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U N ION LIJ N.
~ONINKLIJKE MAILDIENST

I

MALMESBURY

EXEéUTEOaSKAIlBIL
• •

PUBLIEt\E VERKOOPING
HN

Kostbaar Vastgoed.
Oe SIoombooimnabCbappij "UNION"

( BIPIRIT).
De ~toombooten deter Maatschappij Yenftk,-

ba 'faD Kaapt.rf naar

DOlLAND.
"ia .MADJ:t;UU. om den' anderen DINGSDAG.
te ST. SELKNA en ASOENSION aaDJeg.
gende op bepaalde tu88Ohenbjden. '.
Om de V'EERTIEN DAGEN een EXTRA

BOOT tUB8oheode llal1booteo in, die PasBalrÏers
vervoert naar ENGELAND, HAMBURG en
ANTWERPEN tegen Lagere Prijzen.
MAILBOOTEN. BXTRA BOO'l'D'.

MEXlCAN,.li Julij. iUialJ:AN~ llJnlij. -,
TRpJ~, 31 Jalij. .' 'ARAB, ~I) Julij;'.; -,
TARTAR, 14 Angust. .
ATHENIA.N,28 Allg.! .
SPARTAN, 11 Sept.! ~

H lf: DR KUSrif! \'~NS ~N N.\TlL
Vertrekken zij WEKhLIJKS, na ,aankomst

v ID iedere Stoomboot van Engeland.
Retourkaartjes worden uitgereikt tegen 'er.

minderde Prijzen.
Voor Vracht of Passage doe men aanzoek bij

d'l "Union" Maatsohappij.
THOS. E. FULLER.

Direktenr-Generaal voor Zuid.Afrika.

ZAL opgemeld getal
. oo~ditip.. .Publiek:
KLAPMUTS STATIE.
Zij :zuJ1enzeker present

J. P. J,I£ ....&;J,... L"A..,.i LI

Paarl, 30 Jtlnij 1888.
s.S~_ a-I'a •

IIi den Ins;olven,ten Boedel van BER.
THOLD R. C. von DOMARUS, van
Malmesbury.

DE OndergeteekendeJ zullen, in hunne ~danigbeid van· Curatoren
bovenstaanden insolventen boedel, publiek doen verkoepen te

PIQUETBERG.WEG STATION.

OP DINGSDAG, 10 JULIJ AANST.DE Ondergeteekende zal fP

VRIJDAG,:DEN 13qEN AANST,
Publiek dOOD VerkOOpeD .

ril i
Klapmuts ~tatie,

bovengemeld getal Ossen, opgebragt. door den
Heer H. O. van Niekerk I

C. A. DE VILIflERS, O.zn~
Paar r, 5 J nlij 1883. . i

DE VILLIERS FAURE,~Co., Afslagers.

KN

LOSSE GOEDERfN.
In den Insolventen Boedel van L~URENS

J. de JONG WOUDBERG, }Jlikslager.

TE 10 URE DES MORG~NS.

ZEKEa.E VIJFTIEN PEROEELEN GROND, in het ;plmmende Dorp" GOUDA," ge-
merkt Nos. 8, Il, 12, 13, 104.,~3, 24. 31, 32, 33; 34, 3-6,36, 66 en 68.

EEN FRAAIJE GROOTE FAMILIE.WONING VAN DUBBEL-':<:VERDIEPING, met
WINKEL. PAK·KAMERS, ~nz., is op eenilte' der ~ntraalst gelegen Pereeelen Gebouwd,
buiténgewoon ge&chikt voor een Hotel of Algemeene Handelszaak.

Op een ander Perceel zijn eenige GEBOUWEN opgerigt,die gebruikt worden voor Stallen,
enz., en gemakkelijk en met geringeonkostell te veranderen lijn in een SMIDS. en WAGEN.
MAKERSWINKEL.

De overige Ledige Poreeelen liggen in een goede positie in het Dorp.

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

,IN HET SGHOONE DORP "'PORTERVILLE,"
DIE PRACHTIGE DUBBELE VERDIEPING FAMILIE· WONING van den Insolvent,

te samen met Stallen en andere Buitengebonwen annex, alsook een Groot en Hoog GEBOUW
in de nabijheid, waarin de Insolvent vroeger een zeer Winstgevende Handelz~ak dreef, later
over~enomen door de Heeren BRIHM&R&; Co., gelegen aan de Hoofdstraat van Piquetberg Weg
StatIon naar Clanwilliam.

Verd~r zal worden Verkocht eene REI HUIZEN, alle goed rerhunrd, en verscheidonc Per.
ceelen Ledigen Grond, gelegen iin de beate gedeelten nn het Dorp .

VBRDER:
Toou ballken, Rak ken, 'G lazen Kasten, en

andere toebehooren.
BO.US: BO.US % %

De VerkOOp;ill) begint te Il ure precies.
W. A. CURREY,
A. G. WATERMEIJER,

Gezamenlijke Curatoren.
Malmesbury, 30 Juuij 1883.
J. TV. MOORREES, Jr., & 00. Afslagers.

KENNISGEVING

VERSOHEEPERS.
HIERMEDE ge•• hiedt kennisgeving dat op

en na den 16den dezer, alle Vrachten
voor tnstbjlvens in Kontanten moeten betaald
worder. bij uflevering van de "Bills ut Ladi.ng"
(Cognossementen).

TROS. E. FULLER, Alge-
meen Bestierder voor Zuid
Afrikl\ van de 8.S. Maat.
scha ppij "Union" (Be.
perkt).

·."_ •• ASK AA PS o iH E .

GOllvernements Spoorwegen.
WESTELIJK STELSEL.

-Ir.s N.M. TREtN DES
ZATURD-¥\-GS.

TOT nadere kennisge~r zal er elken
Zaturdag een "Rellef' Trein nn

Kaapstad vertrekken ('ánkomst plat·
form) te 1 uur, naar Rodc:teboach en tu-
sche.·Stations. l

A. DmORD,
Direkte~ vu Dienst.

! DeWestelijke Prorineie Administratie en TrustmaatschappiJ(Beperkt).. .

MALMESBURY

EXECUTEURSKAMBB.

In den Insolventen Boedel van JOHANNES
NICOLAASHAMMAN,van " Remhoogte,"
Afdeeling Piquetberg.

Kaapstad,
.)J ulij 1883.

Na.&rAlgoab&ai,Oost Londen en Natal.

DE Kon. Maalatoomboot
. AJtAB, E. T. GRIFJ'KN,

~ R.N.R .. Gezagvoerder. zal als
boven vertrekken op Zaturda.g aanst.! Z dezer,
ten 10 nre " morgens. Passag~ers geheven aan
boord te gaan aan de Oostkaai (Alfred Dok),
tegen dat ndr.

Voor Vracht of Passage doe men aanzoek bij
de StoombootmMts~~ppij "Union."

NAAR ENGELAND via lIADEIRA.

BONUS ZAL GEGEVEN WORDEN.
WALTER BEARLE'l Oez
ALE:I:. BROWN, Curo,to~en.
.Y. J. BROERS,

EMILE H~ VAN NOORDEN, AFSLAGER.

BLI gplegenheiJ vando Verkooping in den
Insolventou Boedel van B. R. C. VON

DO~lAIl'C8op

Donderdag, 19 Julij a.a,
Zal de Ondergeteekende doen opveilen !tekere

LEVENSPOLI8, No. 4.390, in de "MUTUAL
LiFEASSURA!iCESOCll~TY"voor £500, op het
leven van den Insolvent.

A. G. WATERMEYER,
Eenig Curator.

Malmesbury, 30 Junij 1~83.

, !

BO. U S ZAt. GIlG-=VEX
WORD!: •• i

Verkooping te beginnen om. 10: tire v.m.
P. J. BOSMAN,

Eeoig purator.
Stellenbosch, 28 Junij ]883. ! ONDERLINGE MAATSCHAPPIJ

lta.apstad,
15Julij 1883.

PUBLIEKE V_ERKOOPING
VAN .

Levende Have.
Aan Erfge~amen.DEK on. Maalst(lom boot

:M E X I CAN, W. C.
CRUTCBLEY,R. N. R., Gezag-

.,..,. voerder, sal als boven Ter.
trekken op Dingadag, 17 deser, ten 4 ure n.m.
Paatoagiera gelieven aan boord te gaan aan de
Oostkaai. Alfred Dok, niet later dan 3 nur n.m,

Voor Vracht of Passaga doe men aanzoek
bij de Stoombootmaatschappij" Union".

