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-- ,wELLING~rON.
200 Groote Vette J:S~ri.. en Jonge

OlSen en Koeijen~ ,
---i

Op Vrijdag. ,6 J~lij aenst.,
ZULLEN honoRemelde Ouen en Kóeijen

publiek: wordeo Terkocjb' ~oi~ de ~kt·
kraal. Onder de Jonge otse1i zijn .r Ter.
scheidere kleul'IIp&~De", de .ttdach~ l'~n' Jief·
bt"bbera wel waardig. oe .Bciee~n sijn ;ilJ nit- '
muo&eDde oonditie, en wOrde, ~pgebtag~ door rnBBDERS aan den Ondergeteekende '&eadrea~erd lUDen inge-
deo welbekendera i ' ,.L. wacht worden • :

WeUin!ff.on,261un~~3J ~OUXi!Sa. 'T" OT DEN lSTEN AUGUST,USi,. AANST.
J. FRED. PENTZ 4' OOf, !A"lagd'fl.

Z. A. Associatie.
, ! ~~ 1

, ' I

VERKOO~ING
V.lN, I'

q
Aaudeelen ('u Sch",~brievell.
In 'den Boedel van wijlen den Wel-Ed. P.

HOFSTEDE HIDDmGH.

DEEL 53·.

N.
MAILDIBNST

lle Stoombootmaataebappij "UNION"
(uLI.nUaD). '

, De "toombooten de .. r Ma~appij nrtr.k_
un RIl K.. ".ta.l Daar

ENGELAND,
Tia .MADJdRA, om den anderen DINGSlJAG,
te ST. HELKNA. en A.SCENSION ' .. nJeg-
~cifl op. bepaalde tuuoben&ijcJen.
0. de Veenien Dagen 08Il &ba Boot $u.

Nb_ de JlaalbooteD 'in. .'.
PRETORIA, Kapt. BA.INlI1UDO., Julij S.
ANGLIAN, Kapt. HORroll, 11 Julij.
MEXICAN, Kapt. CursLIT,17 ",ulij.
ARAB, Kapt. G:Bu-ru, 2!i J1W.
TROJAN, Kapt. G. L.uw .. , Si Julij.
TARTAR, Kapt. Tuvus, 14 Augu8tnl.

\ HR OK IUJSTtlAfBNS IN NtlT.u~
Vertrekken sij WEKFJLIJKS, I1a aankomst

'ln iedere Stoomboot 1'&UEDpJand.
Retourkaartjes wOrcWn uitgereikt tegen fer-

minderde Prijzen.
Voor Vracht of Pa.uage doe men aanzoek bij

de "Uaion" Maatschappij.
THOS. E. FULLER,

Direkteur.Genenal voor Znid.Afrika.

Naar A.lgoabaai,Oost Londen en Natal.
J)E Kon. MaaJstoomboot

'~ A 'tAB, E. T. GRInD,
~ R.N.R., Geaagyoerder ... l al.

boreD nrtrekken op Zaturdag aanat., 7 dezer,
ten 10 ure 'I morgens. Pasaagiera gelieYen aan
boord te gaan aao de Ooetkaai (Alfred Dok),
tegt'n dat udr.

Voor Vracht of Pauag& doe men aanzoek bij
de StoolIlboohnutscbappij Il Union." .

- Naar Mouelbaai, -Alpbaa( Ron en
Oost Londen.

DE KOB. M8alstoomboot
TROJAN, GIIOR08 LAR-

.U, G~zag'foerder, op of om·
trent den 5deo..1 ulij van Enge-

land verwácbt, zal als boven ,ertrekken na ont.
lasting barer K8apstadsche lading.

Voor Vracht of Passage Tervot'~e men sich
bij de Stoombootmaatschappij "Uolon."

liaar Port Natal, -Mosselbaai, Port Eliza-
beth en oost Londen aandoen.de alech:t.
omPaaaagien en de maila te lauden.

DE Kon. Maalstoomboot
....~,' 'A SIATIC, H. J. N.

I ~',':\.:>,~/HARIUSO!l, Gezagvoerder, zal
;:~ .:..'r-::.:~,"T". all boven vertrekken zoosp08-

dig mogelijk na aaDkolD8t ,aD de T ROJ AN vaD
EDgeiand.

Voor V racbt oC Pauage doe men aaDzoeIc bij
de 8ioombootmaaisehappij "Ubion."

DE Executeuren in bovengemelden
Boedel sullen doen Verkoopen,

op de STOEP van de KOOPMANS-
BEURS,

OpZaturdag, 14 dezer,
TEN 12 URE 'S MIDDAGS,

.De volgende A.andeelen en fkh1lldbrie"eD.:
10 Aandeeien in de Baksteen-: en

Kalkmaatschappij ,
23 Aandeeien in de Kaap de Goede

Hoop Gaslicht- Maatsbhappi j_.
34 Aandeeien indeZuid~frikaan8Che

Bank.
2 Aandeelen in de Executeurskamer

van Kaapstad. i

15 Aandeeien in de Nationale Bank
van den Oranje Vrijstaat.

100 Kaapstadsche Municipale Schuld-
brieven, ~50 ieder, iQt~re8t dra-
gende tegen .. 5 per ~nt. per jaar,
van af 1 Julij 1883. : .

6 Heiclelbergsche Municjpale Schuld-
brieven, van £200 ieder, met inte-
rest daarop tegen 7, per cent. per
jaar,van af 18 Feb. 1883, '

1 HeidelbergscbeMunicipaleSchuld_
brief van £100, met· interest
tegen 7 per cent. per-jaar, van af
18 Feb. 1883. , '

Il Beaufort: Westsche ! Municip4le
Schuldbrteven~van £1 QO ieder, met
interest tegen 6 per cent. per jaar,
van af 15 Januarij 1883.

A. DENIJS$EN,
Secretaris.

&\
ZOID-AFRlKA.AN~

AOldNKLIJKE MAILDIENST.
De cl Ctutle. Mail Packets" Mtlat,chappij •

DE Sklombooten dezer Linie vertrekken van
KaaJl8tad naar Londen om deo anderen

Dingad-.g, .ia Madeira en Plymouth. te
lint· Helenl eo Aacencion aanleggeude op
bepaalde tU88cbentijden.
Juli: IO.-GRANTULLY CASTLE, Kapt. C.

H. YOUNG.
Jf 24.,-DRUMJdOND CASTLE, Kapt. J.

Dr JUJ'RIIIII, R.N.&. .
.bg. 7.-NORBAM CASTLE. Kap'.A. WIN-

CRISTaB.
,. 21.-KINYA1Jt\S CASTLE, Kapt. J.

WJKCHIII'fI'.ll. ' ,

AN DD.80B & ']'4 tJklBON.
Aa-enten.

Kaapstad, Kerkplein,
2de Julij 1883. . ,

H. JONES " Co",;AFSJ,AGERS.

BENOODIGD
EEN HOOFDONDERWIJZER :VOOR DE

KERKSCHOOL TE KIMBERLEY. Pe
Onderwijaer moet in 't HOL LA NOS C H
Ond8nrijs kanDen geven. s.u.risc £300 per
jaar, ben.Yeos de gelden der A1'On~lIObool, die
d. Onderwijzer onder toezigt .....n het School.
comité zal houden. .Aanzoeken ~oeten g8lO0-
den worden naar den Ondergeteeléende,Tóór dén
laten"AUGUSTUS 1883. .

J. D. !K..l!ISTELL.
Kimberley, 28 J.nij 1883.

KENNNISGEVING.

DE HEER NICOLAAS-E. MOSTERT.van
Riebeekskaateel. beert hiermede •• Dnis

dat bij sijn Henptpaard ROYALTY, S jareD
oud, ruim 17 handen hoog en ge~rokkeD uihea
ingevoerde Road.ter bij eeo HollaDdecbe Merrie,
lI.it de hand te koop aanbiedt. .. Royalty" aiaa~
bekend ala een eerste klA8118 dekker, en ge-
llagt"'iister sal aan den Kooper wordeD gele-
verd.

N. E. MOSTERT. SHERIFF'S SALES..
DI8TRIOT OF TULBAGH.

jj De Girt"
Riebeek.kuteel, Malm_b1l!7.

I

la theBait bet weeD BUIllQ)PI"" IIU PL_ta,
PWDt.Ur, aDd P...... JACOBUI~ l:OJT, 1>eteq..
claot. :

IN ,xecuuoa of the J.d .... nt of the Stapre.,.
Ooart iD the above Bah, a eaJ'i will be held lit

Oer.., OD Friday, the l&h ~y ol July,:18881 of &lae
foUowin@', Tia. :-1 BrowD BonIe, :I. Saddle -.ail
Bridle. ! .

JAll.ES .M. ,OlWSBY,
~ipSlwi".,

OVERLFDEN,-Op de plaate Beneba,Aiberl
na eene liekte VBn slechts 8 dagen, op den

Udeo Junij 1883, ODI teeder geliefd Zoontje,
CBIUiTlU!I ALBBaTus VIlIT!B, oud J> jaren, S
mADden ea_9 dagen.

Boe bitter dit echeiden nn he~ ouderhart, is
0018 eenige troost het wederzien ,aaD gina.ehe
lijde Tan het graf, want

.. Vrome, Troeg gestorveu Triodeo !
Slechts sijt gij mij wa~ Tooruit,"

'k Zal u allen Wedervinden,
Als oos Jens 't gnf ontsluit.

A.BEL A. OOSTHUIZEN,
JANET C. OOSTHUIZEN,

Geb. VDT.B.

Biah Sherifl"1 O&ce,
2nd J.ly, 1883.

DI8TRIKTTULBA.OH.

In Zake tUIIMbea BulUfD PIn.. PJJ P..;.... ,
Eiecber, eD P.... v. JAOOBft '~ Ton, V.t-
weerGer.

IN Executie YID Gewijede YID hei! Rdolr 0 .....
bof iD de bov8DgeQleide Zuk, ~ Vérbo1'iiDg

wordeD aehoadeD te 0e1'8l, op Vrijd." du lNeD
Jullj 1883, VIUI bet ,olgende, aam. :-Ll BraiD PlUd,
1Zadel .n Toom. '

JAMES M. ,CRosBY,
(>pperMJjuw. '

Kantoor un den Opperbaljuw, i

~ tden Julij, 1888.

H. J. ZOER,;
Prokrut8U1, NotaJtisen Transqortheiorgel'

LUITOOB V.ul J). , ,
ZUID AFRIKAAN EN VOL~SVRIEND,···

Kut ........ No. 11 .Kn~

Beneba, 18 Junij 1883.
OoIeD hartelijken daok betUigeD wijbiermede

aan deu Wel. Ed. Heer P. J. 1'. D. H1I1'IK,
Dooruklooc, voor zijne trouwe bulp aaD, onl
betooad.

- OVBRLBDEN, ten 2 ure des mo~n .. in den
ouderdom "an.5 jaar en 7 dAgeD. Da eeD

smartelijk lijdeu VBU vert!lobeideoe dageD,
J OUPH CU.lRLlII, geliefd zoontje yan

ERNST ROOD,
MARY HOUSE.

MaJIDt'IIbu11,
30 Juoij 1883.

OVERLEDEN, TE STELLENBOSCH, iD
deo ouderdom van 40 jaren en 8 maaD"

deo, CARn JULlua P.u.I., na een siekbed VBn
cirka 3 maand! o.

OozeD hartelijken dank betDigen wij hier-
mede, aan beeren Doctoren, Leeraretl, Familie
en Vrienden, Toor huone trou_ bulp aan den
overledene betoond.

AREND PIETER PA.AL,
FRANS PAAL.

VERLOR~N
I Cc ,

E&~ V.AA.L.BRUINE KEURIR MOlL·
EZEL, á jllN' oud, grooi,.8terk êo in gaWe

conditie; gemerkt linker oor balf.ve iJDaaD.
HeereD Sobulmeeetera eD .nd~J) tPfIIl,ó ..... '"

bnnie te geveD, waar sood,anige
aankomeD. Alle oakoeSeu. lulleD!
. den dool' deo cmcJerpt.eekeJlde.

. 0, N.
FraaIOh Hou, 29 ll1Dij, l888.

NO. .1,305

.JiL' EQllTABLE •
8ra.dusDnl'it ta TrDstaaatselaa"ljI, I '

wM~J.- ... _ OPGERIGT 1 OCTOBER 1844 •

50 ExtRA VETTE SLAGTOS- Kap!ta&l-Ingeachreven £2&,000
: SBN' : I' ',' Kapltaal-Ge.tort G,OOO

• 600EXtRA VKT'l'1 Jd EB IN 0 KaP~~~~~, .. ~~~ 40,000
In ~ SOHAPEN.: f trUut., .itbetul. aaa B••• en n.
OP lf A AND lA,G I' P.lisse. £tO,H'

D JULIJ AANST. :.' DlUOTIB.

ZAL 0 Id . ' , , De Wel·Edele BeeJ't>n
~me ge~ Vee, ID ex~ra goede SAUL 80LOMOlf, L.W.V., Voorzitter.

condItie, Pubhek worden Verkocht. te 1. A. RoUBTWN. H. K. TB.OOOLD.
KL~PMU'l1B STATIE. ' 1. L. M. BROWN, L. P. CAUmc,

ZIJ zullen zeker presen' zijn., W. O. ÁNDEB80N. R. H. ARDEUI.
. J. P. LEI BBRlNDT. J. A. R&m. AtJD W. Mu.8H.

Paarl, 30' ~,'unij 1888. . ;
De Heeren~.s. -.I'al ... CO" AIa.alara. E. VAN lSTAVEllU en E. G. AII"JU.1NO.

