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MAILDIBNBf
De Sloomboot IUataehappij 44 UNION "

(•• r.:nuUuD).
De ~toombooteo deter Maatschappij nrtnk.

hD ftD Xaap.*-" ~r '

BlfGBLAND.
yia .MADt;lBA, om deD aD'deren DINGS1),AG
ie ST. 'SEJ.Jo:iNA eD ASOENSION aaDJeg~
(.nd. op bepaald.tlll8ChenhjdeD.
0....d. VeemeD D.gen I»D Eztra Boot &u-

_._ de llaalbootea iD.

PRfo.TOHlA, Kapt. HAmRIDGE, Julij 8.
ANGLIAN, Kapt. MORroJJ. 11 Julij.
MaICAN, Kapt. CBllTBUT,Ii' Julij.
ARAB, Kapt. OWIN. 25 Julij .
TROJAN, Kapt. G. LARlnB, 31 Julij.

\HIt bt: K(l~T""t:NS t:N NlT.U.
, VertrekkeD .ij WEK~JKS, na aankolU8t
Yin iedere Stoomboot vaD En~el.nd.
, Retourkaartjes wordtlU uitgereikt tegen 'er-
mmderde Prijzen.

Voor Vracht of Paasage doe men aansoek bij
de "Uaion" Maatl;cbappij.

. THOS. E. FULLER,
DirekteDr-Generaal voor Zuid-Afrika.

ZULLEIN
PUBLIBK WOBDliJN V1JBKOOHT

OP

Donderdag,5 Julij ¥ust.,
UIT D.

M~RKTK~Ali t6 WELLING'TON.
. H. KELLERlIAN.

MALAB & " ....j.._ ......~,Afslagers.

Op Vrijdag. 6 Julij aanst.,
Z'ULLEN bovengemelde 1000en en KoeijeD

publiek wordeD verkOiClht uit de Markt-
kraal. Onder de Jonge ,Oalien zijD, er ver.
scbeidet'e kleDrspanDeD, de nandacht Van lief.
hebbers wel waardig. De Beesten zijn in uit-
muntende cunditie, &Il wordQD opgebragt door
den welbekender..

FRED,). ROUX, SB.
WellingtoDj 26 J uni] 1883~

J. FRED. PENTZ ct o«, AtBlafJ~8.

Naar In~d via Bt.Helena en lItIadeira.

I~E koo. llaalatoomboot
I PRETORIA,W. BAnt

IlKID<l!!:, Gezagvoerder, zal ala
. boYeD 'ert rekken op Dinga-

dag, den !deD Julij. te 4 Dur 'a nllmiddags.
Pa68llgiera gelieven aan l::oord te gaan aan de
Oostkaai (Alfred Dok) niet later dan 3 uur 's
DIImiddap.

Voor Vracht of PR,sage doe men aan&Oek bij
de Stoombootmaatschappij .. Union."

Naar Algoabaai,Oos~ Londen en Nat&!:-

[)l<1 Kon. Maalstoomboot*' AJl,AB, H. OWIN, Go-
. r:agvoerder. op of omtrent den

3den Ju1ij van' Eugt:land en Hamburg, ver.
1tllcht, zal als lxveu vertrekken na ontlaat ing
bare Kaapstansche ladiug,

\' oor V rach t of PIUISa~e doe men aanzoek bij
de Stoombootmaatachappij .. Union."

KENNISGEVING.
DE HEEREN JOHAN JA;NSEN EN Co.,

Makelaar8 eli A.lgemeen~ Ag6'1lU-n. alhier,
hebben hun Kantoren onrgebrag' naar het
nieuwe GebOUUI van de '

Standard Bank. Ingang' Darlingstra.at.
Koopwaren } ,
Aandeelen Gekocht en Vl!rkooht.
Ye Igoed "
celdéfl belegd
Scnepenkell.1,ia,en aangegaan.
Wijnboereo, Distillateurs en anderen, die

Brandewijn, Spiri'U8, Wijnen of Vrucbten te
koop hebben, eullen wel doen, alsvorens hun
waar van de hand to setten, sich te vervoegen
bij ,

JOn .-\N JANSEN & Co.
Malte1aars en Generale Ag'luten.

Zuid "fl'ikaalasclt "'bellrellm.

lfaar Mosselbaai, .Algoabaai, Aowie en
Oost Londen..

DE Kon. MBalstoomboot
TROJAN, álORGI LAR-

!dIR, Grzagyoerder, opof om-
trent don 5den,J nlij van Engo-

land verwacht, cal aIs bosen .-ertrekken na oot.
lutiDg harer Kaapstad.obe laning. .

Voor Vracbt of PReSAge vrrvoe~e men sich
bij de Stoo!Dhootmaatschappij .. Union."

Naar Port Natal,-Mos8P.lbaai,Port Eliza-
beth en Oost Londen aandoende slflchts

>, om Paaaagiers en de mails te landen.

DE Kon. Maalstoomboot
1.... A S I A TIC, H. J. N.
!¥..~-. IIARRISON, Gezagvoerder, zal

~. 'Oe' als boven vcrtrekken zoospoe-
dig'mogelijk Da aankomst van de TROJAN vaD
Engeland. '

Voor Vraoht of P8B88~e doe men nansoek bij
de RtoombootmlU\ischapoij lO Union."

Raa.r Bna"p]and en Hamburg van Madeira,

"]a." I)E Kon . .Mp,alstoomboot'. "', GERMAN, R. A. LIlOH.
',., R.N.R., Gezagvoerder, zal ala

boven vertrekken, op morgIlD
(Woeudag)" 4odezer, ten 12 uur 's middag'S.
PalBagien gelieven aan boord te gaan aan de
001ltkaai, Alfred Dok, niet later dan 11 Dur
v.m.

Voor Vracht of Pn88l\ge doe men aanzoek
bij de Stoombootmaatschappij" Union".

OE YOLGENDE SESSIE l'll aanvMgen
op MAANDAG, 23 JULIJ A.:3. De

Senaat ~al dien morgeu bijeenkomen ten half
lO ure, .om Studenten in te scbrijven.

H. M. FOOT,
Secrctarill vall deu Senaat,

HBDEN werd O!lS een welgesobapen ZOON
geboreo. '

W.~. KRIGE,
L. J. KInGE, '

Geb. ACJ::zR1l£,\N.
Stellen bosch.

deo Istea Julij 1883.

BEDNDlUJtING AAN FAIIILIE EN
V B. I END E ;N.

OVERLEDEN,-Te Foxeubllrg. WelJington,
op den 21sten Junij, mijn geliefde Ecbtg8'o

neote, UERTRUIDA PETRGNELLA KHIEL,
geboren SWART,in den ooderdom vaD 64 jaren,
.. mAanden en 13 dagen.. ,

P. E~ KRIEL, SB.

OVERLED~~'_OP de pl&atli Beo :eba, Albert
na eene I iekte van slechts 8 dagen, op den

13deD Jnoij 883, ons teeder gelield Zoontje,
CHRlbTIHN A BRBTUSVIUIITER,pud 5 jaren, 8
maanden en 9 I liKeD. :

Boe bitter di scheideo van het oudel'bart. ia
onse eenige tr~t, het wedensiep aaD gindsobe
lijde van bet graf, want

lO Vrome, Traeg geatorven vriuden !/
Slechts &ijt. gij mij w~, vooruit;"

'k Zal u allen wedervindeD, '
Als ODe Jesus 't grsf ont8]l1it.

ABEL A. OO~THU.IZEN,
JJ 'iET C. OOSTBUIZ1!iN,

Oeb. V.lIIITlB.

7.UID-AFRIKAANSCH E
KCJsINKLIJKE MAILDIENST.

D~ " Ca8tleMail Packeuf' Mtuluchappij.

1)E Stoombooten dezer Linie vortrekken no
Kaafllltad Daar Londen om deo anderen

Dingsdag via Madeira en Plymouth, te
Sint, HeieDa en .Ascencion aanleggeDde op
bepaalde tUMCbentijden.
Juli: 10.-GRANTlJLLY CASTLE, Kapt. C.

. H. YOUN<l.

2-l.-DRUMMOND CASTLE, Kapt. J.
" D. JIFI'RIEI, &.N.&.

Aug. 7.- NORHAM CASTLE. Kapt. A. WUI.
CBES1:8R.

21 ...:....KINf4'A11?\S CASTLE, 'Kapt. J.
" W IlfCBlIl.IR.

ANDERBOK [. l'4t1klSON.
Agenten.

Berseba, 18 Junij 1883.
Onzel] hÁrtelijken daDk betuigeD wij biermede

aan den Wel_Ed. Heer P. J. ". D. Hnult,
Doornkloof, voor lIijne trouwe :bulp &an onl
betoond. '

OVERLEDEN, teD 2 ure dill ~0~n8, iD deo
oDderdom van fj jaar eD 7 rll\gen, na.eeD

smartelijk lijdeo van verscheideoe dagen,
JOSEPB CHARUS, gel:efJ zooutj., van

ERNST BOOD,
MARY JJOUSEi

MalmnbQ1Y,
ZO Jt'nij 1883.WELLINGTON.

OVE~LEDEN,-Op Zondag.YOod, iD deD
ouderdom van 3l-S jaa~, teo hui$e vaD ~are

Zo·' er, Mej. J. A. FAOIII, te ~rate Ririer,-
BLIZABE'£H MARIA CA.ROLINE, jOD!late
Uochtet- van wijlen den WelEd. Beer P. A.
BlWID, fin geliefde Echtgenoote ,an C. B. VAllI
ZIJ L, Prokureur. ,

De BegrafeDi. lal plaata vi,den HEDEN
(DINGSDAG) NAMlUOAG, zálleDde de lijk.
statie de Woniog van Mej. P. A. BIUND, ia. de
Waleatraat, precies te kwart voor'4ourver]aLen.
, K.ap,tad, 3 Jolij 1883.

105 Zware Slagtosaen en Jtoeijen

ZULLEN publiek worden verkocbt uit de
'_j lrIarktlcraal te Wellington,

Op Maan~ag, 9 Julij aanst.,
TEN HALF 12 UR!<;,

De OSRn' lijn in goede conditie l'n worden
met IOrg opgebrllgt, Zij zollen zekl'r preaeDt
tijn eo ni(·t te voren uit de hl'nd worden ver-
kocht.

MA LAN & CELLIERS,
Afalagert.

[)lF.D,-On ~uuda1 Everdni..in ber 38,tb
year, at the, ReRidence lJ( ber Si liter,

Mra. J. A. FAUfll, Eerate Ri,er, :ELIZABETH
MARIA CAROLINE,1onogt'lt, Qauabler of
the late P. A. BJlA'iD Eiq., and ,£ODdWifs ol C.
H. VAM ZIJL, A.ttorney-at-Law.' ;

Tbe Funeral will tak .. place TJUS (TUES ..
DA Y) AFTERNOON, ""tog tl$ &aideDa, of
)rin. P. A. Bun, Wal. Street, at:! to 40o'clOck
preci1ely. .'

Cape TOWD, 8 Jul11sSs.

VERDWAALD PAARD·

BIJ den Ondt'rll'eteékt'nde ia ffn SCIIIM.·
MEL HENGS1'P AA RD aaDgekomeD, De

Eigeoaar kan het terug bekomen mita beta·
lende de .AdnrteDties en billijke koateu.

J. A. DREIJbR.
• ~, Philadelphia,

ia Jam), l~. _ r ,....

,rOI~KSVRIEND.

VAN;

ZEE. KOSTBAAB. VASTGOED,
TE

"GOU QA," (Piquetberg Weg Spoorweg Station),;
, EN PORTt:RVILLE,

OP lO EN Il JlJLIJ AANST. DeWeáteij.jkeProvincie Administratie en Trustmaatschappij (Beperkt)~

PUBLIE.({E' Vj_~RKOOPING
VAN

Kostbare Levende
In den Insolventen Boedel van OORNELIS JOHANNES WAN TE-

NAAR.

