk: resultaat geleid: dat de het gevolg was van een moedwillige POking om,
tot kwaad moeten leijen. Dat het kwaad loU Schatmeester. Generaal beloofd heen over veer. door een stuk telegraafdraad aan de dI-adon langs

Dokweg op oen lWUUer Vll8t t.e maken, die hetliJn zoo de drank en de daarmede ge~d tien dagen met zIJn financieelo plannen voor hebt dof moest maken, de Maatschappij die het
gaande cnzedehjkheid-want menig bel11gt don dag te komen. Eerst de Naturellen-kwes. licbt verstrekt te schaden.
in het bl84uwhoek toont dat dese aan het tPe-O tie af te handelen en dan met IlleUwe belas- EEN MEERKAT EX EE.~FIsIUA;L.-Eerj slagter

y"" J8 III lf9 JUl"), 1883. nemeu lI,-de Naiorellen ten val hielp, da~ 11 . te K. W. Town had een meerkatje ten gftschenke
Atrdappelen, Jl'N'S" '" 0 9 II - 0 17 6 d'd r'k N' t . d d'd I' L tlnrn voor den dag te komen, dat lOU stellig gekregen en werd er door m de hand gebeten, en

811a.. 1 1 UI e IJ' le mlD er UI e IJ" is het at h t Jd' . t· Itk I k men zegt dat het noodig zal ziJn om lijn ann
Bóoaea, per... Il 0 - 2 0 ~ het voor de Kolonisten een onbetwistl...i.-..; voor e In18 ene gema e IJ er lijd' geweest. af te .etten. Een zoontje ""'n een ander bewo-s.&, per boe ... 0 0 2.- U 0 .. "-'" N . thd be • cl ~ ......
Bloemkool, per alilk 0 0 8 - 0 0 li kwaad zou lijn al. de toestanden 100 bIe "eD u ln UIIC eu e groottngsre el reeda zoo ner had een kanane die door een fisUal \verd
~._, ....... -1. •• 0 0 7 - 0 0 7 d t • 1 h 'd d N '""""g zal plaat. bebben behoeft dnnkt doodl7M\ikt, laadde een kinderk&n0nne~e om ZIch.......- r- _ua a ZIJ angzamer el Voor e aturelleD mNlOl_ •• "" ,.. ons, 0-'-Bi--, per lUO... 0 16 6 - 0 17 8 ....... d hoe bo I op den fiskaal te wreken, en was ong uldrig ge-
~, per .wk 0 2 8 - 0 la 6 ten terug wijkeo. De zaak llJ dat men e rep 1'0 long niet bang te "ljn Voor noeg dat, door bet bVtrtAm vlUl het geschut, de
Ouatu, per 100 0 I 0 - 0 3 9 te dpeD heen, niet zoo zeer met een flnanCleele maatregelt'u die haar het leven lading m ZIjn gezigt vloog en 'et erg beseha-
......_- - .t-Il 0 3 9 0" 0 1__ • I dinwle, echter zonder hem Tan een oog te berooven.~, r- - ••• - II 4 strijd als wel met een litrijd tU88Chen .... hg zn: len maken. 5~

BOIIl4en, per .'uk 0 1 2 - 0 2 NIEUWE l.NSOLVENTIEN.-28 JllUlJ.-Jobanno8Kool, per 0 0 1 .....-oOS en maatschappijen op geheel verschillen Hendrik Hanekom, op Korhaan8ru~, di8trikt Mal.
l'aJkOMn per dull: 0 IJ II - 0 10 6 trappen van beschaving. Een eigenliJke De k Jl G mesbnry, boer, baten, .£M 2s , schUlden, £133 3s.
1r-Lo 0 0 Of- 0 0 Il. zaa uer ouvernementaNoten wordt beban. 6d.', tekort,£i91s 6d.-29 JuruJ.-Jere--:_" Forde,~......... 0 8 0 6'" strijd bestaat hier in Z. ACnka Teel mioder ........
........ , 4 - 5 deld in de PatrW'1 die de redenen er tegen inga- te Kaapstad, makelaar, tweede overgave, baten,W_I~I _. hl 0 U }l._ 0 ° 2 dan men soma maeneD loa. De gekleur~e "6"0 I~ • .l. schuld n L'--O ILls 6d "-k rt
- ......r- 00 I' U brag~ nia' voor afdoende hondt. Als een dier re. ... "" v8. <IU., e , ... , I O. • ,,,,,, 0 ,u.o..u, pe' 1 0 2 6 - 0 li : bevolking van bet Westeo behoort, voor 100 .£142 3s. ld.-Robert Honry Synionds, qp Lily
~ ... 0 Il 0 - 0 3 2 ver zij Diet met de blanken vermengd il!, ~t denen noemt hil het gevaar dat de noten eveD Valley, distrikt Queen's Town, boer, baten, £502
Nuti-. pel' 100 - U 1 8 - 0 4 , soo ju waarde zullen dalen ala de bl ..a'---I-I;ft 18. 81., scbulden, £I70'119s , tekort, £12000s.4dJII'Ma&tU, per 311a.. 0 li 0 - U 6 8 geheel anderen rauen dan de&en,maar er heel'BClat .... ,..g" ... -Isa.acs Myers, op Weltevreden, aatrikt Cl'sdock,
Poaapoi!Mll, ° 0 2 - 0 0 ;.1 daarom geen maatacbappebJke strijd, en tu~ denVriJa_~ en de greeubaoka in de Traua,aal. hotelhouder, baten, .£315 18s. old. scbulden, £419
~ per boe 00 0 li- 0 0" 61' achen de Itanden is de verbouding beter dlin II In de KolonIe," legt hiJ, "is geen Spr84C dat 48. Bd , tekort,.£1036s. old.-John

AIII
JWt,cu.IllJlJulIL,e,

..... 9 6 - 0 9 l op Nasaar, afdeeling .Albany,

...... -.... 0 0 Of-- 0 0 1 tuachen werkbazen en werklieden, of wrl kunD4"1 dalen, daar ieder:_e ba~kiorigtiag, baten, £70; schulden, £313 9S. 11
!WijieD,~ hoe. 0° 0 O~ 0 0 li monndeigenaars pachten eQ veldarbeidera i'n "QlIII.IUISCOapl)IJen privGG• n..lSoon .......1 .' 5s.11d.-H&,Dry Senio.rDcuton, op........ - 0 r- 0 0 I e-·, ,r ,. _~ r- '-r tg~ 11 ze distrikt .Al\lany, boer;
~ per .. 0 0 1 - ° (' .• rele Europiache landen. Mur een 'YOlkaan het DUlDt aan te nemen. De 1'8ron- schulden, .£2310 1&. ld.;ou.. _040-" d 'K
...... ,,.,.. 0 0 0' '~lIDllIle1Ufl',eDgewoon atmen la affer)andli.,t, dit het geval zal wer.ea .ia Vrij- ~:n Harper, tefnd ...., .o. 0 1,.' belloeflea en ai8118wijlea diG Diet rijlRetl staat ataa& bij ens obk ~ J ba~ lChulden Diet

j...._~._~~~_..- .~~_'~l~~~_r~
~"~l;'" ~~~ ~

l'_koo..... met ~~III~IQd'.![
eo de..• met baelr:ooten han

OIIparDG in dienat ataateche en

voegt cle heer Dick er djn met een noot "D
d. groote m... der veel te moor _Ien

l'fature(Jen .Ieoh~ door draag der o"taa· ••-IJ· ItClluv~Bi'f,lemeat... ;.L'I.... eD Jn een ~digheden zich laat Dopen lW1 geregeld werk a ...._ I"k d eb I
.. bi' .. ,_ '. D .lUIr IJ e IC ee ete gaan; maat, voegt hij ~r ~, WIJ 1IIoe...D nwu

verge~n dat wij bonderden VIla jaren aoodig veJ'Qllderatel t'OOr een ""'11' .... ".

hebben gehad om tot Onzen trap van beacha- ~ .enTran~vaal dalen,
.jog te gerakea. Naiollrlijk moeten wij dit WIJ dit Dog nIet .Is verlJee.
Diet vergeten, maar eveumill hóe wij tot die dan eenvoudig, in pl.t.
bescbaviog gekomen zijn. W lUI hilt door in .tam rijtuigen of andere procfQkten paar oadse, eo
lIIen te bliJ"e .. leven, eD daD, mei andere 1'01_ ,.erhandelt ze voot Tee, waardoor de handel
kjlD iD unralling komende, de gebrIliken eener tDIIIIChen Kolooie, Vrij.taat ~b Natal steeds
beacbaafJe maatecbappiJ van hon at te .zien P le,eadig wordt gehoaden. Maai' waar WIJ be.
o neen r Wat het Europ.S~be ru lh.aDs 1., dat grijpen kannen dat de noten IIle' haar ocrspron,
iS het geworden na lange tiJd"n waanD de drak L J"k d il ho d .kt . E pa

" .e IJ e waar e zn en n en, ua Jl In oro •v~ "einigen op veleó ro.tt<·. .Bn nil IS bet de .
f h _1- ._ J d K ~ be lcatlte kh Ik ende mu,., z'Jl bUI1ten eent,geJarentraag 0 ot, .... men met a ...Olmen ase 81" 4

fors te doen beeft, mogelijk ia ze zonder lek .. heIland Uit .II')n, en de ~.(o()pm~1Dza~ dan Wilt

rim, al i. bet dan ooit hel re kkoltj1c zaobten, meer moeite JlebUen om ZIJn schuhfllll In Earopa
druk er toe te krijgen da~ II) zicb er in voegen te betalel', Dl"ar de uitwerking Eill kostelijk
Om een zoodaulg leven te leden dat It!IJde I\aro tlJn VOOrde Kolonie. De noten zijn niet gang.
peanen die met hen zamao hot land bebouwen baar in Europa, khukoaJIl mont Uelf& men hier
niet tot last maar tot voordeel ZIJn, en niet, en dua i8 hiJ vetligt p,rodukten op te
tevens zelve door hon omgang met het blanke koepen en te verschepeo, en Zoljldoenda wordt
ras tot geen k waad vervallen dat Iran ten er OOnmarkt voor on le Kolonlalo produkton
'ardene moet strekken. Handelaars zijn gevonden" WIJ halen dit niet aan omdat wij
zij tot voordeel al blijven zij vriJ wel wat ZIJ het' er mede eens liJn, want dat IS volstrekt
zijn. Dat wordt ook door den beer Hemming' niet bet geval, maar omdat WIJ gelooven
weder te kennen gegeven. Maar dat is in de

dat ce woorden door on .. ouraief gedrukt eenK910nie de groote kwestie niet, en per slot van
rekenibg il het zeel' de vraag of DIet de uen.
voudige en alles behalve nieowe nitdrukkini
van Magistraat W1lde-dst l{atllrellen leer.
I84m genoeg zijn zoolang EIJ gevoelen dat de
blanke man baas is,-Dlot den grond tot elke
behoorlijke oploesiog der Naturellenkwestie uit-
maakt. Maar boo kaj men baas blijven ala
men de magt die lDen~eeft zich DIt deJJanden
heeft lateo ontghppen p Dit 18 Let wat de op_
10S.lOg van ome Naturel1f.'nkweatie zooveel
moeljehjker maakt dan dio van hetzelfde vraag.
stak iD de Repgbbeken.