DE HEER I AfdeaUni Bl'and.
G MONTGOMl"Dy WAl iK£R Voor bet verr.ekeren vali Ouroerende en Roerende
• , (.Jl LJ', Goederen tfgen Schade of Verlif'8 door Bran.d

, 'Risiko! worden' aangenomen tegen de laagste larie
PrfIkurenr,"lfotaris en TrantBllortbezorger un, en ,oorstellen onllliddelijk overwogen eD bealilt

STE L L E N BOS C n.. AfdeaUng 'S'rut.
Voor het Adlllioistreren eo Bebeeren van BoedelMONTAGU. :en andere Panden, als Executeuren, lJDratoren

I Admioi8lratellnl. Voogden of Áaenten. Voor w aar-
- I del} Iiberaal.s--Special» sehikkingen r.oo die verlUlgd

G. P. , VAN Z IJ L,!~::r~~~ntoor: St. Ge ,rgelt ... t, Kaapstad; K.n.
te.dl-.U8Ia~ertb AJ~e.tta Agent. I toorureu: 9 Y.m. tot 4 n.lII.

Kantoor: Westelijke Proeineie Bank~bouwen I! Agenturen door de geheele Kolonie heet, en in de
Jdontajfu. Vrijstaat.

~ook &litt soorten
KOPER-, BL1K- EN IJZERWAREN,

KOPERSLAGERS· EN

Het Eigendom van de Kaapsche _Handelsbank
Liquidatie. . '

Te Koop bij Tender.

Voor bIt Kostbare, welbekende en Uitgebreide BeMheida Gebouw,
de )[AAP80U BAlfDELSBANK. '

, Bet Gebouw is dagelijks te bezigtigen en alle ~erdere informa-
tie kan verkregen worden van ~

. G. W. BTBIJTLER, }: Oftlcieele
L. H.·DOLDSO EI.IDT, ; Liquidatoren.

• Kaapstad, 28 Jun ij 1883. ',. :

stellenbossche Distrikts B&n~Beperkt .
;. ~

STAAT VAN LASTEN EN BATEN OP 30 JUNIJ 1883. SU, K ER! SU I K ER !l!
C 0' R ,NE ~LI S

~

LASTEN •
..uD Qee1b.bben voor geaton Kapi-

~' ... ... ... ... £4,t90 0
" Ciireqlatie, oamelijk goteu heeleD

altltubde ... ... ...... £2,640 0 0
.. V.. ~ Depoe;&a 8,769 11 9
" VJo~Dde do.... ] 8,163 1 0

-- .21,932 18 9
" Wi_" ter inTorderiDg ... H. 6,960 IS,~3

Per Muotapecie ie ' de .
o Koffers der &nk £6.832 2 1

"Ohequee .p an- i
de .... BankeD ... :697 19 9

,. NoteD 'liD alii-
dere BankeD ... 1,060 0 0

"SaldO! in aD-
dere B&Dbo :.. 3,437 19 7

~-£ll,028 1 6
MOLL,

HEEFT JUIST ONTY ANGEN

Praohtige Monsters Witte en Geele
MAURITIUS SUIKER.

" Willel. ooder dia·
konto, .DOg Diet '
venalleD ,.. ... lli,'Ó92 12 5

Jl Wieael. vervl111eo,
Dog niet betaald 1;198 12 8

. 16,791 5 1
" Vool'lChotten alo publieke Iestel-

liogen ... ,..: ...
" OvergetrokkeD R"kenl~
.. Meubtleo eo Schrijfll!lhoefteD ...
"ZeIf9h1 voorha"deD ! .
" Te ontuogen W__ l. I .

1,460 7 1
175 17 10
70 6 0
12 0 0

5,000 18 3

Til KOO. TEGB. DB Z;AAGSTI: DIA B. It T. ai". Z Jl ••
Paarl, 25 Junij 1883.

AAN WIJNBOEREN~
De Waal & De Kock,

BUR G:S '1-'R A A r,
Bieden te koop aan tegen zeer lage prijzen

GRAVEN, GRAVEN, GRAVEN,
PARKES, LYNDON'S, WARD & PAYNE'S en a.ndere soorten.

VOR~EN, VORKEN, VORKEN,
4, 5 en 6 Ta.bd, van de beste qua.liteit.

BOSCHPIKKEN, HARKEN, SCHOFFELS,

£35,103 17 o £35,488 15 8

Wij de On~ergeteekendeD certi.6.oeeren dat wij boveDstaanden l S~l&t hebben nag~
sien en dat d~zelve waar eo correct is. .

P. W. BOSMAN '}.
J. M. BEIJ, ERS, A.zn. : Direktenren
C. P. MARAIS P.zoou. .
R. C. VAN RENEN, Bestunrdee.

Nagezien en geauditeerd dool' mij, S. TWYCROSS, Publiek; Boekhouder.
80 Junij, 1888.

HET WONDER DEZER EEUW.'. . . . .

Goede, Sterke, Dienatige Stoele D,
28. 9d., per .stuk, ;

IN DE STAD VRIJ AFGELEVERD.
I). I S A A C S & 00.,
88 90 EN 92 LANGEMARKT-STRAAT.

GE•,ORG,£ F"IN DL 'A'V"~&.:,,' CO., WDA GEENMA.K ERS·, SMID~lJI~~~~~~~:;~C:~~~-'W. A ALi & DEK OOK,
HEBBEN ONLANGS ONTVANGB'N i IT 24, Burgstraat, Kaapstad

STAFFORDSHIRE IJZER,-Platte, Ronde en Ovale Staven, HoeIqjzer, Hoepels, Blad
. en Bandijzer. ;

UPPEllS GA.LV!.NISCH DAKlJZER, - 6 tot 10 voet, Galvanisch Gootwerk,
: Regenpij»'Jr., ens. ' :

KAGCHELS VOOR STEENKOOL EN HOUT,-Strijkijzer.kagobels, K~kkagchels,
, RegiaterkaRcbela. ,

PLATFORM WEEGMAOHINES,-500 ~ot 2,000 lbs., Toonbank &halsn,Familie Scha-
Ien Strui8\'ed8r.en Schalen. ê

VOETSCHRAPERS,-.Deatmattsn, Lantaren8 voor Kaarsen, Olie eh Parafine.
EMMERBANDV AT8ELS,-IJzereD en Koperen, Koper en Hopelijzer.
PIKKEN, GRA. VEN, SPADEN, 8chotlela, Harken. ;»
IJZERSN EN HOUTEN KRt:11WAGENS, Pompen, TniDSplliters. 1

UzerpakWz.,I& .aravea$raat, .apstad.

AAN; BOEREN.

M.R. ROSS lt co.
BI,EDEN NU TE KOOP AAN

Ransome', Ploegen, Enkele, Dubbele, Drie- en Viervocr.
Ransome'i 842 Ploegen, lIlet Balkelli en Wielen.
Ransome'. 343 Ploegeo. ;
Boward'. .Enkele, Dubbele, Drie- e~ Viervoor Ploegen.
Amerikaap.cbe Ploegen, NOl. 19, 20, 21, 22, 23, 25, 2G.
AmerikaaDsche Heuvel Ploegen, 0.00. BL, A2.
R. M. ROSS &; Co's Terbeterde Dubbele Zweedschc Ploegen, met Hefbocmen
R. M. R0138 &; CO'II Petente Wijo~rd Paarden harken.
Howard'a Zig.zag Eggeu, voor L~n en ZWlLreo Grond.
Scbaren ea toebehoore:l voor ~ de ~venataande.

a. M. ROSS·" Oo's vertoo~ v,"* Landbouwgereedschap, StoomIDachinerie ena.
is dagelijks open iD bi1nne vertoonkamer.

R. M. BOSS 4' Oo.,;STRA rvnSTR.AA1, KAAPSTAD .VOGELSTRUISVEDKREN.. ,- - ~ . . . - ,

DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING

·Oe Ondergeteekende koopt Struisveiferen en be- Handelsbetrekkingen t~ss~hen Nederland en Z. Afrika,
taalt, de VOLLE waarde. 1 ' , ' OPGERIGT TE ,

E. G. ASPELING. :A-msterdam,bij acte d.d.30 Sept. 1882,
(Reeds vertegenwoormgende ~estig Binnen- ell Buitenlandsche Huisen

Fabrieka.nten en Kooplieden,)

BELAST zich met de uitvoering v.n Orders voor den aankQop van Koopsmanswaren,
enz., ~ levert alle mogelijke artikelen direct uit de verschillende fabrieken in

Europa en Al)lerika j ,

BeJ&Il~ zich met den ve-rkoop op de Europeesche Mal"kt~n "an allo Zuid Afrikaansche
Prodnkten, als Wol, Huiden, lloorn~n, Vogelstrui3yoêren, Ivoor, onz., enz j

Verschaft Fokvee, onder overlegging der Extract-Certificaten nit de Stamboeken i
Vei'rigt Terder alle zaken die me~ den handel in verbanc1 staan j

, .En berekent aan den koopal' geeberlei provisie of commissie. ,
lnlic,htingen in Znid .Afrika gawenscht, worden gratis verschaft, zoow!:l aan het

Hoofdkantoot te Am,terdam a18 bij dfm vertegenwoordiger voor Zuid Afrika te Pretoria.

No. 5, St. Georgestraat.
J.'nO_pi& ZOnN,

Hebb~n .nu voorhanden en beve~n aan ~e vo~ende
ABTIULRN 'tEGEN ·DE·LAAGSTE ~RIJZM:

STA,AF- en BOS-IJZER van de Pe~t~ kwaliteit..
ZINKPLATEN .EN G.ALVANISCH£ SCHROEVEN ~N BOUTEN.

Patenttt ASSEN voor Karren en W ag~s.
· OOK VEREN VOOR KARREN EN WaGENS. .

, , ,
8.1U PSK-OLEN, B J,AA S B AL GEN, AAM BEELDEN EN; SCH R OE Y~N.

VERF EN OLIE Vnl ~LLERLEI SOORTEN, DÁKTOUW!EN OEME1i'1

Ihft·ea

DIRECTEUR ;-

W. DULL, Amsterdam.
VERTEGENWOORDIGER VOOR'

, ZUIUAFRIKA:-

D. B. Sd:HUITEJlA, Pretoria.

COMMISSARISSEN :-

,F. N. DE VILLIERS, Pretoria.
H. Tn. BUHRMANN, de Emigratie bij Ermelo.

E. HAt"81IUNli, }
J. H. JANWN.' Jr.} Amsterdam • ..,..
D. H. SclfllULL, ,', '~' . .',:J. H. RoYF.&s,GroDiugêD;'~ t. ' . . j
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Aardappelen,pT She
HloelUkool, •
Boon.n, per lJ be.
P.ljeren, per 100
.J-.endell, peretuk
Ouana, per 100
Hoenden, per Italr
Hanrg, pr ioo Ib
Kool, per stok '"
Kat,per 16sakken
Kalkoenen, per atok
LilUoe08D,per lUO
Patauaa, per 8 ..
PreI, per bo.
POIUp08oen, per stuk
Rapen {>erboe ,
SeidenJ1 per boa. ~
UljeD, • ..
Wonelen, per t.OI!

J nil 3 ml .4 Jul'/t 1888
£, ~ d. e • d.
o 7 8 _ 0]2 ]0
o 0 Jf- 0 0 3f
1]2 0 -- 2 0 0
019 0 -] 0 0
029-081
008-016
020--023
059-0611
002-003
219 0 -- 2 lO 0
060--060
027-0:Ja
036-074
o 0 li- 0 0 11
004-022
o 0 1 - 0 0 li
o 0 1 - 0 0 Jt
P46-069
o 0 ll-- 0 0 Jt

ken moet om se aan
bednJven gewend te
de geheeie zaak voor zlcb.
hier, en het ftllt dat EIJ

regten en legt bnn pligten qp
nen verzaken. Traohten II) heersoha"P1J te
voeren, dlln zullen hun onderdaáen even~er en
even dikwjjls verkeerd be&andeld worded alII
eemge andere klasse die van een andere meer
of mID afhackelijk IS, en dO'lOv~rgang vali bar
bearschheid tot beschanog I~ van dien aard dat
er altijd smarten meê gepaard gaan NIet
alleen, echter, moeten de golonlsten op hun
zelfbehoud acht geven, maar zwak beid tegen.
over he~ minder ontwikkelde !'lUI zou van bun
kant even laakbaar zIJn als III een vader of een
leermeester tegenover kluderen , en de eemge
manier om een werkelijk vdldoenden toeatand
te scheppen IS DIet om te wagen of de Natn-
rellen tegeo Jlt of dat hebbeu, maar om aa te
gaan hoe men ze moet behandelen om te maken
dat. op den dunr ZIJ en de Kdlonisten ID elkan
ders behoefben voorzien Datl zoo lets volstrek t
onmogelijk: wordt als de Kolonie bet beft UIt de
banden geeft en de Naturell~nlalld(1l door een
RI)ksregerlUg laat besturen die de Naturellen,
milt den beston WIl der werel~, louter hetaij nrt
een bandel!oogpunt hetaij UIt dat eener theore
tische pbllanthrople kan beschouwen, Qat be
hoeft, dunkt ous, geen betoog

Eén pont In bvt debat vadleut nog onze
aandacht Toeu de beer Irvine te kennen gaf

KRil het waar zIJn dat Dr Davle. Deken
W dhama gaat ~el'volgen wegens vena]sching
wegens hetgeen 10 ana vong Do~mer vermeld IS
omtrent ,ekere get\llgschrlften van den Eer-
waal den doctor P ZOO Ja, dan hebben WIJ al
leen dit op te merken dat de vervalschmg, zoo
ZIJ werkelij k door den Deken gepleegd 18,

geen ender doel had dan om het getuigschrIft
100 te veranderen dat het Dr. DaVle." bl) hel
Kaapscbe publiek ID een beter heht stelde,
en dat Dr DaVIes de laak heeft laten rusten
zoolang bl] met den Deken op goeden voet
was De DaVies zaak 18 reeds nu walgehJk
genoeg, maar het scliiint dat er heden zIJn die,
eens In een valscbe positie geraakt, er op Uit