'" -,:1};!.'
Kostbare . u.sIn den Boedel van WjjIen den WelEd. Heer

JOHANNES ALBERTUSMYBURGH,Sr.,
van Klavervallei. Eers~e1'irier.

I :

DE Boedelrehning ligt !..~r inzage '"n
Erfgcnamen bij den tWeeden olldllrge.

teekende te Cloetesdal, naliij Stellenbosch.
Indien gee1 bez"aar wordt i~gebragt zal de
nitbetaling geschieden na ..eht dagen 'vl1on
bedes. ;.

. de Wed. J. A. MYURG~, } Executriceen
P. D. MYBURGH,! Executenr,

I Datief.·
Cloetesdal, 6 Jnlij 1883. !

EXECUTEURSKA~ER. LEVENSVERZEKERING
CM U T U A L), . PUBLIEKE VERi\OOlPINGIn den Insolventen Boedel van PIETER JACOBUS VAN I

DU TOIT, van de Stad Worcester, Algemeen Han- XostbaarVastgoed
delaar. • . IN Dt: STAD :

OPWOENSDAG, 11 JULIJ AAHST. WORCESTF1R. H IEHBIJ geschiedt kennisgeviDg krachtens
de akte mn Overoenkomst der MaatsGhap.

pij. <Int de ACHT.EN.DERTIGSTE JAAR-
LIJKSCHE ALGEM£ENE VERGADERING

De l~aap de Goede Hoop.

BERIGT AAN LEDEN.
Naar 1tIosselb&ai,Algoabaai, R.owie en

Oost Londen.

DE Kaft. Maalstoomboot
TROJAN, GBoROIL.u..

MER, Grzagvoei'der, zal als
boven vertrekken op morgen

(Zondag}, 8 dezer. ten 11 ure 's morgens. .
Voor Vracht of Passage vervoege men ZIch

hij eie Stoombootmaatschappij "Union."

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

DE Kon. Maalstoomboot
~_~ ~ ASIATIC, H.J.N.
,.", _" ;' ,> .> IhRRISON, Gezagvoerder, zal
,. " .._.,,~. als boven vertrekken heden

(Zatnrdag), 7 dezer; ten 10 ure '. morgens.
PllJi8&gÏersgelieven aan boord te gaau aan de
West kaai Alfred Dok, niet later dail 9 uur v.m.
Voor v'racht of Passage doe men aanloee bij

de Stoombootmaatacbappij "UDion."

T~N 10 URE 'S MORGENS,

ZAL. per Publieke Veiling worden verkocht op de plaats "PAPENKUILS-
.VALLEI, omtrent een KWART UUB. RIJDE NS van de Stad

WOROESTJ:R gelegen,
· De volgende Kostbare Leyende Have, nam:

47 KOEIJEN I 2 PAAR AANTEEL STRUISVOGELS
34 PAARDEN i ti HALFVOLWASSEN DO.
41 OSSEN I 1EZEL.DONKEY.

. WM. -MARSH, } Provo
f J. J..D. BUYSKES. Ouratoren.

Kantoor der MaatschappijJ .
Hoek van de Wafje. eil Nieow6-straat,

. Kaapstad, sq J ti~ij 18~3.

De Rearen F. l.. LINDENBERG & Co" Afslagers.

DE Ondergeteekenden zullen in hnnne hoe-
danigheid van Gezamenlijke (:;uratorcn TFN 12 DRE 'S MIDDAGS,

in bovengemelden Ir solventen Boedel, Publiek III de Zaal der Maatschllppij, met het doel
doen Verkoopen op om een Hekeuing en Staat van de aangelegen.

. lieden en zaken der hl natschappij, gemaakt totVrijdag, 13 Julij al.nst., ai Mei 188:~,te ontvangen; om drie Direk.
tenren te kiezen in de plaat!! van de aftredende,

TEN10'30 's MORGENS, alsock voor de aanstelling van twee Auditeuren,
1. ZEKER WOONBl!IS V:~N EtN VIO~. en voor andere Algemcene ZakeD.

DIEP!NG, onder galvanisch Ijzeren ,dak, ge~ Overeenkomstig de voorschrifteD van de akte
le~en In d~ 'Kerkstraat, Worceste;, bevattende van Overeenkomst der Maatschappij, snllende
rtnmen WlOkel,. Zes Kamers, Keu~en, enz., l Direkteureu tot 3 uur op Dingsdag, 10 Jnlij,
met een stuk 'I'ningrond er achter., nominaties inwachten om de Vakatnre aan te

2. ZEKER WOONHUIS VAN l.J1IBBELE vullen vcrootzaakt door het bij beurtwisseling
VERDIEPIN_G, ~~heeht aan het vp;)rmelde, aftreden van de volgende Direkteuren, name-
onder galvanisch IJzeren. dak, bev~t,qende Elf liik:-De Heeren AnvERsE,Mr:UISON en M.urUEL,
Kamers, met een Pa~huis on~er rieten dak er die alle herkiesbaar zijn.
naast, en een stuk Tuingrond er achter. . . ..

3. ZEKER PAKBUIS, gelegen "'8 boven, Op last der DIrektie,
met een stuk Grond er naast, wa!,-rop een J. C. GIE,
fondament Voor een Bnis met Zt>sKáml'rs ge· • Secretaris.
legd is, tezamen met een stuk Tuingrond van Kl\lI.pstae, 21 Junij ]883.
achteren.

In den Insolventen Boedel van ~OHAN.
NES HENDRIK HAEIG. :

zal gebouden worden, op

MAANDAG,6 AUGUSTUS A.S.,OP den 30sten Jonij'is
, oortje geboren

J. J. LE RO X, JOZUAZOON.,

E. M. MAR4IS.
Paarl, " Jnlij 1883. ;

eene Doch.

BEKENDMA~ING.

AAN FAMILIE EN VR~NDEN, wqrdt
met deze bekend gem$kt dat het ~eu

Almaetige behaagd heeft, den 23sten JUllij
1883, d.oor den dood van onze fijde tEt nem.•.n,
onze dierbare moeder, MARG~BETlUJOH.UUU
VANZYL, i. den o\lderdom ""tl 48 jaren eil 8
maanden. I,
. Wij wflnschenn met deze oplen hartelij)cen

dank te betuigen aaD al de Vrikmden en Vrien.
dinnen die haar :zoo trou w h~ben bijgestIian
in haar lang en bitter lijden. ,. •:

Uit naam van deu bedroefd.n Vadjlr. ea :de
gezamenlijke kinderen. ~ ..

A. J. iY AN ZYL,
W. S.!BURGER,
P: H.IS. BURGER;

~ de anderen..
i EE:'i uitstekend geneesmiddel voor Hoea~,

Verkoudheid, Influenza, enz., enz. .

-ZUID-AFRIKAANSCHEKOldNKLIJKE MAILDIENST. GEORGE FINDLAY & GO.,
HEBBEN ONLANGS ONTVANGEN,'DB "Uaetl» Mail PaCkets" MtJ.a.t8chappij.

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

Dings08go, via Madeira en Plymouth, te
Sint HeleDI en Ascencion aanleggende op
bepaalde tnsr.ehentijdeu,
Juli: 10.-GRANTVLLY CASTLE, Kapt. C.

'. H. YOUNG. , '
24.-DRUMMOND Cl\STLE, Kapt. 1.

" D. JEFFRIES, R.N.R"
Ang. i.-NORHAM CASTLE. Kap •. A. Wm.

ClUSTER.
" 21.-KIN.FAll1\!' CASTLE, Kapt. J.

WI~CHJ!Ilrr.R.
ANDERSON & ltltJ.kl8ON.

Agenten..------~--~~--------
WORCESTER.

Karren I Paarden lITuigen r

STAFFORDSHIRE IJZERJ--Platte, Ronde en Ovale Staven, Hoekijzer, Hoepels, Blad
en Bandijzer. .

UPPEltS GALVANISCH DAIUJZER,-6 tot 10 roet, Galvanisch Gootwerk,
Regenpijp~L, enz. .

KAGCHELS VOOR STEENKOOL EN HOUT,-Strijkijzer.kagchels, Kookkagchels
J\ Registerkagohels.

PLATFORM WEEGMACHINES,--500 tot 2,000 lbs., Toonbank Schalen,Familie Scha.
· len, Struisvederen Schalen. .