Rft DA.LL.VJ..TooN'JtBLGEZEL8CHAl'+-De Y"f'<'h
van Yoontellingen m hot tentoonstdhng'g-'1,,-,u\\
door het gellolachap onder directie V'II.11 ,l,,, b "'r
DIillas, aal heden _ond een aanvang nc Jlj n
Het programma oohel1!t het kome<heRtlik (jl I
Soldiers" en het kluchtspel "Chuwlhnz II t
gezelachap bestaat m~ndeels mt leden die , "Ji .
ger pIJ Kap!. Roebuclt'. troep pronnuern, 1"",,1
bekleedden en bIJ het publiek hoog aan!:" s('i!n, cl

staan, en telt ouder ZIch de dames Teu11'Ic \\)!ll
Young -en, behalve den heer Dallas, d- I
Wllstone, Paulton, Lvndon en Harper. "" I I >I

waarborg gl'noeg ZIJn dst de Op'<"oenllg I

talentvolle WIjze zullen ter hand" ON, n g. lVIII

en t.ooneelgangers groote voldoeuw,: "1 1

geven. Hot orkest, dat vroeger ('IE'ndh I van
Miss Hares' gezell!Chap Uitmaakte. zalowl", 1,-,
tie van den heer Ramsden de verngtmg'en "rit
mUZIek opluieteren De I\I~meene lx.tuur 1 r li
de populaire hoer Piedler, die noeJireI Ktpt 11"
buck's wen m verband met den schouw b 11g \ , .
stierde en door WIen naar de belangen run tU(/lrtt!.

spelers zoowel als di» van het publit k t: .-~z,,1
worden omgezien 'WIJ wenIIChen den he. r LJ dl .'
alle suooes met ZIJU!'ondorn, Illillg eli t\\ Ijlt I II.

met aan dat hem tilt door het l,ubhd. III run,
lDBt.ezal gegund werden

VASTE

PUBLIEKE VERKOOPING

OP
ooenunt 18.

CATHOART EN STU'l"l'lmm:nr, of liever bnn
spectieve Boerenvereemgingen, ZIJn m onrnm
dat Cathcart op het .I3OOrencongres de verheffuig
der afdeeling tot ~ afzonderlijk kiesdiatriÏt
had voorgestaan ID pláata van, zoo als vroeger ~t-
paald was, er op .... te dringen dat Statterh ...
en Cathcart zamen .rui oen distrikt zouden w
maken. Men wilde te Stutterheim een besl t
hiertegen nemen, maar ten slotte zegevierde h,t
plan van een der leden om de zaait UIt te stell~
tot men uit Cathcart vernomen had of daar de
Vereemgtng het goedkourde dst hare yerte~-
woordigers op het Congres ZIch aan de af8pra4k
met StutterbOlm met gehouden hadden.
lIET NOORDEN.-Een schrijver m de Ind~.

dent verklaart het berlgt dat MontslOa de burgers
van Oasen geboden heeft te verkassen van l
lid van bet bestuur der republiek vernomen
hebben, De bnrgers' haasten ZIch naar Fo
Willem, en Betbell wordt beschouwd den verra-
der te spelen, zullende hij onder anderen Mont.
SlM aan eon kanon hebben goaolpen Voort.
bengt dezolfde correspondent dat twee komma~.
do's Matabele door Lo Benguls DMr Khama s
land ZIJn gezonden. Tegen een er van, dat krnl~
was gaan berooven, was Kha.ma zelf opgetroJ<-
ken, waar het andere was of Zich toonen zoU,
Wlet men niet, I

JAN E.."i'Sus.\N, tot <Jegekleurde bevolking van
Somerset Oost behoorende. wilden aioh a:an de g~
woonte dier trouwlust1ge plek houden, en verr
loofden sich dUBmet elkander ZIJ hadden ccht:4rt
wsarschlJnlijk van een professor of student vait
het Gill College de les van den LatlJnschcn dioh!-
ter vernomen dat zondor Ceres en Bacchus h~
Venus aan wannto mankeert. I!Chaften ZIch ee~
paar bottels Kaapschen .brnndeWIJn aan, en hot
emd was dat, na het lodigen der eerste, l':IuSilnz"
op Jans kop stuk sloeg Jan bragt de zaak voot
hot Magistraatshof, en armo StuI&Jl woet vNlrhen
dagen ID den tronk ZItten, waarvan negen op riJst.
water. l
DE HAVENCOMlfISSIl!:18 op haar ,ergadennlf

van gIsterell gebll ken nog IllIlt met zwh zllvQ
eens te ZIJn of ZIJ uall hvt Dok ('lcktriek licht
houden of weder gas ]Jrobcren zal De hl.'e~
P'nllf'r :ml onderzoek doen De jJoadlcm bl('elC
, • luLl cl bch iJld( lmg ID het Dok dallkbnar tQ
Z1Jn en betauld te h, JAI('n In plaats '<"an cell
verzoek van DIVlIJe, G ltps & Co 0111 een pak_'
hUlS toe te staan, bc~loot 1!H'1l er tenders, oor U.a1~
te ,ragen nHl'ir een yono, k '[in cl 11 man
ZIJn kINren had moekn verlm1nd.n '1\ <'gens
kere pok-Ol omt! • om .£2 bl) de £.1 dH IUJ
reeds voor ontvangen had, \\ eY"flto«g'I stuan
meuwe werken bleken 1,OJO, ll.W1 oude 12c1arbei
ders gebeZ1gd te zIJn

PIIJL080l'flI8Cll GE'\OOT8Cll-l.P-Op de
gehouden vlTgad, nng \all (ht
yoori'Crst d()or Dr Beck een stnk '<"o()r~ICZCll
do te Kimberle) heers' heude koortsen, v.aar,an
het vreomd Wall dat ZIJ v$.n denzdfden f!.ardW.LTPn
als -ruoeraskoortsen, mn.nr er Illpts scllf·cn to('be-
staan waar de wClkmg' vllwi.aan kv.arn dIe laat.t-
genoemde koortsen berokkent Dl' lez, r " 18 vlln
oordpd dllt men zo mnest to(\schnJ \( Il ruLll <I,
werking op de lucht door den IllIJl!gr<lIlll uw
godung natgPlllaakt en omgev. oeld ""'II g. _
onfend, en dat, v()ordat er Ilog \\Ilto('r In de mIJl!
gebeZIgd WE'r,l, do geduflge Otn\ eders .il" den
regen op den losgewo( !tIen grond ,k>den III<!pr-
storten, dezelfde wel kmg yoortbragt(,11 Oyer ,I..
goud veldt n m do Tmn!'<"alll gaf de hoer DUllu
die ze bezocht hoeft, eClllge bcngten die echter
meer 'oo{ een (5f leerd gehoor dan '<"oorhet groote
Publwk Y!ln belanD' waren HEGT lt J _' JH -n, 11g1 I' Ollt\ ill)!"" 1" n t

eo lUvcrhJ I'n '<":ln 11. g-t"r J i'vl," P trl"!" I' nPnoDUKTENM\RKT TE POHT ELIZ \DETIT -Op tnt ProklII< Hr G, '" la tI III Illlt il K tilt I I 'Il i
d... Maandag gehouden mllrkt \\eY"fi,Il "iln ,le ~'llllang'("tdd I" I! "IJlllt Hq.:-t<l ht?,!' tI n, k ti I
balen wol diD aangeboden "erden cI;j Hrkocht EIlIJlIIk '!1I1 h, I I'H' 'I'';PIl~''1l (Jl y"f L"1-1101 _gIP,_( 1,
\Vas ge,n ~upp.rleure onder De grootste partIj kl,,,hn lI! 111,1 J"ll!lll!,S"Lb"I«U!.G"n"ld
bestond 111 13 balen bUltengowRssch, ne dat Is Id "'Ertl ProkUI' 11'-(" n' 'I Il t.J(n ,Ut "lil I IJl ), t
IX r Ib opbmgt Ef'IlJg( andue bal, Il bragl' Il '<"an Mlni'! 'n, "I lIt Il dUll Jp ,'rIj( flin,! '<"IJl I Jl

dien pnJs tot 18 2;,1 pu lb op Twee bal, I! grOH tncnm ,bg'l! hUil 1,I I I II )uf ir< :1' I \ ,k lilt
en gekleurde gmgen teg' 11 IOd '<"ID do hUlld t(', ~'Id pn "enl lf (JUl. Iht, \\ I! 1 lt II I I I \\ 1

WIJl een grooterc partij 7t<l per Ib bch1f.ld, 1;'(\<'IlIle '.1)!1I<]'11I1: .: k Z Tl ZlIlll lil bl
Achtbalen vette van oldlll,ure k\l(alitut WPl(l'IlIPaJ]'llltllt ,j, Il IflHlI 1 ,111',ltll "I 11'1
verkocht tegon 6d, en twee !lllli('rf' t{'g'CII(,d (Il ()uk duur dl 'f ir'l Ill,]. I' '"l JH UIIIl-t. II ,1,

6ld respekheyehJkpmlb De tcrugg-etlOkkfll bal"l1 IIIIJlRlld 'lil polli" k, t.d, Ill. II 1, Il, 11\,,1Il" r

zes m getal, werd °kd voor gtl)()(t, rt Net VOOI dt dell \\ as d( IH" r J lc"b, 111 ZJ ), I .1, PI km III
kabel brak WIl8 er een tdegTlIm 'all Londen oot-/ GelleT:!11 (1\ r«!!lc IIIlil 0l' ", I tg1' III tl, "I, liJ
vangen dat do veil lOgen g-" ,Ioteq ~al(n en ,lat de tk wHt",n ,Ier H,~. rIU~ 111 I,,] >1/, bJk. l! , n"
markt onverand!'rd WilS-, an d.· I" balen AngOm-/ \nst lilt t{ ", Ikt 'I ell lllL t g'l (>lte h,J,j(l IJ Jl t ~
haar dIe tcr markt kwamen w!'rd"n or lO \erkocd t.. lIchten fn h. t "I, ", Ik ,inl IJflll t, i, II

tegen V!ln 10ld tot Is liJd jJl'f Ib "oor !,'Tuf (li I "ton I kla~r t, krIJ 'ln ZOl! j. f ,lit (f kl q{lfll , 1
gemengd en tot 18. 2~d ,oor ordmalr haar Niet-Ill.< rn '" I( n HIJ ,",dl I hN Mllli-tf nt tu, II d,
tegonstaande de Inutengewone ,<"prkoopllIgen I h~1 :Molt, ll) h, I I I ..I/liJll !lIltt, ZIJli kr] Ill. IITE TA-RKAST\D wordt bitter geklaagd Ol'l'r d(\n blijft de voorraad struis.edenn Z( eT I-rroot<laar er 0001 to" O. n-lIl!! \ 'll (\, II b,. I "tUl k, I"tr llll tslechton toestand van het veld nu net de lalnmeren- d be d k 11 'I ,_. ,_
ge ung meuw!' zen lllgon aan OlU' Il .1 aall- shrk('Jl ln biJ cl. ,. I£j, Zlll)!.ll 111 IHt ", t,oogst begmt Een heel trOf Ide Kaffers tlJn onlungs dug waren cr I lOOtaf,is goeng tgcenl De prijzen Hm I~iK std,], bl) ZI< !Wg-, UI kill llflu.:lt \uOl )" (

opgepakt terwtJI ZIJ net Wl en begmnen ZIChaan van verloden. weck werd"n ten volle gehundhn.afd Purlflll\llt ZIJll Il j IIIl \\ I' ll1t,,~,<lllil 11,,1, III
do verboden vrucht, ut den VOlm van een groot on de Vlaug:was goed vooral uaar Z\\aru' ell witte <le \ong( 7.lttll'g tu 'I I tk, g. J.tllll\ll n,Wll I lll-vat kafferblCr, to vergasten