Zich ,.alve In een n.g ongunstiger
stellen dan wnarin ZIJ reeds geplaatst

~o)onel Schermbrncker IS sttllhg, als parlea
mentelid een man vnn talent, ruMr Illet zelden
komt bl) met bet een en under voor den dRg
waarvau het mOClJehJk: Itl nLL tp muken hoe
het met IJn vOldl re politi ko ngtlLJg overeen-
komt Omgsdag kon h~de hi] aan <iRt bIJ
een \ I~(lg zou cl >{ II orut cut de" uitdagende "
houding door Gangelu:we aangonomen met,
toen hiJ wegenll verwondllJg vau een ZIjner
onderdanen voor den MagIstraat werd geroe-
pen, drie &8segaalJen als de ware 8cbuilIJgen
te zenden WIJ kunnen hier niets uItdagends
10 aren De arme G~ngehzwe bad een oogen-
blik vergeten dat hIJ, SCbOODgroot opperhoofd
der Tombu's, toch onder de Koloniale Rege
rlllg stond, en wil le sicb blijkbaar hiervan
afmaken zouder als beschuldigde voor het
te komen 1I0e de RegerIng met het oog hier-
op behoort te liandelen , dal IS Jets wat Kaffer.
ma';lstrntcu van werkehJke bekwaambeid en

vrtend II16t, &00
r&1sburg maar te
Jllaatseii van twee
had. De man te ~tra:i8bll1rg
erkend hebben een
hebben, wtens lijk
poort Kflvonden was

EXAME."f8 IN D. R:'ldTKN.
bert, B A., heeft
seba UWv8rsltelt
legd, en
afgegeven IUUl
C Gie R H
De beide eersto ZIJn
len dienst, en zullen,
loopbaan als zoodanig lOJJ,QClrV1l[JQ~m
dien hun bevordenng
ZIch aan wagen
EEN IN lIET VXRDRfET -Een

bwten-8Choolmees~r wandelde onlangs des uachts
ID BUIteogracht, en zag volgens ZIJn zeggen 111

een hws dat ID 8II.nbo.w was een vuur waar hij
ZIJn PlJP aan gIDg opsteken De man die het huis
bouwen liet was aan 6611 overkant en zag vol.
gena een ander get~ het vuur waar hij mr t8
van WIst en waar bIJ dns naar gIllg kijken Hij
Dam een paar honden made, en volgens den school.
meester vloog een diG!' honden hem naar zIJn
kraag en heet hom III zIJn bsatje terwijl de ge.
tUige III kwestie ze Illloou had hooron blaffen De
scboolmooster bragt de Jl\&k voor den MagtRtraat
rnaar deze wees UJ van de hand

DE TU!.NIlVAA..L8CUED}PUT'TIE (he zich naar
Europa begeeft om 111 de kwestie van het bank-
wezen die der Conventie cnz de belangen der
Z A Re publiek to ~hartJgen ,,;1\1 volgens een
correspondent van de Cepc Argus UIt Ds Du TOit
Supennt.cndent Generaal van Onderwijs en Vecht
genemalNlColsas SlUIt bestaan Mun meende dat cr
een derde Iid hun zou worden toegevoegd maar
men WIStmet WlO Ds Du TOit 18hier wel bekend
en wat den Veehtgene~ betreft 18het algemeeue
gevoelen dat hIJ zich evenzeer op ziju plek III den
Volksraad, door bemdlgijhmd en gezond verstand
als ID het bestrijden VlIJI den VIjand door moed
en hekwaamhOld onderscheidt
ERGE "1\ REEDHEID-.f uffr Clark, de vrouw

'Van een doctor to Richmond kwam voor hut Ma
glstraatshof wegens veJ!wonding van een klem
gekleurd meisje ID haari dienst Het meisje, dat
te Willowmore thUIS hoort beweerde dat haar
meesteres haar met een 1bezoffistok geslagen met
een mes gesneden en milt een gloeijend ij zer aan
haar' boenen gebrand had Toen was ZIJ 'W Pgg'
loopen. maar teruggehaald. De bëzomstok lil h t
rues lihdden geen sporen achtergolaton en hot
m018Je was TnJ wel, mSlJoraan haar beenen waren
brandmerkon en dat wel van UIOT!aard dut ZIJ
volgen I oen ander doctor met dsor het brand Il

van haar rok maar wol dllgehJk mot een gloelJ' nri
Ijzer veroorzaakt waren De ~lItfrouw krf',!: ten
UItbrander cn Ii) boete :E, n t1Jflgm rot h, n
er Ban dat de Richrnondsoho doctor IlIl t die lJI
Clark lB dIe met een MISSDe Sinidt IS gehuwd
DE HEER S \UL SOLO:tlON M LA, dien men

sed, rt het Ix gm del Psrlerncntsaitting no,; met
op zijn gewone plek III dl Wetgeveudc 'er!!: 1

dering gezien had, 18 Dmgsdag tot herstel ZIjner
gezondhulu met zrjn g Zin naar Engeland v 1

trokken en zal dus de bel mgrijko debatten Iir
cr verwucht worden met kunnon bijwonen ZO)

als e..n tijdgenoot Ill! t legt opmerkt waren
plirlolllontrllre werkzaamh~den lil d, n reg! 1 h, t
regto nudde1 voor hem OIU ZICh y m de zwakte
te herstc11, n waar hiJ god uren le h, t reces 111 d(
laatste Jaren aan lel' I mMr thans voelde hIJ
ZIch te ZIek oru van dit mlddel gcbrmk to makon
Hd IS te hopfJfi dat de zeereIS en bet zien, III

hot land '" aar hij zoo v! Ir, ¥l1.enlen tolt tot her
sIRl zlJn..r gezondheid zlI11eIlbIjdragen
SPOORWEG0]1; GELt: K __, Een handelsrelZlg( r

Platt genaamd was III den tJelD tusschen Cm
dock en Gmho mstad, en lIle' nde toen d.. trem
op de brug over Klem 'IRthriVler ophIeld om \\ a
tor lD te neUleu, dat hiJ IIllU ,~n stu1l0n was HIJ
verlIet dus het MJhug tag In den lonker d,
verhoogJng &&Il de ZIjde ,an d, n hrug voor het
verhoogde teITem van het ~tatJ )Jl aan (JJ een stap
verder doende \id hIJ ileshg a zeventig voeten
diep 111 de nVle r Gdtikkig vi as d, ze lUet vol
en kwam hl] met op khppeh, die er anders glUO! g
waren, mao.r op mo<ld, r tertlgt Wao.fhiJ euhu r ZIJn

D~ trem gtng verdor

(

•I.

v: n :1 lilt 4 Jul'I, 1883
Áfud"pP<'IHIl,per 31..... 0 12 II 1 0
Boonen, per Bbe 1 13 9 2 (j 0
Reet, per bos 0 0 2 0 0 2t
8oter, per Ib U 1 8i- 0 2 0
EiJel'8D, per 100 0 19 0 _ 1 0 9
Gua'u,per]OO 0 1 0 - 0 2 lO
GanIeD, per etuk 0 4 6 _ 0 4 8
Hoend8r., JM!r.tuk 0 1 8 _ 0 2 8
HODljf,per bot~1 0 0 9t- 0 0 9i
Kool, ,...r ."'.. 0 0 1 _ 0 0 3
k.eeperen, 0 3 lo - 0 5 2
Knolkool, poorbe 0 0 lt- 0 0 li
KropelA 0 0 01- 0 0 1
Llwu"nHD,per 100 0 3 4 _ 0 4 0
Makou.en 0 3 4.- 0 3 4!
)hellel l 17 8 - 0 18 0
Nartjt'la, per lOO 0 2 0 _ 0 3 G dat hij bet laud over de Kei even gaarne aau
Patattaa, per 3 ba 0 (j 10 6 4 En ..eland zou afstaan als Basntoland, toenPOlUpoenen, 0 0 4 - 0 1 0 "
Petenelle, per boe 0 0 1 _ OOIt weerklonkeu luide kreten vau afkeuring
Piaanfl1l, per boe 0 4 0 -- 0 7 0 Waarom? Da' zal aan bet hebt komen als
Prei, per boe 0 0 01- 0 0 1 h t t d bat der Parlemeetsziu.ing, naRadIJleD, per bo! 0 0 0i- 0 0 (t de groo e e
UiJ8ll, 0 4 0 _ 0 7 9 e aal komst van den heer Mer eiman, aan
Varken. ongelU88te, 0 li 3 - 0 U 3 Ide orde IS M!I.l\r dit kan men toeh terstond
Wortelen. P<" bi. 0 0 I _ U jl ,;li,

I!!E i vrRgeu, of de bd!\ngen der bevollflDg van

A L S I Kul:lurlaod eo die va J BUllD~ollllld gc~eel dean onze ezers I zelf Je ZlJIl? Basutoland voor de Basuto lj II!

IN IUT DISTRIKT een kreet die OD8geen toekomsrigen wlstnnd,
QUE ENS T 0 \VN. zoo als Afnka voor de Afrikaanders, maar

een tegeu woordigen voor den geest roept
BUiten .MaglstJateu, zeudeliugen eo handelaars
ZIJU er 10 Basutoland mets dan Basnto 8 cn
die nudero Nat urellen die ZIJ selve er toela
ten Maar III Kni'erland IS het andels W' 10
zal cutkennen dat de blanken en eCII nauzren
lijk gedeelte der gekleurde bevolking vau
Gr iqualaud Oost-de Griqua II zelve eli de
gekleurde laudeigeuaera In Gatberg,--volko.
men regt hebben om In bet Kaapache Parle Een belallgll)k debat bhJkt IU deo Tlaos1nal
meut, zooals ZlJ tbans clschen, vertegeDwoor schen Volksraad tn8scben deu heer Celhers,
dlgd te lIorden? Wie zal bewereo dllt de I redakteur vali de Vu/hltcm, en Prcludent KlU.
koopers del plantseu 10 1embnlaud eu de Eu. ger over de gvuj ,westle gevoerd te ZIJO De
lopcsche bevolking' vau Umtata, om van de heer Celliers, zWDde hoe men IU Eogeland er op
trekboereD DIet te 8pr~ken, nIet hetzelfde UIt IS om knpltaallO tlo T ~nsvaalsohe goudyelII!'!~~~~~~~-~~-~~~--....","",,~I regt heubclI? Zal men dezelII mct de landen den te stokeu, elI hoe Lord Caruarvou, SII
ten N '" esteu eu Z Oosten van huu WOOD B IF'

art e lere eu anderen van dat slag hlf'rlOsteden, 10 de nIeuwe luoonkol~nle opnemen r h tt
et mIddel zoe OlD het laud weder onderZoo necn, hoe kan men daD van de ~IJksle.

Engeiscben ID lp'ed en wel hgt Engelsoh gezaggering vergen dat ZIJ het bestour VIOU tlvee
K I lh. b d h te brengen, I~egen concesSIes, terW1Jl hiJ daarBET lan~ VoorUit aangekondigde Voorstd vnn door eeu brceJe strook OODJ"a tie le gesc el Je ~

I dId I b ~ l e n Q tegen geen vaar zIet 10 bet toestroomen vanden h er Ir?Jne tot aanvra<>e v kk en gewes en on er lal e oe'1e za u me ,
o an 8 U en over I ' tal k t did Ide I&ken van Bllllutoland V.88 ID Zoo ver oono(o. ZLen WIJ een besll.steu NatnreIlcnvnond a 8 een riJ IJ meDlg e e vers le op eigen ge e

dIg als de Regenl g reeds deu dar. toen het doo heer Carl Watermeyer IU ZIJU rapport geuheld huo werk ter hand nemen PreSident
voorkwam een beglD had geml\&kt met het over Grlqualand Oost klagen dat do Hege-. Krn,;er merkt blCrtegen op rlat oonceBSlOna.
,oorleggen er van, en beloofd bad dat de rest I rlOg DIet r-"eds lang geledeu III zekere dliltrlC. 1188eu er belaog bIJ hebueu om de orde te hel.
weldra zou ,algen Er knoopte ZIch mtusschen ten van bet land onder ZIJU ik,1 unr, Kola. pel! handhaven en dus de RegerlDg te steunen,
een kort maar nIet oubelanlirllk debat Rau vast, male boeren geplaatst heeft, dan I an men maar ducht schade VRn het blDnenkomen vaD
meerendeels ten ge,olge van ultlalJDgen van deu waarlijk Ulet tWIjfelen of Grlqq.ala jOost IU wettelooze gelukzoekers WIJ zoudeo bet eens
,oorete1l6r zelveo Deze VOld namelijk gved om lUImeren zm IS dl uk beZIg mo~ van een Nu ZIJDmet den beer Celliels als Engelsohe IDvloed
to verklaren dat biJ er nlcta tegen had dat de turellenland IU eeu Koloull!teul",nd, met hIer blJDa overal, bUiten de I raosvaal, hier IU ZUid
.IllJkaregenng Basutoland overnam, en dat bIJ en daar eeu loyaleu stam er tU88~hen geplaatst, f