VOET8CHRAPERS,-Dearm~tten, Lantarens VOOrKaarsen, 'Olie en Parafine. VAN i
EMMERHANDVATSELS,-IJzeren en Koperen, Koper en Hopelijaer. . GROOTE PAKHUI~. EN,
PIKKEN. GRAVEN, SPADE~, Schoffels, Harken. .
IJZEREN EN HOPTEN KRQIW AGENS, Pompen, Tuiaspaiters. Oentraal Gelegen~

IJzerpakhDil.eD,li 8ra,. estraat, Kaap.tatl. I)E Ondergeteekenden, met instrueties be.
I· gunstigd door den heer :MICHABL rr. Krxo,

znllen per publieke Veilillg te Koop Mjnbieden,

J. FLoWER " ZONEN, . Op Maandag. 13 Aug.! a.s.,
H bb h ! d bid I d TEN 11 URE 'S MORGEN'J,e . en nu voor ap en en eve en aan e vo gen e ZIJN WELBEKENDE PAKHUI~EN c-

ARTIKELEN TEG~N DE Lj!GSTR PIlIJZI~N : legen iu de Mostertatraat, nabij de }>14il!str!t.
~ , • . . ! •• ~o. I.-DE GROOTE PAKHUI~r.;N dieST AAF~ en BOS-IJZER van de beste kwalIteIt:. het Rijtuig·depot behelzen. i ~

ZINKPLATEN EN GAlLVANISCHE SCHROEV£N EN BOUTEN No. Il.-aJo:~BELENDE~DE PA f,:IlUI8,
• .tegenQver he~ Cigare» Emponam van den heer

Tibbita. I

Verder sal worden aangeboden ee~ aantal
nieuwe Rijtuigen, karren enz. i

• I

J. J. HOFMEYR " ZOON. Afsl'gers.

Bonus zal gegeven worden. Elams Hoestpillen
.Malkopsvlei,

26 Junij, 1883.
ALEX. BROWN,} Dez.
F. J. BROERS, Curatoren.

DE VOS & THERON, Ats~gers-vERI{OOPIN G-OVERLEDEN, un zijne woni~g te Klapmlls,
op Donderdag den 5den d.er, ten gevolge

van eene beroerte. mijn teeder leliefde. Eob~.e-
noot, AORu \N JACOBUS,nN D R BYL, in den
ouderdom van 69 jaren en .. maanden, pa
eene gelukkige ecltherbindten~ van circa. 47
jaren. ;

de Weduwe A. J. 'Alft DIB BYL, .
ge~, NI:lTRLliNG.:

t;· .,

GETUIGSOHRIFT.

Allll den Heer ELAIof,Apotheker, enz.
Wllnrde Heer.-Ik h"b meer nut van u"e

Hoertpillen gehad, vornamelijk '8 nachts, dan
van eenig andere medicijn die ik gebruikt
hob. Ik beschonw ze voortreffelijk te zijn.

ALEXANDERJRWIN.6 Julij, 1883. 10 April 1883.
---

Prijs ls. 6d. per Doosje. Franco per pon
voor 20 postugea.

ELAM, Dokapotheek,
Waterkantatraat.

OVERLFDEN,-Opdeplaatf. Berseba, AlbOtt
na eene riekte van slechts! 8 dagen, op den

ISden Junij 1883, ODS teederlgeliefd Zoontje,
CHRlSTIA.llrAL1IIRTUSVINT!R,ibud [) jaren; 3
maanden en 9 dagen. :
. Hoe bitter dit scheiden van .
onle eenige trOO8thet .
lijde "an het graf. want

., Vrome, vroeg lI'utoJ"VI!D

Slechts Sljt .
'k Zal ti allen wec:Ier1>1ndlell.:

Als ODS Jesu 't graf UU'!O'''IIl.

ABEL .A.
JAN.ET C.

I

Patente ASSEN voor Karren en Wagens.
: ' • • I

OOK VEREN VOOR KARREN EN WAGENS.
SMIDSKOLEN, BLAASBALGEN, AAMBEELDEN EN SCHROEVEN.

DE Ondergeteekenda zal per PUBLIEKE
VENDUTIE doen VERKOOPEN,
Te "Worcester,"

Op Za'urd~,g, 14 Jolij a.s.,
20 PAAR ACBTERTUIG EN in soorted,

allen eerste-Kles gemaakt en met v6órslag
genaaid,

1 Eerste-Klas Kapkar,
1 Vo. Do. met losse Kap,
2 Arabier Schimmel Kllrpaardpn 3 en ...
jaren oad,

4. Dozijn Balters.
,. ; M. GOBREGTS,Lo ,._ ~

~_. ..,._ Paarl.

PAARLSCHE AfDEELINGSRAAD

AAN ItEIZIGE&S en anderen woret bekeed
gemaakt dat, door de groote overstroo.

ming in Ce Franscbhoek Kloof, t"ee der Brag.
gen zijn weggespoeld en de weg orer bet geheel
eoodenig verspoeld is dat er geene aijtuigen
over passeren kun Den, en dat gemelde weg
thans voor Transport en ,Ilijtuigcn geslot.ea is
tot nadere kellnisge1'Ulg.

J. F. P. PEROLD,
Secreta."Ïa.

VERF. EN. OLIk. V..4N~LERLEI SOORTEN, lJAKTOUWEN OEMENI

', , B,rg. en Ka$teelstraat,'
: .. mA t:\PSTADl

Bêrseba, 18 Jnnij 1883.
. Onzeu bari(,lijken dank ....,~...... u
aan den Wel.Ed. Heer P .. J.
Doornkloof, voor zijlle ,,"0111'''' r
betoond.

IJE R}!;~H.

G. MONTGOM£RY WALkER,
Pr"kurel'rl Notaris ein TrantswrtHezorger

STELLENBOSCH.
j

AlfJccli"gsrllld Kantoor,
Paarl, ~O Junij 181:S0.
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bet toeaigt aolmep is deagt -W DI BD. una I>Uilrtnm'.-De a.. 86JntlaN heeft opge.
er op: eeu bul' echt. veel bewr; maar ... het -ronkelijk. YOGI'- ~ ~~dkte' merkt dat al de beste d&n1l6J'!J in lie KolOnIe ge.

tb.. aan 4e .ICaaP oDmogefijk ~-r A.rt1llerie ._ boren Kapenaars sijn, terwijl de meeste Jongt'lul.labj 7.-8ep&elllhenbaaJ, _bij PortenUJe,de pI.. , toch, redarig rindt mea dat .el de ltellOl geformuleerd ge"eeIt, dao lw! lDeD IWUlICbappen van pas, van "home" gekomen gewoonlijk even wel_
SefwmberaluaaJ eD ro.e goedue1l la ch I f d t t k: ..._~ d ratell portretten tot nig van de edele rums!ruwrt begrijpen als e-nd. ineoltllllte boed"ls "all J, H. P. in groote steden, de s 0 eo 0 e yeI'· D\e reg 1Iooen tmggea.._ e yoo el' lnglesby voerde die Chineesche msadarijn.

Iloll_u ..... ,"" •• -P. 1. Be- hoorl Ol...... Ida..... ;o! koop ...... dool •• g.t. ;" mm .... , h ...... hij .;1<1. n;, ..... don dog d.ddo "" a....... ""' .. '" op Nm"". I''''LVDT .... 6 Jn.u....James r.,• w~.:::...AbI'f:; K" M~. ~Ik. de heer """ 0.... don•• Ta. de .. hnld die .;j hod •• ie kom... 0.. hol ood....... nu dien ..nl no",;:;:-O besloten ............ xon, to Port """",,,th, hsnd ,~. ,. ten :

• .- 'o.m.~.At"';"'~ M')O'r- " I'" ...de .""m.. •• d..... 1 ;. K .. pouh. o.. d•• + dool en r Ujk hom ........ alI... de !Iegw;.. bet hond kou :;=.m_ ."w:::' '!':!::::'"".... ft:' id""'Tl!:;.£~;a.m!!" i!.i.u~':'''J.~'
• lO.-"_';I~. .- ~g mot .... 0,. .. hol•• TaU sekeren naam .;.... N;e!o;,...... De edelmoedi ochl hlij" .. men, en doOL.. ......".. 00..... aendea .............. n .... _ to ....... jzen, h.... , timn.."'n......... '" ... 6d" ~h.""