DE BEOROOTDiG-Bd bhJkt dat do begroo- 100dlllg 'an LlJll I iIl'I""-,,k "1 1" 1I"1O( Il "IlLEPOQUO, Masupha's gelief~1ste ZOon en een tlng van UItgaven dIt Jllur bijna £150,O()O hoog, r k'l\ ('stH "llf I 't) ,ngl1Jk, b, ,..'U'" 1.11 l.JJ lil lJ t
hovlg tegenstander der,lo}alen, za,1 ZJ.!Jhonlangs. 18 dan verle,lfn Ja.ar Dit zal ruen z'ggen UJkt HJ?d k\\Hlu'n TU'lt d, IllUl\\' umg1ll1g VII' I,
volgons een correspondent van een I EliznLethsch DIet op besnoelJlllD' maur er IS toch III ZUO v(] <)fhidIJkt (J' I' ~'1,1 ct '(Il 'tIlli' IlIU-Ul,.: li" I
blad, vermn.ukt hebben met eemge loyalen die Ilets bezUllUgn als Je Utt.er~~t dlf schul,l (Il de J>kt.tsmg '!In H.g-t'l' 1II"lzlk.hJk Hll-akt, 'lt
op dIefstal betrapt waren, mt't gloelJendo nw r noodige UItgaven voor 8]>0(11 '1\ (g'''n ('Il td, gr tiPIl ,tuigt', all. n <lil le r hd pc I' JIJ" I , III III t li l(

den 10 het lijf te prIkkon. Idio van het vonge Jaar met £21 i <isA t" ben, nG ... gtshuf nlf 11\\, 'Ik IIIJ" II ,j ,j Tl (lIlt-t >-;111 I.
EEiGROOTEWI;O;DHQ~D,(heteP Elizabeth zich gaan Dit m aanlllclking g"nomenls ~I <lus UI stE'f'" ook d~ 11(11 JllcJbs,jt B'llk lila II ZIJIJ,.:'

onledIg hIeld met ZICh UI do zon te koosteren, du daad een v(nnmderUlg '!in £hI'OOP lIlJ.ar zondl"J.! ,,, .. lt< h tOln '!Ill h.ll IUiI] j,' lij
schijnt kwaad geworden te zIJn op een twooJang hoe 0 Omdat "men ID h( t N Itur{ llcn Depurt' - sl,)Chts zlld, Il ZIJII 1,111lt, li kOIl lil kl "I. 1 'Il
knaapJo dat ut ZIJn buurt speeJde, en beet get zoo- mont met lallgU de Lmteng. v.(JO, o. tallllg'lll "rildra onr (mt 'Li,; Illo<.;st "lil \tal" Jl S, 1 rt
danIg ~t het kind een aantal \Vondên aau ZIJn van ver]pden Jaar zal h«bben, ,!Jc ow I de iS7 000 \\ 0011<1" hiJ III },Ilg,lllld \\ 1.1 L, III • Il 'lll-
hoofd heeft, en ln bedenkelijken toestand verkeert ID Bllsuwland alleen, en lllllldll"f lllaar toch TJ]ct zll'nhJk \ (1lJWglll biJ Ui, Ill' ".' I 11 il I ,.:
Hondon, zegt teregt de Tdtgraph, dlO :nch op dIe onaanZlenhJke 80Ullllen 10 Itn<]"fe no, gn'e ol)r- '<"11Den
WIjZe aan ,. aanranding met voornemen" schuldig logstooneelen bclit'peu Voorts z d de KOIDlllall-
maken, moeten terstond gedood "orde~. dant·GeuClu.al Dlet ZIJl. k.ultoor nfg. S(haft wor-

don, en zal meu geen Natiuell, n-lJllUtlC III eh
afhankeliJko gewesten meel hébben 0lJ hot
bandieten-departemont, op hpt school" eZfU. O<Ik II,

<k Nuturtllelll"'l<l~l, en op dl' tOl·lageu aan d~
Regters to Kimberley ZlJll verhoogtllgen A lil

een besnoelJmg op groote Roh:.>al,zoo al. men er
vroeger een gehad heeft, \\ IIJlgt de Rpg' nng' ZIch
dit Jaar met, en het IS .J.. n- Wig ut hoe 'er t'r
m do Wetgevende Vergader11Jg poglllg('n ten
dien effekte a.mgewend zullen \\ ()rdl'1l
EES HERL'i'NERUiO AA1'~ROLL \..\D '~ Oti:lE

DWES _" Aan boord van Z M 8 wnchts}np te
AmsterdrlDl," zegt een met deze mUil ontvangen
nommer vlln h..t 1!flndel~blf/(I, " had ZlCh gtBt.ercn-
ochtend een aantal zeeoffiCieroll onzer manne met
hunne dames on de Etat-ruftJor van het RUSSlHCh
oorlog!!Cblp Plosdoon, commandant Pol}anski VPT-

eemgd, d.~rtoo lIltgenoodlgd door den &hout-
biJ-Nacht. MJudant dos Komngs lil bmtenge"o_
nen dienst, Jhr M W vun Rensselaer BO\\ler,
comml\lldant der marme, om Zich met hCIIl naar
Zaandam te begeven De togt geschiedde per
particuliere stoomboot BIJ de aankomst aldn<lT
werden do I!Chroden gengt n~ het Czaar Pct~r-
hlllsJe. Voor hp.t bmnentreden nam ne heer
BOWl!)rbet woord en wees de Russcn op het éer.
'bIedwaardige van de plek, wan.r ZIJ st.ondon en der
wontng, die ZIJ 1I0uden bmnentriJden HIJ weuschte
bun geluk dat bun de togt naar Holland, nllar
Amsterdam, was opgedragen en dat ZIJ rLl."lr
door bet zeldzaam regt hadden dIt bezoek te
breJ;lgen, een bezoek aan df plek waar een hunncr
groote Vorsten had geworkt, gedacht en geleefd
Den heer BOWler verzekerde dat het Nederland- ,
80he volli: door het Zl~menleven met hnn grooteo ,ond"n zal word, u Zelf. ui IS ,lH m, t '" _ J~k
Kouer en door bet zamenbmden van het leven voor h, t Illllk,n \al1 potloo i~n dan ZIJn \\ 'J I 11.

van eeno RU881scbe Pnnses MD eeu OmnJel'orst I zok..r dat (r toch g~l/rUlk 'fill km .... 'll' ,kt TIJ r

(KOm!g Willem li) sympathetIscho harWn lO Rus-I den Voor Sill' ltkf()('u_n (Il h. t sru., "Il '" ru ,cJll

land t. BIJ het blllnentredell ontVlng lid Inenp. Er I~ gt'('1l zand III [Jj WHt I kl I I. tl< rt

gem()en 'bestuur ,de bezoekers op do JIllste ,,"'IJZOdi" e~ Zich in k~,l!dt 'ulg-' Il' D, TI ,1 I dl 1_
met alleen met t tintelend Il!It, maar ook metl JUl8t poodig bl] h, t "'n lU"lJ: Il 'MI "". It \ .1< 1,
rogrbrood en zout, het RQ8S18Chwelli:olllst-sym_ Vel1!(~llllellde geril< bto] Z.JIl '1111_ d ullI I kkill,
buo , dat zeer werd gewaardeerd en gebruikt &n van df>Inl J n ill olJlloOIJ f..idmt.j(1 " l' 11-:,1\,,' '\IS
deler heeren ngtto ID goc>d g'€kozen woordan een dat pptlood III Eng-lLmd Vltlt i.tll" t t .i;y~,
dronk aan bet RusSlSChe volk. Uehalve het gebe~, per ~I wUlLrd '\'118 "n 'fU Ilnrin fl tt l II EIlg' I
werd alles 10 de Fraruche taal UItgesproken ~ IJ Ische ¥aatsehapjllJ dl' ult~P"1l v 1tl hé( (_j 1\ III

vroe~n voor dit bezoek eerugsZmB langer de aan- ment Il' kocht had '<"oor il J 111;(1 '" JJ 1. li, I, Il Il
f:ht., omdat dit een diepere &roudt'tl beteckelll8 voor1lt:ker 'CTIIOUltn dat h tG Il\l"'UII!Jl J'1l
eeft dan een gewoon togtJe Nederland beliit hoer Moller ht.t I"f'gt g. f:e\, lJ h, dt ()]Il Il "'tr jJ \_

op Zaandam een plekje grond, geWlJd door den lood W gmven tog. n betalmg" '>ill ef Il kl uu lJr .
8d. ~ vr.."'IeIndeling; een plekje £rond, WlUirva.n het lil lUle én "'J h, bkn i. Il P3..;hu,r .t. Ik uaJ1j!' 1,.-

6d'-1 de hennn~g brengen er gelIChiedeIUlI, altijd den tQ(;h m~t het werk \vort te g'a.:llJ lw. la!lg'.
l!lOu.'m~;JI!ster,tref een koisteliJk pl::1:n raa~ van het hart van leder lIWImdan ook, want I.UlA~"hl~1lofltl, kt hl) !Jog

DrCI't'UIOlD.OOI. loegEIIIllaan, ~...:~ ~"Schout-lriJ-NaclttBoWler W1Jmocr béhwft<: hebbtlJ
,

l1lillIdlJk

!!TUIDiG, 7 JULIJ ) 88:J,
TEN 10 URE'SMORGENS.

DE ONDERGE'l'EEKENDF, l'oorne-
nemens mijnde zioh van hare be-

IJommetingen te ontdoen, heeft de heeren
MuAll' & CULI.BII gelaat pnbliek te l'nr-
koopen, op bo9'engeDlelden tijd en datum,
de volgende TASTE en LOSSE GO}l~DE-
REN.