Have.
TE 10 URE DES MORGENS.

In den lnsnlventan :Boedel van PIETER JACOBUS
DU T'OIT, van de Stad Worcester, Algemeen Han-
delaar.

OPWOENSDA.G, Il JULIJ AANST.
TEN 10, URE -s MORGENS,

ZA~_per Publieke Veiling worden verkocht op de plaats PAPENKUILS-
VALLEI, omtrent een KWART UUR RIJDENS van de Stad

WOROEST1i;R gelegen, .
De volgende Kostbare Levende Have, nam:

47 KOEIJEN 2 PAAR AANTEEL STRUISVOGELS
34 PAARDEN 5 HALFYOLWASSEN DO.
41 OSSEN 1 EZEL.DONKEY.

WM. MARSB, } Provo
K . J. J. D. BUYSKES. Cura.tor en.o.ntoor der Maatschappij, •

Hoek van de Wale- en Nieuwe-straat,
Kaapstad, 30 Junij 18-3.

De Reeren F. L. LINDENBERG & Co., Afsla.gers.
MALMESBURY

EIECUTEURSKADlE&
•

ZP:KERE VIJFTIEN PERCEELEN GROND, in bet opkomende Dorp" GOUDA," ge-
merkt Nos. 8, Il, ~;2, IS, 14,23,24.31,32, 33. 3~, 31>,3G, 66 eo 68.

EEN BRAAIJE GROOTE FAM.ILIE.WONJNG VAN DUBBEL-w. VERDIEPING, met
W~NKEL, PAK-}tA.MERS, ens., is Op eenige der celltraalst gelegen Perceelen Gebouwd,
bDlteDgewooD g8lldaik* voor een Hotel of Alllemeene Haudelszl''\k.

Op een ander Perceel zijn eenige GEBUUWEN Qpgeri<,tt,die gebruikt worden voor Stallen,
enz., eo gemakkelijk en met geringe onkosten te versnderen zijn in ( Jn SMIDS. en WAGEN.
MAKERSWINKEL. '

De overige Le4ige Pareer len liggen in een goede positie in bet Dorp.

En op Woensdag, 11Julij .aanst,
, TE 10 URE 'S .MORGENS,

IN HET SGHOONE DORP la PORTERVILLE."
DJE PRACHtIGE DUBBELE VERDIEPING FAMILIE-WONJ'N'G van den Insolvent,

te samen met Stal!e') en andere Buitengebouwen annex, alsook een Groot en Hoog GEBOUW
in de nabijheid, waarin de Iuaolvent :vroeger een zeer Will8tge~encle Handeil:aa.k dreef, later
over~eDompn door d" Heeren BRERMER & Co, gelegen aan de Hodfdstraat. van Piqnetberg Weg
StatIOn Daar ClanwiUiam. '

Verde~ zal word~n Verkocht eeue HEL HUIZBN, alle goed verhuurd, en versebeidene Per-
ceelen Ledigen Grond, gelegen in de beste gedeelten van het Ilor~.

BONUS ZAL GEGEVEN WORDEN,
WALTER ~EARLE,} G
AL~ X. BROWN, ez.
!( J. DROERS, Curatoren. PUBL,IEKE VERKOOPINn 50 EXTR:E:ETTE SLAGTOB-

K tb' 'fAV" t' d 500 EXTRA VETTE ltt ER I lf 0OS . aar as goe , SCRAPEN.

In den Insolve~ten Boedel va~ BER. OP MAAND AG,
THOLD R. C. von DOMARUS, van 9 JULIJ .AANST.,
Mamesbury. 'ZAL op rerm-l.I getnl Vee, in extra goede

-- '_j couditi«, Publiek worden Verkocht te
KLAPMUTS STATIE.

Zij zullen zeker present zijn.

J. P. LEIBBRANDT.
Paarl, 30 Juuij 188~.

3. S. Marais &. cs., Afa1aaen.

EMILE H. VAN :NOORDEN, AFSLAGER.------_ ..... -- --------

GEORGE FINDLAY & CO.,
HEBBEN ONLANGS ONTVANGb'N :

STAFFORDSHIRE IJZER,-Pla.tts, Ronde en Ovale Staven, HoekIjzer, Hoepels, Blad
en Bandijzer.

UPPEIIS GALVANISCH DAKIJZER,-6 tot 10 voet, Galvnoiech Gootwerk,
RegoDpijp'lL, enz.

KAGCHELS VOOR STEENKOOL EN HOUT,-Strijkijzer-kagchels, Kookkll,g'ohels,
Registerk~cheI8.

PLATFOHM WEEGMACHINES,-500 tgt 2,000 lbs., Toonbank Schelen.Femilie Scha-
len, Strui8vederen Schelen, '

VOETSCHRAPERS,-Deurmatten, Lantareo8 voor Kaarsen, Olie en Parafine.
EMMERHANDVATSELS,-IJzeren en Koperen, Koper en Hopelijzor,
PI~KEN, GRAVEN, SPADEN, Schoffels, Harken.
IJZEREN EN HOUTEN KRUIWAGENS, Pompen, Tuinspuiters.

IJz,erp.khDizeD, 15 8ravestraat, Kaapstad.

DE Onder~eteekendeB, gezamenlijke Cu ra-
toren IQ bovengemelden Boedel, zullen

publiek doen verkoopen

Op Donderdag. 19 JuJij as.s
ZEKER ER)', met bet daaropstaund Woon-

huis, gelegen in dit Dorp, tege!lover depnblieke
Kantoren en in de onmiddellijke nabijhsi.] van
de Marktplaats.

Dit eigenQom is ren der verkieselijkste voor
een beeigheidetaud dat te verkrijgen .is, Het
Woonhuia oalangs eerst gebou wd.ouder IJzeren
Oak is net en geriefelij k ingerigt, eijnde het
voorste gedeelte, frout makende aan de atraat,
onlar:gs door den Insolvent, tegcn groote on-
koeten, veranderd in een 1aim Han~elshuiB
met groote Glazen Venstors, en alle be~odigd_
heden.

KAAPSCHE

GOlifettllements SI)OOrwegeD~

6.5 N.M. TREIN VAN KAAP-
STAD.

Ka.apsta.d,
30 Junij 1883.

SU, K ER! S U IK ER"!I! OM de Leden van de WETGEVING te
gerieven zal DEZE TREIlt 8L

DURENDE DE PARLEMEHl'SZImNO
van Kaapstad VRRTREKK!:N dagelijJrt
op en NA den 2den JULIJ, te e.is H.•

A. DIJ'I'ORD,
Direkteur van Dienst.

VERDER:
'I'ooubanken, Rakken, Glazen Kasten, en

andere toebehooren.

BOKUS % BOKUS: %

De Verkoopi.ng begild te 111',13 precies.
W, A. CURREY,
A. G. WATER.MEIJER,

Gezamenlijke Curat,oren.
Malm)8bury, 30 Junij 1883,
J. W. MOORREES, Jr., & Co. Afslagers.

MALMESBURY I p~\RLSCHE AFDEELINGSRAAD
EX ECU T E UR S KAME s. "\VAARSCHUWING.

I -__.

In den Insolventen Eoedel van JOHA.NNES! AAN REIZIGERS en andoren wordt bekend
" , "I.L'-l.. gemaRkt dat, door degrooteoveratroo-NICOL~AS ~AMMAN,van Remhoogte. i mingin re Franschhoek Kloof, twee der Brug-

Afdeeling Piquetberg. i gen zrJn weggespoeld en de weg over bet geheel
i zoodanig verspeeld is dut er geene Rijt~

BIJ gelogen heid van de Verkoopiog' ..in den: over pR£seren kUlluen, en ..cat gemelde we,g
Insolventen Boedel vlln B. R. 'C. VON:thaull voor Transport eo UIJtulgen geeloteu 11

Don RU! op ! fot nadere keunisge\'ing,

D d d 19 Julij' I J. F, P. PEROLD,on er ag, a.. s, J Secretaria.
. lilfJeelingRraarl Kantoor,Zal de OndorgetcekeDde doen opveIl en zekere j) I "()'J .. ]8"'3

LEVENSPOLIS, No. 4.390, inl de "MUTUAL uar ,~ umJ '~.
LIFI A8SUI!UiCB SOCIETY" 'oor £500, !op het, E
le,en vaD den Insolyent. . 'lams Hoestpillen

A. G. WATERMEYER,!
Ecuig Cn~tor. I

.Malmesbury, 30 Junij 1~83. i EE~ uitstekend geneesmiddel ..-oor RoeIt,
------------ r Vl'rkoudbeid, Influenza, enz., enz. __

VERLOREN GET U I ~~~H RIF '1'.

EEN VAAL-BRUH'fE MERRIE MUIL· Aan clen llcH ELUI • .Apotheker, enz.
EZEL, 5 JAAr oud, groot, sterk en iDgoede '" >taroe Il rer,-Ik hp" meer nut van uwe

conditie; gemerkt linker oor halfve m&a~. HOPfl pillen gebad, vornamelijk 's na.chts, cian
Hc:eren Schutmee ....ers en an?eren geheven vun I.euig alldprc meoicijn die ik gebru:.k'

kenuIl te geven, waa't' zoodaOlge ezel mOgll beb. Ik beschouw ze voortrdfelïk te zi'n.
aankomen. Alle onkosten ruilen betnld wor.! ) I
den door den ondergeteekende. ' j ,~,., ALEXANDERIRWIX.

C. N. SWAR;r. JO Aprrllb~;). ,
Fr&nscb Hoek, 29 Jonij, 1883. p." 1 Gd D - -:-- 1:1

>-JS s. . per oosJe. .&' ranco per pon
EEN.E JOBGE DAME, goed op de Loogte voor 20 postzegels.

van de ol ~L", Standard of Educát ion," EL A M, Doka potbeek
met kenBis van <!c gronden der M Dzick cn dc \Yatcl'lcantllt~t.
Hollandache spraakkuDst, van goeden ed gods-
dienatigeD huize, bthoon;nde tot OUZEl H(llland.
sche Ger. Kerk, wcnscht zich geplutst te zien
als Aasistente in eeDe 20e KI&!i5o Scbool; of nIs
Hoofdonderwijzel O-~ in eeDe 3de KIIU!Ii~Uou-
vernemevta School ergens iD de Kolonie., Men
doe ten spoediglte aanzoek bij

F. N. SCHONKEJ.
Vredeubvg, aA. Malmesbury,

~ --------------------------
0,0RiNELIS MOLL,

HEEFT JUIST ONTVANGEN

Prachtigs Monsters Witte en Geele
MAURITIUS SUIKER.

---- - -- - ----

'I'll &00. Tll.B. DI: J.AAGS'I'I: DIA B & '1'. B 13Z!': rio
Paarl, 25 Junij 1883.

KALKBAA~-ST. JAMES'STATION.
DE PUBLIEKE VERKOOPING

VAN

BOTHE}JtATION HOUSE, met b~jbehoorenden
Grond, ingesdhikte Bouwerven verdeeld, zal plaats vin-den op ,

Woenadag,4 Julij aanst.,
TEN 10 URE 'S }IORGENS.

i:

21 Strand-straat, Kaapstad.
H. RUPERTI.

VOGEr~tRiJisvËDÊREN.
,De Ondergeteekende koopt Struisvederen en be-

taalt de VOLLE waarde. MONTAGU.
G. P. VAN Z IJ L,
'udl-.\(sla~tr tO ,tiKt_eta.4~u'.