~aaode. jlebooweo eo l08l18lfOedenn, b'kt 0 h t pubhek dat bii een behoor- , ".. omtrent de vraag of men, zoo de heier Fuller £77 98, M.; tekort. £18 -is. 4d.-CharlCft BL'
10 de loeol"eDte boedel. nn A, N, geao I me, ~ b _A toon zijn vrouw '8 boedel insolvent verkeerd was vóór bet HDlB dUlJohJk ver- wilde,de schepen llIl&r hun netto ill plaat8(tan naar Nourse, te Bpri~ale, distrikt &d.ford, boe'-Allr,1'110 der Merwe 811 P. M, l!eDtzke, lijk schoolwezen het meeste e...... en h '--_ .._ tal h h llin

VODdeo de hem dool' baar nog versohuldigde klaard had et het voor of t"""ea protectie waa, . un oruto ge van tonnen op se ef'~ g eu baten, £149; soh den, £211 lOs. , tekort, £62 1().-P, J, Relief, Afslager. de leidslieden vau bet pil b. v de pl'86j. . , r -~ ill droog dok moest laten betalen, zou kijken hoe ill _ 0

O,-Klapmatas&lltie, Ouen en eebapeo nn J, It' £400 ill rekening gebragt te hebben, om daar- dat waren boweringen van deo heer Vintoeot andere haven.e gehandeld werd, en om te eisehen EE.... WALOELUXEIOESCllIEDE."-IS.-Een onrler_
" P. Lsibbrandt,-J, S, Marais & 00" kanten, opmerkzaam te maken vee wa mooI , £ di I' , " al dat de )re" h t 1 trick li h~ wegens zoek lln.a. den dood van een Hoitentotsche vrou

.Ala!agIlf8. heet eigenlij Ic veel te wenschen door het hem toekomende deel 'Uit de 86. le we hgt lets om bet hjf zouden hebben s het geb~k.kin;g v:oooilit licht ~ou ve~laa~ worden, dat voor. rl~n M~lstraat heeft pla.ats g' b.~
" lO,-PiqQetberg Station, Vastgoed le Gouda, in teu op~igte hiervan met het aan meubelen ena. te bekomen die haar eenige de Kaapkolonie een laad was waar een han- 00 Lo V ", . beh I d te geeft eemg inzigt III de walgehJke toest&nd~1ldie

deo in80I". boedel TaU G. J, WaDte- '" . " ' dl' . ST. NDEN.- lIDuaar 18, 'a ve e gr<J? Ihier onder sommige gedeelten der r .tie é.DUr,-E. H, UD NoordeD, al81a~er, Onderwijs Zich te doen baten UItmaken, BIJ het lezen vau het rapport e stand eo een. naar nltvoer strevende boeren- vergadenng elders venneld, niets anders ~ berig- meente heerschon. Het blijkt dat l..{l' g
1l,-l>o.lJ'tenille, Vl\8~o"d 10 den in80I". boe- dan iemaud opstaat die den van het on. kwamen ons als vau zelf do beroemde dicht- stand, beide op de hoogte der zaak en elkander ~n dan dat oen jong mensch, Holland.~ruw.md, die Rara hoet.to getrouwd WIIJ! nu-t zekerenvr;~~

" diG J WaDt.enaar E H van hl. die met een paar vrienden was gaan ti~(ln, l'en Abrams, dat hun woonste-h E'enplek op bet ~~lrje VIIn . . ,-" derwijs nagaat en de gebreken .,r van ont u t. regelen van V oudel in bet Jlehenl1en : " waar naar elscb vel'lltaande, den boventoon voerden, looper in de long heeft gekregen en zeE.'rgevIlAr. tusscben eenure kh!)Lt
rs

boven Sir LJ ." 'Noorden, Afalagllr , t.. I '" ,., , WT) QC..at
" ll-Wellinll'to~, Ossen en Koeijen,-Mllipo Maar wat was bet onmlddel,lJk gevo ~ van werd opregter trouw, dan tIlEIsohen man en ea waar men geeu~ndere vragen van m6j)r be. lijk ~,zonder dat men iets weet van de'0':lstan. was, iets wat dl' j)Q rue wist, en dat neh Wnn-

&: Oelh"rl, Af8lagtlfa. het verschijnen vau het rapport ,? Dat Wie om B kid di . f " b d I b digh en van het gebvurde, en dat te Chichaoo kon beider gewone bedrijf lUtmaakte. Het LliJkt
"ll.-PapeakallsVl\lllli, nabij Worcester, UJ.. d f d t [) 0 I h d er da vrouw, ter werold ooit gevonden!" lij tang an le Yan prot~etle 0 vnjen ~n e. .r. de tijgerboschkatten ~ andere liE'~ebljKlrs van verder dat het hjk der vrouw, naakt un mot eeu

nnde Have in den in80I•. boedel un eee 0 gene re en egen r. a e nacer us- iutnsschen het nader e oudersoek wat in de eeu Naturelltln.kw"stle, had' Maar hier IS de dat soort een gulden tijd hebben, zijnde een aan- paar wonden, oP. haar gewone slaapplek werd
P. J. du Toit,-F, L. Lindenberg & delijk naar greep om het als eWl,wapen tegen kwoatl'o' d' aard tal b.;>orcn er hoon getrokken ..met hlfD scha- gevonden. "lit met blijkt IS of, lIOO &18 men Uit
CO Af I d d bl d eaak zal plaIlts hebbeu tot een Ilitltomlt te ~ v van protectie van rea pen die net lI&I1 het lwmneren ZIJn, zoodat voor- de getuigenis van een diender over een ""'zegd

12.-Stell~OO:h~Ê~f en Losaoed, iu den hem te bezigen, en dat in ~l ag a en ar. leideu waarbij echtelij ko liefde eli edelmoedig- dat zij vóór alles toehohtiug noodig hoeft i melde liefhebbere kiezen !runnen of ZIJ" mutton" Tan baar man kan afleid ..n, R..rn door h~~nIU.~
" I'D80I".boedel "an L. J. de J. Wood· tilrelen verschenen, ten deele blijkbaar het werk '. of" lamb" voor hun middaemaal Wllh'n hebben. I deren vont betrapt en "fge Id -'

Q liikh id • h ~ cl en de aanmerkwgcn eu uitvallen vnu handelaars ~...._., Nm a lu, Q ranse 1<, uanberJl',-P J. Bosman, Afsl!'lr"r. van heden die van onderwijs gee;' het minste be heid ttl!;pnover eor IJ el en rt'g. ec on er- . . 'd . of, zoo lib do man zelf beweert, hij ~r St.'rl"I'D,je

VLd' d 'I" • cl h v_. als de heeren Vrutcent en Irvine wareu van Ds. Lccaaorr vierde laatstleden Dinga ag zijn vond teu gevolge van leed door ande~'D h.
or

,,13,-W~re~er, Mt· en 08:l0e !n en grip hadden waar de Snperiute~deClt Geueraal spit uelW'tm, dan gelqoveD WIJ at et ~p- 47sten verjll.l\rdag. Vele bhjken Tan lief~e mogt D " ~
10801". boedel nn J, H. lIabljf,-lJe,' 'h h '-I' kl' . ti" dien aard clllt het baast leek als 8c!ltten ziJ' het hl)' onde-"-den, zoowui ,on geln!'entell.>flen lils aang(_.o.Mn. f' getUlg(,lll~ van (len man, omt""ntVOl &: TheroD, Afslagera, van OuderwiJs werd aangevallen alB

een
voorvcc - BC e pu,) Je' lief ole ronwIg om za ZIJn, van ande'r~; De zus~rs v:n de lI(1v..to,.e School dl' ondeMlChmdcn(' bezoeken dl£! Ill) Inl't of "!Od"r

,,14.-Kupetad, Aandeels", in deu bvedel VBn ter V;l.n verouderde bogrippen te~enover, de ver- vOor de belangeo van hllo stand noodzakelijk schonken hem OOR zoer schoone schilderij' lllet het ZIJIl 7roUW op den avond vour hl'! g(.beurde Mn
wijleD P H. Hiddingb -II. JODe8& r' .d I om de zoo~ voorloopi"., in het dnister te lat"n h V verschlll"ndu boael.st()l'('s om wIJn ('Il aan (~Co., •·r·lq"'e-,' staudsbeld.on van de.u tegenwo Igen.hJ, a s Het passteIsuI, door velo Magilltraten als 'M'" '" '" , opsc rift· De lulde t·(W CJ,n8t/(~ <lrlllgt ont oorts I bo'-k bm ha~ cu