I. VASTGOED : "IN 'T SCHEMER t L'RTJE - DIt I"
van een boek met ~rookJ<5 dom Tit i., 'lil 1 r
Tuuk, oen Hollandsch .. schnJf.'t<'r, ell Z\I"lr, 11

Prof Van der Tuuk 'Ril h. t Z A At)" I II
Schoon eerst verledpn Jaar w1g"geHU st "t
r€tElÓiI uu een venu« rderde druk UI r-on )' i. 1
handje, van uif t,· komen, zoodut het JIl Ii Il.u: l
veel oprng bUJkt gUll1i.1Lkt (Il w, g ns inl, Jl i
en stij ('(n goeden naam v. rw ,)n lilt
hebben Onder de sprookJ(., l' S III g" I ti
hebben eemge e< Il duid, lijko stn kkiuc u

zoo als sornungc vau A w], Ison " n [" j/ l ti
de zndeli~ko "furhPld aan }lf·t licht t, hn Il.: Tl,

terwijl bl) anrte!'e die 'trekklllg mm dill lelijk 1-

Zonder ons _n een kfltlek el Van tt v.U!!'II kil I,
non WIJ dit stellig" rz<'ken n ,lilt wu 4~' Jll1!l~
ttg vindt (Jill kmdt ru, !lilt \ertedlllg'11J 1 ,_ t

houden, en DIet vulstaan kan Illf t de il' 1, !I' le
kat en andel" SOUl' duizen.l. n '11\ Jlll Il c Jl t
volkasprookJCR, h.·t lIltt !.an kbt ut! 1, Z Il lf"
IDtuslK:hén de ~,hnJf.t,r lr tj( 1']"11"11 , lij

den . walrlkalH III het Bn le hl -, Il I I k
WMr men 10 oude tIJ,lr:n zIc:h III .0(" \\ !Ij lilIl':
pT!~chhg llJ('t berken"'Jn kOll \1 Ik\\ ikk 11 1

welker Wl.lUll IUcto fiuder!' dan ,i(' hut In], t

"oud" hl tet kt nt -t<Jt aanLl,im;: 'Ill ['(Il
hMI vau H n ],007"'11 konmg tp llllkcn ,iJ lJ

ZIJU gru" llrL..icll III • l Il bo,. hk 'kr \\II" I, 1
derd, d lt blgnJl~ll WIJ md ui tt.' Lt st

.ijDd. ZEKER ERF, gelegen in de Mal.
herbestraat, bevatteude groot WOONHUIS
met dubbele verdieping, onder ijzeren dalr,
met Stal, Wagenhuis, enz.

De Tnin is beplant met een Prachrigen
VRUCHTE'\BOORD en WIJNGAARD.

Dit is seker- een van de AANGENAAM-
STE WONINGEN IN HET DORP, en daar
he' lIOO"el bekend ia, is verdere omschrij-
ving onnoodig.

U. LOSGOED:
Het gewone aaaortiment HUISRAAD,

SOOaJa Vooreamer, Slaapkamer en Ee~ea-
mer MeDbelen, bestaande nit: Mahoniehou.
ten Kasten, Aanzet.) Ronde, Kleed. en
Waschtafels; een atel Vooorkamer- een do.
Eetkamer Stoelen, een Piano, IJzeren en
andere Ledikanten, Bedden en Beddegoed,
Sofas, Naaimachines, enz., enz.

Kenkengereedachap zooals : Bakkist, Pot-
tenbank, Ketel., Psnnen, Poften en een
menigte andere Goederen te Teel om te
melden.

ZA TU.R DAG, 7 JULIJ 1883.
Wed. F. W. MUNTINGH'

waarheid bevatten die lI"«Illigt nUIt allen In een
even rooskleurig licbt ,zullen lien al8 onze
tiJd~enoot. Overigena tel'gete men lJIet dat
het geopperde plan om ffi>dhrmants Notcn III

omloop te brengeQ \'\'el iuhoudt dat men ge·
dwongen zal ZIJDze ID bctaliDg &an te nemen
maar tooh altijd het regt van den houcler om
ze, even als andere banknoten, voor khukende
munt te laten w18aelen laat voortbeataan, zoodat
het vlln het denkbeeld va .. de PatrIOt verscbllt.

PRDKBBU1I.TB.."iOP MOB.Gq.-Oroote Kerk _
'8 morgen8 (Naobtmaa.l), De. Steytler, Engelsch,
Ds. Steytler, 's avonde (Nabetll'ChtlDg), Dr
Kot~.-Nleuwe Kerk -'a morgens (Nachtmlial),
Ds. Luokhoff, '8 avonds (N abetmchting, lDs. Lllek-
hoft".-Zeepunt -Nl\Chtmaal, Dr. Kotze -Papcn-
dorp -'s morgonsNachtmaal, Ds Roux, '!avonds,Eerw Smeer .•

l~ll paflr JUlll gt ...r.lde 'ri~tn L l.1t\\

vld Ill] I,jotSl'hllg b, \\ 'ht.l JOS Ilf ,i" zo 1ol },

bleek <l1t LIJ Illct :wud ..r I ,jf n \\ I' '1\ l gO!: 1 "I
E( Il !;' 'll' n UItZIf'Il,l. ~ atUl cl II I I , III (, Il III r li
do 0]> ZIJI! ko]' ~,krcg' Il 'Il h. fil ei Lar III' r
,len lil tg"1'tl:J.at i!:( t ngt III Hlr d "lt lJ. tIl" k I,'
l)(>~chllldl!!d, ZIJI!?'\\ Iger "l< l n helll h. I 1~
nm,dd ollld it hiJ o..·Zlg"a' ZIJll \ rUU\\ t< ,\ j

pen, ,,( Id ,Ic z .ak \Rn d~ halltl i!: "fzen (II kI .:
kl ');<'1 eell llltl.r lI1d~r }fo. ho"g" Il I, I,kl, ,I!
d,· Jong( <lltIJlf s ,h( Uit dit n. 1 g'llJlll , III t. Ier
pOSltl. als 'il!' ,1Jlltttr'tl.slfltl,l']1 LI" I! I], k
mt "ll '-,Ik, til "li h"taurd IW"J' III K \\
TO\\Il (lit 11:1 Lr t-lw t n ...tO\\ll }I( J ""1' ,( r (1 k ,r I

harlr 11n"t 1 LJ dl Hht st<tJI S gl kOJL1I11" i" {n I j ..

l1.t "U \\"k htardlfnstnJllft ZIJ kil z.,i
ZIJ d. n ~I 11....I<t'a.t ,. 11 b t, r, )Il k knJ: Il Il

blllttlldlfll h'lr JllfllOllW h.j I i,1 "11 'I! III r
\\"I:cr latdl ,lJ 19, Tl '11 'Ilanr I" k zulk f, I! 1" lt.,
lL'bng- Tl I tr ZIJ \\( J i IUt t (j lJ \{".uH"'( 111\\1111;
naar h 111 dl( "'t t, I lig---'é&tuurd

Vendn.kantoor, Kerkstraat,
Wellington,29 JUD1J 1883.

Malan& Celliers, Afslagers.
'T EEN EN ANDER.

PRINS LEOPOLDheeft gevraagd om onderkonmg
van Canada te worden, maar hceft een
weigervnd antwoord ontvangen. DllI\r kan
de Britsche RegerIng de best mogelijke redenen
voor gohad hebben, en III Engeland scblJnt
men het MinlBtene gelijk te gevcn. Jdaar
lOU men Uit de taak niet kqnnen sllclden dat
ZIJn KomnkllJke Hoogheid, als de zaken een a
zoo liepen dat hem, Diet het onderkoDingschap

VIERLI!I'OE.."i'-Do derd(' vrouw ~an een opper-
boofd 10 do Transkei, Blrwk Jack gi;naamd. heeft
baar ega VIerlingen geRChonken, waatvlln er echter
twoo spoedig na do geboorte overloden zIJn

EE.~ COMITétot opngting van een onsektansche
8Chool heeft ZIch te WOOtistock gf;vonnd WIJ
spreken ditmaal DIet VllJl P8.p€ndorp, daar op
het ComIté geen onkele oud Afrikaander naam
te Vlnden lB

EDB IONGB DAME, goed op de hoogte
van de "4th St.andard of Education,"

met kenais van I!e gronden der MuzIek en de
Bollandsche lIpraak kunat, van goeden en gods.
dienatigen hUIze, beboorende tot onze Holland.
acbe Oer. Kerk, wenllCh~ zich geplaatst te zien
ala AlI8Ïatente in eene 2de Klaaae School, of als
BoofdooderwiJzeres ID eene 3de Klaaae Gou-

~ l'ernemeDt. School ergens In de Kolonie. Men
doe ten Spoedlglte aanzoek biJ

F N SCHONKEN,

GROBNEPUNT- Ds. de Beer prtldilrt morgen
ochtend ID Holland8ch (Ayondmsal) en 's avond.s
10 Engelscb. •

DRIE EIIVEN', elk m Vlor pcrceelen verdL'IE'ld,
hebben te Aliwal Noord de som van £!H3 lOs
opgebrngt

over, maar de Kroon van, Z. Afnka w&rd aan.
geboden, dit aanbod met lOU versmaden? De
zaak: is van geeD o[jmladelhjk bt:lang, want wie
weet of III] OOit ernstig ter spraak zal komen ?

Vredenburg, sfd. Malmesbury

maar ZIJ IS toch wel waarJIg dat Afrll.aanders
hier ID de Kolonie en zelfl! In de Repabheken
er hpn gedaohten o,er laten gaan.

Ex.'l PRITATE WET zal worden Utgediend om
een RegtsmaatschappIJ, die zICh hI.vordenng yau
thooretische en praktIsche regtsstudle m nnwsten
Zut voor oogon stelt, als regtspcrSOOll te doen
erkonnon.

LET WEL.-Op ~nJd!lg. 6 JuliJ, zullen dc af-
slagers, do beeren J Fred Pentz & Co, Ult do
Marktkrual to WellIngton pnbhek verkoopen. 200
groot~ vettelslagt. en Jonge Ossen en koeijen 111

ultmUlltondel conditw, die )pgébragt worden door
den hoer F J Roux, sr -Zie -Af(., ~rtent,e

Wat Donderdag 10 het Volk8blad over de
voorliefde der Kapenaars voor ultheemscbe
boven Kaapsche artikelen gezegd werd is niet
In allen deele onyerdlend. WIJ horInneren on8
klagten over eeu bal ten LalZe van een voor.
naam gronJbezltter gegoven waar alle moge.
hJke "IJn behalve Kaapache goscionken werd,
en wie weet Diet hoe wOlulg hotels er hier zIJn
die er op Uit zijn om werkohJk: goeden Kaap-
achen wIJn te hebben? Dat de glal!fabriek,
na oven goed als goedkoop gins geleverd
te hebben, verongelukt 18, d"t heeft veleu ge-
hinderd, en de onverscblll'ghoid van het Kaap.
sebe publiek been hl&r waarschiJnl~k toe meê.
gewerkt. Maar de vooratelhng IS toch wel wat
overdreven. Dat fatsoenlijke heden hier geen
Kaap8cbe kreeften en bokklllgs Willen eten il
ons nieuw. WIJ hebben ze dikWIJls aan tafels
genoten dIe wij zeer fatsoenhJk acbten, en wij
he1"lDneren ona gevallen van zeer aanzienlijke
hedAD waarbl} het een zaak ,au publieke be-
kendheid werd dat ZIJ er Zich aan vergaat
h"<lden. De lekkersfabriek van den he.r III.