Kantoor: 'Westelijke ProriDCie Bankgebou1'l'lll
Montagu. ,

No.
E. G. ASPELING.
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'1ICk .... IN~ft't Doodlg maken om een
op waterzaken te bekomen, 10

lllhj '.-W.lhul'toD,-o..o en Paard.llt-Malan ct watel'geaoblHen naar wetten UitC,lhen, Af.I",II'''ra.
IJ ,-ru.t-kl.ute"l, Vut I'll J.oIWoed, In uIt te PJakeD Niet loDder lleIDCM'~ln

d..n ,el8I!1Ilnel'rd.." bn.del ""n Andnee ldaer er Dit tien dat zeker bezwaar ~n het
Krlge,-M"lan ct GeUleTl,Mal.gere ~nl"'e betrekkelijk groote bcsproelJlngawel k" 15 ..... 'Velhngton. 0."0 .,.0 li KeUeraJln,- "
lIlalAnen Ctolhera, Af~e,. door de Regermg ondernomen-bet ¥nleggen

" 6-Wellioat.on, OaIen.o K~lJe • .,In F J v'n bet reservoir aan Van WJjk's Vlel,-oo-
Roux, Sr.,-J F. Pent. & Co, Af· g,grond SChlJOt te !UJn De grooo, lelde
• 8jl~ra. d d:" 7 -8eptembenlrl'lAl, DAm] Portet"llIe, de pluts men, IS brak Het water wat er ~ewaar wer
Seftlomber.bul en IONe jloederen In ZOU sout, bet land dat er nit l)ellproeldde la.olY8ole boedels ,an J H P k

d P J Re- wordt. door de werklog VRn bet water onbrui •hellermau en een 811 er,-
ti ..f, Af811ljfer baar worden Zoowel een rapport van Dr

• 9-Welb"lI'ton. Osaen l'D KoeIJen,-M.llln & Dauiel Hahn als verklarmgen van boeren vanCt!lhers, Afsl~e",
.. 10 =-Portervill», t..... enen met daarop de baart en waarnemwgen die iedeéeen ma-

staand" Il"bouwen MD1"818 lI'o.der~n, ken kan, schijnen echter te Wonen dnt aan
In de IJ 801,el le boedels ",n ANt b bt lt dan
nn d..r 'I1..rwe en P !If Rentske, die beweringen Diets meer e ec en va
-P J Reu ef, Afsllljfer aan betgeen men altijd hooi t als er IdS nieu ws

t.-Klapmllt88tltth!, o.eD en acbllpeD nn J wor..!t begonnen, en dllt dit betrekkehJk 011-" P Lelbbr8lldt,-J B Manus & 00.
A"lall'~1'8. kostbare werk veel nut zal stichten

" 10 -Piquetbl'rp: Station, Vaeta'oed te Goud", ID Dat het rapport van den beer Gamble mln
den In80l" bo..del "an G J W"Dle der de aandacht zal trekken dan 1'roegere,Dur.-E H 'fRO Noordeo, !\fllanr

Il =-Porterville, Vutlloed ID den ,"801, boe- omdat men er eeu vnn VII] wat meet belang
" d-I VR' G J W"nlenllar,-E H f811 te wachten heeft van de Gcnveruementsoom

Noorden, Afai.gO!r misere waar de heer Anret, M LA, voorZItter" 11-Wellington, Oes-n en KOI!I]en,-!lfIlIl'D
& Celh ..re, Afa!tlg..n van IS, dat laat Ilch hocren Maar die Com

11 -Papeokad8Yallet. Dabl] Worc&etllr, Ls- mrssie, schoon INJ In den korten tijd van haar" vende HA"" ID dfln In80l. boedel van
P J dil T It,-F L. LlorleDb.trg & bestlll\n VlIJ wat plaatsC'n bezocbt en VII; wat
Co, HIl181lera getuigenIssen In~cwonDen beeft la nog nld

12-Stelleubosch, Erf en Lo8llot'd In den overal ueweest waar hare tegenwoordIgheId" In801v b.ledel van L J de J "olld- '"
ber~ -p J Boaman. Afallll!'er gewen~cht wordt, en heeft lI:clfs Ulet al de wer-

Jl! -WOrC"8ter Vut- en L081l0ed In deo ken ID oogeuscbouw knDnen nemeu door dell
" Irsol .. 'boedel flin J H H"blg,- De beer Merrlman verledell JAAr op grond van ouV 08 .Il: Theron, "Usl8gen ,
" 17 -PIJfkhp, H8,t.obe88lnner,oabIJ K.nbllrd, derzoeklngen door hem zei veIl verorqend aaD

""vend,, Hue nn Druesel en Voakula- het Parlement maar te VCIgeefs, aanbevolen
f W C L xtoo Afalager Ijver eeo dier werken-lat !lan ' Veertien19 -Malmesbury V88t... eo 108~e goederen, In

" den Insolv boedel van H Rev n Stroomen ID Hartsllvler ValleI, Grlqualand
DomarUl til een leveoapoh8 op bet West -wordt IU ei II aar hangsol op hetleven vaD den Ir.a lvent J N lhll!
mAn,-J W Moorrou J & Co, Af rapport 'fnl wat vermeld Meer zal
sllljll'r8 echter het groote puuliek In e u rappol t

Aug 13 -KIlllp8tltd, PakbulZ~n III dj"ZI}akI'falrant om~rcnt een an lllr groot werk b.. lang
fIIO Af T Klog,-J 0 m¥yr ,
&: Zoon, Af.lagers Istellen wat cen ouJer gedeelte der Kaap-

•

!II!!!_.,!!I!!I!'!!"!'!!l!!!!!!"r" ......~~~"!"!"!'= ......~.2'!!_......!"'!'!lI!l!!'!"!29.,. kolonIe tot groot voordeel zou ~uunenuz
MARKTPRIJZI!:N gedijen WIJ bedoelen dat aau OlifantsrIVIer,

afdeeltng Clanwllham, waar Kapitein Balfonr,
namens den beer Gamble, een onderzoek Daar
been lDgesteld Zonder eeDlge kenluII vao
waterwerken of van de plaatselijke toestanden
te hebben, zal leder dlO het rapport over dit
Onderzoek: lecst, gevoelen dat de zaal.: v.o Oh
funtsrI vier meer dan eeDige andere de a*ndacbt
vord lell t IIi let slech t S IS een zoo pr:aolJtige
stroOm Ills men ZICh Laast bedenken kRn, om.
zoomd door lalld dat bODderdvondlgE! vrncht
levllrt als men het maar naar Cl8ch kan be
sproelJell, zoo goed als olll:ebrnlkt Diet slcchLs
.,erkeert een bocrenbevolklDg dIe tot de rijkste
In do KololJle zon behooreD als ZIJ de fl Vlcr
naar IllBch kon bezigen thans In eeu staat vali
armoede, maar, wat van nog wat meer: belallff
IS, dIe bev.hung gevoelt wnt ZIJ Doodig beeft
ZIJ toekt van den CIVleien COmmlSBallS der
IlfdeehDg-een man dIe cr algemeen voor door.
gaat voor ZIJUambt bUitel gewone gesch!ktheld
te hebben, eD die ZIch deze 'aak zeElr aun
trekt,-al de Doodlge ID Ichtlngen OVor dil
mogelIJkbeId Vnn bcsproelJlng te erlangen, CD
ZIJ IS de eerste dIe VIlDdat gedeelte <fel' Be
sproelJlogswet van 187(j zoekt gebralk temllken
Wilt de bepahngen omtreDt de oprlgtlDg van
besprOeljlDgsdtltncten Iuhoadt Hier hee:'t
men dns veel bijeen wat elJers gemIst wordt,
en wat een redehJke hoop op welslagen IDboe
zemt, en I u de zaak rt()(lr den beer De Smldt,
?ti L A Voor lIanwtlhflm, naar aanleldlpg van
Ct'n petitie ZIJlier klezf!rs l"oor bet Parlemeat
zal gebragt worden, IS er, In VI eerw ti van de
IIlecbw lIJden, toch altiJd kans dr.t cr 'lan dIt
werlc .ets van staatswege gedaan lisl worren

IntUS8cben IS er éen puot, gCt'tszlDs DJenw
maar de aandacbt zeer Wllaldl;, wat Will mag
overwogen worden eer meu le zaak van 011
flllJtsnvlCr ter hand neemt I et IS cell ga,oeleu
dat zoo wel door deskundigen geopperd als
onder de bevolkIng IU de banrt gangbaar IS,
dl>t de IIVlcr lIIet sltcht, tot b spro Jlllg brill!.:
baar maar nok cell beel ewd, zelfs tolr alln het
dorp ClflljlHlllam bevaarbaar gemaakt kali wor
den Van dit pnDt IS IU het rappor~ van kapl_
télD Duif nr zoo mID alII ru d"t VIlUdeu heer

I Gamble gewflg gemaal t en het IS mogehjk dat
hiertoe gOt de redeDoD b(slaan Maal z'fOdra
dnllkt OD8, Cl slechts ~eDlge aaDwlJZlllg IS dat
Ohfal.Jtsnvler tot vervoer te watt'r d'An~tbaar
gemaakt kan worden IS het de !DOclte waard
om hiernaar door een bevoogCl pertloon, al' moet
die ook van elJers outboden worden, eODonder_

de hoer Vaal qp l'W1IJeQ. WO.. bet ... &tJu dood. Zal, HONDlINBELA.8TlNO-De Ti_
I Z '01'._ I I k onlangs op de markt van nJu pltllt twee ente llJn om m ""In". eae, WlUlr lIk ulet ounstour IJ 0, Ihonden geteld en legt dst als men een hondenbs-

vool'lltel wor,lt vrees voor ml)r.hjke bezwlArlfll het vall het IwtlDg van lOs per Ktuk bad wen
d d besef Wluneo van betgeen Doodig 18 om een ,IJzeren tralies om bet Bt3d!JW8 had

en bet M op ren gron kl h !betalen Maar gelooft onze tijdgenoot
Maar gelooft leDllln4 dat het Mints ",UI oOPJo kolonlliwn op den duur een glOut men lOs voor een hond laat betalen de talrij

volk te doen wordtlu ? D tt 18 do vraag 0161 der honden te Uitenhage blijven zal als ZIJ tha'erle op grond van een votum van wantroowen bier binnen welulgo woken haar antwoord Iblijkt te zrjn ~

.an den Raad zal aftredeu P Htt heeft zieh -1 erlaneon Z I d VECIITERUE."i ZIJn m Britsch Ku1ferlanli
u.. a )ovce 13 sekoe lt III omstan I de Naturellen Ball de orde VBn den d~lI: RIJ·roeger aan een besluit door den Raadl m zak", d b J I d d K k 1 ild t. ,"'

• 19 e en a ~ le er 1\3 p 0 0 Hl, Wal\r eeu I een er van ann D, Ix :!Ii ek, W o Z IL le" H IJJ
~8autoland genomen volstrekt DIet gestoord, klem boerenvolk met een mavti re natie v III uls vre Icstichu r werkzaam ZIJIl' Il W hl uie voor

Ic d t Ic I • " I door .MolLm l'en d r ve- htcrs uiot L'tH nu-sst ekmaar IS sedert tot de overtulgll)g ge omen a '" nxeuera moet afrekenen, oen tlJdulljke iemi I m den nek l» bon I til torstond IvOJ .Ijl ! 011
het neodig la Óm den weg, toou door oen Raad rahsatle veel erger gevolgeo mee moet brengen I go, volgd IS D, vechten lr-n ZIJ!! n !Z III t I!P\ ur
aangewezen, te bewandelen Ilo ~d heeft dan Engehnd OOit zon geleden hebbou had h t den Ook te POI-t Brownlee was sch rp 1,0'(" } hi-

• ten zoodat versehoiden :!Ii s.turellen naar het h)8I-dit besluit dos niet voor met ~enomen, al nam Zich 10 eeu strijd met Frankrijk :/:w"k betoond pitaal moesten

de RegerlDg er toen geen nobile van Even- K.H'-"ERD'l.N8E..'O(EN VEESTELEN ztjn twee ver-
R.. k ft d t Naar eeu telgram een oordeel over zaken UIt schijuselon waar aan de grenzen een naauwe

zoo, nIs thans de aau te nnneu gee a een Zoo verWIjderd land ala de Z A Rt pnbl ek verwantscbap russehen bestaat en 10 ht t QUe<"1lll-
het MIDIsteIle geen vertrouwen vl'rdlOnt, zal tnw nsche heeft L'C1l boer van den rl..am Y>UI De