~ 0..., .< V Ik d d' bel "d' t werd hem mt n~m van oonige vnonden en ledon wmk(' om JL 1'1ll~ ge gt Cl, en omtnmt de• 11.-Pljp'Hp, " .... ""'tri.I". "h;) K"h .. dl, ;.m.nd d"" op •• , w~ nm h.' p.bh.k d~, I.. t;g.u '" k",d ","",d"I', ';udt d.. re.. •• w. •• aa, " . nn." ",n, a'... nou" k", do .. n"" .. Hng ""'Y~'" '" t.~ .,=h.''''ud, ~,n ""1 dr0lnk, 1lI'C
1Ja

l' "aartn
Levende HAVe un Bru88"I~n Yos.kul~- eeD schoonen schlJu te bedrltlgdD en wat dies boe L- men ten deele uit betgeen de heel' Hofmeyr andere broeders oene beurs aangeiJOden met £RO, hl) en oom Vet ('('rt en, )(lVI' "Il WIJaao <1, MIl-F
W C" t Alsl cr f ~ , togou iu do "rcllsJultrictllU LiJ' de reolN- d ht n lH'ill dl( (lV r} t I d K
• • • IJ X on, ft,.,e. 'V . I d t . d LJ '" h t b k KI' I . K I en de wenseh word uit~'81)roken, dat hiJ' zoo\'I.él !I.(' aan vu ". lt· "1'11 III t aal'-"

)
n._"··almaabu ....., V""t~ ~ 108~.Iloederen, in meer ZIJ IJ g£: ooven a, z oleman,. r, II boo Id' ~ over 0 ge ro aan 0 OUla e waren In 0 0- .~,l ~n mMt8f hIlI'I)<;h)k zed,llJk il
u ru -'J ~ ~ ~U volkillg met a een IJva, maar lJum no,," er als mogolijk, bij ZIjn orderbJk werk, bch van ~U¥l,~, _, ('ti ruffian le

deo ivsol" boed~1 Vlln H. R. C, voo Dale het regte besef er van h.eft dat Wie d. b r te niale wiukels zeide; en al leidde het onderzoek rijtuigen lnogt b6.dlenen, en van zijne I(rachtt,tl schrlJwn EeD hen.J tot mh,'C!Jt.'IJSnCllung ~..n
Domarus bn IlS~ levenspolill op bet II hoofJleiding van het OnderwijJ in de Koloqie zelfs op Ran dat de cpa Illgen strenger moo n dat thaus zar ingestaid worden tot niets anders niet te voo1 vergen. Ds. Luckhoff bedankt(' m den wt...!uw('n....r IS ultg~vaa.T<iigd.
lneo YID deo IDSJIvent, J N. Ham. \ wordeu. Vo klagten van die Naturellen die h~_'''I''k be rill V ., h A
man,-J. W, Moorreee J. & 00 , Af-I' I'll zijn haod beeft, de openbal'~ meening niet dan dat bet de verbouding tussohen den ban. k....w IJrd0 hWo~". ngen'

d
el" anuE're gese en· lIETbe" znd

D
FRIKU.NSCl!E TIJI>~CrrRIYr"voor

I b h b het afkeuren dat zij, III behooron zij tot de be· en we en eru INCgeZODon, JullJ Tat e voortzettmg van .. ,j!, roos \'~n
• ag~ra, mag voorbijzien, en dus e oor~ ac t te geven delstaLld "n d" andere StaDden I'U de Kaap- Kllnlxorl( y," en dlO van de .. relKuHirukken ~'n,An .. 18.-K tad, Palt:blliBn iD d8 Zi"kpetraat . d f' d t kk lOOk i L-'ohaa<'Je klassen toch .." MAGISTRAATBAMBERGBR,die te A,lf'lalf~e Perio d 'Q....' "ao,.., T, KI·Da,-J. J, Hofm"yr op, hetgeen ID e ware 0 verm'een e organen re e IJ gegoeue en..,.,.. l' , den ZUI Ainkaanscben Boereluoon," die dlt-

ru" ~ . kolonie voor het groote publiek in een dnide. dick Hof houdt, had bij zulk ecn gelegenheid I Ro ,_~ k& Zoon, Af.lager
l
, dier openbare meenin~ wordt verk~ndigdj en het behandelJ worden als waren zij van dieveriJ twoe Kaffers voor Zich, waarvan de 0011 don paar maal den ezer mo .......t Ijken en ll&I\rNa-

is ~IlS volstrekt niet vreemd dat1hij het Doodig verJaoht, IchiJ'nen ons Wer gegrond i maar lijker licht stelde, dan zou men bier reeds veel damessteveltjes had gestolen, en een ~'k1eeden 1'e
h
l8.en PomIWljl bre~. dTe Napel~ "'M de

rok aan had, De dame dlO je het hof, maakt sc nJver voora getro en oor do. potlller!r)k.beeft geoordeeld om do aandacht van het pu· welk bezwaar zOu er in zijn om b.v' aan alle moê gewoonen hebben, krijgt haar Bteveltjoa niet, zei de Ma!flstraat, heid van hot)1een men zag &1s boert'n met hun
bliek te vestigen, eensdeels op httgeen er door ueordende leerall.l'II, alle rrrondeigenaarB naar maar ik zal jou 20 dagen tronkstraf, 9 met schralen produkten, op onmogehJke mameren VPM"oerd

I" TOL d h" t d ba kost, geven " "'-n ~"IJ'e rok beter T\Il.8.~". Een de stad binnen kwamen. "Wanneer WIJ,' zegt'
h t I) te t 0 d I· d .. . d e OBt on en 80 IJn op e open re ver· ua - ...- ~... II he epar mou van n erwU

s
on er zIJn Koloniaal regt en Rlla vraabtrijders nit e ander die een bul van zijn baas met tiad ",-il. hij, "zoo a es 10 oogense ouw nemen, dan moe-

leiding werkelijk is nitgevoerd;,en anólerdeel8 Natllrellec vaate getnigschriften ~ geven die gJ1.dering waar onlangs in een telegram iets VRU len halen omdat hij goen broek bad, kreeg te ten Wbel)tokt}ride conclUSIe komen, dakt 0(, IUlfer
op de onwetendheid en malligheiJ van hen is med~gedeeld, een ultra Engelsabe geest zich hoorou dat gebrek II.8n zulk een kleedingstuk met tre ng tot zIJn wagen, tre goed en vee

bun tot pas dieuen, en hen van den last ont. te bobben voorgedaan die nu en dan ~t nfkeu- ~n excuus WU8, want had eeu Naturel er een, toch nog flE'lIChaafder en netter I~ dan de Nap<>-dIe, omdat zij hier en daar deltkbeeldon over p bo h'k' k lIt.aansche boer. Kondml de trekdi ..n'n ki~,!"
• slaan om er 8teeds op nieuw naar te vragen d k' I 'd' f b n nd hIj h"m to. gowoonh) om ZIJn ne . ".~

onderwijs gevonden hebben die .pun aanstaan, ren e aanmei' IDgen aan el lOg; ga, maar et £~ hoete Wn.8 de straf voor een drospalrtJ) diL' zIj 1.Oud...n \'oorzekpr vpel hever hen laren on~rd IJ d I
L' k "k Het stelsel af te schaffen alleen omdat het ten slotte toch won. Tegeu de voorgestelde ber- hiJ' in ongl'broekten toestand boven het halen 40 Kaffers willen dienen dsn tien dagen ontj~raan e estaau e gevo gen van I,IlItIU pra tIJ Áo. btll11le tr-gpnwoorilige Nupohtaanscb,. [mWD En

breugen dier denkbeeldeD niet 'denkeD, maar met zekere zedelijke en maatschappelijke vormrllg van hot kie88tolael was men omdat ne vlln d"n bul had verkozen, hpbb.'n de -!.)()('rp!1.dio Ulet hlUlD" p,.kezeh loleo-
!!!!!!'!!'!!!!!1!!"~~~~~~'!""~~""''''''''''''''''''''1111111~- In oppervlakkigo pedauterie iedQr dit! het niet theorieen niet rijmt, of \vel omdat bet, zoo als KlLApst.l\d met haar" lJutchmen" en Maleijers ..lLJol[II'.UltDlO '-Een boenc!,'r te Kokswl Uleu, hUnIlf' produku'n V('rkocht en ~ ....t! DJMARKTPRIJZEN