OUSTLoNnE:> -Dne Jongo meis-
Jes van de Kloo"tel scheol te Oost Londen. die
eon bad nam n, welden ut zee gedreven. Twee
werdell door ffers gered. C{ Jl hater verdronk
voór men baar gnJpen kou ZIJ was een MISS
Odendaal, Uit Aliee, en slechts 17 Jaar oud
KAFFERBIER te brouwen 16te P Elizabeth :ruIk

een voordeelige zaak dat tweo Naturellen (he er
onlangs tot £.5 elk voor veroordeeld worden, hot
geld met luste mt hun zlIk haalden en het, met
tnomferend gelaat, den Mn.gJstrsat ter hand
stelden.

gb8 moge minder beguns'igd zIJn dan ZIJ Ver.
diende, maar wel lt opregt KRpennar verkieat
nIet het Kaapache lekkers van Miss Rachel
Thompson boven al wat uit den vreemde wordt
ingevoerd p Wat eindel~ k do Kaapsche scboen.
fabrieken betreft Willen wij hierop wijzen dat,
we al het debiet van die te Wellingtou min.
der is dan het bepoorJe, de lichoenen en 8tevels

DE nEER E DE MaRll.LAC heeft te P Elizabeth
een boete van.£3 moeten betalen wegens beloodi.
gende woorden zIJn vongen klerk, Ho~ann, toe-
gevoegd. Hij pleitte provoootie, maar dit werd
DIet bewezen. De zaak was dat hiJ dcn man, dien
hij van verraad JegeIlB bem 10 zIJn vroegere zaak
voor het Hoogs Geregtshof alhillr behcbt, m een
gelagkamer zag, en toen oude hennnenngon, ll1J.ar
ZIJn zeggen vooral door een schampereh lach op
Hóffma.nn's gelaat gewekt, bl] hem opkwamen en
bem ID woedo bragten.

J"mt:8 m 19 JURI), l8SS.
£ I d. £ • d.

Aardappel.o,pr 'li be. 0 10 0 - 0 17 li
Appeleo, per 100 0 3 4 - 0 3 4
Bloemkool, 0 0 2 - 0 0 4
Boenen, per Il be.... 1 19 0 - 2 6 0
Bee&, perhoe. ... 0 0 2 - 0 0 2
l':IJ8TIII, per 100... 0 16 9 - 0 19 0
Ouvu, per 100 • 0 1 4 - 0 2 li
Hoendert, per .tnk ° 1 10 - 0 2 7i
HaVlrg, pr. 100 lb. 0 li 0 - 0 6 6
Kool, per .tllk 0 0 11- 0 0 3
Kat,per16.uken 2 Il 0 - 3 1li 0
Jtoot100k, per bOI.... 0 0 3 - 0 0 IJ
K.lk08D8D, per 1&0 0 4 11 - 0 7 3
Limoenen, per 100... 0 2 ó - 0 li 6
Pa&aftu, per 3be.... 0 4 0 - 0 8 °
Pew.eUe. ••• 0 0 2 - 0 0 2
RapeD per boe. 0 0 ] t- OOIt
Rog, 0 1.4 6 - 0]4 e
UIJ80,... 0 4 6 - 0 6 0
VIjgen per lb. 0 0 11 - 0 0 11
Wortelen. per \.oe... 0 0 I i- 0 0 Jj
Z"leJ*okk.o, 0 1 6 - 0 1 6

Doederdag. 28 JllDi], 7 Wagens ItO 15 K.rreo.
'W~, 29 do. 6 do. 6 do.
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DE ZULUS
PIETERMARITZBURG 29 JUNIJ -De cor

reSpondent der TJm~, ol Natal Iwonende aan de
PelIlTanonner schrijft op 29 dtzer dat de legers
van Oham en Cetewayo tegeno'fer elkander staan
en dat er een groot gevecht V$:"W&eht wordt

.Aan dm JUdakt.",.
Mijnheer -Dat er planhen beraamd m~n

worden tot verhoeden vatt Zmd Afrika B aan
staand bankroet 111 zeker Want hoewE'l in de
laatste 20 JlU'en voet geld In het land g$8trt>omd
18 door de 8~oge18 Diamantvelde. Stan
dard Bank de leeningou wn 0118 GouvetneQlent
ens ., het land gtldid~ Eh 18 het wet h;W1JS
genoeg dat <U!'1Woer den mtToerdubbelovert~ft p
En terwijl nu die nJke bronnen bijna opgedroogd
ZIJn van waar nu 'het geld voor Gouvernement
en Standard Bank om de ÏniUioenen ponden "tg.,
mterest Jaarlijks mt te voeren P Bezorgd ZlJnde dat
geldelooshetd ook het volk OMtandig zal maken
wo als de Ieren heb ik v~ ons Gouvernetnent
m den geest een papieren huu gebouwd Waannt
ZIJ ons binnen 2<> Jaroo zonder een stuiver schuld
kan regoeren
En dat 18 vijftien milliosn ponden stg aan

Gouvornementsnoten mtte~'Ven met eene bonus
van,) per cent om het In het land mgeW18seld te
krijgen voor munt, en daanb.ede direkt 8 lands
schuld af te betalen
Eu njf milhoen san de Itoloniale Banken te

geven a 3 per cent ten einde dezen m staat te doen
zIJn met de Standard Bank te COMureeren alles
op voorwaarde lat het bedrag van interest Jaar
hJk8 aannQtenmgew18scl<ien vérbraoomoet worden
Maar tot .mIjne ,crbazmg moest ik VIIn anderen
hooren dat onze Gouverneur bepaalde mstruchcs
heeft geene Gouvernementsnoten toe te laton
Nu vraag Ik waartoa IS dat bevolen g Gij zult
IlllJ grootelijks verpligten noor ons met dat
oh tit ke geheim bekt nd te ruaken ~
Want ds WIJ <JJ eeno regtvaa.t hgc WIjZe 'Van I Z

schulden kunnen bevrijd worden wat schaadt het
Eng land r TenZIJ hijt b paald ton doel hoc ft
ZUil Afnka te vernietigen Ook kan ik het maar
1I0g met verstaan Loo of het mog lijk IS lat onze
Regenllg het zoo onverschillIg kRU aunzion dat
de mvoor van weeld artikel on h t lal I t04 li
bankroet maakt en daark>gen g en hand vcrroei t
Al~ Iemand nun of moor huishou Ikuudo v rstsat
zal hij niet le teling naar de r.,cnug zetten ~ En
WIt verhin lort ODZO n gerUlg om te 1.eggen dit
of dat IRvoor het lund met noo hg w IJ zullen or
een luLbele duty op lpggen f Zullen "'J met
dali,rdoor In stliUt gesteld wor Ion ouze !!'lgeno
fubnekc~ Ol te TlgU 119 Ook acht Ik hot mijn
I ligt nogmaals onze Rpgt nng tot I cZUlUlgmg op
to wekken niet alloon om tml.nss n te v( num
deren IT! lUr ook OUi Iiet J V II fI Beg ml (I
scholcn toe W passon waardoor I-i) 000 per JIllli
lil 8 landskas blijft en waar Ibor WJ} als laud
bouwers go Il furthm,., verliczen Want het IS
opmerkelijk dat do s 1101 n <lie Gouvernom rits
fmIar18krijgen hoógel In pnJ~ zijn aan lio het nu t
krijgen En hot nieuws stelsel Olll hot aan do
worungon te brengen zal oen andere £ ij UOO kos
ten en \ an waur hot geld ~
Ook 18 het mot anngcnn.nru te ho ren lat de

blanke belasti gbetalcr8 slechts £ 30 (lOO voor ou
derw I~ZeIS lilt 8 I mds kns krij geil en de kl urlin
gen £4" 000 Mopten WIJ b titi om Ch 1111 over
ons te laten heorschcn ~ Ik denk bet wor lt hoog
tiJ I dat het Parlement ZICh ook hierover laat
hooron

DOOI

plaatson

HET NA~IAQUALUmsCHE FONPS

t
Tit a

\

Het Comité val) den Afnkunder Bond en
Boeren ,ere,mllpng erkent de ontur.gst ~an de
vollfende bijdragen voor dit Fonds _

Reed. erkend £2 552 12 /)
Vlln Ds A P Knel, Da TOIt8pan Ire-
koll~kteerd door den diaken, den hr
W J 8mlLh

Men z~ndellJr.e hlJdrllg'PD Mn den" Rlirnel$llliden
Thf81ur er d~1l h er J II Hufmeyr No I ÓranJ"