A rtka meester was, mnar bhJkt de AfrIkaanlelfa gaarne gebeel Kafferland IUsgehJks aan berschapeu te worden, en cell weg ID te be
I ~ h k der weglug te slagell--en dat zal zll op denhaar WIlde overdoen, want, zelde bij, de Kolo slaan die er toe elut om loraan per te

nIe keu de onderhoonge Naturellenlandon nIet stelleD, daar mogen hlOr on daár zen<UlllUgen duur zeker,-dau gelooven WIJ dat de J1Dgo.
naar 8Jsch besturen, en zelfB onder het elgeu Ien handelaars voor ZIJO, maar oDze KoloDlale knOeljellJen waar bIJ bling Voor IS, ulet zoo heel
bestuur hunner hoofden waren de Naturellen wetgevers zullen er Ulet hgt bebagen ID gevallk hj k zulleD zlJn Eon talrIjke delversbe-
.tammen er heter aan toe Het pielt meer voor scheppen volkmg la" met de boeleobovolklng Ivelhgt op
's man. opregtheid dan voor !'IJn deelen IU de den dour zonder gevaar voer deze zamensmel.
hoedanIgheid die de slang elgeu IS, dat bIJ hIer 'r EEN EN AN rl>E1<. ten, mRar In de dagen van Presldeut
biJ op den handel wees, en dus bnu die In bem was ZIJ stellig een element van rustverstonng,
voornamAlijJt den ka1l'erwIDkeher Zien, een VOor Voor de pI ,uts III deu Hllad der U UlverSI en de oplosslDg van Naturellen kweshes zal bIet
deel gunde waarvan de heer W A I if telt, door don dood van deu beerl Donald Ross kk I k

m y I met gema e IJ er wordeu door versterking van cenzijn zlDspehug op roode kIel Diet nDIIet pa t opengdvalIeu, zIJn Illet mlHder ddn vier kandl I d be I
' g r IJ .. e ement er '1'0kl1lg als delvers plegen te zIJnte trekken, maar waar '191'008 DIet van zullen daten n I, de beer Gamule,Watetbouwkundlg

, Don heer Celliers IS IDtuS8cben den daDk vanbedIenen Het W&8,!.elde hl] lat.Br, geen han Ingenieur, KanunUlk ESplU, van Grabamstad,
deis voordeel wat hiJ beoogde HIJ bandelde Prof RItebI!", van het Z A Aljhenaeum, en ZUId Afrika verscbuldlgd voor een waarschu.
Daar hoogere beweegredenen, en verlaogde dat, Prof ThomsoD, van Stellenbosdh De heer wlllg die, al ZIet men reden om eeu anderen
zoo .als het behoorde, de Naturellen tot hnn Gamble heeft. gedleud als exaJlnator, een weg In to slaau, stellig beharhglug verdleut
elr'" heil bestuurd werden Maar W&8 dIt maal ID letklrkunde en herbaalpel Jk IU WIS
geaohled P Neen, door het wanbestuur van het kunst en wetenschappen Wat tegen hem
MIDl8tene Spngg waren gebeele slammen, zoo aangevoerd kan worden 18 dat lllJ DIet prak
al8 de Pondomlse, weggevaagd Men bad ze tl8ch met bet onderWIjS ID de KoloDle bekend
IOOlaDg getergd tot dat de arme kerels wel IS DIt III Op' ZIChzelf geen redef Om hem Dit
moesten re bell ereD, en waar waren ZIJ nu? tt' sluIten, maar bhJkt het dattzlJn examen.
Over die vraag ontspon Zlcb geen debat, maar papieren In wIsknDst en weiellscbappeD,_
de heer Laing sloot de beraadslaglDgen met want In letterkunde beeft hiJ sleobts geexa.
een toespraak, waarnlt het bleelc dat hiJ lIJD mLUeerd omdat er net Dlemaud aDders to
oade maDler om zIJn tegenpartij te VIllen en te vIDden waa,--hem als even oDpraktlsch ken.
marielen nog DIet verleerd "&8 merken als sommige andere welbekende eu

Nu 18 het de vraag of de heer IrvlDe zoo mIlIatoren In dat vak, dan kan men dIt met
geheel en al ongehJk had Op Chrl8klliJk 8tand. regt teiBn zIJn verklozm,; aanvoeren DIt IS
pUDt staand .., 100 als blJoa Iedereen lO de IDtu88chen een punt. wat WIJ aan de mannen
KoloDle, r.let men natuurhJk geen hed In een van het vak moeten overlaten. Kaounlllk
heldenschen toestand, en de beschavmg dIe ESPlD heoft I.lIsgehJks herhaaldelijk aan exa.
bIer In de KolonIe als hcllqam wordt he mt-[ls In w18knullt deelgcnoDle~, ep st lat thans
aobou.d, draagt, en verdient, den naam van aan bet boofd van eeu Collego te Gmbam-
CbristellJk Maar IS cr geen andere bescba91ng 8tRU dat goede leerllngeo heett geIlJf4lrd,
mogelIjk die ook dleo naam waardig IS ? Een Imaar kIelIt men Iemand UIt dt Oo,teilJke
bekend Franaoh WIjsgeer der vonge eeuw ver. dlstncten, dan blijft diens plaats

l
ID den regel

klaarde een stammen leven, zoo als de Kaffers Ie<hg Het MlUIsterie Spngg bon~m ie IU der
er thana een lelden, voor bet gelukkIgste, en tiJd, om de Oostelijke ProvlOcle 'e pleizIeren,
voor UJterat yerlueaehJk hoven hetgeen dIe dien praehtlgen redakteur VaD 4et Journal,
hooggeroemde bescha, u~ ZIJU laDdgenooten den heer Jos'ah Slater, maar Bcbóoll de e 0[1.

bad ~bonken DIe man, zal meu zeggen, langs de Kaapstad bezocht en Zich over" dIe
W8S geen Chr18ten Nu, dat oDtkennen WIJ leehJke bergen daaraehler' geergetid heeft ge
niet, maar IS cr eenll{ bewIJ8 dat bet Cbrlsten. looven WIJ nIet dat bl) OOIt z'Jn Ihoht In den
dom DIet bij Natnrellen8tammeo veld kan WID. Haad heen lateo schIjnen Prof RltcbLe en
DfOn eD hun zeden kan louteren zonder dat Prof Thomson ZIJU heiden nog t~ kort IU de
daarom op de eigenaardigbeden van het stam. KoloDle werkzaam-of altbans zo." werkzaam
meDleven mbreuk wordt gemaakt f DikWIJ's ISIdat hnn bekwaambeId ID hlln resp~cheve vak.
het gezegd dat veel III bd tegenwoordIge Kaf. ken aan bet licht kcmt,--om an4ers In aan
ferdom aan de zeden der Homerlscbo helden Imerklng te komen daD wanneer Q1eu Voor de
herlDner~, maar was er, de godlldlenst daarge. open plek Dlemaud VInden kan die er stellig
lateD, zOOheel veel onJerscheld IU88chen dezen voor deugt, maar WIJ gelooven dat Prof~ssor
en de aartlYaders met bun volk? DIe vrageu, Thomson dIt voor beeft dat bIJ niet alleen te
181 men .eggen, mogen tot allerlei fl aalJe be-I E<hnburg bet ambt van Il8B1slent I
apiegehogen kunneD leuien, maar praktlScb Aan de Hoogescbool vervuld en
SlJD ZIJ n!ét. Dat zIJn 1lJ ook: DIet, eo waarom Ilenhosche College een guushgen
Dlet P OmcQIi, ala een volk dat Europásche be IZIJn onderWIjS gemaakt hooft,
ICbaYlag -J_clïtig IS, In aanraking komt met kells zIJn rede ou langs In ons
lfaiureJ ..... mmen, het op dIe stammen ulYlood Igroote praktISChe kennIS vau
.. oeftaa, eD dat dle IDV!oed va&l ae1t' .trek. 0UlD0JlI heeft, en lUet D.o{ u

/NlEUWE MARKT

DE HEER THOS CLEMENTSON
te Hexagon,' Queenstown, heeft het

Agentscbap van dlt Blad en bet "Z A
TlJdschntt," voor het distrikt Queens-
town, op zich genomen, en IS gemagtigd
om namens ons mteekemngspennmgen
te ontvan"en en nieuwe mteekenulen
te boeken.

HOFMEYR & REGTER
3 JulJJ 1883

echt KolonlIllen zm beter kunnen nltmaken
dau V.1J, maar dit 18 JnldellJk dat Gangehzwe
een opperhoofd vau die soort IS zoo als de Kola-
DIsten wOlIschen ZOnIen dat ZIJ allen waren'
eu hoe een man die ZIch voordoet als de belan-
gen der Kolouisten voolstaaude er toe komen
kan om zusschon hl m en de Hegenng kwaad
te stoken, dat gaat 0118 vorstand te boveu

DE DEERHUTClIEON Kol Veearts ISlllotdederde
dochter \1\n den heer Hinds, opzigtur van Leeuw.
fontem gehuwd
DE lIEER S CAWOODheeft de kandirlatuur

voor den "etgevellden Raad Z 0 KrOlts aan
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EEN EERSTE DEBAT OVER NATUREL-
LENZAKEN

J. .-

genomen
TE C~~ ,\.RVOYIS onlangg een vcrkoopulg VRn

plaatsen gehouden Waar volgens een Lengt 111 de
V JJ NUltwsbod, geen (nke! bod 'Werd gedaan
met omdat do boel'fJn geen land noodig hebben'
maar omdat dq lDZetpnJzen zoo veI'Vaal:liJk hoogwaren.

EMA...'iCIl'ATlEDER BcnOONESEKSE-Wie hier-
van een voorstander IS zal met zonder belangstol.
ling vernemen dat te KlIllberley een blanke vrouw
IS Voor gewccst wegeus paarden stelen een be.
drijf dat tot dusver altl]d door mann~n 1.8 be-oefend
GRIQU\ST tD -Alhier werd Maandag den 9d4l1l

JumJ tot leeraar beroepen ds G van NlOkerk
vun llntstoWlI ID plaa~ van ds P du TOit van
Philipstown dIe b.cdaukt heeft Geve de Hoero
bem zoo to beslUIten dat Gods XomngnJk daar.
door worde wtgl'bn Il -{;Qrrt<spondent
DE li:ERS1E ]<'AnRfEKEY'-Twee bok wagens

Ill( t ho£'pcls en dwgen Voor gemelde umgtrng'
li 000 pond III geWlgt zIJn K.imbnley, up weg
IlIItlr die IIlTlgtmg WRar reeds k11lpers op hen t.
wtlchten staan doorgekomen De J"d pen<k tiS
bliJkbual maar half In ZIJn schik met deze
teekenen der tijden zoo al8 hij ze nOemt
HET SCliOOLWEZE..'V-Met dank hebben WIJnon

stuk ontvRngen statistieke opgaven omtrent de
werking yun het tegenwoordige schoolstelsel, eu
e. u bl lUI Vlln Dr Dale over gelden VOorschool.
gobouwen tu veTl'ltrekken inhoudend" 'VIJ ho
pon III een volgend nommer de zaak tezamen
met het Jaarlijks rapport omtMtlt het ~nderWiJste bespreken
TWEE OYGELtKKEN mot paardrijden het een

!~ll Mi.'!8 Miller die een paar leeliJke sneden 111

haar ~>Zlgt kroeg en het ~ere RJl.nden hc'Cr
llames van ImvRme dIe ZIJ been brak ",eder
vaten en het pillen VRn~n Ifor die twee ge
bto1en paarden bij ZIch had en door een Flllgo
etonden werd een pas te hebben Waar geen paar

den op- vermold waren, maken het voornaamste
lIlOOWS mt F Beaufort UIt

TE XUl1lERLEY heeft de Kamer 'I'1Ul Koophan.
dd hare JalU"IIJksche vergadenng geh<luden UIt
h( t rapport bleek ouder anderen dat een pctitJe
to 'Wachten staat over zekero hooge regten m
8t.,111&landen Land Goson vao de h.uldelaars di~
!lak h",t blllnenland gaan geheven V. rder ZlJll
(r weder e.:;n paar ongelukken to vermeldcn
zl'lIde onder andenm et.'ll blánke, naar men Tn'8st
doodeliJk, een Naturui zeer ernstig door h~t val-
len van ptullen rif gekwetst. MooIJ~ vondat.cn
ZlJlI. te Du Toit',:r.n ~



~IEUW DORP8BESTUUiR TE PlKETDERG
PIKETBERG .. JULIJ 4D~ hoeren Jan DOl

Il sse Pieter Retief en G Hl Parrott ZIJn zonder
teg-enRtan l bohoorl jk gek0411 als led n VIU het
DOT!abostuur voor het vol~n le juar De voor
urtz got n wat den oogst bel:J)lft ZIJn ze r bevr xli
gend

BEAUFORT WEST .. JIlJ -Op eone heden
morgen geb u Ion I ublieko terg idering werd het
voorstol dat een stuk grond loost Tan Kuil$nvwr
voor oen Inboorhngen locatie zou worden sfge
~tu!U1 UItgesteld Men bealopt dat een h lt belast
mg van ês per naand In pl4ts van I( s als voorge
ste Id z u worden opgelegd I
BERIGTE~ VAN DE DIAMANTVELDEN

(de 1Regter) IICheenhet toe dat dat lU'tikel vrt)hllld
11t tot het dagvaarden va I W,eI1 men wilde hetZIJ
den .'"Ont of de DlBatllcbappJ) Wel was er 111 het
-e~I I ent van het Hof nleta te vmden omtrent
sppl k lties van dezen aard maar dit W88 zeker
OYeI I et hoofd genen Il dum er OOit een zaak
was Bar een applikatie ala de tegenwoordige be
lioord te worden toegestMn da~ \VRS het deze en

IS zuu het al pel van de hand word ..n gewezen
DE KONINGIN tB HERMAN E.." STONE

D t was een appel omtrent de wctbgh Id v III
een op con Zondug wtgesproken vonnis