I b b te vellen 18 onlAAdzaam, maur WIJ k nuuen tech '\Ct die erg door veedief te leed een aantal <1t1~
dat ongetwijfeld geen onmiddellijk gevo g e - niet vutkennen dllt bet lalltst outvan 'en berlgt ROTSdie hIJ m de hutten op zrjn grond vond z m-
ben maar 18 DIet een groot gedeelte, Ja wel hgt d t d tat E " t Ier (lat ZIJ regt had len op zIJn plaats te komen

' - a men een I"pU le naar Il Opl\ gM kt I M, t t J:'brngt dl{'de meel Ierhei 1 der bevel 10" het vnj wel opgepa ell' )(Jr en agts raa
" , Ill' I t sturen ouder andel eu om, Dr JOIlI!,~ell er buiten II"n !OPt eon rnaund harde pad per st strafte

eens ml tIen R 11\ I lat IJ t ~lIn8tlll(, h >ev((' lillende Over de zaak der Conventie to hande DE Zcl.KEX m Basutoland gaan volgens ef~
aehtiuz do en I cl le lt: I er vali ouk waard II b t telcgr.uu III de 4rg 18 hf ter dan vr>ego;r hl bbondr

(> ell,-O' 8 eOlioO vrees m oozern Mlsupha In dell laatsten bj i gfXU aan Wil" vanmogen ZIJ' lJ! coruo e om )md Schiller te J nh bek Ic L, tI I J tl n
... , ,., keurreu \'lIJ rId, m Hli w IJ konen 1)1 orisseu aa ang ue omen en ZIJl)(( .....ro IO( Jlll 11
sprekel-JR, de u itdru k ki viII den dichter nl andHeollJXlu(Jofdtn WI.Il.l"VIlIl l'ekoen MOJclt.

i " als ivmnu I vm grcoto bek w 'IUUltU! en groot e genoemd worden zeer werkzaam un gunste vali
18 ons liet 1IIIIlllle till gel Olg, mu.u wIJ stel, I fl 1< I I rust eli 01":(' Er zal dus ook ruinder lan vroogor\"0 Ir lt e Voor zIJn uiou w va el ill , en w J
len er VCOI III de pla a S zich • I I..t al te Vt I' ltd tI d t l~ t g(SI rukt Il w irden HUI de noodzakelijkheid om le

gil ooven I Ic aL el lans reman I' pe or ra IS, loyak Il weg te krijgen en de overheden ZIJn hf t< ts'-ndl.! beloold heft? }<'nIS het dau Olet hIk
~ , oven bevoeg Inls hIJ om d) Regel I ,,: I I ~'lken III uu sc II
natuullrJk dat IU u~1I Baad,nu hiJ eell8den Ht d TI1GEIS EY WULVEY Tl (;R\DOCK-' r! ....iTjvan belang als raa.dsman te dlellCU Id eli t
.trljU tegen het MlIIlsterle het ft begonneIJ, de I wuk WUJCll drie lnkkcn '.UI 1en h (r PI(,

t mellsch ulet gegeven om op twee p aatsen Mar"," III ('( Il ZIJl! r bUlUllb ...l I d Ir ut I tijget
boofden dcr anti mllJl8ttllleelen bd geboek I k I d~' drr 1)(teIl De wacbt,(r gill.! (I) IH t slo Jr entegehJk te ZIJn, maar zoo dit moge IJ wal~ all "'., "
Willen zien wat ZIJ over Ct'1l;Regenng deuken volgde tien tiJg r tot 111 een boom ""!ir lllJ Vl I

.t. 'lou het Illterst voordeelt,; \oor de Rcpubhek pll~t wa~ het on lifT t._, lau n bhJ' Il CII Ilaar ric
dlC In de hoofJkw~sllt' onzer Ji.oloDlale poh')tlk J d I werf gmo'" 0111 hulp te IcriJgell T Jen ZIJ tHUgzIJn gewoelót als Dr UIISStlUtiJ ells (e Jlttlllg'
Zich zoo gehouden hu<:ft als de tegeuwQordlge ? kWtilll Il vonri n ZIJ gern SpOOl van d Il tiJg- r

van deu Vol ksraa I die el6'ensohap had bezetelI IIItil <.lu hond, il kw Im 1 Ol lWl't wuI \ eli he LotDit zal IU allen ge Viii zdf" door liet MHIlStell1l I I I ('en ..mt g J ~!ig'd en hu le g '<lood werdeu ~en het geuomen ue..lnlt, zoo als het OilSVOOI st u ~

ljdraarit een karakter vao overhaástlllg cu onbe
radeohelll wat hopen Wil, er ulet Hl die mate
aan zal uhJkoll elgeu te ZIJl! all! WIJ nfldor uerlgt
Over hetgeen el' werkelijk goueurd
hebben

gewonut n worden UIJ de aannemlDg Van een
voorst"l als dat van dou heer Vali dcr BIJl dat,
als het ID den loop der zlttW,s IiKlhgenoodtaa kt
mogt zieu de Wetgevende VergaderllIg te ODt.
blllden, hot nt ZIJII stallclpunt vOTStandlg tioen
zal met donzelf len maatregel op den Wetgeven_
den Raad, die andel s n)g twee jaar &all kan
bhJ veD, toe te paastln

---
Het la DIet alleen nl ..t vleemd, ma:lr zelfs zee.

verstandI';, dat de Afrileaander p:utlJ reeds nnVan SOJunl),en 2 Jul,,1889
£. d £. d

Aud8ppelen pr 3 ba 0 lO 0 _ 0 18 0
Bloemkool, 0 0 2 - 0 0 3,
Hoonen, per 3 be 1 13 0 -!ol 2 9
Beet, per boe 0 0 l!- 0 0 2
&ter per Ib 0 1 Il _ 0 !? ~
Jllerell, per 100 0 16 0 - 0 W I

J .mden, per8tuk 0 2 13~- 0 2' at
Gw\Vu, per 100 0 1 13- 0 2 13
Hoenders, ~r stllk 0 1 9 - 0 1 0
Hnerp:,pr 10lIb 0 6 6 - U IJ 6
Kool, per stuk 0 0 2 - 0 0 Zi
Ka', per 1618kkfD 3 (3 0 - 3 18 0
LImoenen pad'OO 0 Ó 0 - 0 6 0
Patatt&e, p.or 3 be 0 7 0 - 0 8 0
PreI, per boe 0 L) 1,- 0 0 1~
Pompoenen, per stak 0 0 6 - 0 0 ei
Radl]leD, 0 0 1 - 0 0 1
RApen ll"r bOl 0 0 11- 0 0 li
SelderiJ, per boe... 0 0 1 - 0 0 1
Uljen, ... 0 6 0 - 0 6 0
Wortelen, per !:.oe... 0 0 I i- 0 0 1i

ZAturd~, 30 JIlDIJ, 2 Wilgen. un 32 KarreD

NIEUWE MAR![T

Twee ropporten va I Kaplt~ln May
ZUid Afrikaansche rivIermondIIIgen zIJn aan lament milatregeleu ue~mt, voolal daar nwmau
het Parlement voorgalorid 11et eeu lcopt over
de Umtata het ander oror St JansrIvrer Eerst-
geno mJe hetn ecu dergehJk voordoeI als de
KOJsna en Broo lerjVlur nl dat ID den regel loden diu ZICh voor l.tu~ WUIk g""cbIU
aalJ den Ingang COil vaanralcl voor kleIne vaar- getoond, eu de belangen der boeren weten t

b lt t t bebflr IgC! dallrom nIt te slnltell omdat "J Z I'ljtnlgeu en voolal stoom ootJtS sc Iln 0 ZIJD
wd uaquw maal steeds open VIJf mijlen ver aan ue Afllkaauuer uuweglUj; nwt gereedelrJk
IS er eb en vloe Jell knnnen klelue scheepJes de hebbeu Illlu,s~sluttln, dat I~ zeel le vr mJ 111
i d t d Ite Jer rIvIer den Boud, zelde lJoofJletitcr I{elt~, geef Ikriv cr op, en C~ Id aan a ge cc

een goede plek voor een dorp. Maar wat de I meer OlD een EDgellSchman dail om con Ar I
Umtata voor Kafferland ved minder belangriJk ksa lder dl) er ZICh me lo voreelll!olt I I hd
maakt dan ~t JanslIVler, IS dat ZIJ evellmlU Parlement lB, dankt OilS, le!llaud VUil rJugolsehe
goede bouwmaterIalen bIedt als Iaet UItgangs bloode eu diU daaron. Voor de Afrikaallder glle
pnnt van een grooten h!\Ddel:lwag kan worden, vea wcllr,;t een ml der geopend oog heeft, ru lar
want een weg van laar naar het b nnenland 100 Zich eeu IJferl.{ eli schrander voolslauder oer
In IMit heglD over nlterst steIlo en la~tJge helhn_

1
boeroubclangen getoond co ~Iet door oeu al le

gen moeten gl\an I e U100d v~u St Janulvler Eng~18cheu ZIU II lil stoot JcgOVOD h eft, ook
ISalii dIe van de meeste anJere Zald Afllkaan- voor de AfllkaaDder P"I tiJ ,sCUll 0 Iwelkom
scha riVieren, maar er komt, wegeDS de grootte bondgenoot Voor het oOJenuhk beperken

der riVier, veel watel IU af 11IJ~omt nit ID een ons tot deze nigollloelie OpJJOUlug welker
OldE'otell)ke baal, heeft eon natllurhJke beschnt I

teekelliS door dlO OIZur IC<lcr3 dlo JUt l'Ile stetlllZ lIJ l'eo voorgebergte, IS vin all cs wat tot
- heling biJ d" zU'1k huub n, met :tal wor len misden bouw van ha zen, havenwerken en dergehJke

Villstaau

oVtr voor de aanstaaude verkiezIngen voor ltd P Ir

weet of nlOt !log IU deze laat,to zltttOJ con ont
bllldlUg, om polrt leke reueu('o, yal plaats h~u
ben

v,,,, 80 Jun'), m
A.roi~ppel,,", Pf'rOiha,
BooneD, I"'r ~ be
.fleet, 1'IIr boA
Bloemkool, per stuk
lloter. per II.
.Biltong,per stllk
Drooge VIJgen,
Erwten, lJroop:e
&iJ8ren, per JUl
&nden ""r st l~

Ona"u, per lOO
O"n .. n pO'r 811••

Bu.",der. )", ot .1<
Kool, p..r tt IK

Kalkoenen )l8r at Ir
Kweeperen,
.Knolkool, ""r h8
Lim~nen, ""r I\JO
Jlakoawen
Nart,.., per lOO
Patatl.Aa, p.r l! be
Pompoenen,
Petenelle, per bos
PepenvOrkla, per bos
PiI8u,... "..r lint!
RadiJzen, per boe
RoalJnen,
8J1"ovarlren.,
Dijen
\Vort ..I.." ppr h",
Wilde Eenden
ZaurhmoeneD,

I Jul" 1883
o U II - 0 18 0
1 11 6 -- 1 11 6
o 0 2 -- 0 0 2t
o 0 3 -- 0 0 6j
o 1 Il -- 0 2 3
016-0!13
006-006
150--156
U 14 0 -- 0 lO 0
026--029
OOU--034
042-046
016-029
001-003
090-003
026-041
o 0 4- 0 0 Jl
026-040
03U-036
U 2 10 - 0 3 8
o 6 10 - 6 f)

002-007
o 0 1t- 0 0 I!
004-0014049-06.0
o 0 Oj- 0 011
o 0 Zi- 0 0 Zt
OUO-060
040-06-6
OOOt- Ol
018-018

1 6 - 0 3 10

dwnfln kau betor voor zion da I eenige andere
dergl'hJke pluk, eD IR wat de Umtata niet zIJn
kan de natunrllJke b lve~ nor Koksta ) Do