Knapstl\d
~~~2S&C2~~~~ __ ~~~

HET Pl\_RLEl\fE~'T~
WETGEVENDE RAAD

VRrJIJ (1 29 JUNIJ 1883
T~il,nwoordllf wllt_n d" President pn de W,deJe

heereu Hutton de Sm dt I bden Pttc ard l\[ lier
Mun80n Neethli ~ Vn 1 der TIJl ii,tead Scherm
brucker en B~wker

Ue beer Sch-rmbruel er d e"d ke n agen g TAn de
rolzende "raul el voo ~ elle
1 Of de It"l.'er njl tft plnn 18 zekere I b orl flil "

JoornAtDel jk Fin!!, ea; omtrent U UlO jl'tltRI t~. r
Wijder n van z kert! d strikten de RtJ""IIl;: 1\1 Il
willlamst wn e Id" n zoo wna AIlT t ti e
II] met den dus 0 t uituds jl 0 <I z u doen r

( bfEIlI x
b " n met de derde lez ng d-r

bov nstann i UI uw go erd LIl! 1 te
zult giJ seer \"'Cl'} hgten

DEf \BTDiOIlET \J EI

(De Illstructie 'il kwestie 18 niet aleeli ta aan den
GuU\ cruour der Kaap maar um all! Gouverneurs
gogeven en laat zich z er goed vu kluren Allo
geld en li wat bl) io '" et ruet gel i worlt gelijk
gestel I IS III nnaiu dor Konir gill III omloop eli
het spreekt TM zelf dat Hal e MaJost< t or b
awsar III hoeft 011 111 eomg doel van I aar rijk
papier op haar I mUI m ourloop te lat. n kon n
waarvan ZIJ 1I1et zeker kan zrjn d lt I Pt le volle
waarde hou lt dip het heet te hebben -REI Z
fJr k , J

DE KOLON IALE BU RGERMAGT
'" illowiaoro

HET HOF VAN APPEL
o
D !Je

DE Y x I II .1.LITEIT , \..'( .1 \..'(SCIIIIOEl
A Ivokatel

lil fLIt'S TELLGHA)lUL~.
li I \\Il un

WETGEVENDE VERGADER/NG
aam ~nn den heer St

h.A1PKOLO~II

nOOIt
Dit het geval zlJnue beschouw Ik dat gIJ de

burgers met wreedo onregt\"aardigheld behandelt
door het VOOI utgeu1jl.akt aan te nemen dat laar
9 J lie lllformatlO bekomen hel t de burgers er ua
tuurlijk v UI weten of behooren W weten en ius
al uw 0 a illium kmgt'1l verdienen en III het al
gcmeen lipnovereenk lnstIg moeten beoordeold
worden

De tweedt! lel il der Kredletw.t kwam dAArnl\
'foor I 'e beer Up ngton le de daarbi] dar su k e~n
Kredietw t dtHw Jls werd ingedisnd mAArdat hi]

I
T nr GEH \..\( E:'>\

UI J l nr lEKE \\ ERK£~"



INSOLVEN;.~ BOEDE, E.B.WATElt~\lEYE~t
Albert Nico~ van dor,M }r~e, en i GOOV.ERNEMENTS LANDMI:T::a.

Peter MIchIel R~t.tzA:e, ~de-I' Adres: Onder bezorging van
laars te Porternlle.' D LI A J !{EV

en r eer •• VAN eNEN
DE ONDERGETERKENDE ZAL DOEN alvinin..

VERKOOP EN IN BOV KNG EMELOE ___

BOEDELS . ne Paarl~~bp; Ba.IS
OP DINGSDAG,10 JULIJ 1~83,

TI 10 UUR 's VOOBYlDDAGS, OPGERIGT SEPT. 1852. <
TWEE ERVEN gelegen in het oentraalst ,Nominaal Kapitaal £ 41,430

gedeelte van PORTERVILLE, met twee ;Stevi- Opbetaald Kapit.a&l 1J,810
ge Gebouwen er op, onder geriffeld qcereo Reservefonds ... 11,810
Daken, en een fraaijen Tuin en Wijngaard er
bij. '

VERDER:
1 Nieuwe Tentwagen
:.! Open Karren (rp Veeren)
4 Stellen Tuigen
5 Muilezel.
2 Paarden
1 Domkracht

Sofaa, .&pde Tafels, Stoelen met ~tting
zittingén, Otto".ans,

Larly'a Companion.
Een glooien uitgeeechten Voorraad EctlCam"r-

en verscheidene stellen Slaapkemer-meubelen,
Keuk~Dbenoodigdheden. enz. enz., enz. :

, GEO. HENRY PARROT'l',
Eenig Cnr1tor.

Vendn-kantoor, Piqnetberg.

P. J. ft E TIE F, AF8L~~ER.

PUBLIEKE VERKOOPI~G
VAN IroSTlI.\RE

VASTE

Aangezien de Heer lf.! . LoUB8CHER. J.
ZOOD. aanzoek gedaan h , overeenkomstig
de bepalingen van het 1 8 Artikel van WetIN:Executie nn Gewijsde 'RO het Hool!' Geregte- 14 van 1878. om een 'It Kroenland, aan

hof iD de bonngemelde Zaak. nl. Verkoopinjf CO b f f 22 G tI'
"orden gebouden te Beaufort WeIl, op Donderdag. zijne plaals 1. nouzende. in de A . , roon ep em,
den Men Jalij 1883,vao het l'olgendf', nq. :-1 IpaD dA6ling Stellen b : ,gezien het bedoelde KAAPSTAD.
TuigeD voor Muileaela. i • :;;: Land, volgens u, zoo gelegen ia dat Kooplieden 19, Queenstraat. E EN TWEEDE DIVIDEND VA'N

JAMES li. CROSBY. er mede gehan t worden volgens de PORT ELIZABETH. !

Op}lerb Jjaw. voorzieningen v rti~el voornoemd. Op 3 4d. IN HET £ Il K
KADtoorno den OpperbRIjuw, Daarom wor overeenstemming met Liberale Termen 4, Oxf9rdstraa.t, . 8. , aan a e r~-
29mn JllIIij 1883. het 19de Áttike de bedoelde W<lt. be. voorzien. ~ OOST LO~DEN dlteuren van bovengemelde Bank dIe

DISTRIltT WORCESTER. kend gemaakt da . voormelde aanzoek door ' " en er aanspraak op hebben, zal betaalbaar
. Anntac!iap te KaaDá&d. bet Gouvernement in oYerWeging zal worden DURBÁN, NATAL. zijn TEN DEZEN KANTORE, OPDBKAAPlJBGOBDEHOOPBAlfK(BEPERK1') In Zake tal8ebeD PmLn.WOUTPB VOIGtI,Eiseber,eD genomen op WOENSDAQ:, 14 JULIJ1883, EN NA I JULIJ A.S.

De Bank geeA renten op Vaat. Deposita, FUDnlCK JACOBU1!AaNOLDUSTul!l[ eDFait- en alle personen die ~elang hebben of ~ JU
y..w..oateen dagéJijka goedgekeurde wiuels D~CX ADBIAANSNYDIIBS,Verw8efdm. voorjrevee daarin te. heb~n, kunnen in ge- H. A. B . NIO R G. W. STEYTLER,
-~. aU. gewone Bankbtuigbeid bei. IN eeutie"AD G.wijlde 'Rn he~ H*". GeTejlts· sohrift.e vóór of op qje,6 datbm aau dit Kantoor ' L. H GOLDSCHMIDT_au be6 Hoof'dbnklor en de Takken. • hof iD de bonn,:melde Zaalr",,! IYe~kuopinl!' ',Ioodanige opgaven ofrepreee.'. nta.tiell inzenden.. 88 Loopstraat, Kaapstad, . , HEEN. i v.m. n.m'

.De Diteateuen komen bij'een op Din d wordeo.gehouden oP. ~a •• fontelD. ~lelD Rog., I' It"_ Officieeie Liquidatoren. Vertrek Durbanweg .' R'55 i ,,(l
, v.u._ . ga ag. lI'eYeld,ln gellljfd IJiltrilrt, op Woenldllft, deu llden lij noodzake lj lullen t?Ortieelen. hetzij ~en MA K F: L A A R IN STRUISVEDEREN Kraaiiontein .. .. .. i 9,42 I 5.1~

• -j -,-&- te 10 v,m. om over dlBoonto k Julij, 1883, nu het l'olllende, DalD.:-2 :Wilgenl, 12 • of tegen het aa,nzooIr Deze kennisg&-.r WOL, VELLEN. GRAAN, BRANDE: Gebouw der Kaapache Handelsbank, Klipheuvel '." ,. ,IO'IiI i 6,~j
..... Muilesel. en Tuigen, 2 PaardllD. : : eene verlenging ian de Go~verne- WIJN en ALGEMEENE PRODUKTEN. 22 Juni]' 1883. Kalab&8kraal .. .. ,.10'53 (J jlin. P. DU PLESSIS, Jr .. ' Xusier. JAMES M. ORbaBT, . No loll. gedateerd 22 a Abbotedale (haltpl&ats) .. 11'16 i 7.1~

H DE PROTBCTBUR" O"".l.,rbalj1lW'. December 1 Id AankomstMalmel!bury. ,,!l'2,) ,i'~5_K d n ..... 1....,. ~rl'1' . JOHN X. "ERRIal' De wrgvu !ge bereiding en Verkoop van KENNISGEVING' .~-~_.~m J•...._~---~-...l. • ......__L_'ppl ••toor nn en ~t'l""r"'ltlw, '..... aLAN, S • d . . s . Z' . . TERUG. T,m. n, .
• _--~ --- 2&ten Jllnij, 1883. CO . • tru'8tJe eren ti myne pectQ ~teif. . ~ Vertrek van Malme8bury •. 6'30 2'11J

XARKTPLEIN, KAAPSTAD, . mll1l88an8. a Abbot8dale (haltplaats) ,,6'36 2'16
vpa.IlIG' "xe-ot-nrsl'alll-r •.:,· Beschrijving tJa" het bov-nemelde Stuk La"d. KONTANTEN VOORGESCHOTEN OP EENlb DAAR 1JULIJ op een Zondag valt, zal Kalabaek:ras1......, Ï'8 :_!·4iDe:~'nnsten September 1838 D" " ~. "-'7 ik mijn volgend geregeld bezoek n~r Klipheuvel " " . ,I j.1,1 :U?l(

M" tfH1 . , , . Perceel No. 1066 A" op de algelDf.ene Kaart. PERCEEL, S I Kra.&ifontein ,. '. ,.' 8.::0 f ,1,.i~
KAPITAAL £10,000 Acte van Vennootschap gedateerd' 1 Oct~ . 19.1 Morgen. 237 Vierkante Roede~. LJ t Afr k' ~e lenbosoh brengen op MAANDAG, DEiN Aankomst Durbanweg '. ,. 8'~~ I 4,20

b 1859 k I' '. 10 het VeldkornetBchap BottelanJ. __ ...I.:'"_ro_m......;.p_e_·__ e_e_n_ln....:;;ft;;.._ JDElf JULIJ.
DInIt.un. : der, oPkgel~kaa t vo gena de ball. . g StellenOOacb. begrensd noordwaarta KAAPDEG'OE.1nEHOOP BUKS T. HUTCHIN80N, D.D.S., L.D.S.. Waar letter a staat, houdt de trein a,lle:mopne Wel-Ed. Meer I. P. II. v. ~. POEL, er oorspron e IJ e Acte.gedf'teerd 2,0 door een Oit.apan •.ooatwaartt doer I Mariedale" .IJ Tandheelmeester, bij aanstelling vaD Zijb als er p888&gier8 rijn die in of uit den trein en