, D zag hare elJen'n stoeds door zek.'ren hon.! "('- ten I ar hili "a'l ZIt ·'0 111AI'~erof ..-'' h thb t' cl 't . b er door hevoordJelJ word. Die" utchmeo,"heet- .... _ 'g 1,u S, U li ~'U , L "'""er,dadelIjk met hen eeos IS VOOI'domperachtig e taus pstM ,lU e UI voorwg ezwaren vreten, en HUIsakte dus ge<'11 klokhenn'('ugde, I'll SOlUSh.'HIen op hpt kleme dier, Pil III d,. t1l'!'C

I en achterlIjk uitmaken, Gaarde zonden wij baart die men door wijzigingen van enkel, te hot, verbeeldden zich dat in de T.anlraalsche totdat de boml zelf lil do kraam kwam, w,mt mandl'll ;;UH,'II dl kmden'n, ('n a}z"o heeft de

' . bl d h l h d k . d . zaak door hen een overwillning op 'eEogelscheo toen bos!oot de hoender bl) .I" Jong" bowl)'·s stomme ezel eNI eVl'll zwar .. dragt k '!ra!",n 'I'M
i IU ous a ct een en auder ;meêJeelen Uit bijzonder- e en zon unnen Uit en weg rUlmen6 IIlIJederpligten k vervnllen. Dp hond vOI1,ll!tt all; nl\llr dl' markt. M('11 mal' deze soort \Sn hoe.h t d t k b h I d d d· was Uevochteu, maar meenden, IJ d~t zij de Kolo. t 1..··h I! I I' e OilS gezon en su; maar li a ve at out! dun let ons des te meer onra.& zaam, om at WIJ lUe nMT UIe oorell, maar ( flar I e lOPll( ,'r III "('n rf'n IUd rpgt (,('l! slIlc<.rlapsplll nop,u,'u' 'rIt
bestek ons DIet toeTaat om in Vijzonderheden er niet alleen iets iu zien waar de Kolonisten niale Eugelschtln ouder bedwang kondeu krij- eend eon bondgenoot vond, bied ZIJ mef'sterf'S I d .. oude. <ioos" wordt gpnowen ,\('n bengi \'a.n

; gen (coaroe) dan zonden ziJ' zien dat een bloe- van het terrein ,'n zo' ht de hOllll)es te leer('!1 n..n Kololllalen Archlvans ov..r oo goud UI tte tredoll, gelooven wij niet di\~ de lezers vlln aan hechteu, en wat in heel wat gevallen- graankorr('ls op t.l pIkken, tot dat dezl'n, dw c"n S""'llendalllfIChc" bh)k('ns lUttrr'kIlCL~lUt ,le re-
ous blad tWIjfel koesteren aan hl.t feit dat het dige bnrgeroodog het gevolg zou zijII. Wat dit zoogdwr tot voodster beboefden, begonnen;te ver. IIOlutu:lI!vall den Raad van POhtlC, III I~,)i ont-l' want daarvoor behoeft men slechts de grena. ho 1 b h d d
schoolwezen in de Kolouie, " hoewel hilt eigenlijk beteekenen moeetbleefin het middan. ngeron, en Iun sas oen er en oen IDet ge· dekt. D.. nnder W&8 zekere Sandaau en Ilell

bladen telezen,-goede resultaten geeft, maar weId Terwijderde. Jammer dat de natuur de burger die Ill"t het smelten van metal~ belt:Pndom verscbillende redenen ver van volmaakt is Hat redmiddel tegen al het kwaad was, volgens proefnemu:l in den w<>g stond: Honden rlle Wal! m()(ffit mpt een .......r anderen over~'lt re-
hot ook eCo middd achten ,pm zekere reislust d b B tt' .._ ht' 1 d h d te L-k I . ~I"" .._ '-- bLf' .r-eil aaD heel wut gebreken lijdt, toch onder en eer e ID g .....n, e vormen eener vereem· ge eor en KlJ. e en m I~"" ~an ~ u.. vondene I'&pport Illtbrengen. Merkw&I\rdig 111 et

ziJD lt'Ïding zeer vorbeterd is, en; dat hiJ' alles- der Naturellen . tegen to gaan waar niets ging ten gnnste van couftlderatie, Hiertegen fen, zOtuden een groote werkwaardlghdd ZIJn dnt (ht rapport op dat van Dr. Habn over rekera
'd' . d" t t h t I gewees,. Wortesterscho goudkwarts li{kt ala bet eene t'I opzIns gereed IS om in alle bezwal~n te Voorzien vroom 8 lU IS, maar le nie me e a gemeen werd aangevoerd dat dit 6t'n ond pla u wae maar DB INSOLVENTIEVA.l'i ELIZABETH MoJ,ER.- het andere. Het was n., den deslrundigen

die hem naar eisch onder het ~ worden ge' belaDg rijmt, thans geheel nit den tijd j want de coufederatie Hot rapport van den Cu.rator in don msolventen "~uspeet" voorgekomen dat in een gesmolten
btk lOok t b t I' Ilb bh dIe men wilde moest onder ne Eogelsche vlag boedel van Elizabeth Moller-de d~rue over WlCr klomp zeer zUIver goud was gevonden, "ge_
rag en wllr e IJ wa om e IJ" e en. zaken in verband met die Vll.ll haar echtgenoot zoo- merkt bl) h('t slI1plten van ruwe ertzen bet goud
Ten bewijze daarvan strakke Vooreerst de ont- De beer lrvine schaarde zich Donderdag aan plaats hebben, en iedereen kon begl'ijpen dat veel is voorge\'allen,-gecft te kennen dat.de ha. nooit dusdamgZUlver UIt hetzelve voorkomt, lllMr

vllngllt vnn hetgeen aan Dr. Dale van wege het de zijde van hen die er tegen hebben dat de Vrijstaat en Transvaal daarvoor hartelrJk zou- ten, in meubelen bestaande, £86, de scltulden' altoo8 lUet IUldere metalen vermengd is, en hier-
C d k

h Cd' I d Z' den bedauken, Toch ging het vooratel er met £1,2-iO, n.l. £10 voor elk harer aandeclen in de om 111 een cupelle door de ecbei!runst Vilt! 'tra 00 IIC eongres wer voorge eg. Ijn Regerillg steeds bereid is om aan Natllrellen Kaapsche Handelsbank, bedragen. Zij W&8ge. ze! vo moeten wortlen afgedreven," en hij meende
antwoorden werden toen, op éé~ na, als leer die meer land willen het bier en daar in de groote meerderhoid door, terwijl een ander huwd met een huwehjksche voorwaarde, on ver. du.~ "dat bovengeuwide S&ndeau 't Toorzelde In

voldoende beschouwd, en wat "lUI dat Mlle Trauskei te geven, zijode het, volgens hem. I tegen de ,overgave van Basutoland aan de klasrdo geen andero baten toe hebben dan de m('u. de g-esmolteno substautle gevondE'n goud behen.
R k . bid f, I d beIen in kwe8tie. In 18i3 begon zij, volgens haar iligli)k md de voorzolde aardstoffe ill rle lUIlel~-onvoldoende P D!l.t over de Naturellenscholen, veel beter dat zij ander werk ter hand nemen ij sregenog, niet ee goe ge ormu eer maar zeggen, a.andeelon in de Bank te koop<Jn, £Ir .£5 II kroes mod hobh£'n weten te pl'lloCtiseren," Voorts

waar vele boereu geen heil in zieD, maar die I d 00<)' h b'-- D toch zeer good zoo i6' verklaren dat bet met £8 voor betalende, en in April 18i8 bad zij er ZOO. vmdt men III het nommer geen po"ZY, lllMr
I waar zij geon an voor n 19 e utm. e I D be k hl' rtt'! lt' . Z'd Af ka"I hiJ', in ziJ'n rapport, verklaart Iloodig te ziJ'n den zin van het Richmondaohe b68lllit over. n coom r 1880 ver oe t ZIj er 100 aan, A R. wc . een paar ve 'se Jes Uit mn,