DI1'i'GSDAG, 3 Jl LIJ 1883

BESPROEI II~G
~DI1l de

genofgen
II lj.A ,

de zaak- heeft. ter hand genomen en te ver
nemen dat de BesproelJ IOgscommlssle zloh

let hebbeo om Daar elBcl! te werken
.. n o'ferzl_gt \\ Il hebben over de vrnchten der
BeaproelJlOgswetten vaD den heer MerlIman
vindt er alle gevallen vermeld waunn onder
dIe "etten bijstand 1'80.. RegerlOgs'"IP Voot

beapl'OelJlngswerlten Er "ordt Mernman aan den Raad een voorskI zal doeu
aewe18n op bIjzondere van
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DllBERLEy 1JfJLU -Het kl(!fldf!renJoagMIJt
van Edward Corie de schoenWlnbl van ThomlUi
Morphyen het kleederenmaglWJn vu,IlJohn Poote
alle gebouwen met dubbele verdiepmg . m de
Stockd.&le-stmat ZIJn heden mal gtm tot dell grond
toe afgebrand. AJ~ ~woonhJk Will! bet wateJ
zeer sebaarsoh dllAr de hydrants nog met m d,
8tratell geplMtst zIJn Een man der bmndweer
Thomas Butham IS ernstig gebrand door het
.p hem vallen van een br indenden muur Ver
scheidens mannen van het Reddingskorps on de
heer George Richsrds A8surantlO agent waren
eon korten tijd m de Lrandends gebouwen opge
sloten door het vallen van een yerandah die de
deur versperde Gelukkig zag men bruten het
gevaar en werd de verandah spoedig weggetrokken
z<>0da4 ZIJ het gevaar ontkwamen Hunne namen
ZIJn Lwt Radford Lwt HIUTl8 Berg Murdocb
en de. manschappen Solomon Altck MO'll)8
LowE'rtbcrg de hoeren Clark van de CIVIele
Dienst en John Law waterdrager De schade
wordt beg)'( ot op omtrent £20 OOU waarvan een
brroot gedeelte door assurantie gedekt IS
Zaturdag avond werd een diender Illoorddadig

lijk aaugerand loor oen aantal inboorlingen De
politie heeft een aantal gest! lene goederen opge
spoord die onlangs geroofd zIJn

WIJ hadden u nog laug
7.001 lang onder OM te nen verbliJven doch daar
gIJ reeds het beroep van hulpprediker hebt 8an~
aomen zoo moeten WlJ er muar vrede mede hebben
ofschoon Wij niet helpen kunnen met weemoeel
aan uw heengaan "an ons te denken Uw om
gang onder 008 Wal! altoos zoo mIDZ8&m onder
rijken en armen zoowel als onder ouden en jon
gen waardoor fP) oneo liefde en 8.Ohting gewonnen
bebt Onze bede voor u tot den Allerhoogste 18
dat uw arbeid m de gemeente WMl' glJ DU heen
gapt met Zijnen zegeo rijkelijk moge bekroond
worden •
O: tvang nogmaals onzen vereenigden dank voor

III uwe gutJouwo diensten onder ons verrig!
WIJ noemen ons geliefde Vnend en Broeder III

Christus
Uwe brooders en zusters III den Heel

Kerkeraad en gemeente

Elizabeth ui
Is vroe 15~r aan

K"iferkind
i tt hiJ
Twh 18
} Il die

IT te ver

MACHINERIE VOOR BE~ROEIJING

BEAUFORT WEST 30 JUNlJi -Er wordt een
bijzondor onthaal verschaft voor de boeren en;
anderen die het thans gehoudea Nachtmaal bl]
wonen De heeron RIChard Hdrnsby eu ZOUCll
stellen hunne rueuwu stoom besproeijings lila
eh nerte ten, toon In volle werking Zoo Spoedlgi
vo ende op de aitting van de Be,proolJlllgs Con
rmssro eu op een tijd dat de wa~rvoorraad VOOI
D81llcliJk III dit dis tukt de belan:gr jko kWllshe 18
wordt er wat men verwachten kOll de grootste be
langstelling betoond III de pro~fnemlUg lie nu
plaats vindt onder opzigt VIl1l den heer Sparkes
vertegenwoordiger van de heeren nprnsby Twee
pompen 'au verschillende grootte ZIJn opgerigt de
een .() 000 en de andere zo OOI) gallons per uur op
pompen le De klemere hoeveelbeid I~ genoeg om
n voor IS duun breed en 9 duim liep te vu I.:

De ruachinr-ris IS van de eenvet [igste soort n
and" haro le aanbev Imgen 18 Lhet fe t d lt IJ en
all I aar ti' rloen werken gl'p.n bedrev en w rk volk
r lj hg h ft Verve rl lUit zijnde kan ruen haar \ u tie
eeue plaats naar de andere brengen en de I Il I m
18 geschikt om voor vele andere d el d n ge-
bruikt te worden ah dorschen korei malen Il
zagen De vertooning zal Maanl:lag nog voort-
d iron en all s zal ge laan "orden om degelijk cl
bl'Ulkbaarbe d van de pompen voor beaproeij ings
doe lemden op le prod te stellen Hedor '" erd
een 7. er besl 'lt gevoelen UItgedrukt ten effekte dat
de n a h np. alles IS dat men wensehen kon tel'
gemoetkouung van de beboeften der boeren

WELKOMST GROET
de I Wel Eer v heer J. H Hofmeyr en e ltlf'1 oote
IJ) luu eter g1.om8t wt {en reem le fn l. tt land
l. u uer ycbuorte ~n wel .n tleze gemee te te eft n
l Lye

(In!le onden )
il t studie aar IBS. 83 van t Steller bosscho

College zal lil de herint e ng van uilen lw op
een.!?o wijze li (> leze iur gtmg verbon 1 n w rren
steeds met soml ere rouwletters blij v nopgetee
kend ~ og nooit geelt rende de vele Jaren van
h loarbestaar hoeft ceze school zulke z\\ ure lagen
te verduren g had ah JU t pas gl si tene en de
st 1<1 I tt' I va I I n cur-us 1882 BJ lie tw I' huur er
I rofess ren loor deu do I verlor Il zuil n naast
I" betrek kmgen die v J liezen wel t meest ge
voelen De door! van Prof MUlTay den voorzitter
van den College raad en die van Prof Gordon
den oudsten Prefessor van t College zrjn nog
levtondig III led rs herinno ng en nu nadat
naauwehj ks t schooljaar ges t u IS moet bIJ dio
twee treungD sterfgevallen en zware verliezen nog
'1'1 derde gevoegd worden n I d'tt v III den hoer
Pe kc Profe'sor n de Sch I "U Proef or dorvinde
I jke N rtu kunde ZIJ die Prof Peake nader
ook buiten de Collegiokamer hebban 1 eren ken
n n Z III en beseft r hoe groot ook cl ze si g voor
H", Ilenbosc I IS 'Vat van <le hel le aa Ier ver

WelEerw
genoote

Geliefdo Leeraar Vriend en Broeder In den
Hoer -WIJ roepe n u en uwe echtgenoote toe
'\0{; kom Wdkom en nog eens '\\ elkom III ons
ielden WIJ VIrheugen ons u III welstand met

uwo gade thans onder ons te zren \\iIJ wensehen
u beiden van h srte geluk dat giJ ID al uwe re zen
loor verschelde:le landen steden en dorpen In
Ien vreemde door de goede VoorZletnghp.ld Gods
mot uwe eebtg noote ian gevnren en ong luk be
v lj I ZIJt gelie, TI en t Il hta Ste m veiligheid het
lrn luw r g boorte over de g oote watere 1 hebt be
re kt v rtrouwen le lut uwe halten met dankbaar
h 1 tot I n All hoogste vervuld "IJU zoow I als
le !}",e door u b€ld I III goeden welstand te out
Of' '1

"eiE rw Broed r or ze be I tot den Groeten
Or I rL I' lel' IS ILt g J lung on Ier ons lIlOogt
(;€Sl IIlr 111 j ver mu I t geZE'géId Evangehe ulH
1'(' getrouwe hel der niet vruchteloos te mogen
verkondiger ma r d lt de He r uwen arbeid III

leze ge ente met ZI) ne oruuisl are zegen 'agen
moge Ioen gepaard gaan en dat door uwe pIe
dik'llg velen als vuurbrendon uit het vuur mogen
getrokk I worden door hen In tien WEg der be
boudeDIS beker d t WAken n Iat geloav gen
mogen eestlcht en aar bEll oedigd worden om te
volharden 111 de loop ba n die tot de eeuwIge
zal! held geleidt wanr (er eens hun geloof met een
heerlijk aanschoawen zal verwisseld word eu
WIJ noemen ons WelEerw Bloeder eu Zuster 10

Chriatus
Uwe broeders on zusters III den Hoer

Kerkeraad en geure nte

Uitenhage 27 JUOIJ 1888
heer J H Hofmeyr en echt

de lieden In kwee-
~. d!JI ~ n 'eer
een ceschsurd stuk

NAT A L

DURBAN 2 JULIJ -pP een bijeenkomst van
ve tegeDwuordlg'llrs van verschillende planters
V reent grugen en kamers van koophandel IS eeue
resolutIe unsmoni aangenome n de wenseheli khe d
volgens het gevoelen der vergadering 1-' tru Ik
ke ide om een Landbouw Bloemen en Indus rt

eele Tentoonlltellmg III Durban to bouden zoo
'!,poedig mogelijk Een count werd gekozon om
bet doel 'an de resolutie te bevorderen en er 7,1
spoedig nog een blJcer komst worden geh uden
OJU een UItvoerend c init J sail te stellen 'Voens
dIg zal te Mant burg L'I'U conferentie van land
bo 1 genoc ts hal !Wil '1\ or [en g hou 1 non de
beste Il iddclen tot hot I t \ lek Ion vau le hu I
bronnen dez r Kolonie te uv Iwegen

TRANNVAAL

DE D \NK CONCESSIE VERWORPEN

EEN DEPlJTATIE NAAU ENGELAND

BOND EN BOEREN VEREENIGING

PRETonIA 1 JULIJ -De 'ollrsruad heeft de
Bank oncess e 'Hrwoq en el bosloten een de I II a
t e naar Europa te zenden om eerie le~nJng te
elUiten De depu atie waarvan Dr Jo ISS€Uf:e
heel ea al uitgesl teil IS zal !-emag tlgd Zl Il met
de Britscho reger g te ond -rhandel n otnt PI t de
ben cLIng van de Conven le

om stukken over
Il mRRI ton r nt de open z ron

t Tat~ ber~ !Je plaat
In p Mt.8 vlln

"even om meer
me er Duitsehers ge.