Adv Ir nes voor de Kroon en adv Upington
voor de gevangenen

Adv Upington argumenteerde dat volger.s d
Engelsche wet het zeer duidolijk was dat een op
Zondag uitgesproken vonma niet wettig was

Regter Barry merkte op <lat m Natal een eeht
scheiding te half twee op Zondagmorgen WU8 toe
gestaan waarop Re~ Dwyer Wide dat le man
ZIch u een moeijelijk parket ZQU hebben bevon
den als hiJ later weer getrou wd en dan wegonll
bigamie VOl'l'olgd was
De Hoofdregter seide dat de Engulscho wet

zoor belangrijk wall maar ah adv Upmgt.on de
autorite ter op lo Roorusch Hollandsche wet
opsloeg h J bevin hu zou dat dis tegen hem war n
A Jy Upington erku de dit wat Groen weg n

betrof n aar I iet van Voot en Wide dat Voet een
veel greeter autor telt da.o eorstgenoemde was
Na n g cone lange argumentatie z ido de Hoof I

regter dat Wet 1) van IS79 bepaalde dat geen vo
IllS vermet g I zou worden d m wegens onvoHoen le
getuigenis of W lar bewezen kon word n lat de
parbJen onregtvaardigh Id W88 aangedllllll Dit
was met het geval en dus moest het UI pel v III de
hand worden gewezen

Al d andere regters met mtzondenug van
Regter Smith warou het hiermode eens

.. dUI DUit ID ... ",kehJkbeld de elJrelU\ar fAn dA I Julyl882 t t deo brand 11'.'
claim. IlI""oMeD eli de III"'{'raak 'RO htl Lager Hof 8 rder b.t ..r rl~n SI chter dan
behoorde te ""ordell fert Jeti d b "DdewlJ WA8 cr oen ee,e riA

&Iltlra Dwy&r 8D !SmIth waren bet met den YAnhet p"khuil WHren !lt /le
fIootdrpgter eena en het appél werd dut met de I .. tot ee bed a VA omtl'1'nt
kosten bekrachLljld WRr~O e acbera verplillt yan .~Ir8citielt1el~.
Hiennedo WI.I8 de zlttmg nu het Hot van Ap firmR8 als \ "n Ryn en J S Q II ok

pel afgeloopen ~ betlililden III Jd ..an ~5 t t ft JM'
WAI\rvoor 6 scbers bunne w jnen
den berekend

ij OOG G ERE G T S HOF Contraverb or ~I de oud boeken.juiteenomen
oude ledger W1\ren op d3 rakkeu

C I V IEL E Z I TT ING de boekeo ID gebrl.uk waren ID de
deed de boeken lI'ewoon Ijk DIet zelf

1 OOI h~ oIt "'ge Hof. mRar deo namiddag voor den brand
daan Al de braDdew Jn 1'ao D PtlITv,.m,o.n

WOf NSDAG 4 JULIJ kwam per spoor en Diet per
DRANIJ of September had deo eisehers In oe pakbwleD

40 oksboofden Spiritus, die al\Il D F Bosmae Co be
en boorden Df'le brandewlJu namen i8lscbers later
de o'er eo ga,en er lUIker voor In ruil W J Smute

18 een veonoot lO de firma Boeman & Co HIJ 18 ID
Apnl of Mei "ntrokken maar wur daar toe W18t
getullI'e DIet H J dacht nau Enllelan4

Hierop verdlllljlde h t 1I0f tot Qed~

EEN GEVAL
MOSSELBUI 3

en do MUlllClpalitett
Regermg te pennoceren
Zeknre Marks heeft

geplet gd door zich door

BRUG OVEn
BARKLY OOST 3

zes maan Ion tronkstraf vero()roeeJrl
schieten op een Kaffir
pen te SU len De uU""'u,,,,,,,,,u
naar den Solliruteu GenetMl opgezonden
Met den bouw van .an KrawnVler (Barkly

Oost) brug VOrdCI"t men niet spoed
-.i.-

BRAND TE QOSr LONDEN___,_
OQ:-;r LONDF.:S .. TULIJ Ht pakhuis vau de

h r n Hu UI SOl &; Co s ~ter I nacht afgebrand

bIl

HET PARLE~fENT, met den h er

het
len

verwer

J er ill de Bloem
I bezocht heeft
,,"ezcg I dat de
heers hap af

«vers vagebon
olkJe meer die

ut n oru lWJ mIjne
lo nog IUIJ leven

wat vond ik daar
il bevolking Ik
Ischiuan hartelijk
t t huudha ven.

De heeren
vuzaen te Vnj
bet gevoelen
Il I t hadd n
t t wurd n.
gevool ns om
J ot liever de

.oorduelige
J k eeu III none

ut geannex
st I tJaud zulks

WETGEVENDE RA~D
I I:'iG81)AO 13 JULIJ

De Raad vergaderdt! te ur« aRnwt!lI11 wIlren d
edele heeren Hutton flLn der Byl Pr oho.rJ I brie
Miller de S'nid R Al Hawker Schermbruc e
MUrJ80D Stead en VtlrmaHk

P'TITlI!N
De vol~ende pet t en werden inzed e~d
I oor den heer l:Scbermbrucker VBDT Calderwood

Seeretaris der VD! n AlI8u au l.mlUllech PP J lt>
G rabRmstad 1'0 twee eo v Jf 19 anderen ten gunste
'"n gerl'jltel jk ond ..rloek naRr bn cdeJ1 door den
beer Miller VlIR Port Ellsab tb Ovtr be zeIlde
ondt!rwarp door den heer M I er ván W G S
MeleterkRmp en 183 anderen Inwoners \'JlD Humane
dorp verI ekende om het 118 legllen VIlD een brug
over de Gam a sr n.r door den heer Van der
Ryl van het KM? de G ede Hoop Landbouwkund Il
Genootschap vl't\Jlende om hdt pr gt.m VIIn een
Departement van Lvndbouw

KL":>l:;GK\ 11\GE:'I
De beer S esd IIaf ke s dat h J lOU vrall~n

waarom ,.ker p PI ren WMr m per res Ipt e VKn den
Raad was llt!vrsRIlJ Oir n et ter taf ti I waren il" ezd
-Dd heer Schërm brucker dllt b J I U vr"ilen OUl
z"kere eerreepoude L ti tussche de fej:er g en h t
bestuur van het dorp B aunschws Il -lJ~ heer R AI
il wker dat I J den I'hesau r Gen mal lz u v Rilen
of deze een g~ object e bad om h t ~ u etor .d.
plan bloot te lSl/geu tot het doo m ddsl v u n eu we
belas 0ilen rerkr Jgen V8n een S mllebis om he
door Z LI Excel enne IU dens speee gemelde ekort
te 'fer tfdne en yard r f het D ..t rlulidzl\I\m zou
Z JD met het oog op de Tera derde omstand g-Iteden
der Kolo e te wae/l gebrll/lt door den .waren IllSt
op de KoloDl8 ti inkomaten b staande ID bet beta en
,an Interest op geleend jZ'sld en 0 k door hd LI et In
sUlat I n der bevolking ten /lev 19d 'f~n droogte en
nboorling roover JSD om v..rdere b"ll\llt ugen te
dregen=-eu meer In overeeukomst met den bijna !nBO
ve ten ataat der Kolon e om de aa te tal
r jken IItaf oneer publ eke ka toren te verm nderen _
De heer Scbermbrucker sou sekere Vla.gen áLel eu over
Pondoland als over het beweerde omverwerp n dour
Pondos VRndoor de G enscomm ss e op..rer~t" bake 8
en het senden door GlUlgel Iwe van d I" &1I8,jgRaleu 8. t
antwoord op een hem /lozooden dagvaarding wegens ZBIvo st" e <le
IIBnrandlDg -I e heer llowker zou VrBj{en pt de rese Ik t
lut ee van het Fort Beauforteche Ooagres ter keu blStf" n gu

t d ac ft 0 eun sse van de Re enng warsn gebrlIgt en 0 tin te I t I d
b II 1~. d maa eg engefO ge door de Reger ng een o • eree !Wms g e ZWRrte I e

esolut es lOU worden meed end -De heer Vsu d rilt
B J z u verd-r een vraag ste en over de heersene I e rbRPP

K d l ments e ouwden ood onder de bou kappere BRn de vyana e 0 voorstel f

h"ar Bowker of er een LI euw" u80lventi wet, nib Pt terstond
worden IDged l'od en de heer SciJermbrucker waarom I Fro PEil .OFD Yl ~
IIIIn de res IULleVHD2-1 Jaouan II dat dr zekere doku De br efw s. !
mdnteo ter taf~l zoudeo worden gelegd Dlllt voldaRn en zeke e stu k

1..0 S creta
worden

VERGADERING
I I:'\G:;[} \U

PRESTO:> EN DIX N 8 DE Cl: RATORE:); n;
L'iSOI.,'L'fTE:> nOEDEL YA:' A G lllDL'V

hdez" u ..k werd DU lllt8prAAk l1eds!\

HllA'l (Jll

O\EllL1JDR.~ 'A..." D~ JOIill \.A.'"



BONUS' BONUS-' LEV ENS VER ZE\< E RI NG Pel' "Cyrene," "Norham Castle" en ','Jessie,~'
PUBLIEI\EVI\RKOOPIliG. CM u ;',U lit L) . 261 KISTEN HUISRAAD,

DE ONDERGETEF:KENDE ZAL DOEN ,

VERKOOPEN IN BOVENGEMELDE Elams Hoestp'ill·en
BOEDELS betaald, £115,000.

OP DING8DAG,10 JULIJ 1883, EE;r:~~a~~:~~ I~~n:::::d~~~.;:~rz.Hoest, ZEE- en BRAND~S8URANTIEN van alle soorten dagelijks tegen
TI: 10 cun 's VOORMIDD.W8, 'loopende prIjzen aangenomen.

TWEE' ERVEN gelegen in hetoentraal~t GB T U I G SC H R l'·T. PROMPTE EN LIBERALE BETALINGgedeelte van PORTERVILLE, met twee SteVl- ---- •
ge Geboawen er op, onder geriffeld IJzeren Aan den Beer ELAIII,Apotheker, e~z,
Daken, en ll9ll fraaijen Tuin en Wijngaard er Waarde Beer,-Ik hpb meer hut van nwe

bij. Hoedpillen gehad, vornamelijk 's, nachtB, dan SNP 0 N0ERVER 0 ER: van eenig andere medicijn die i~ ge~ruikt
1 Nieuwo Tentwagen heb. Ik beschouw ze voortreffelijk; te zijn, • .' ' "
2 Open Karren (rp Veeren) ALEXANDE.~, IRWIN.
4 Stellen Taigen 10 April 1883. 'C DE n

~~:a~~1 Prijs ls. 6d.perDoosJe~ I'randoperpost Troopervan Strul·svedereo,1 Domkracht voor 20 postaegels. ! ~
So:ti:~~eO~~~~n~,toelen met rotting ELAM, Doka~theek,

Lady'a Companion. Waterktntatraat. Bormesters fJhambers, Adderleystraat,
Eenglooten uitgezochten Voorraad Eetkamf'lr_ EBNE JONGE DAME, goed o~ de hoogte

en verscheidene atellen Slaapkamer. meubelen van de oe 4th Standard of :tducation," K A A DS'l'AD
Keukenbeuoodigdheden, enz., enz., odz. ' met kenais Tan I!e gronden der M~ziek en de ~,

GEO. HENRY PARROTT, Hollandsche spraakkunst, nn goedj!U en godll- Kth t Lo I' d ft d h
t;nig Curator. dienstigen huize, behoorende tot on,e Holland- OOp . e genee Et Jaar oor en gee e ooO'ste

Vendu-kantoor, Piqaetberg. sche Ger. Kerk, wenscht zich gep1a4tat te zien ••
als A88istente in eene 2de Klasse SeLool. of ala Marktprilzen.P. ~ B B TIE ~ AF8LAGE~ Booruood~~ze~ in ~e ~ ~~ G~- ~ _

H. A. BAM. JUNIOR ;:'::::;::.~=~:.::~;b;;".Ko1r;·· M •• S T R U]. S'V 'lilD'IiI R 'IiIN .1
88 Loopstraat. Kaapstad. F. N. SCHO~KEN, _.1:1 .1:1 .1:1'MA K ELA A R IN STRUISVEDEREN, Vredonburg, aM. Malmesbury. ' i ' ' , ~

WIJN !.°.hX~~~EG:;i~u~~i:.D&.VERDWAALD PA!ARD' FREDERICK N. SALAMAN,
tlan BIJden~odtlr;teeke~,de,~ eeJ SCjHy-'KOOPER VAN STRUISVEDEREN

MEL HENGSTPAARD aangekomen De
EiKenaar kan het terug bekomen ~ita beta- Is gereed de Hoogste Marktprijzen te geven voor
lende de Advertenties eo billijke k08~n. , alle Soort~n van Struisvederen.

J. A. DRlEIJER.
Boterbe~, Philadelphia, I"~ , '----L ·nwr ...
28 JlllUJ, 1883. ClunS.-. •

STE LL E NB 0 S CB.
. --

PUBLIEKE VEIlKOOPING PUBLIEKEVERKOOPING
VAN !

V'AS'JtE
I

VAK

Zeer Kostbare Vas te
EN

LOSSE GOEDEREN.

. . Losse Goederen,In den Insolventen Boedel van LAURENS :
J. de JONG WOUDBERG, Blikslager. ft OP i·

DEONDERGETEEKENDEZALPUBLIEK Z!TU DAG, 7 JlfL, IJ 188$,
DOEN VERKOOPEN TEN 10 URE'S MdRGENS. !