Pre8ldent. I Augustus, 1858: ' . en" Colenhol," noord wesh~aarta door Perceel S PAAR BAN K V'EREENIGING Excellentie, Sir H. R-OBINSON,K.C.M.G.-2, ~~r letter b staat, bn men verrerschingen b<J." .. J. C. H oP.nK, Vicf!. tegenwoordige Acte1DgelU!d tJJ Acte des rar B" en zuidwestwaarta aan " Nooiirdacht." .• Nieuwe-straat, Kaapstad, 20 J onij 1888. : komen.P 'd lemenb.No.17.185".. . , bli'l
real eut. De ZaturdagsDlorgen heentrem 1 t over op

tt J. J. Honnrn. OPBftAALD KAPITAAL. :£36,000. A A N H.IEHB.I J geschiedt kennisgeving dat d".e DE HKK.I:C. Beaufort tot Maandag morgen, en de namicldllg

W S D Bauk VAN EN NA DEN 18T1IB JUNIJ G MONTGOMERY WALKER trein vertoeft to WOl'oort.er tot Zondag nacht. De" J C· W· ARTER, D.IREICTEVREN :, 8~hntmeesters· eb Anderen. (tot nadere kennisgeving) open zal Eije voor de _ 'd Z:.aoetturda'sag4da'SOgs'vm.mor'::n~gtrde~~ti,l'oa.Q8n!i:toGori&Udi~rue,'A...t.•
ti •• ESsEl..8, •.• . :, ONTVANGST en TERUGBETALING VAN zon .,~" ."'. .~ ,.e T V De Edele HeerJ. H. HOPMEUR, 'D-..kurt_ NotarisenTrantsDortl..---r~ H ~
•••• P:UL·DK08V,tLLI...... . VERDW~·LDV.VGR' ..OOTCONSTAN. lJEPOSI,rr, A op de volgende dagen en uren, I:CV '''J , ~e- wegtot ermonalleen a.anruser . 8Z1J,n

.. DAG Voorzitter.: .ti a 4..' STE L L E N BOS C H. die nit of in willen gaan, en loopt &rl t'tG Kraal-F J B L . De Wel Edele Hn I' De Wel Ed I H TIA, EEN KLEINE GBELE VOS nam.:- fontein naar Kaapstad, De trein vertrekkende nn
.. •• • AliOU1Wf, . - '. - eCD. MONTIVIDEO MUrL.F.Z~ MET WITTE nINGSDAGS en VRIJDAGS. 's Morgen ------------- __ -'. Victoria West Zaturdag te 1'20 n,m, blijft nrRUOOLPB MIJlIUlGJl W. HIDDINGH,LLD J.P.Roux,:.MD. \ H J ZOER 1 De dl.~
" • J 0 Bo lP' BLES; geknieh-'terd. Die t. het dier aan den vaD Il tot 1 'Dur. Beaufort over tot Zondag avond. nami ':"'II.t.1JlIIUnIlt: • • aCBEBDs •• H.VAN nlRPOKL . WO""""SD GS ZATURDAGS .., t. h 3d klasse r1"'-'\Vet-Ed. Heer O. W. SnuTLEk, AUDITEVREN ,- i <:>ndergeteekende terug beZPrgt of IOOdanige .DJ,., A eu A Avonden P k Nt. retnen een en ~ nemen e p&8II&g'1C

.. iJlformatie getft als leiden ;sal tot het terug- van 5 tot 7 uur. ~O UPeU~, 0 &PlSen alleen tusschen Wellingt § en Kaapstad op.
Jl .;' J nSE· VK~FMEY··C D.JW~I-,~dele Heer I De Wel-Ed WeIeHeer tioden er van: sal beloond wOrden. S, V. HOFMEYR, lWfl'ooa UM OD.

g., UVA. .' • JIl. YOs. J •.P.I)E ,KT. " H CLOETD 8;"__'-":-.
S...., .. il F. J. BROERS, Sec~tari.. i. - KaapaW, 16 ll'ei 1883, ......vwu""

, ,

VERKOOPING S-~BLLE!lB
PUBLIEKE VEI{K00PiNG

- "io ~

RIEBEEKS KASTEEL.

14- .
.,
'i..

VAN

GROOTE PAXHUIZEN,
Oen traal Gedegen.

HIERBIJ geschiedt kennisgovini{ krachtens
de akte. van Overeenkomst der Maatschap.

pij. dat de ACHT.EN~DERTIGSTE JAAU.
LIJKSCHE ALGEMllENE VERGADERING
zal gehouden worden. op

MAANDAG,6 AUGUSTUSA.S.,GEO.R. PARRO'fT,
Ecnig Curator.

Retiefs Vendu- Kantoor,
Piquetberg. .

p, J. RETIEF, Afslager.

TI~N 12 URE 'S MIDDAGS.
In de Zaal der Maatschappij, met het doel

om een Rekening en Staat van de aangelegen
beden en zaken der Maatschappij. gemaakt tot
31 Mei 1883. te ontvangen; om drie Direk.
tenren te kiezen in de pláaey, van de aftredende,
alsook voor de aanstelling van twee Auditeuren,
en voor andere Algemeene Zaken. L se Goederen

Overeenkomstig de voorschriften van de akte 0 S , ,
Jaarlijksche Algemeene Vergadering. van Overeenkomst der Maatschappij, "uilen de

.. Direkteuren tot 3 uur op Dingsdag, 10 Julij,

WORDT bij deze kennis gegeven dat de nominaties inwaebten om de Vakaturo aan to
EENPUBLIEKEBIJEENKOMST Jaarlijksche Algemeene Vergadering .van vullen veroorzaakt door.bet bij benrtwisseling

Deelhebbers zal gehouden worden aftreden van de volgenae Direktouren, nam- T. J::: Geassigneerden Boedel van AN.
van de Leden van het STELLEN- OP MAANDAG 16 J'ULIJ AS liik:-De Reeren ARDERN};,MuRlBONen MANUEL, DRIES KRIGE, Winkelier.

LENBOSSCHE LANDBOUW - GE- , •• , die alle herkieabaar lijn.. _

NOOTSCHAP zal gehouden worden, 'S MORGENS TEN 10 URE. Op last dor Diroktie, DE Ondergeleekenden, behoorlijk daartoe
J. C. GIE. gelast. lullen Publiek VerkoopenOP Om VBn Directeuren Hopport t. e ontvangeu S '

eeretaris. Op UToells'I.'l,..f1,4 JUIII i 18,.83,'''oellsdae- MOl'e-en, 14 Jull], voor het jaar, eindigende 30 dezer. het bedrag Kaapsta6l,21 Junij ]883, ''.J
c» co '.J van Dividend te bepalen, en drie Directeuren te TEN 11 URE V.Jf.
OM 11 UUR. kiezen in plaats van de .Wel_EJ,l Heeren T.

Roos ..Sr., Jc, J. D'U PLESSIS, C,ZN., eo JACS. P. WAARSCHUWIN G!! I. V AST G 0 ED:
THERON,die aftreden. één van ,welke weder ver- Zijnde Zeker ERF, gelegen te RIEBEEKS
ki ..sbaar ill. KASTEEL, groot een Morgen en zeven Vier.

Op last van Directenren, ONECHTE' NAMAA¥SELS kaute Roeden, bevattende fraai Woonbuis,
B. P. DUPLESSIS, VAN ONZE ouder IJzeren Dak, Winkel, Smids- en Wagen.

Kassier. NAAI" lf A~ Hl N E S"i :a~:r~i~k:;de~tlll en Buitenvertrekken, allel!

1f111\j Op het J<;rfis een prachtige Vruchten Boord
en groote Wijngl\llrd in volle dragt, '

Het is een seer gewensoht Erf voor bet
drijven van een Negotiewinkel of Smids , en
Wagenmaker8 Besigheid.

II. De gewone Winkel.Goederen, bestaande
uit Negotie- en Smeerwaren, met Hakken 011

Toonhanken.
III. Het gewone aseortimeut Huisraad, en

wat verder zal worden voorgebragt.
E'. W, SCARBROW. M.D,;

Westelijk~ Provincie Bank. EN

STELLEN~O SCR.

Om in overweging te nemen Gou-
vernement per Petities te verzoeken
een Minieter van Lar.dbouw aan te
stellen, hetzij apart of als een Tak van
het departement van den Minister van
Kroonlanderijen en Publieke Werken,
zoo als de Wetgevende ma2'i zal be-
slissen. .... .

Westelijke Provincie Bnnk.
Paarl. 16 J anij l883~

,
Lijst v&n Deelhebbara in de Westelijke
• Provincie Bank, v~kiesbaar voor

Directeuren.
Plessis, J H du
Plessis, B P du Sr
Plessis, Jc J du, C zn
Plëssis, D J du, D zn
Roos, J A J
Roos, T Sr
Retief, F JP
Rozenzweig, A E...
Richerdt, TB
Ro880uw, J de Va
Roux, J P
Spuy, Stephs J van der
Schoonberg, M E
Theron, Jac P
Toit, G J du, E zn
Toit, D A du
Toit, D F du, D F zn
Villiers, P J de, P J zn
Villiers, J H de, C C .Am
Villiers, C C A de Sr
Villiers, J R de '
Villiers, J J de, A P zo
Villiers, J D de, J D zn
Wil)ht,J C
wsu, G van de
Wicht, J F

WORDEN

G. L. MEIRING,
Secretaris,

Dageli)ks het Publiek in de handen gespoeld door
middel van allerlei listen, vOOi'81op den grond
dat zij gemaakt zijn naar het

SINGER STELSEL.
Aling, RN
.Auret, AP
Blignaut, P J
Brink, LJ
Bohlmsn, J H L
Derksen, C
Hngo, Gab J
Hugo.H J
Herbst, FA
Hommel, M D
Horak, D G
Louw, A J, JIUl zn
Lconards Louis
Louw, Tob J A zo
Malan, Jacob D
Moll, P de Villiers
Malheroc, W D
Marais, Jac F
Marais, J S, D zn

In tb! Suit belween JOHANNB8PI<:TRU8VLRICH,Plain- Marais, J JJ D zn
tiff, and ANDBIJl:SG, RBYNOLDS,l1efeodllol. Marais, D F, D zn

, Marais, J S, A zoIN n:tcation of tbe J uogment of '.the Supreme' Moll, Comelis
Oourt in the above Sait, R Bale ",ill be beid lit Niehoudt, J H

Beaufort West, on TbQT8d~y,the litbj dAy of July, Niekerk, S V van
1883, of the f\lllowinl1'.,iz. :-1 'pllO .M~le Hamess. Pentz, M

JAMES M. C;nOSBY, --- '---

High SueJiIJ'. STELLENB," OSCH.High Sheri 11"8 ose-,
29th Juoe, 1883, I

DISTRICT; OF WOt{CESTÊR.-- ' Kantoor van den Resident MJI.Eistraat.
. Stellenbosch, 10 blaart 1883. CITO, CITO.

AAN KOMEN LOOPEN
Ieder Machine Sing~r: heeft dit Han-