I et eren door bUD nab J

BEAl!FORT WEST :lOJU)iI1 ~GIsteren IS r
oen b J <::rkon st gehouden van de :Bberenb. sch

EEN INSOLVENTE ST\D

(il nd lt lad)

11 len keizer en
z ak te verdazen en ds

A li r or er b J zeglienda
R.r j e i!e IJk mets dan plak

I r ilt hadden on Lu plekken
mnar n et OlD over de land
Il t '91'~ mussel en zeker
!,en Mn de ReilenDg "een
te IV rden eo dit W&8 wel

I [ r ~ t i! ol heden

EEN GE" AANDE KOMEET G~ZIE~

oeRT LO~DEN J LIJ -De D f at I ve.
nr TUt ..t H h den morgen door len tw('e~ n

r V311 de g 8 Y.dr08" oon ,('rondcls I' e
k 1eE't IR gene 1 De hoogte cr van te half \ f
v III W'lS omt ent 13 gra l('n JO wl!1uten VRn lJ
Z n '" S III n ol trent 40 graden SO m nut n
te I w st noOI I west<>n ,; lil dat sterrE'nl Id

BERIGTE~ , L" DE DIAMANTV~LDF.N

,
de stJkkeu Z Jl OU8 ter ! I

- De U 11 rns I f ZIJ vCRhgt d Ran lacht ol
Itt Il Isbru k Ol bn den III de VIUgE'rsmet spu
I c\\ eLben t \f·rhmdel Verleden week I lStC
cell d nsh e SJI te Ge!<iPTIlweder bet II Idde! t c
II ct het tr mg g , 19 dat le v I gu t'n dRil 1'3
I g hel'! I al 1 nessel J k OPZ\\ ol De v1Ilgn
moe~t ten spoedigste w nlen afgezet d ar he
m( 8J{' andEIS zéker san bloedverg fhgmg zou ZIJn

( I \" 1)"( If I 2 J J 1SB3
"elEel IV "\ pud eu Broe Ier III den He r

KAAPKOLONIE

1-1 \ \IH \\F. TAK' A",-;DE~ BO~'n EN
IUERE~ 'El{}E:\IGI~G

J! I \II.ur"T H>SCHE LIBELZAAK

C 1j1\ \H UI"Till :lu Jl'XIJ -De Solhclwur
Ul rua.l b~cft heden morp ~eu.d gemaakt dat

1<1 0
o
o
U
U
l
()

U
1 ~

n
()

G
ti

" I J U
;_s 17 6
l, r- (i

~g
]; '10 0
U 1 ~



, -

.' ,

I '
I,

-o
13d!
eBa
maa

B
0DI4!
mjdl

,Jf._-~-J.J "B 0~Q__-- .

PUBLIEKE VERKOOPING.

- .

HET -O!IHEJNEN DRAAD, ENZ.
Zeitung fur Slid
Verlag 'ulI Braun, :Uie" :
CAPSTADT

CALVINIA.
DeutschePUBLIEK~~ .YE [{OOPI~G

VA S
SB.AW,
IJzer- ell C.mh(~illillgsdl·aad_
ENGELA'ND,

J 0 S'--.t~.J
rOI~kslti:·c. ,

SHE}~FIELD,

E. TI.\V A'f_E I{Jl EYE lt
! GOtrV.ERNEME..~TS LANDMtTta.

.. Du .Cttpillod" bat sich SDI" Anf~~ Ill'-! Adres: Onder bezorzinr- van
macbt, die Intert"88#'n fler .teutscner! .'\r'SINjJ,.,- i e- 0

in SiiJ-.Af,i!ia nach KrafteD za verfirettm, eiue Den Heer A, J • VAN nl!:E -' E N
eng.ere VerbillduDg der 1 entsohen npter einan- ulvinia. I.

der herbeisnfiihren nnd sie von allen' wichti~en
Vorgiingen im MatteNaude nud al~n iibrigen
Staaten durcb sorgïaltige Bericbtierst.attuug
zu beDachrichtigen. Aafsiiue ana. dem Ge.
biese der Vol k. wir tbscbaft, unterbaltende
and belebrende Mittbeilungen, .Romane nud I OPGERIGT SEPT. l8.):!, '
F,nahlun~n sohliessen sioh den polirieches INomina.al Kapitaal... ... £. 414ab
B..richten an. • Opbeta.ald Kapita&! 13'810
AbonDemeDtspreis: ~er _3 AIo~ate 6 sb.' Reservefonds ... 11:810

- 6 Monate Il ab. - jahrlich l' PfJ. St. _
priillamerando. DIRECTEUREN:
Inserst-Preise : Ei'iillpalti~ per Zoll 2sh 6d Wel-Ed Heer p, C, LIt ROUX,Voor1itter.

nnd doppelspaltig 5 sh. - Hei :atebendell" P_ J_ MALHERBE, G_.n_
Anwig.tln Ra ba tt von 5, 10 resp.; 15% be " "A, J. \tARAIS, J,zn.
3, 6 resp. l2monatlichen Anzeigen. . "" SEB.".:.Ui NIEKRHR.
Probe-N ummern gratis und franco, " J, A. fIERX liA li L 1

" "J. J. Ml:'\NAAH, SElil.
tt G, J. MAL'lEH.13E.

P. n. DI VILLE.
., "I'. J H(;GO, 1',In

De HRnh ge.ft Ht'IItell 0.., Vaste D, posiu btt
~ariel te worden vernomen ten Lare" hnlo;e.

l'e Directeuren "erlC-uer, II Ma,nd.g8 'n Do".
d("dags, 'limorgt'n6te',lOurt',om0rer Appliea'u
voor Utseon lote besl i88( n.

AQ!';!lT, KAAPSTAD:
Zuid Afrikaansche Dank .

J. J. F, LK HOUX, Ka .. ier.

J_
f

1>cuek uud

De
TI

TU

leer Kostbare Vas te,
III

ran
-LOSSE GOEDEREN. Losse Goederen,~ cia lDaolftllten Boedel van LAURElfS

. 1.de JOliG WOUDBDG, BJjka1~.

DBONDBRGETEBKENDE ZA..LPUBLlEK
, D01ilN VBRKOOPEN

,Qp Donderdag, 12 Julij as, DE ONDERGE'l'EESENDF, T.oc)rne-

I. tTPIII KOBTB I IB 'Pn'D, . nemens zijn de zi 1h: van har~ be-
JLDJ. 4.Il.D.!ltZ alommeringen te ontdoen; beeft de beeren

.M.,tdu.ropetaandLacbtigWOONBl!IS, v~ M.4llN & CILLIIIl8 gelas:t publiek te vl,r-
lII8D van alle gemakken. en andere BaJteogeboJl- koepen op bovengemelden tijd en datnm,
..... beJeDd ciOO1' .een g~ atok Taiogron,t, d volg' ende VASTE en :!LOSSE GOEDE-
IlepJut met aIlerJel IIOOrten Tan VMleh~boomeD. ~~ ,
Bet Eigendom is wegenll deaselfB ligging bij RuN.
~nheid gHCbikt Yoor eenige Besigheid.

II. WINKEL-GOIDEREN, -
Bestaaode ait een groote hoeveel beid van alle

..men NEGOTIE-, SMEER- eo DLIKW A.
•• N.

m. lI1T GEWOn ASSORTIMENT HUI 8-
){EUBELE~.

.8eataande uii Kasteo, Ledekaoten, Stoelen,
'l'af&iIa, Glu- mAardewerk, Keukengereedschap,
..., ens. -

!:INDELIJK:
JJ.. Ioaolrenta BLIKSLAGERS GEREED.

SCHAP; en wat er meer ten Verkoop al
"O.nkD aangebodeo.

FABIlIKAN~ v~n Ali(8lo()r, ~i\II. ~er. -n f)':'ldll-!i.i '.~',..[,:(, n ·.,pNrt,ell, H'lr.l-D,St"Jell etlilzer~n
})raaJk<tllnl(eu, Gej(al., JUhl"drJe I>ru-iitIlUlng4. BiUUJ6matl:lderJ, JtopHeu RaaIl.koorJ,m Ver

vuerbareStaleo Tra<aw.ys, W"g •.na én Mic"ineri~ en W'eiall 711nelke lO~rt, &00.1. die op de Diamant
relden' gebruikt "ordtn (liia de bijzon Iere Katalogus), enz., ena.

, DR NIEUW.~ I~GI~'·OEnD.~ DR.lADJlEINING.
EER STE PRIJ S .

Kaapstadsche ']_"entoQnstellingvan Landbouw,
1 8 8 2 en J 8 8 3.

oP' i
Z!'I'URDAG, ,. J~LIJ lSS;J,
. TEN 10 URE 'S MPRGENS.

-
PAARL.

I. VASTGOED :
zijnde ZEKER ERF, gelegfln in de Mal-
herbestraat, bevattende gl'qot WOONHUIS
met dubbele verdieping, onder ijzeren dak,
met Stal, Wagel;lhnis, enz. i .

De Toin is beplant met een Praohtigen
VHUCHTENBOORD eo WIJNGAARD.

Dit is zeker een van de ~ANG~NAAM-
STE WONINGEN IN H~T DORP, en daar
het .zoowel hekend is, ia -terdere omschrij-
ving onnoodig. :

II. LOSGOED:

VERHUISD.
I.HORAK DE VILLIERS.

PROCUJU!UR, NOTAIUS, TRA~SPORT
BEZORGER. ens., van de St. Oeor~e-atraat
naar het Geboow der KAAPSCHE HANDELS-
BANK. ' _

"

De Standaard8 zijn VBII Hoek- 'pn T-I~aer .,olgeDI een gebeel nienw princip~ gematikt, Ve Standaard
i. puntig Mln éen hilt en wordt twes ~t 111 dm grond gedreven, zoodat deselve leer .... t .tut_ In plaah
dat. er een rnnrljl.t in het IJltr Ill'slagell is en bet IJler:1raad daardoor getrpkkeó wo.rdt,wa.rdoor er te-I
wrrk ~D..etseheidene handen vereisebt worden om den Standaard regt op te heuden, II h.t gat er door ge-
Ilagen ,le een Iple~t, zooale uit de. terkeniIIr blijkt, eoedut d~ S~;'P"g of de Drnad eenv_~u-lighf'boe(t af.:e.
wooden te worden 'ot de len~t. (lie wen op bet t-rrein noodlg hed!, ws ams deze op rlln plaAts g.elpgd en
aana-tfpkken worJt. Wauneer :'u de draad goed ge_pllnn"n il, ~ordt hij op rijn plaats genouden door een
sleutel ol wig, welke Ylist worolt o.:t~lal{.D.waardo?r de D.rII,adDiet alleen volkomen ge8pan!len wordt ge-
houden, mailr ook de Stlln1aaroi bhJft op deze w IJI8 vriJ en geheel rl'gtop stun en kan niet nrlchofeu
.otd.o door bet vee, dat er sich tellen aauschuurt, _.

Er ~ijn aan elit stelsel nog audere g"~B !)()ordeelen verboDddn. Er 18 gee~ geUar voor ~et breken der
voelBIukken, betzij hij het nr voer, hcteij bl] bet vastmak .•n, en all. materialeu ku~nen In veel ~Ielnur
bestek worelen verpakt, terwijl de Staodurde reel ,t"kw ZIJn dan de platte IJzeren StandaarJl, die veel
grooter jrf'wil(t hebben. _ _

De Sta ..dards zijn li x li x t, op Vier ,.Irds vnn elkaar gepla.tst, en de Draad IS de beste Gpj!;all8
niseerde Kabel Iherdraad, 4 of {J maal gevlocbtell i de toplijn hrdt de dikte nh No.. 4 j ~e ond-rste
Draden hebbell die van ,No. 6. De hovengenoemde Omhein ing is de but~ "" de doeJmat'!llie die tot nog tOB

i. ingevoerd, en daar 1111.8 op zij n pil:cn fabriek gemaakt is, kan de maker dell ()ra.a(en toebehooren teRen
buitengewoon lage pnj=r. t. koop eanhevaren. ..

Voor pr ijreu, cirku iaires eli katalogussen rlo~men aanzeek bIJ:

T. J. SIMEY, Adderleystra.a.t, Ka.a.pstad, en 11emingstra.a.t,c Port ~l~abeth.
Eenilo("geet voor JonN SUA.W in Zuid Afrika eo in wiens Ma~aziin mon.tera knnr::en b-allgtl~d word.n .

IN ZAKE DE KAAPSCHE HANDELS-
BANK <IN LIQUIDATIll). •Het gewol'e aasortimen]; nUISRA.AD,

zooals Voorkamer, Slaapkamer en ~etka-
.0 • 'Ir S ZAL GEGEVJ:X mer Meubelen, bestaande nit: Mahoniehou-

. ten Kasten, .Aanzet-, Rende, Kleed. en
WOaDE.. W88chtafelB; een stel Voodrksmer- een do.

Eetkamer Stoelen, een Piano, IJzeren en
andere Ledikanten, Bedden en Beddegoed,
Soflls, Naaimachines, ens, ,nz.