1Op Donderdag, 12 Julij a.s., ()'E ONDER~.E'l'EEJ:C~NDE, voorue-
" nemens sijnde zlCli van hare be-
I. HET KOSTBAAR ERF, slommeringen te ontdoen,lheeft.de heeren

~f"tdllalopstaand Luchtig WOONAUlfl, voor- MALAN & CELLlERS gelast: publiek te ,vor-
zien van alle gemakken, eu annere Baitengebou- koopen, op bovenzemeldon tijd en datum,
won, belend door eon groot stak 'faingrond, T~ LOSSE GOEDE
beplant met allerlei soorten van Vrochtboomen. de volgende VAS en. "
Het Eigendom is wegens deszelfs liguing bij REN. I. VASTGOE' 0 .
uitnemen heid gpschik~ voor eellige Bcaigbeid.

II. WINKEL-GOEDEREN, zijnde ZEKER ERF, gel~w'~n in de MI\I;
Bestaande nit f'en groote boeveelheid van Alle herbcstrnat, bevat~en?e groqt W~ONHUIS

NOrten l'\EGO'l'Ibl-, SMEEH- en BLIK WA-I met clubbele verdieping, onder Ijzeren duk,
REN. met Still, W ngenhuis, enz. : .
III. HET GEWONE ASSORTIMENT H U I s_1 De Tuin is beplant metleen Prachtigen

MEUBELEil VHUCHTE.'\BOORDen WJJNGAARD.
, Dit is zeker een van de AiANG EN AA M-

Bel'taande ait Kasten, Ledekallten, Stoelen, f'TE WONINGEN. IN HET DORP, en daar
Tafds, Glas- en Aardewerk, Kenkengereedschnp, "
ens .• enz. het zoowel bekend is, is verdere omsohrij-

EINDELIJK: ving onnoodig. ,

U. LOSGOED:

" ,

De. Iosolvents BLIKSLAGERS GEREEf1-
SCHAP; en wat er meer ten Verkoop zal
wordeu aangeboden. Het gewone assortiment nUISRAAD,

zooals Voorkamer, Slaapkamer en Eetka-
mer Meubelen, bestaande uit: Mahoniehou-
ten Kasten, Aanzpt-, Ronde, Kleed- en
Waschtsfels ; een stel Vooorkamer- een do.
Eetkamer Stoelen, een Piano, IJzeren en
andere Ledikanten, Bedden .en Beddegoed,
Sof»!!, Naaimachines, enz., enz.

Keukengereedschap zooalse Bnk k iat, Pot-
tenbauk, Ketels, Pennen, Potten en een
menigte andere Goederen te veel om te
melden.

ZAT U R DAG, 7 JULIJ 1883.
Wed. F. W. MUNTINGH'

Vendu-kantoor', Kerkstraat,
Wellington,29 Junij 18~3.

Malan &·Celliers,Afslagers.

ONDERLINGE :MAATSCHAPPIJ

B 0 lf U S ZAL GEGEVEN
WOltDEK.

Verkoop ing te beginnen om 10 !lre v.m.
P. J. IJOSMAN,

ECllig Curator.
Stellenbosch, 28 Junij 1883.

. '·-t
t'".

AAN KOMEN LOOPEN
OP de Plaats "DHIEFONTEIN," KOE-

BERG, ;3 KOEIJEN, 2 Vale en 1 Roede.
De Vale zijn beide" stompoor" en de Roode
is gt'me~kt met een gat ill het regteroor.

Do Eigenaar kau Jezelve terog bekomen op
aanzoek bij den Oudergeteekl-ndo, mits betalen-
de de kosten.

"i~

25 Junij 1883.
H. C. DREYER.

In den Insolventen.Boedel van JOHAN_ De Kaap de Goede Hoop.
NESHENDRIKPETRUSKELLER- BERIGT AAN LEDEN.
MAN,en een "er.

.. I
. r
,i

HIEnBIJ geschiedt kcnnisgoving krachtens
de akte van OvereenkomRt der Maatschap.

pij. dat de ACHT.EN-DERTIOSTE JAAIt-
LIJKSCHE ALGEMEENE VE[RGAUERING

. zal gehouden worden, op

OP ZATURDAG, 7 JULIJ 1883, MAANDAG, 6 AUGUSTUS A.S.,
TE 10 URE v. M. TFN 12 URE 'S MIDOAGS

MET LIBERALE BONUS, In de Zaal dor :Maatschappij. me~ het doel
Bet aandeel van den heer J. H. P. KKLLER- om een HekeiJing en Staat van d'e IUlngeleJ!'en-
HAN in die PRACHTIGE PLAATS heden eu zaken del' MaatschappV. gemaakt tot

31 Mei 188:1, te ontvangen; om drÏ3 Direk-SEPTEMBERSKRAAL, tenren te kiozen ill de plaats van de aftp~dende,
GELE,GEN NABIJ PORTERVILLE, alsook voor de aanstelling van twee Audihurcn,

cn 'voor anJere AIge::Jeene Zakén.
Overeen":omstig Je voorschriftlin van de akte

van Overeenkomst der Mlla~8chll.ppij, zullen de
Direkteuren tot 3 u ur op J)ihg8dag, 10 Jnlij,
nominaties inwachten om de Vakatare aan te
vnllen veroorzaakt door het bij ~t1rtwisseling
aftreden van de volgende IJirckteuren, name-
lijk:-De Heeren ARDERSIl,MuRI80Nco MANUEL,
die alle herkiesbaar zijn.

Op last der

DE ondergeteckende zal per publieke
veiling op de plaats zelve doen ver-

koopen

Deze plaats is goed geschikt voor het, ver-
bouwen van Graan en het fokken van
Paarden en Vee.

VERDER ZULLEN VERKOCHT WORDEN.
(j Muilezels I stel Tuigen .
1 Paard (goed gedruseerd) lenkcl-voor Ploeg
20 Bokken 2 Zeiser.
1 Zadel en Toom 1 Dubbelloop Ge-

Diroktie, .
J. C, GlE,

. Secretaris.

weer
Een hoeveelheid Boerderijgereedschap
(goed gesorteerd) en Huisraad te veel om
ie melden. Ka.1pstad, 21 Jllnij ]883.

GEO. II. PARROTT,
Eenig Curator.

Retiefs Vendu-Kantoor,
Piquetberg.

p. J. RETIEF, Afslager.

PAARLSCHE AFDEELlNG8RAAD
WAAR8CH_U\yIN G.

AAN REIZIGERS en anderen 'wordt bekend
gemaakt dat, door de groo~ overstroo-

ming in ce Franschhoek Kloof, twee der Brug-
gen zijn weggespoeld en de weg o*er het geheel
zoodanig verspeeld it dat er g~ue Rijtaigen
over pR88eren kunnen, en dat gemelde weg
thans voor Transport en Rijtuigen gesloten is
tot nadere kennisgeviog, '

J. F. P. :PEROLD,
Secretaria.

EEN ZELDZAME KANS.
INSOLVENT E BOEDELS

VA..'1

Albert Nicolaas van der Mar"e, en
Peter Michiel Rentzke, hande-
laars te Porterville. Alfdeelingsraad Kantoor,

Paarl, 20 J unij 1883.

De ~(Wgwldige bereiding en Vtrl'koop
Struia~ederen ia mijneS peci.a liteit •
~.';~

ION'NJTD VOORGESCHOTENOP EENlb
PERCEEL.

.Prompte Afrekening.

BND"i DONDERDAG, S mIJ 1888. ..

HET O}IHEI
JOHN

fol'kslIh'e, Fn,briek VIUI

SHE~FFIELD,

~IETDRAAD, ENZ.
SRAW,
IJ zer- eli ftmhehlillgsd.'aad.
ENGELAND,

KENl\TISG EVIN G. ,CALVINIA.
f)E HEF;SEN JOHAN J\NSEN EN CJ, •..

A/al.'claars l'fI AlJetn,'ent A!.Ien(v/i Illhi,·r.
hebbon hun Kantor-an overgeurHgL' naar het
nieuwe GeboulfI t'an de I

Standard Bank. Ingang Darlingstraa.t.

Koopwaren} ,
Aand«len Gt'koc!Jt en Verkocht~
rM~~d .
Gelden belegd
Schepenkennuset1 aangegaan.
Wijnboeren, Distillatears en andêren, die

Bra.ndewijn, Spiritua, Wijnen of VJïIlchten te
koop hebben, zullen wel doen, al8v<teus hun
waal' van de hand to zetten, zich te tervoegen
bij

E. R.'V A'rEIl~lE YER.
GOUVERNEMENTS LANDMETta.

Adl:es: Onder bezorging van

Den Heer A, J. VAN REE~ EN
afvinia.FABRIKA:'I(T V;ln elke lo.lrC Vl\'1 her- ·n Orlldh~i !irq, I 'Iq I a 1~p()Ortl!n, HlJrdea Stale'! en I1zeren

Oraarlk ..tlinIC8n, Gel{aluni seel.'de Dra~dk~tting., HliuelDatbidou, Ko peren RUDIkoorden, Ver
voerbare Stalen TralDw,y" Wllgtlns eo MIIOhlUerieeo WIelelI van elke IOQrt, coo.i. die op de DialD&nt
relden gebruikt wordn (zie de ~ijllollJore Katalogus), ens., enz.

DE, NIEUW.J INGEVOERDE DR!ADIIEINING.
" .' EER STE PRIJ S .
Kaapstadsche '1"entoonstelling van Landbouw,

1 8 8 2 en J 8 8 3.

De Paal'J~~heBank
PAARL.

• OPGERIGT SEPT. 18~:!. á
Nomina.al Kapitaal... '" £ 41 4
Opbetaald Kapitaal 18:81
Reservefonds ... 11 810-- ',,-

DIREOTEUREN :
Wel- Ed II eer 1'. C, Lit ROU X, Voorlliter .

P. J. MALHERBE, G.m.
A. J. "-lARAIS, J.zn.
ssu v. ;AN NIKKEIU~.
J. A. fn: IC, HA (!l) L

" J, J. ~lI\'NAAH, SU!.
" G. J. MALfiEIWK

P. B. DE VILLE.
., .. F. J H UGO, I'.zn .

De Ballk ge.ft Hel,leu of.' \'a~te Urpo8ita, bet
tarief te worden vernomen ten haren klntor~.

('e l ri recteureu \'erlC_d.r, n MI\.II(!_)oUi rn 0011.
de. dags, 's morg ens te" 10 ure, om over Appliea1ie
voor IJl'cun lot e beelies-n.

AGI.:NT,KAAPSTAD:
Zuid Afrika!Ln.che Bank.

J. J. F. L~ HOUX. Ka.,ier.

JOHAN JANSEN d> Co. '
Makelaars en Generale Agenten.

BERIGT.
A. T. R.UTT.R
FABHIKANT van den beroemden "lI'iNES'

Zadel, die voor gemak onovertroffen is eli
gewaarborgd wordt precies te paaa~,Q. Probeert
den Nieowen Lamswollen Zitti~ Za.del, en
prachtige Veren Zlttillg met Gome lastiek.

Zadels gemaakt naar "lie patr()npn.-Tuig
met Voorslag gewerkt netjes gema1J.kt in ski I
en en spannen.- Heparatien netjes gedaan.

De 8,tlndaarda zijn V!lUHoek- en T-IJzer volgens een geheel nieuw principe gemaakt. Ve Standaard
is puntil( un éea kant en wordt ttoe« voet in dnt grurtd gedreun, aoodat deEelve zeer uet .taat. In pleats
dat er een rond l1at in het Ih~r 1(t'8lagell is en het IJler:trud daardoor getrokken wordl,ws;.rdoor er we.1
werk en' verscheidene handen r ereischc wurden om deu Sraudaard regt op te houden, i. het gat er doo-ge-
8fagfn ~1s een spleet, Zooala uit de teekeninlf blijkt. zoodat de Str..ng of de Dr-ad eenvoudiz beboeft afge-
wODdente ,.orden tot de lenllt., die men op bet t+rrein Doodig hedt, waarna d-ze op lijn plaats gelegd en
aanaetrdkkl'n wordt. Wlllnl'6r na de draad Iloed ge~pannen il, wordt hij op rijn plAah genouden door een
sleutel of wig, welke rl\st wordt IIMlaj{en. WAardoorde Draad niet alleen volkomen gespannen wordt ge.
houden, lDa.r ook de Standaard blijft op dt'ze wijle vrij en geheel regtop .taan eu kin niet 1'erlcho,en
wordl'n door bet Vt'e,dat er zich teg"n aanechuurt.

Er zijn Han dit stelsel nog andere groote vmwdeelen verbond,,". Er is geen gevaar voor het breken der
voetstukken, bet&ij bij het vervoer, betzij bij bet v&stlDaken, en alle materialen kunnen in " •• 1 k le iner
bestek worden verpakt, terwijl de Stsudaarde vul nwk,,- zijn dau de platte Iheren Staadaarrll, die veel
Ilrooter ~l'wilCt hebben .

De St~"dards zijn Ii X 1i X t, op "ier yrtrds van elkaar j;tt'plaaht, en a. Draad is de beste G('~al fa
nieeerde K.bel IJzerdraud, 4 of {)maal gevlochten; de topliju b.. ft de dikte un No. 4; de n"d-r.tt
Draden hebben die nn No. 6. De Dovellgeuoemde Omh~iuing il de "eBte MI de (lMlllltlii!fns die tot nog toe
j, in_gevoerd, en da .. 1\1I.,sop sijn cij!en fabri~k gelDliakt is, kan de maker den Draadeu toebehoo cen Lt'~ell
buittmgftcOO1l lng« l'nj::en t. 'koop aanbevel~n. .