Vlm j III' G Jul." 1883. I disonssie ovel' het door bem te berde gebragte McKellllio voor £4 lOs. het stuk, waarvoor haar zaken vun Naturell!'n betreffende, en een 'ml
Aardapl"'l~n, !,tlrJbs, ... U IIi II - 0 6 op grond dat "de Regeriog ev~nzeer tegen. eenkwam, verworpelJ' werd, een prome88f werd ge~ven. De curator had be. lang, maar UIt !l('n Hollandseh tijdschrift ver-
Boooen, per :Jbe, 1 10 [) -:l I 3 'over de inboorlingen als tegeno;er de ul;dere pnnt Wall verdor van goon belang, zoo als dit ook vonden dat hetgeen ztj hiervan gehaald hád aan kort, stuk Jvpr .. bet tweede gt.zigt," met andpf'll
Beet, per bo, U 0 H - U I) "1 l 1 in der daad geeu debat behoort te zijn uaar aau· lie Znlu's iD hun eigou sop te lateD """'r haar man WS8 gegaan, In dozelfde maand kocht woorden de Plgell8ch!>p van 80mmigen om te kun-Ilo Ib ~1 I uwen ant'n der Konillnw in dit land verp' ig. "'- 1 h b 1 f

ter, per. .., \J :l 0 - 0 :l ... J • k k . zij op meuw zoovee dat zij weder :200 had, en ZIj nen B.anse ouw,'n Wflt ver val! en voorn, t 0Bloemkool, per 8tuk 0 U ;j - 0 0 ó. tIngel! hooft, dle zoo evenmin billijk I\ls "er- leiding van een eenvoudige aanvraag om Stil - oken is een pla u waar wIj voor ons geen had ze later allen verkocbt, ruaa.r sleehts ';'6 !wareu wst later zal voorvallen. Het zou een zaak VIUl

Dui,eD, peretuk U 0 7 - 0 0 7 staudlg iOU zijn to verwaalloozell," fhj ken b'>g-onncn. Wat onA intusscben trof was kwaad In zien; maar voor de RiJksregering overgeschreveu. Als opheldenng hoe dIt alleR III 1;''On gennl' belang zIJn als kololllBten, belt:end
l!:i)Meo, per lW 0]8 0 - 0 lIJ I) I I d schijnt hut ons alles behalve eervol dat zij, na ZIjn werk WilS gegaan verklaar,le 1Il80!vent dat met de praktIjk .'n de wtkolllsten van het JUf-EeDden, per &tuk 0 :! :1 - 0 :) () mRI\~t er dus een kwestie vao algemeeoe dat gccn der par omeuts e en vroeg waarom haar man haar geld voorscboot voor den koop van f('rsche gooIjen l1l('t dolos8Cn,-wut van denz~lf-
Guaus, per 100 0 0 IJ - 0 3 10 polItiek van, en dat hij niet waag~ die kwestie men in de streken waar de hoer Sauer Fingo's gewaarscbnl,d te ziju dat Cetywayo's hers!.tJ1 aandeelen, met dien Terstande dat de ultcl.el'llllgen den aard !',-hun ondernudll1gen hH'rover, nMr
GanleD, per stuk \} 3 11 - 0 4 7 I aDders op te lossen dan van het Brltsche stand. wil plaatseu, niot liever, nu er zoovool Kolo- tot oorlog zou leiden, maar die wallr!chuwingen en het geld voor verkochte aandeeIen aan hem lUt- aanlel,hng van hl t artikel, publiceert!.en "De
Hoellden, i"'r .tuk '" 0 1 I) - 0 :l Uj . " nit ontzag voor La,ly Florence Dixie Over het betaald zouden worden III mllld"rmg van bHtg'l(,1l Boerden)" ge..tt het eeu cn ander over df'n ko-Koo), per ItUK U 0 1 - U U 2, punt plee,;t te gescbleden, dat achten wij hoogst nistlln naar land zoeken, blanke boeren van ZIJ bern schuldig was, In!>ar daarom was el nog lomalen wijnbouw cn de HollA.ndsche lan'll-cr-
Knolkool, poot hs ._, 0 0 q- 0 0 :l ,natnurIIJ'k, .Maar \\ at doet hIJ om iu andere hoofd gezien te hebblln, thaus de rol van Gallio gCI'll verstandhouding tu~schen hen belden dat de huizers -ite men hier verwaeht, MJIrt op denK la land voorziet. Dat hot bezetten van Galeka.

TOE: .. , 0 0 0;- 0 0
0
0': klagten der boeren, v.b. die over het gebrek ten aanzien van 2nlulaud gaut vorvlllllln, 111- aandeeien feitelijk de Zijne wareu. Nog £400 Wn.8 bloei van den Califormscben WiJnbouw !l.l~l'en

Kal oeDen POOT 8tult: \} 6 0 - 0 la l_ land .door blanken in der tijd uiet gelukt is, dr.t tllsschen, voor ZUIJ Afnka i8 hot Iliet kwaad ZIJ hem schuldig, en hij had zIJn aanspl'&ken hierop opwokkC'nd maar tevells beschamend voorbE<eld
Limoenen, per 100 0 :l 8 - 0 .., 0 I, aan gelegenheid vau onderwijs vuur hnn klU_ . nipt laten gelden toen haar boedeltn ~lag was voor ZUId Afrika, en bevat bet vervolg op hf't
.... L WIUI in hooge mate de schnld van het Minis· d t I It" Ik b Il h drukte
...... ODWIlll ... 0 3 !) - 0 3 10 I del en, te voorzien? De bestaaude regiem en. a mon a gemelln eer lUZlen We ecn ge ro genomon! Men zal het Hooge Geregtshof verzoo vroeger venm' e or stukje over dl'n UI-

Nart jee, per 100 U 3 0 - 0 .3 :l t t t h t 1 . • i\ d terie Sprigg, dat er Schotten In plaats van ken riet ten steuD dient van hem diu hier op de ken OlDeen Commissie tot het verhoorun YtWmsol. baksteelt. .. Godgeleordheid en WIJ~begeert<!' UIPPatetw, per:J be, 0 0 0 - v 7 1 , en om rOil e ont erwIJs ZIJUv, n len aard DnitBchers plaatste en zich uiet un het oude RiJksregeliug vertrouwt, vonte en ~ndere getuigen. afweZig, maar daarentegen bevat .. Wetcn8Ch!l.p-
ol8p08nen, 0 0 :l - 0 0 8 I dat de boeren er veel meer gebruik van kon. pehJk" het voor 8]J('k.eters verblijdende lx>ngt

Peteraelie, per bos 0 0 O!- 0 0 1 i den maken dan ZIJ doen, en ee~ apart in- plan van dan beor Merriman hield i maar de --- POLI!'IlIKE VE~GADERI:\'GTE OST LoXDE."i.- dat tw,'e Hol1mdsche geneeskuwligen, van Re-
Piange, per bos 0 lj 0 - 0 7 6 I De nota door den hetlr Merriman over de Reed~ vroeger ZIJn m een teleg~am de boofd- w'nugswege belast met el'n onderzoek llRR.rtn-Pereo, 0 3 2 - 0 3 3 I specteur, de heer Samncl, IS thlQls bezig om tijden zijn sedert veranderd, en nu er zulk beslUlten ~czer vergsdenng llleeg,ldeeld , Fit chmeus varkeusvl€'(Jsch, tot het resultaat gf'ra.aktP le bo h d h' Basuto-kwestie aan Lord Del'lJY gerio"t is DIet h t t 1 d gt teperworte ,per s 0 0 4 - 0 0 4!' un it aan et verstand t~ brepgen; maar een iustrooming in Temhnlaud en zulk een. . e m voenge vers ig er vem. lngen wa men ZlJIl ",lat de tndunen wet bestand zIJn teg.'n
Raaij16D, per bos. 0 0 (Iij_ 0 U I I ht D lid d' P oo Ik' allefln, zo:! ale bIjna alles Villi zijl! hand, welge- ID de lhspatch. vmdt nemen WIJ slechts enkelo Ihet zout pn dl'll rook der AlIlerika.ruHlc!w~l"gt€.
RapeD, per boa. 0 0 0t- 0 0 J Iac r. Ja e Rt lt gonoeg is 0 neen I wedijver om er p aatsen te oopen IS geweest, Schreven eli goed gel edtlDcerd, maar t~veDs zal fmnten. over die voor onze lezers Ylln e.;mg be. nJen, en 8tf'r.ell gedurende de w"keu of lU&IlQ-