Keukengereedschap ZOOIl.S: Bakkist, Pot-
tenbank, Ketels, Pannen, iPotten en .een

STE L L E N BOS 0 H. ::rJ~~~andere Goederen; te veel om te

EEN PUBLIEKEBIJEENKOMST ZAT U R D A-G, 7 ~ULIJ 1883.
van de Leden van het STELLEN· Wed. F. W. MUNTINGH'

~ENBOSSCHE LANDBOUW. GE- Vendu-kantoor, Kerkstraat,
~OOTSCHAP zal gehouden worden, Wellington,29 Junij 1883.

OP Malan &Celliers, {\..fslagers.

Weatelijke Provincie Spoorweg.
HIERBIJ geschiedt kennisge~ing dat

de Oproeping van TieQ Ponden
Sterling per Aandeel, die de OfficieeIe
Likwidateuren gemagtigd zijn te doen,
betaalbaar is aan het ba.nkgebouw als
volgt, te weten :-£2 per maand gedu-
rende de eerste Vier maanden en £1

If

per maand gedurende de ~aarop vol-I
gende Twee maanden, op leder Aan-
deel; zijnde het Eerste Paaiment be-
taalbaar op den EERSTEN DAG van
.r.':':'UUU AIUJ,

W. E. MOORE,
Prokureur voor de Officieele

Likwidateuren.

TIJDTAFEL VAN AF 14 MEI 1&83,

Verlroóping te beginnen om 10 ure v.m.
P. J. BOSMAN,

Eenig Curator.
Stellenbosch,28 Junij 1883.

HOOFDLIJN-.KA_A.PSTAD NAAR ncroRU
WEST. li

IIEEN,
8 TAT ION S,

._-------,-
Vertrek van v.m. n.m,

IUapstad S-O 3-45
Papendorp 8-~ 350
Zoutrivier . _ 8'12 3'57
Maitland 1j'j(J 4'1
Durban weg __ 8-jO 4'32
Kuilsrivier U-O 4-..5
Eersterivier 9-18 05'3
Lynedoch - _ (1-29 ,5'H
Vrcdcnburg . , - _ _ 9-;j~ 5-22
BOlHJUillSHek (haltplaate 9-45 j-;)\)'

Stellenbosch (j·.55 5-42
Muldersvlei Junction __ lO-Ill 6'2
Klapmuts __ I(I-;);J 6-H
Paarl . _ 10-56 ti-3~
Ladygreybrug __ 11-0 1i-4;

b W eliington _. Il -35 ~-20
Hermon ,_ . _12-ltin,Ill, b-13
Piquetbergweg _ __ 12-':'2 ~-,)3
TulhagLweg . _ 1-12 !i-15
Cerl'sweg I-iJ() 9-55
RCl'ederi,ier 2-18 10-25
Goudiniweg :t- .. ; 10'56

bAankolUst Worcester ., __ 3-1'2 11-~5
Vertrek do, 3':lO II -..0

Hexrivier ,. 4-10 12-32v.mi
Hexrivier Oost. 4-.'}0· 1'10
'I'rianglo __ 6'25: 2'45

h Touwsrivier i-"5 . 4-0
Constable __ 1l-6:.! á-lO
Matjesfontcin __ __10-6 ' 6-25
Buffelsl-i,ior __11'10 ,j-35

b Grootfontein __ . _ I2.)()v.m. 9-30
a Bloedrivier (haltpla.ats) __ 1'46 10-25

PrinRAlbertweg __ 2·.w ill'15
b Fra~('Tburgweg 4'25 1~-55n.mI
a lïtkijk (haltpla.ats) __ 4-W i 1-20
Letjl,.bot;Cb . . 5-W, 2-15

bAankolllst B~'aufort West ;':.10 ,a-~5
Vertrek do, 7-40 ~-O

Rhf'Dosterkop (haltplaal.!! H'(}6 - 5-20
Nelspoort __ 9'W ' 6'14
Drie Zust"rs (haltpla.ats) .. lI'lU i-3~
Mu.rraysburgweg (do,) .12'13u.m. 8-39

Aankomst \~ct(J~i~ Westweg l-I_O~ __ ~

b
te
be
te

DaISAACS ac,CO.
HEBBEN PAS ONTVANGEN

Per "CyJ·eoe,""NorhaUICastle" eo "Jessie, ),
261 I(ISTEN HUISRAAD,

MORGEN WOENSDAG.
OM 11 UUR.

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
bet departement van den Minister van
Kroonlanderijen en Publieke Werken,
zoo als de Wetgevende magi: zal be.
slissen.

d.EXECUTEURS~AMER.

PlJBLIEI(E VERKOOPING
.:....'TSBERIGT, No, (),~, 1883,

1 den Thesaurier der Kolonie,
aapsiad, Kaap de Guede UIfOp,

19 Juni]; 1883,
T o s VOOR GOUVEHNEME.rn::s EF· I

EKTEN ONDER DE VOOHSCHRIF.
TEN VAN ()J<~ KAA P !lE GOlWE HOOP
ALGKMEENE LE'ENINO~WET', 1881,

OE Regf'ring van nl' Kolonie vali ~e Kaap
de Goede Hoop v.al tenders inwachten

tot niet later dan 12 uur 's miJtiags op WOért8.
da~. den 18den' Jnlij 1883, Voor Gonvernemellts
Effekten, tt! worden uitgereik t kracbtens de
voorschriften van de W etteu NOB. 17 eli 19 vaD
1881. genaamd respectievelijk:-
"£Je Kowie HaV'en Leening'\"et 1881_ .. £40,000
"De Telegra..f Leening- Wet, 1881 ... £~O,358

VAN

Kostbaar V&stgoed
IN DI SUD

W()RCESTER.
Die zij nu te K.oop aanbieden tegen PdJzen die een snellen Ver-
koop zullen waarborgen, ten elade plaats te ma.keJl voor verdere
groote Bezendingen die eentdaags worden verwacht.

ZIJ HE.HBEN OOK TE K OOP
EEN BIJZONDER

GROO'f j~N VOORR1\-A D

KOLONIALE MEU 8 EL EN,

bij

NI
G. L. MEIRING,

Secretaris. In den Insolventen Boedel' van JOHAN-
NES HENDRIK H~IG.AAN KOMEN LOOPEN

OP de Plaata "DRIEFONTEIN," KOE-
BERG, 3 KOKIJEN, 2 Vale en 1 &ode.

n. Vale lijn beide" stompoor" eD de Ronde
ilgemerU met een gat in het regteroor.

De Eigenaar kao deselve terug bekomen op
aanzoek bij den Ondergeteekende, mita betaIeD-
cl. de koeten.

DE OndergeteeleDden zulle~ in hunne hoe-
danigheid van Gezamedlijke Curatoren

in bovengemelden lt 801 venten :Boedel, Pu bliek
doen V e~koopen op

Vrijdag,13 Julij aanst.,
TEN 10'30 's )(ORO!NS,

1. ZEKER WOONHUIs VAN l1:EN V~;R-
DIEPING, onder galvat:),isch ijzeren dak, ge"
legen in de Kerkstraat, Worcej!ter, bevattende
raimen Winkel, Zes Kamers,. Keuken, evz_,
met een stuk Toingrond er achter.

2_ ZEKER WUONHUIS VAN DUBBELE
VERDIEPING, gehecht aao het vO:lrmelde,
onder galvanisch ijzeren dak, ,bevattende Elf
Kamers, met een Pakhais ond~r rieten dak er
na8st, en ecn stuk Tuingrond er achter.

3. ZEKER PAKHUIS, gelegen ala boven,
met een BtUIt Grond er naa!\t. waarop een
fonJameDt voor een Haia met Ze8 Kamera ge-
legd is, tezamen met een stuk :Tuingrond 'an
achteren. .

B.
o..

Doot
'-to0;.,' _

c;,-_ OV
UDal
1011

Totale som a.im Tender onderrorpen £04,358
iLJtercst t.e drl\gen tegen den koers van vijf
ponden (£5) per cent_ per jIlar, b('bUll~~r half
jaarlijks. op den Ui :cn April eu 15den Octoher
in elk jaar, aau de Thesan,-ie te Kaapslild_ IJe
iuterl'st, te word{'n gebrllgt op de rek81tlllg der
A Igewt'ene Ir.komstelI "au de K olouie, ZIlI op'
loopen op ne bedr:lg{'[1 der geaccepteerde Ten· i
rlers l"an af den dat{ (Jf dagen WAArop zij nlln de
Tbesanrie of bet Kanloo,' van een Civielen
Commissaris wodcll inbelaald,

Zij dlO Tenrlers inzenden moeten ill hanne I
Tenders IIpecifioeren :_

1_ Het bedrAg der pffekten wllarvoor ~e.
tenccl'd wordt., voluit geschreven en in
cijfer!!,

2. De Koers per £100 die zij aanbieden te
geven_

3, Den datnm waarop zij aanbieden het
bedrag vaD bnu Tenders in te betalen.
of de dagen waarop zij aanbil'deD bet-
zelve bij wijLe van paaijen in te betaIon.

4_ Do pl!lats WRar zij de betalingen willen
doeD. betzij aan de Tbesanrie to Kaap.
8tad dSIl wel t~n Kantore Van den
Civielen Commissari8 elders in de Kolo.
Die.

De Tenden te worden geri.gt aan de~ Con.
troleur tlll Auditenr.Gelleraal, en gemerkt op
den om81ag .. Tender voor Gouvernemerlll!
Effekten " en elke Ten Jer moet bevatten den
vollen voorr.aalll en de van, zoowel ats het
ad rps, van den persoon die dpn Tl'lIder iowndt,
en moet zijn geleekcncl door deu inzender of
.lions beboorlijk aan~ ..steldeo Agent of Agellteo_

De Regel ing beboudt zich het regt om
~nigpn tender in Eijn geheel of gedeeltelijk
aan te nemen of af te wijzen.

, C. W, BUTTON,
Thesllnrier der Kolon ie.

2.5 Junij 1883,
H. C. DREYER. Van Superieure Kwaliteit, gemaakt In Eur~peesphen StiJl, die

zij kunnen Verkoopen tegen aanmerkelijk mlnd~r, dan de prijs
vaD Ingevoerde Artikelen van Inferieure kwaliteit. '.

liet B.aaplche I'ubllek eD Bezoekers worden ve~zocht de Uit-
gebreide Toonkamers en I'abriek te komen bezigtIgen, en behoe-
veDDiet bevreesd te zijn van met verzoeken om te Ko.pen te worden
lutig gevallen, zullende aan leder die het EtabUss.,ment met een
bezoek beguDstigt de meest mogelijke atten.tie be.-.ezen worden..
ZIJ die belang stellen in den voorultgang van KoloDlale Industrie
zll11en'f'oorhun bezoek ten Velle beloond worden. , I

N.B.-De kwaliteit vall elk Artikel
wordt gewaarborgd.

Alll

SHERIFF'~S SALES.
DlSTIU(.,'T OF BEAUFORT WEST.