Voor pr ijzen, cirkulair •• eu katllogassen doe men alnzoek bij:

T. J. SIMEY, Adderleystraat, Kaapstad, en Flemingstraat, Port Elizabeth.
Eeuij! bj;tent voor JOBlf SlU w in Zuid AfrikA ea iu wiem Maga:r;ijn moneters kunnen belillti~d word, n.

Westelijke Provincie Spoorweg.

TIJDTAFEL VA..."l'AF H MEI 1883.

KENNISGEVING.
llOOFDLIJ:'I( -KAAPST AD NAAR VIC1'()HIA

WEST.AAN het ge-ëerd Publick wordt hiermede
bekend gemaa.kt, dat de K OST1N RI G.

TING in verband met de DAGSCHOOL te
RIE13EEK WEST, met het begin van het
vOIKenGO kwar'taal zal geopend wordeu, onder
de Iriding van den Hoof.Iouderwijeer-, dell Heer
T. C. STOn-BEIIO,die alsdan bereiJ zal1.ijn Kust.
lecrlingen in te n -mj-n tl'gen zeer billijke pr ijzeu.

Voor nadere illformatie vervol'go raen eicb
hij clen Ondergeteekende.

D. F. MALA~,
Secretaris.

Van Supedeue Kwaliteit, gemaakt In E'ul'opeeschen StiJl, die
siJ kunnen Vel'koopen tegen aanmel'keliJk mlndel' dan de pdJs
van Ingevoel'de Artikelen van Inledeue kwaliteit,

Set Kaap.che Publiek en Bezoekel's wOl'den versocht de UU-
gebl'elde TooD~amers en I'abrlek te komen besigtigen, en behoe-
veDnlE!tbeneesd te siJn van met versoeken omte Koopen te wOl'den
lastig gevallen, sullende aan ledel' die het Etablissement met een
besoek begun.tigt de meest mogelijke ,lLttentie bewesen wOl'den.
ZIJ die belang stellen In den vooraJtgang van Koloniale Industde
sullen 'YoOl'hun besoek ten volle beloond wOl'den.

-- --_.~---------
I!EEX.

RT A T ION 8,
._------~--

n.m,
:l "D
J :,0

Da ISAACS &,co.
HEBBEt~ PAS ONTVANGEN

Hiebeek West, 19 JOI!ij 1883
--------

s. T Wye ROS ·8
GEWEZEN REKE~"MEESTEH IN DE KAAP'

SCllE llANDELSBA...lIfK),

Auditeur van de Kaap de Goede
HoopSpaarbank en Stellenbos-
sche Listricts Bank (Beperkt)

tl'55
IU·~5
.io ,)6
I! '~5
11·40
12·32T.m
I 10
2.15
4iJ

• ,)'10

6·25
I 7'33

Die ziJ nu te K.oop aanbieden tegen PdJlen die een snellen Vel'-
koop sullen waarbol'gen, ten einde plaats te maken' VOOI'vel'del'e
gl'oote Besendlngen die eentdaag. wOl'den verWacht~

ZIJ HE.HBEN OOK iTE K OOP
EEN BIJZONDER

GR001~EN ,VOORRAAD

KOLONIALE MEUBELEN,

A uditeert en .J:aakt Boeken en Relc-
ninqen op,

Collecteert Rente en Hekeninqcn. ;
Negotieert Leeninoen.
Koopt en Verkoopt Aandeeien.
Huis-, Huur en A0cmeen Agent.

Burmester's Chambers
ADD RLEYSTRAAT.,

MEKTSBEHIOT, No. 1;54. Il'!i\3.
r 1:at! del! 1';'eJj'l1Irier der J{fJ!olli.e,

Haaps!(ld, Raap de Gorde Hoop,
l!l Juni], 188;3.

DER:::; VOOR GOUVEnNEMENT~ I-F-
FEKTEN ONIJER DE VOOKSCHRIF-
TEN VAN OE KAAP Ol': GOEDE HOOP
ALGEMEENE LFENINGS\VET, 1881.

DE Hegering "an de Kolonie va n do Kaap
eie Goede Hoop "al tenders inwachten

tot niet IHter dan 12 nur 'R mi Idales op Woens-
cla~, den l8den .Ju(ij 1883, voor Gonvernemollts
Effekten, te worden uiigereikt k ruchtens d •.
vocrscln-iften van do Wetteu NOli. 17 eu 19 vau
1881. genaamd respectievelijk :_
"De Kowie Haven Leenin~·Wet 1881 £40,000
"De Telegra,f Leening- Wet, 18S1 £50,35>;

I 2
'------ij- --

v.m, I •. m.
Vertr(>kYictoria-Wp~tw('g .. ' 4'50 I I ':lO

Murraysburgwpg (haltpl.): s-so I 7·1~
Drie Zusters (do'.),.' 6'ó2 13'20
NeIRp()()rt. " ' 8'8 4·;35
RhenosterkojJ (haltpla.atl!) 8'óJ , 0'2:1

bAankomst Beaufurt Wl'st ,10'0 ! 6'20
Vertrpk Bf'.3ufort W('st. ,,;J()',I~ I 6·40

LctjP.,bosch , , . , , 11·.j,) i /1·0
a Uitkijk (haltpl!W1t~) . 12·26n.m.: !i'55
b Frnserburgweg 1'0 I !i'30

Prins Albcrtwl'g '. 2·.10 :11'5
a Bloedri~;er (haltpl!i.llts) ,:j'2:1 ill '55
b Orootfont~in ,I 64.'(:,l)O li ~'·()20v.m,Bufft'l~rh;l'r •
Matjesfontcin i'20 3'~0
Constable ,8';'0 ó';,

b TouwRri"icr , 10'15 I' 6':W
Triangll' . I,' ':lO I i ·:lá
Hpxri-vier Oost , I'" v.m. 9·5
llpxrinl'r. '. 1'2:1 I 9'28

bAan komst Worcf'stcr 2·1() ,J O.!J á'
Vertrek do. .. .. 2·:15 :10·.10

GoudÏl1iwl'g 2'65 !IO ,j~

Breedpri vier 3'25 111'213
Cercsw('g 3·,')5 111'.')5
Tulbaghweg .. 4'2i '12';J3n,m
Piquetbcrgwcg.. .. 4·50 !12'~i
llenllon " .. 5'26 I 1'.10

b Wellington .. 1)'20 12'25
Ladygreybrug . . 6'40 2'4,5
Pa.arl, .. (i'52 2·.ji
Klapmuts.. .. i'l:j I 3·1~
Muldersvlei Junction .. i'25 3':Jl
Rtdlenbosch .. .. .. j·4R !3.,?:
Bosman's Hek (haltplaats) j'5:1 ;j·u,
Vredenburg 8'3 4'5
Lynedoch. ; 8'JO I 4'1:J
Eersterivier .. ' R·:t'2 ! 4':'>6
Kuilsrivier 8',)fi I 4·46
Durbanwcg ,. 1"54 , .')'0
Maitland '. 9'16 ~5'?2
Zoutrivier , . fj·2.'j! 5'31
Papendorp , , .. !I'Z~ i 5-:J.5

Aankomst Kaapstad 9'35, i á'tO

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

D. I S A A C S & CO.,
88,90 EN 92LANGEMARKTSTRAAT.

COMMERC.IE..E£LE

Zee-·en Brandassurantiemaatschappij •
OPGI:BIGT 1855.;

Totale Bom aan Tender onderrorpen £d4,3.58
interest te dra~en tegen den koers van vijf
ponden (£5) per cent. per jaar, betaalBaar half
jaarlijks, op eien 15 ~en April en 15den October
!n elk jaar, aan de Thesan,.ie te Kaapstalt: De
mterest, te worden gebragt op de rekenitig der
Algemeene hkomsten van de Kolonie, zal op·
loopen op de bedr.lgen der geaccepteerde Ten-
ders van af den dag of dagen wMrop zij aan de
Thesaurie of het Kantoor vau eeu Civieleu
Commi888tis wordeu in betaald.

Zij die Tenders inzenden moet-en in hnnne
Tenders specificeren :_

I. Het bedrag der pffekten waarvoor ge.
tencerd wordt" voluit geschreven en in
cijfers.

2. De Koers per £100 die zij aanbieden te
geven,

3. Den datum waarop zij aanbieden het
bedrag van hun Tenders in te betalen.
of de dagen waarop zij aan bieden! het-
zelve bij wijLe van paaijen in te betklen.

4. De plaats waar zij de betalingen willen
doen, hetz.ij aan de Thesaarie te Kaap'
stad dan wel ten Kantore van den
Civielen Commissaris elders in de Kolo-
nie.

De Tenders te worden gerigt aan den Con-
troleur en Auditeur-Generaal, en gemerkt op
den omslag "Tender voor Gouvernement!!
Effekteu " en elke Ten jer moet bevatten den
vollen voornaam en de van, zoowel als het
adres, va:n den persoon die den Tender inzendt,
en moet !lijn geteekend door den inzender of
diena behoorlijk aangetltelden Agent of Agenten.

Do Regering beboudt zich het regt om
eenigen tender in Eijn geheel of gedeeltelijk
aan te nemen of af til wijzen. ,

C. W. BUTTON,
Thesaurier der Kolonie.

n.m'
, 5'00',,,
, o'2;j
I 6,jlj
i 7'1~
i i'25

Ingeschreven Kapitaal, £50,000; Fondsen
belegd, £58,000; Verliezen alreeds

Kaapstad, Junij 1883. A. W. BROOK SMITH. Secretaris

MALMERBDRY8CHE TAKLIJN

HEE.'''. v.m.
Vertrek DlIrba.nweg .. Ij',),)

Kraaifontein . . .. 9.42
Klipheuvel .. ..10·18
Kalaba&kraal .. . . .. 10'03

a AbboWiale (haltplaau) .. 11'16
Aankomet Malmc~burv, .. 11'26

TERUG. I V.m.
Vertrek van Malmesbury ", 6':1O
a Abbotsdale ~haltPlaats) .. i ~'36

----- ---- Kalaba6kraa " . . ... 1'8

EENE ONDERWIJZEHE" BENOODIt]D Klipheuvel. '. " . 'Ii i'43
D

1

Kra&ifontem. . . . . 8'20
voor de erde KIR88e Poblieke School te Aankomrt Durhanweg. .: 8'42

Dasklip. die bekwaam is grondig ouderwijs te
goven in de Hollandsche en Engelache Talim. al Waar letter a etaat, houdt de trein alleen np
-Salaris £(j0 per jaar. I e er pa888giers zijn die in of uit den trein v.-ilJoo
. Aanzoeken, vergez.eld van Goede Getuig. ga.~~~ letter b etaat, kan men vcrvel'8Chingen
schriften. zullen door den Onder~teekellde komen.
worden ingewacht tot op den lG JUL'J aaoat. De Zat~morgcn heentrein blijft o~ (Il

M. MUSTE.RT, V.D.M. Beaufort tot Maandag morgen, en de nauuddllg
Voorzitter en Scriba der trein vertoeft te Worce8ter tot Zorida,r nacht. De

Schoolcommissie. Zaturdag 4.bO V.Ill. terugtrcin Tan \"ietoria We~t
Porterville 25 J Ilnij 1883. : doet '8 Zondags morgens de eta.tions van Goudinie-

" , weg tot Hermon alleen aan 0.18 er ~er1! fIJn

ZuitfI takru.u-seil AihcltreuDI. I~~~~~!K!e;~nb~~~P!ert~ti':n~i~
; IVictoria We8t Zstnrdag te j'20 n.m. blijft "p

DE VOLGENDE SESSIE zal aanvang~n IDet:-ufort over tot Zonda!!- avond. "De namiddA8'
op MAA.NDAG 23 JULIJ A SI)' tremen h!'('n !'Il teru~ ncmen ade klas8c p&88!lgJt'rI

S· __ < -, d' 'b" k • . h_,lefIalleen tusschen Wellingt g en Kaapstad op.en ...... ZIM len morgen IJ een omen ten ....
10 ure, om Studenten in te schrijven. :

H.M. FOOT,
SecretArie 'f1Ul deD Beaw.

CITO, CITO.