delemerk op den A rm.OP de Plaats "DHIEFONTE.'IN .•" KOE,
BERG, 3 KOEIJEN. 2 Vale en 1 Roode,

Oe Vale zijD beide" stompoor "i en de Boode
is gemerkt met eon gat in bet reg1Jeroor, ,

De Eigenaar kan dezel ve teng bekomeu op
aauzoek bij den Oudergeteekende, :mits betalen,
de de kosten. .

.As.signf:'e,
Vendn-Kantoor, Kerkstraat,

Wellington, 20 Junij 1883.

:MALAN & CELLIERS, Afslagers,TI. C, DREYER. HAND ELS- MER K.
25 Junij 1883,

ADVER.TENTIE. ;8H,ERIF~"'S S,4..LES.
DISTRICT OF U.EA UFORT \VEST.BEBIGT.

A.. T. RUTTER
FABRIKANT van den beroemden "INNES'

.Zadel, die voor gemak onovertroffeo is en
~rgd word\ precies te pessen. Probeert
defl Nieuwen Lamswollen Zitting Zadel. en
pnchtige Veren Zitting met Gomelutick.

Zadels gemsakt naar alle patroneu.-Tuig
met Voorslag gewerkt netjee gemaakt iu stel
.. en spanneD.-Reparatien netjes gedaan.

BENOODIGD, Een ads:stent OndeIjwij.
zer voor de Tweede Klas Gouvetne·

ments-Jongensschool te SOM E H. Si E T
WEST,-SlllarÏB £ï5per jaar,-Aanzoekerl met
getuigscb!'ifteo sullen ingewacht worden door
den Ondergeteekende tot op 31 Julij aansta~ude.

HENRY MORKEL,
Secretaris.

1

Die een Ma.chineKoopen willen dienen hiet zorgvul-
dig .op to letten, opdat zij niet misleid worden.

Wf,1telijke Provincie
PAARL.

~Is: lj t:!
~ CP t:'

~ ~~
~ ;;;:Is:s § ~ Somerset Wel!t,
~~oq Ei" 26 Junij 1883,e:,f\. ~~
=-".... ~ El
O,f\. <'> <'>
t:! "....a.~
5'00 ~ ~
"". 0 e:..
g a.t:! EENE ONDERWIJZF;HE" BENOOD~cJD
;. g ~ voor de Derde Klasse Publieke Sobool te
g 1t t:! Dasklip. die bekwaam is grondig onderwijs te
lt ~ ~ geven in de Hollandscha on Engelsohe Talen,
t:! t:! '" SI' £"-" 't r+" ee- - a anB vv per Jaar.

III g , AanllOeken, vergezeld -van Goede Getuig.
Dlaehtne. yan £3 38. met 5 pel' schriften, zullen' door deu Ondergeteekehde

t dl-"onto -OOI''' Dt t worden ingewacht tot op den] CJ JULIJ aanst,.een .. ... .0 an. 'M. MOSTE..RT, V,D,M.
f<.. Voorzit*er eo Scriba derLET WEL.-De eenige Kantoren in Zuid Afrika SchooloommiB8ie.

waar Naaimachines accuraat kunnen gerepareerd
worden zijn die VIUI de Singer Fabriek-Maateehap- Porlerv'ille, 25 Jnnij, 1883. .
pij. Er zijn altijd oerBte klasse werklieden op de
plek.

lo the Suit between PHILIP WOUTERVOlGT,Plain.
tjff, And FRED~ruCKJ.ACOBU8ARNOLDUSTuRK,
and FRKDKRICKADRIAANSNYDf.ná,Defendants.

IN Execution of thOl Judgment of t~e SuprelDOl
Court in the "bon SOlt, a Sale will be held at

"Leeuw Fontein," KI.,iD Ro~ge"eld, In Mid Dis.
£5t),OO~ tric], on \~edDe~ay, the 11th day of Hly, 1883, of
30,000 the followJn,1. '". :-2 WagoD., 12 MqlelllUld Har.
26,000 oe., 2 Horsee.

Gouvernements Kennisgetink
No. 222, 1883,

Kantoor van den Oomm' ari8
van Kroonlenden en Pub!' e Werken,

Kcui;F e Goede Hoop,
1 Maart 1883.

Rank HET volgende wordt gepubliceerd tot na,
s rigt van ~e belanghebbende partijen.

H. E. RJCHARQ BRIGHT.
, Resident Magisti'alot,-lIomin .. 1Kapitaal.

Opbe&uld Kapitaal,
BeurVtloDd.,

JAMES M. C~OSBY,
Bigh Sherift'.DIRECTEUREN

J). WelEcle Beer J. J. PIlOCTOH, L.W.V. Voorl.
T. ROOS, Sr.
JACS. P. THERON.
I. J. DI1 PLESSIS. C.• D,
JAN lJ. BOSMAN.
1; H. ENSLIN, A.za.
OONSTANT WAHL. J ...
M. C.MOSTERT.
D. J. A. YAMDU. SPUY, M..In.

Bigh Sb!ritr'a ()fiice,
25th June, ]883.

DISTRIKT BEAUFORT WEST.

ID Zaire tlllllCbeu JONANNitaPJlTJlU8ULJ'iIcH,Eiacber.
en ANDJLIItIlG. REYIIOLnll,Verweerder. Kaapsche Ha.ndels-ban~,

(IN LIQUIDATIE.)
,

BERIGT AAN KREDITEUREN.lIIalmeabury T&k.
Bo WBTHMAR, Bntuarder.

• Irtontuu T&k.
P. A. EUVRARl), J1'., nfltuurd.,.
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CALVINIA.

PAARL.

DIRECTEUREN:
wa.sa He~r P. C, LE ROUX,Voort.itt.er.

tt tt P. J, MALBERBE, G,.rn,
" "A. J, "lARAIS, J.lm,
IJ IJ SEB.".:u NIEKEtn"\,
" "J, A. BER~HAR!JI
lt "J, J. MINNAAR, SllU.
" lt G, J, MALHERBE.
tt "P. B, DE VILLE.
tt tt F. i HUGO. P.m

De Bauk gedt Reuten op Vaste D.posita, het
brief te worden vernomen ten harel' kantore.

De Directeuren vergsderen MA.nd"!!8 en 0011.
d£,\ daga, 'II morgens teil l Oure, om OHr ApfJlicatie
voor Disconto te beslissen.

AQl>NT.KAAPSTAD:
Zuid Afl'lkalUlsche Bank.

J. J, F. LIt .uonx. .l{1!,'~ler,

We~telijke Prozineie SpOo.rweg: --

TIJDTAFEL VA..li AF 1-1 MEI J883,

HOOFDLIJN-KAAPSTAD NAAR VICTORU
WEST,

HEEN.
STA T ION S,._---'---_

Vertrek van v.m, n.m,
Kaapstad ., , . . " idi 3 4 5
Papendorp . 11'5 ;j'JU

Zoutri\;er ., ., .. , ., S'12 3'57
Maitland " 8'16 ,'1
Durhanwcg "ij'50 4·;j~
Kuilsrivier ,. H·O "-jó
Eerst.eri\·ier !i·18 ' ,)'3
Lynedoch " .' !i'2H , j'l!
Vredenburg . , , , !i\li 5·')·'
Bosmans Hek (haltplsats 9'4,j, ~·;lO
Stellenbosch . . . "g',j,j ,j'-j:2
Muldcrsvlei Junction ",IO'](j (j':2

Klapmuts , , . 10';,;) u'H
Paarl., . , . , .. )0',';6 1)·37
Ladygreybrug . , " 11'() fHi

b Wellington ".,'Jl';)5: i'211
Hennon '. . , " 12·16n,ill" b'13
Piquetbergweg , . ,;12'5:2 ' ~',):J

Tulbaghweg ...., 1'12 H'15
Ceresweg ., . i 1'511 , !l'5,;
Breedcrivier :2'1~ 10':25
Goudiniweg ., ,. 2'4i 10'513

bAa.nkomst Worcester , '. 3·1:.1 11':2,j
Vertrek do. 3';lO 11'4d

Hexrivier ., . . .' 4'lt) il2'32v,mj
Hf'ui';er Oost .; -j',jO I 10
Triangle .. 1j':2,j: :.I'~5

b Touwsrivier 7· ..j,i I -}'o ;

Constable ., .. ly5:.! 5'10
Ma.tjesfontcin " lU'o ' u°:.!5
Buffelsrivier .. .11'10 i 'J5

b Grootfontein .. , . 1:.!'50v,m. 9'3(1
u Bloedrivier (hnltplaate) ., I'-j,'; ,W2,j

Prins Albertweg '. ,. :.1'40 '\l'15
, b Fra.serburgweg., ,. , .; 4 .:.::,; 12'55n,mj
a Uitkijk (haltplaats). , , 'i 4'50 j l';_!(l

LetjedboflCh .. , .. : 5'.'J() I 2'15
bAankOillst Beaufort West "i i'20 3'45
Vertrek do, .. I j ',lO .. '0

Rhenosterkop (haltplaats 8'56 I [,':20
Nelspoort. , . ,. 9'50 ,6'l-j
Drie Zusters (haltplll.!lt8), ,li -rn 7':31
Murrnyshllrgwt'g (do.) '. 12'};lu,m.' (i'J(j

A3nkolll~t Victoriu- Westweg 1'10 9·10

! 1 2--1----
j v.m. n.m,

Vertrek Victoria- W pstweg ,I 4 ';j(l 1·~0
MUlTl1ysburgweg (haltpl.)! j'50 2'1"
Drie Zusters (do.),,! 1j·5:.! 3':W
Nelspoort.. .'. . , , .' 8'8 4':15
Rhenosterkop (ha.ltpla.a.ts)i 8'55 5,''''

bAa.nkomst Beaufort West '.jj(J·O 6'~(I

Vertre~ Beaufort West. '1.10 ,1~ 16....40
Letjesbosch .. .. .. ;11',l" IS '0

a uitkijk (haltplsats) . 112'Ziin.m. b'M
" Fraserburgweg .1 1'0 I !i·ao

Prins ~lbertweg . , . '! ~·:'~l111'~.
" Bloedrivier (haltplaats] .1 ,,'2,1 11 hl;)
b Grootfontein.. . : -j·30 1'0 v.m

Buffelsrivier , .: 6'0 I ~':.'(l
Matjesfontein '. .' j'20 ;j'-jll
Constable. . ' I\'{,(I s;

II To:uwsrivier '}(j'15 I ~.J?
Triangle " ' , .. '11·:20 ,';1<>
Hexrivier Oost. , I·:.! v,lll'l H·5
Hexrivier . , , l':,?;j !I':2,~

bAankoDlst Worcostor , . , " :2 'I 0 10' Lj
Vertrek do. 2':!,) 1°':;0

Goudiniwog 2'55 IO'5,~
Breederivier 3'25 11':.!6
Ceresweg .. ,,3';)5 111'55
Tulbaghweg .. .. .. 4'2j j12';J;ln,m
Piquetbergweg.. -j'50 ;12·~lj
Hermon '. " 5'26 jl'30

b Wellington . , 6'ZO 2·25
Ladygrcybrug , , 6'4{) 12'-j5
PII.IlI'I " . . .. .. ,. 6'52 2'5i
Kla.pmuts.. .. .. ..' i'13 3·18
Muldersvlei Junction . ,: 7'25 ' J':lI
Stellenbosch '. .. "I j'4R 3'5:2
BosmlUl's Hek (haltplaats) 7'5:1 3·57
Vredenburg " 8';) = -j',)
Lynoooch,. , i 8'10 4'J:l
Eersterivier . . . , . ,i R·2:.? 4 ':2G
Kuilirivier 8':19 4'16
Durbanweg .' 8,;-{ 5'0
Maitland '. ,,' 9'16 ó·:22
Zoutrivier .. . " 9'2,j 5';11
Papendorp . , , , .' 9':19 , 5-:15

Aankomst Kuapstad " ,. !I'35 ' j'-jO

MALlfESBtTRYSCHE TAKLlnI".

Gednltt b'l.iHofmeyr.,. Regin, No. IJ,
Ktuteehtraat, KM.(,tai,
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