1 I 2
:--1--
, v_m, I •. m.

Vertrék Victoria· Westweg ~-;)0 ; I-ZO
Murraysburgweg (haltp!.) 5-,jO I 2-18
Drie Zust{'r~ (do_) __' 6'52 ' 3-20
Nelspoort. _ .. . _ " 8-8 ~'35
Rhenosterkop (hllltpla.a.t8), 8-5,) 5-22

bAankollIst Beaufort Welft ]0'0 6'ZO
Vertrek Beaufort West _ . ,]0'15 6-40

Letjesb08Ch . _ . . 11-35 8-0
a Uitkijk (haltpla.a.ts) . JZ-25n.mi S-,jó
b F~Aerburgweg . i I-? I !l'~O
Pnns Albertweg _ .. ,:2 -,JO ,Jh

a Bloedrivier (haltplll.ate) '. 3-:'?3 ;II'5ó
b Grootfontein '. 4 -30 II 1-0 v.m;

Duffelsri vier __ ()·O 2 -:lO
Matjesfontcin _.' i'20 3-40
Comtable - _ i 11'50 15-5

b Touwsrivier __:10-15 6':J()

Triangle __ .. II -:20 ~-3ó
Hf'xri\ier Oost. I':! v_mi ("05
Hexrivi ..r _ 1':2;) i (l'2S

bAankolllst Worcester 2-]0 ilO'lj
Vertrek, _ do. _, __ 2-:2.i pO'~O

Goudimweg 2'[Jó ilO-aS
Breedcrivier 3-25 111-Z6
Ceresweg . _ 3'55 IJ} -55
Tulbaghweg __ 4'27 ,IZ-33n.m
Piquetbergweg_. __ 4'50 ;12.'>6
Hermon _.• 5'26 ! 1-30

b Wellington __ (i'20 I' 2-2~
Ladygreybrug _. 6'40 ;-4~
Paarl _" , " 6'52 2-61
Klapmul.!! " _. " _, i-13 /3-IS
Muldersvlei Junction 7'26 3-;Jl
Rtellenhoach .. .. . _ i'48 3-62
Bosman's Hek (haltplaata) i'53 3-57
Vredenburg .,' 8'3 i 4-6
Lynedoch. , 8'10 I i-13
EerstRrivier .. : 8'22 ·4'26
Kuilsrivier __ fI-;J9 4'46
Durbanweg __ 8-5~ 5'0
Maitland 9-16 5'22
Zoutrivier . fl'2b 5-:1I
Papendorp _. ,,9-:;19 5-35

Aankomst KaaPB~ 9-35 i 5-40
MALl!ESBURYSCHE TAKLIJN

ID the SuitbetwaenJoHANNlUI PaTJlUS ULllICH,Plain-
iliF, and AlcDRua G. RXYNOLDS,DdendaDt.r ~xfeution of the J adgmeot ol tbe Snpreme
Coun iDtbe ,bo.e Sail,,, 181. will be b"ld at

ufort W.t, OD Thar.day, tbe 5tb day ol Joly,
l883,Ql the followin" fb. :-1 lpan Mille Harn""

JAliES M. CROSBY.
Higb Sberi6.

A. W. BROOKSMIryI, Secretaris

DiJl
liD
bep
~nlHigh Sh~r. OftiCfl,

29t.h Jane, 1883.

Bonus zal gegeven: worden.
ALEX. BROWN,' } Gez.-
F. J. BROERS, Curatoreo.

~E VOS & THERON, Afslagers.
ONDERLINGE lUATSOllAPPIJ

"

IIDISTRIKT BEAUFORT WEST.

ID ZUe t_heu JOJIIAJOrJfJt8PxTJlUSULJlICH,Eiacher,
fu.Á..JIID.aDaG. REY!lOLD8,Verweerder.

IN:Executie no Gewijede nil hel Hoog Gerep
~of in de boYeDgemelde lAak, aal Verkooping

"onleo gebouden te Beaufort Weet, op Donderdag,
Mo 6dea Jlllij 1883,vlD bet volgende, aam. :-1 .paD
TlIÏgen foor Muileaela.

lAMES M. CROSBY,
OpperbaJjaw.

UN

D. I S A A C S & CO.,
88,90 EN 921ANGE~IAI{t(11STRAAT.

COMMERCIE..fj;LE

Zee· en Brandassurantiemaatschappij.
OI'GEalGT 185S.

Ingeschreven Kapitaal, £50,000; F:ondsen
belegd, £58,000; Verliezen alre~ds

betaald, £115~()OO,
ti

LEVENSVERZEKERING
CM U T U A L)

Kantoor yan deo Opperbaljuw,
291ten Junij 1883. U

dat
oud,
mRt
1lit c
bekc
alag
l'en:

Westelijke Provincie Bank. VAN

De Kaap de Goed~ Hoop.
BiRIGT AAN LEDEN.

Jaarlijksche Algemeene Vergadering.

WORDT bij dele kennis gegeveu dat de
Jaarlijkache Algemeene Vergaperïng Tan

Deelhebbers sal gehouden worden - HIERBIJ geschiedt kennisge~iDg krachtens
de akte van OvereenkomlIt d~r Maataohap_

pij. dat de ACHT.EN-DERTIQSTE JAAlL-
LIJKSCHE ALGEMEENE VEaGAVERING
zal gehouden worden, op

MAANDAG, 6 AUGUSTUSA.S.,
TflN 12 URE 'S MIDDAGS,

In de Zaal der Maatschappij; met het doel

om een Rekening en Staat van de ungelegell S'. N PON DERheden en zaken ~er Maatsch&pp~j, gemaakt tot ' , •.•.. J
31 Mei 1883, te ontvangen j om drie Direk- • _ .
k!uren te kiezen in de plaats Tan de áftredende,
alllOOkvoor de aanstelliug van twee Auditenreil, ., DE II

eno:::e:~~~i:15:~:~~;~~:i;vandeakte:TTo' oper van Strul·svedereo
~~~r~~::k~~st3 ~~r~~a~!;!J:~, Z~ól~:IB: ,.D. i , "
Dominaties inwachten om de Vakdore aan te B' 1

vullen veroorzaakt door het ?ij ~urtwisseling urmesters Chambers Adderle,T$traat,
aftredeu van de volgende Dlrekteureo, Dame- 'J
lijk:-De H~ren AR~~RSB,MuRIBoli en MANUEL,' KAAPsrl'ADdIe alle herkIesbaar zIJn. ' ,

' Op last der Direktie.

J. C. GlE,
13e<:retaris.

OP MAANDAG, 16 JULIJ A.s.,
'S MORGENS TEN 10 URE,

om van Directelll'81l Rapport te ontvangen
~r bet jaar, eindigende 30 dezer, het bedrag
Tan Dirideod te bepaleD, en drie Directeuren te
kiesen in PJaata van de Wel_Ed.! Heeren T.
'Booa,8r., Jc. J. DU PL&88IS, C.D., ea JACS. P.
TKIBOJI, die aftreden, één van welke weder ver.~'-'i&

op Jut van Directeuren,
B. P. DO PLESSIS,

Kaesier.

ADVERTENTIE.ZEE- en BRANDAS8URANTIEN van alle soorten dagelijks tegen
loopende prijzen aangenomen. l

PROMPTE EN LIBERALE BETALING. BENOODIGD, Een adsistent Onderwij-
zer voor de Tweede Klas Gouverne.

ments·JongeDsschOOI te SOM E H SET
WEST.-Salaris ~75per jaar.-Aanwekep met
geluigscb:,iften zullen iDgewacht worden door
den Oodergeteektlnde tot op 31 J nlij aanstaande.

HENRY MORKEL,
Secretaris.

K~pstad. Junij 1883.

Soml'rset We@t,
26 Junij 1883. : n,IlI'

: 5-(1
~ 5' I 'i
. 1l-23

Aling, RN
Aruet, AP
Blignaut, P J
BriDk, LJ
Bohlman, J H L
Derben. C
Hugo, Gab J
!!ugo, H J
Herbet, 11' A
Hemmel, MD
Horak, DG
Louw, A J, Jan m
Leonarda Louis
Louw, Tob J A m
KalM, Jaoob D
KoU, P de Villierll
JIalherbe, W D
Karaia, Jac 11'
Karaia, J S, D m
Jlarais, JJ, D m
Jla.raia, D Jf, D m
~/8LAm
1Ioll, UGlDeJÏs
~/B
~,8V'nUl,.11

HEEN. v.m.
Vertrek Durb&nweg __ 8-á5

Kraaifoutein . , ,_ 9,42
Klipheuvel " __10-18
Kalabaslrraal ., _, __10'53 . 1)'56

-'---~------ a Abbotsdale (h&ltplaata)" 11-16 i-18

EENE ONDEU.WIJ~EItE'3 BENOODIGD Aan.komstMalmesbury __1l'2,S__ ;_;_'~_'J_
voor de VerJe KIIl8lle Pnblieke School te TEliCO. r T,m. ! n,m.

Vertrek van Malm!'8bury .• ! 6-.30 i 2'10Dasklip, die bekwaam is grondig ollderwijs te a Abbotadal!' (haltplaat8). 1l-31l : Z-IA
geven in de Hollaódscbe on Engel8cbe T~len_ Kalabaskraal i-8 :Hi
-Salaris £GO por jaar. Klipheuvel _. i-~3' 321

Aanzoeken, . vet:gezeld van Goede Ge~nig- Kraaifontoin, . .. 8'20K t h t 'h I' d ft d' hooO'ste schriften. zullen door deu Ondergeteekende Aankomst Durbanweg .. ,_ 8-42
OOP' e g~ ee e Jaar oor en gee é worden ingewacht tot op den 16 JULIJ ~nst,. Waar letter a !!taat. houdt de trein alleen op

'i, Mark'tpr·I'·zen.' M.. MOSTER:r, V.D_M. ahi er pa.888giers zijn die in of uit den trein will6ll
V oonntter cn ScrIba der !gaan.

-------------.;._----- I Schoolcommi88ie. I Waar letter b staat, kan !hen ververschingen

H. Á. BAM, JUNIOR S III R'U. I S V 'E DE 'R''.EN I. Porter~il~e~ 2~_~nij~_1883.~._,. Iko~:nZaturdagsmorgen heentrein blijft over or
' ... )JE H.t<;ER IBeaufort tot Maandag morgen, en de namiddag

~1f~~~~:P:~~\T~::;~:~REN FRE~DElR-1 IC'I{ N SALA~IA'NT G. MONTGOM£RYWAlKER, 1~:r:·~::EF.l:~~;~
llJ. WOL, VELLEN, GRAAN; BRANDE: . . I' li. ....'" Prukurt'r", Notaris eDTrants1)Ortbezo~ger I~eg ~t Hcrmc;m alleen aan ab er ~en; DJO

WIJN en ALGEMEE.NE PRODUKTEN. ...:0 TEL L E N BOS C H rue ~t'of m willen gaan, en l~pt dan ria KrsaJ-

Da Ilorglluldige bereiding en Verkoop vaT! KOOPER l' AN' srrRUISVE;'D·EREN ._, . 1-~t::ria=we!-la~da~e~7~~~~1;t':S
. - J • . :,' I IJ J ZOER Beaufort over tot Zondag avond. De narniddA.g

trutsvr:ueren t8 mijneSpeci'aliteif. 1 .

/ . I Is gereed de ! oogste l\larktpr~j zen te gev;envoor I • .: ' Itreinen heen én teru~ nemen 3de k.laase p&l!&&g1CN

. . PI'okureur, NotafIs en T.ransDorthezorusl' ! alleen tus8Chen Wellmgt g en Kaapstad op, .KUNTANTEN VOORGESCHOTEN OPEENHz! alle Soorten van Struisvederen. K.A.NI'OOBVAN DB b J ~~ __ -;;-,

.Promp~en,ing. I AdJ.e4:-1. L. BBN3USAN·& 60., KaatoelJtraat, KaaDlltad. ZUID=-~N N!"j:~RIEN",. G,Jnk~:,;:,r:;;:!r.~;;;;,~ •.

II,...o
clea,
OirkI

Ol--eD 'v
OYer;

W"telij~e ProviDcie Bank,
Paarl, 16 Juoij 1883.

Lijlt van Deelhebbers in de Westelijke
Provincie Bank, verkiesbaar voor

Directeuren
Ple88i8: J H du
Pl-u, B P du sr
Pleseie, Jc J du, C m
Pl-u, D J du, D m
Boos, J AJ
Roos, T sr
Retief, 11' JP
Rozemweig, A E.
Richerdt, T B
Ro8llOuw, J de Vs
Roux, J P
Spuy, 8tephs J 'YBJl der
Sehoonberg, M E
Theron, Jac P
Toit, G J-du, Em
Toit, D A du
Toit, D F du, D F m
Villien, P J de, P J m
Villien, J H de, C C Am
Villien, C C A de sr
VUllen, J R de
Villien, J J de, A P zu
Villien, J D de, J D m
Wicht,J C
Wall, G V&D de
Widlt, J JJ'

CITO, C~TO.

Kaapeta., 21 Janij 1883.
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