& Go., KuteeIstnat, KaaDetad •
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il Ik Ill]

DEZE 11'1i

Hr r lI)LL L'Inscrr rx m.x
F k} fb

duur
w I[[ ..ten

( ew Jl g d voorste! aanzenome
II et bleek dat de h~er \\ K ermey r \"

van het Com é ( neraa l wegens z eilt~
cpd-gen

WETfEUJ TDRt KK(:,\GB
~en I< njl danrnu o der voon tt rschs p van d en

heer i:)tI~f\Dt In ( m ~ Gen_mAl uv r de \\ et ~p
de verklaring VI\!l \\ ..tte ka I tdrukk ol

Er vel urets over voor I erd» 1 z ~
geoden dil",

Ta lv mInuteD VU r hnlf VI f Il ng wen u De beer Pril s n HoeI< om ee phelden li over
."n teger sprank tusschsn twee "rt k len Hut eerste
I teen verk pz nil vervallen do r "l!i~ v"rk erds pral
tIJ11 het '" dere b r fd .. den h d dil. t ~ echts ra

PRTITI~~ K~Z ea ~"r"lse} e s ern men liet eers ~ acht e b
D~ beer A de \ I e 8 d iends epn p tit n blik 1'0 r de kand daten dl W deD bloot,lf steld

~ nste VRn Irot eet I e beer SJ I ~ I ft j er ti RAn il.vAr n VAnnll.rlel schurker I
u I lort EI lllbetb over de ;'I;RtUel e Ice wnRr I e h ... r J n Ayhtl vond de \\ ~I nHt 10 zeer fer
~~n pnvate \\ et v or n d il 3 Ile h er "- de keproi nls wel onno d il Er w~r"IT bIer b jn« no lt
V Il eis een ander over het ste mreg t een derde pet tlea ZAke van ve Hiel nz en 11.()nde b~LIlIve
over een onderwerp dat u s u tp Il ee n VI rde DV r wnlH h til hrek AIIn b V e~dheld etr f eo In dId
Gouvernementsnoten een r jfde ver H 1 andsch llevAlipn W 8 Rl es nRRr e BcL U t~~ OAKt I 1 I<
en een le8de u t Petruar il eVer versch lende on Inn rt I ad er wPJ del!el jk 10 dZRkelt kt eid vo()! ver
derwerpen I le over pro eeue 1nl "edrukt werden and er q! bestas msnr met h er IlIJ "cl ttd dd le

Ooder de kenn sgev!n~en wa8 er ileen VRn ver ilenwoordlile \\ et voor de Ivoion e j!De j Il"n "il m t •
wegend belalij( lJe beer St ilRnt brllgt een apport men epn betere politie h d o ,n de b~p~l n~",n ten UIl
over de \ isehdynamieterijwet ID die bleek lorde voer te legllen
le 11)D ingedieno [Je heer Fuller Z Ide dat de t"ll'enwo rd ~e \\ et

Aan de orde was de derde lez ng der \\ et op dA volstrekt let v Idoend w"s wIlnt", leen het verr eu
taal der "etten de zw der diecussie plnntB had ~~n der ve ki Z ng km RRD het kW"Rd eer ~Inde

Ve tweede le z ng der \'vet p de \ "rkleZlnllen mak n lJen knnd daat moest men wel d~g I Jl! straf
meest vrorkomen maar werd u wes eld we~_ 8 Rf fen m hetzee njn agent deed Een kind dAl\t kon
wez gbeid van den 1 rocu e Ir Geueraal du zenden aan Z Jn v~rklezlDg besteden z ndet rlat

NATtRALISATI -;VilT erna d -r ets Ila doen kon (lIar b or Tan den
Onder voorzltterscbap VRn d" heer St ~R t III Il beer L pmgton en nlilemren ~"I"ch)

me n In Comité Generaal over de ]SRtU RI s" ",".t DRftrnli ~ n~ men op nieuw In U mité Gltl ernnl
Op art 2 merkten de beeren J A vl lf en Sp ~ p 1>" b-handel Il der \\ et op del B"".rllafpII\l\IReU
dat bet woord vreemdeling er met du de k ","ft. I was niets dill ren leespnruj nemende DIernIl d
maar de Procureur t eDeFIUII die mtusschen b nne n D tru» Vltn de ZlI.llk en het gevolg WilS dnt me In
gekomen waB WS8 HD oord el dat er ",een tien ml uten hlMr en kwnrt r oor ~e~en naar huis
duidelijkheid bestond en dst d. vreemd ..1 nil"n kwam Slechts één bijv 'glng werd door de R ge
hier bedoeld Mn bnrzerplig t e z on le bev I/; WR r nililemaakt nl om de beBtnRnde qe8tUTeD VRnkerk
ren HIerover werd bed Wilt geprRat maar het hoven bet regt ~ geven onder de \\ lit te handelen
Artikel werd onseranderd annzenomen

Orer IUt 4 den Gouverneur bet rejl't "erende
om Iemand die neemdelIr,g of elder8 zenstu ah
seerd I" te naturaliseren Z Id" de beer Peil son
dat bet nocdig Wfta eemg e b~perklngeD h er lO te
r oeren en hiermede wIlren andere leden bet eens
EeD &Cbark, '.Ide mln kon z eh hier laten atura
) seren om D81lr elde 8 te gaan en daar Vu r e..rl JIl I
man te ileld~o Niemand znl dit doen I I de EE~ T \. \ \,\ ~ lJEN BON DS'i IH BOEREN
1 roeurear-Geueraal want er moet voor natu-ali \ EREENIGll'iG G ESl ICU r
eaUs alt OOI betaald w"rden 1 e beer PeR tso stelde
een beperking voor ten I adee le ran 0 bevueOlder
en dele IIIDI< er door Op een vrllsg VBn den heer
Brown aDI \\ oord de de Procureur Generaal dat ril \\ RENSCn 0 \ 1..:R BE UZEL -\.CIITIG HE D£.'i
turalisas ie In eeu andere kolonie Dut il"ldt 10 deu'
en e Kol Secre tar s r egde er bl] dat nl t eenmaal EeDIi(8 wek I grl"deD vatten sommIlle v!ln de
r.aturalieatie In Engetand r oor de kolonien pr Id VOO1D8IImste lDgez"teneD KllJler bet toornemen op
b.,bahe teD gevolge vnD eeD bepaalde \\ et Ge I eeu tnk van den AfrIka" der Hond en de Boerer::ver
&mendeerd art .angenomen eenlglDg te Bt cht"D Terens wlldell Z J dtln beer

EeD aaDtal .rUbJeD glDgeD ~ood,", veel dISCus~" lJaVid de \\ H!il het wdbekeude plltllOttlsclie hd der
er door maar de he~r i ~ar8uU vond £ 1 td .eel voor firma de W 8.1\1 eD ds Kock op Willn V~ltlDBIbIer het
nalura!JasUtl lil) etelde eebt~r geen IImeudement oog bebb'lD gealllgeD als eeD oUIer ~ekomstlge 'llr
'oor tegeDwoordlgerB In de gelegenheid 8telleD pub! ek

Uver de rut der l\Iukelen en de bl 1"l<en VleI zIjne 8taatku dlge gevo"J.1Il8 mede, te deeleD ZI)
n tl.8 ,oor eD de \\ et werd aBD het HUIS gerftp- uuodlgdeD daarum dUlD hOler UIt Iier"IVlIRrtsover te
pvrteerd BebaDdelIDg vaD bet 8m~ndement p k men -,n als ParlementBlftl kllndld.at éO om IDheb
wurgeD li ,,~n tll geven omtrent BUDd eD BoerSDverellDlKlUji

WKT OP SPAABBANKIIN Z.Ed gllf aaD de ultnoodlj(lDg gehoor maar tevllns
LJ. \\ et op de ::ipaarbaukel In HrbaDd met bet <leelde LIJ 008 mede dat de Kdele b6ilr J IJ Hofmeyr

I B\kaDt.oor moeit <laarDa ID Cumlté Generaal b~ L \\ V, Wil ultgeuuodlgd OMr Plqlletberg om dáár
baodtld wordeD Op art 1 deo lustmet'ster Gene leD tak van Bond en Hot,reD'eree Ig:lDg op Zatllrdag
r8Rl m"gtlgende om ::Spaarba keD up te rIgten traag den 3E>at"o JUOIJ te help D stIchten, dat hIJ op de
de heer ::Sprlgg of dit overIII mogt geecbleden AI ter~rele PortervIlle IUU MDdoen eD da' bet beter
l.eL op kantureD waar meD reeds orden oor geld lOU staaD de e~r VBDden PurlernlkheD tak te hel
Te lunl1 WU bet 8Dtwoord KesteD beboefdeD er pen stichten te Illten allD hem, d.1O Vader der Boe
lliet voor gpmallkt te wordeD AangeDomen renveresDlglDg Ingevolge dezen weDk werd de

Art Werd door deu beer J Ayliff In 100 ver wat vtlrlllngde verKlldellD" belelld tegen MailIIdag 2 J Ilh)
erg geacbt als het boek vaD den depotJel I geen voorl Up bet bt'plalde uur WartD rUlto zeet Il der ID

dureed bewI]' lOU geacht worden vaD lijn r~lIt In vlotl<.lrljkste iUgeietel80 tegen woord II II ODZ"Ge
Eegeland leldl! de .Kol ::SecretarIS 1188 de \Vet nog r~gt@zalll Oo<1er de aaDwelllgen &!lg meD de v~r
!lrenger eD meD moest de holdeD leeren dllt II] up 'II' ehte heereu Hofmeyr eu d~ WB41 naar ook Itn
bUDItlllen m~eteD ptl88en Dtl betll' \ !ntceDt 'fODIl I met ve110acMen heer Wrensch deD e:&:mag etrllKt ~IIII

dat dl! \\ et zonder werlriDg IUUbllJveD al8 men zulke I URh 1nl" lJe. heer waB plotsélwg den VOrIW"D
aat ge ~p.hDgeD mwte eD de beer Irv1ll6 vulgde ID ZlIturdal{ aar gell(lW~D en blijkt 8edert eer 11(6Dtijd
deulelfdeu geeet. IJe heer Fuller daareDtegen waa IWllu~"r te gaan TIlD het vooroeme~ om P qu"tb.,rg
er voor om derfo!eh)ke wMrborgen te nemen als lD als PllrlementslId het voordeel te 8~benken '"D IIJoe
EngelaDd, terwI)1 de betlr lInDe er o~ wet!8 dat de duor bet uouveruémeDt Rfgéwezen dleosten "er
tOfstaDdeD ID LngelllDd scberpe bepallogeD mIDder Demend", dllt de Waal te l'iquetberg W!lll8Delde
Inlig maakte Nog mellr werd er over de nflag I ook bIJ derwaarts doch nlet IllvorJta di"n h"tlr bIJ
ge.prokeD of men al dan nIet Dsdere w8arborg~D daD all.n UH!bIJ kun beel hl)geD lUO IwlLrt m gelijk af
bet depollto-boek lOU nemeD, en de heer Lal g stelde gescbilddrd te hebben lo! P q ""tboll')!' kwam biJ te
luur het arukel tot later te laten blIJveD lIat dour Isat MD voor dd ,erglldeflng maar hier wu hl) op
den Kol ::ieattalls bestredDD werd, en na eeD 1:)n tIJd eD liet hiJ Z ch DMr hartelW!t l'IooreD
lange rede UD deo heer W m Ayltfi onr het OODOO- Kort voor Il ure begonneD de ,erngtlllgen d,er
d ge der \\ et, eD DOg beel Wltt weer gepr ..at, werd vergndt:rlDK tW wel met bOlt aaDblt! ~ell van het vol-
lOllet.rolrken Het .rtikoll had reeds eeD paar kleiDe gel de adne aaD de beeree Hufmeyr eb de Waal door
'" )llglDgeD ondergaaD ~D de beer Brown 8telde "dD Qeu g~8ehteD ouderlIng, deD n6er H J Alber
amendeIIIent voor wat het voor de depoDent!!n gemak- lIJD:Sr _
kehJker mukle om beWIJ8 voo hUD Keld te erhwgen Purternlle,!2 JuhJ 1883
V. heer Fuller dIe dit outned bleld loeu een lof

d Dm Edelen Hee> J Jl Ho! neyr .L TJ V en fenlede op :secreta III I reecb vlln h~t !'oetweleo uor IIEde/e I li6er D I I l~ IJ aal, ..{:SR
'" .:u er een nl •• we oDdllrDewlDgsgeee\ ID bet lJepar
tement gekomeD 'i\ u IJe 1 ruk Uel t raaI lelde dal \\ elEdl!le HeereD,- W I) heeteD ~ welkom ID aDS

btt amendemeDt a.llea lUIDheL toe ligt vaD deD Puet mlddeD en verheugen OD8U beldeD In 008 mldd,lO te
IDet'tlil Generaal oDtuok ~og meer dllCU88le ,0Igue, mo~eD ueD, lOGdet WIJ allen Plll800nliJli met 11beldllD
~biJ <1, lleer VUltcent &aIde dat de Regellng .. I iunollo be.end wordeD

Zou outnemen
Ue b er Muutun r roez d n h-er H fm yr of deze

~e.nJ Inheb ti gen W lde Ileven omtrent de redenen
wlII\rom de heer Wrenscb RI8 ma istrllRt "'''81If

PORTERVILLE

U~TV~NGST VA:'i 1 E Hl EnEN HOFMElh
.r N lJE W ~AL

IAIU EllE~TAIRE KANDIDATEN

ORANJE VRIJSTAAT
De VolksTIlad IS rOil RtAPds b •• g me dA ."ne

Concept Ordo Tlnnt" Oil de a iere lo \\ et te ua
keD VaD dIe In de lnat~t oDtvRn,., n b)"d~n ver
meld kowt v or •• rst de DrADkwet In ARnme kw
voor welker finale IInnnemlng 1r~8ldent BrRnd aan
merklnilen bl8llkte over het onpr"ktl che VB s m
mlgtl bepalln~~D mMr dIt z!'lden sommli(e 11 rid
rllke led!'r Wll8 tpj.!'en de or jp en ctA \\ et ,,1011' wet
31 tPjCeD 10 8 emmen er d or Ouk dIe p het
1'1I88t~ls 1 voor NaturelleD !lI ~ er door en een be
I<ln wetd l<"ml\Rkt met de bebandell ~ van dIe p
het brouw.n vn Kafferbl ..r en p dutlevAnn"
v,," mlsdadlilerB tu~seben den V fl}staat en NRtal
Veel vleJ er v or over de Bellrootln~ en av r een
Wt't!ontwerp tot hllre betere InngIm", Het blet-k
dllt het I komeD op £W8 )32 ol wel met
het ball", 8ftldo VRL verleden Jaar op £209 ~) ile
tRl\md werd mnRr d t WAS Olet lCenoPI<0 n lek"re
UItgil ven voor b "!lilen gOt'd lf' mRk~r en m.n w Id ..
de hiertoe ben odll<de Ir. 000 dClor het Uit!! ven
VIID acbu.ldbneveu VI d~D welk plan t~r beoord,;e
hng en ultwerklfig allD een ComIté werd, erwezen
Do Erfrt .. LI 'IU ool'11oel dat Vn,lltllataciIe schuld
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