RouJDen, 0 0 3 - 0 0 .lt, Het blijkt dat hIj de overtnlgwg, heeft beko- kunnen wij ons lliet v,oorstellen dat. het moeite I het publiek Ulet mlskelluell dat de toon er vaD ang zIJn. De voorsteller van ht't besllUt tt'geIl den, die <;r verloop,'n tusschen hrot 8Ut.gtpn van
BeIderij, per bo8 0 0 I - 0 0 l! men dllt, met toelagen aan derde ~11ll! scholen, h b ' h ft L- de Wet op de Hervoruung vun het KieSRwlsel, het varken III Amerika on het g~brUlk Yan bet
mjen, 0 lj 0 - 0 7 0 zou gegeveu c 1>6n om alt ans ID atutJrg- goed Koloniaal is, al moge het ook niet met de wees onder anderen or op dat één doeleinde der vlecsch in Nederland. "
Wortelen, per bOl 0 0 I - U 0 I if opngtiug vaD districts'kostscholen! en nl, de zoo als Magistraat Cole wil-en in Pondomise. 0onoluilies iostemmeu waar hij toe komt. Slechts Wet wus om de mvloed van KilUbcrl('y t.' ver.
Witte Wortelen 0 0 ] t- 0 0 2, I bezwaren vl\n den boer nlOt verholpen worden zwakken, want nadat men er 4 leJen UIt i:.l aan
ZUQrlimoenen, 0 1 2 - 0 2 0 I die "'IJn kinderen niet vau hnis "an zenden land eeu boerenbevolking voor de open plekken dat gedeelte el' van dat op de zaken van Tem. had toegekend, wildo men hot nu sll'chts li mt

j te bekomen. buland sloeg wekte blijkbare vel'lltoardheid 103 laten. De secondant volgde met de verkla~omdat bij hun diensten dikwijls n~odig heeft, ring dat de Kaapstad, dlC van bet bogm af:met
en de kostschool bem te duur UI't·LOlDt, Met in de Wetgevlmde Vergadering en leek vrij hare "Dutehmen" en Malcijets een molonJ.o-~n" Het Engelaohe nieuws met de Trojan is van I . . . b 'd ~ '\\ E
het oog hierop stelt hij voor om, als een boer we op een elgenmaghgtlg el zoo als men om den hals der Kolonie WIlS geweest, v~ te :J I:LANP,'CHE 1EI.EGrL\A~'VIENST,

dien aard dat het voornaamste er van slecht.a er wel meer VSD onzen Commissal;s van veel vermeerdenng van magt bij de nleuwe IWet J
OOn gouvernante of een meester er QP nahoudt gE'ruohteo betreft vodr welke de heer Merriman W k h erlangde; en de redacteur der DUpatch scheen
Voor het onderwijll zijner kindereQ, hem voor Opt>nbare er en gezien eeft, Gelaca wek- het verheffen van Barkly Oost, onder den naam

Z'TURDAG, , 1UW )883. ;.J" k;.d d.t. h;j 00. ""'nek "'" d.n In. n•• te. d .. l. , .. d, !"te. h .. n """",d. I. """ te. d .... ' ..... d•• """'P d. R;jkore .. n•• VM P.nly~, lot ... lri",,"",net h., oom",....,. K. W. TOWN. 'J"LU.-Do lodo ....... "" ...
VooB I ver zijn echter die geruqhten van belang als Basntoland wil overnemenj en die hoeI we.t .lasti- in de Wet te vmden, want dat was Nn der confl'rentie word heden gehouden onder VOOn:lt-OD! liggen het gewone jaarlijksche rap' Specteur blijkt een vol jaar onderrigt genoten fraaiete en ~est E;:if," el&che gedeelten der Kolonie, terschap V&Il don Eerw, Peter Davidson, Er "'sSport d S . h b

L
- £1 men er uit ziet hoe weinig men iu Ell"'elnnd ger ziJ'n dan men zich verbeeldde, lJaarente"eo De Ee h M di I t ivan en Upenntendent Generaal van te e INn, toe te staan als de onderwijzer co Q , ., rw. eer cr, e een reflo u le v."or. !'en groote opkomst om do TOOrdragt 'l'&nMIM

Onderwijs, en een ander aan hot Parlement geen getIligschrift van bevoegdheM, en £2 zelfs als men er oen Kaapschen Minister eo een maakte Lord Derby's verklaring dat de Basu. Rtt:l~ dat. de ovel~gt van lBedaButolkandaadtde Waterston, van Lovedale, te hooren OVRrd!'ll
to'a, door bou gedrng met betrekking tot de IJ genng vee vroeger ge en waa \l{on m&atsehappelijken voonutgs.ng der ChristeliJko-..I •• d ,t.k .an d.. "I£J.n, wo., w;i;· .1. h;, .. w.1 ... hoon, o. om ,L.i"'nd"u T.. ,,_I~h .. P"'k ..... ,G ...... 1 ka ..... d. h.mi.uw ... ~ d.t d. Knl. Ho""",g ID"'" N.tu~u.,n ~t h~ hu'"""i' I~ .... h~ ""'~

ons vorig nommer met een woord gewag van uog voor elk kind BOmmen van 5a. a £ 1 te plegen, van den waren staat van zaken alhier arbitratie van den Hoogere Commissaris, alle a.andringen op d. redelijke verpligtingen ,der betreft. Het stuk was knap geschreven. Ook
maakten, Oat stnk, blrjkbaar zijn aanwezen verstrekken dat aan een der vier st"ndaarden begrijpt. Duidelijk is het dat men zich verbeeltIt eigenlIjk regt op Britsch bescherming verbenrd RIjksregering om de Kolonie te helpen in baar verga.lenngen van Engelsche Rmgen ZI)n >"an

hadden, blijkbaar een goeden indruk j en van pogtngen tot· herstel van haar gezag ID het land, dO;)week gehouden, en op die Tan ac VnJe Kerlrda .... d, .." "k're ""'m"k; ..g.n op 1"- ... h.t o.duw;j' "Idnol Dit dnnkt .. , d•• d. Kol .. ;.;n h.t .I .. m~ •• ;... H.", wil ~on. ~ hij hct ~ un ~d~ teu gun'" d.,," "",lu ... um elk "'... " be.h';t ,..nt~.t .~ •.
Dale's beheer ge~Oft'-t, huhul·t Vooreerst een maah'egel die voor den boere Istand van een lid der Hijksregering komende is znlk een boers .zeldo, moelJeh)k ~n het \voord blip'13n. gmg met ue Vereemgde Presbyt"nanl'n mt t.e......... -, ~ n dan van Basntoland af te raken, Nn weten 'WiJ' d Tegen Zl n 0 tel rd t gt d t

. k .. verklaring voor e geheeie behandeling der J v ors 'we lIlge )1'& 0. m"n olet /stcllen tot na oVt'rll'g met EuropeS:Che gemeenWu.eeu overzl~ van de uitwerkselen van het groot nut an ZIJn, LU veel vau ne bezwaren wel dat velo Kolonisten zich dit ook verbeelden, kon verwachten det Engeland de Ba8uto's .ou _

~k·w .... d;go ... ,~, .. n nnd"w;", m· uI doon ", .. II.. d;. m•• than.: I.g.u h" .. n! du" ... 1 da. n;.' gol;,k h,bh .... I,""";g .... YO ....... ,;u. "", ••• to "hlen. ~~~u te ~~n • ....::ndB:....:.:...::.~ f.'l:'~ EEN NIEL"WE BëRGEMEE8TER.a-e en met hetgeen hIer vroeger bestond, cu I stelsel ~an onderwijS met toelagen 'ian staats, di d I bekl- 'f '

genoeg blijken; maar in allen geval heeft het PREKKBEl:Rl'EN Ol' MORGE.'(.- Groote Kerk' e en voorzltt{)l'SRtoc eeade, woe8 aan dut _
Y1lD de.n tege.nwoordigcn t::JCst.aDd van het I'wege oppel't,' Ook wat d,e kwesti~ van Hol. 's morgens, Dr, Kotzé, Engelseh, Dr. Kotzé, ,,1 wat er bed(){'ld werd, hlenn bestond dat de DE DAVIES.ZAAK.d Ih I Oongres van Hicbmond zich anders verklaard, d D SIN N t II te te d d n, \..__. .OD erwlJs a Ier; tt!n tweedo Ot'n aanhangsel,' andsch en Eugelsch, en die van gildsdienst. 's avon s, 8. tel)t er.- lOuwe Kerk: .~mor. a ure eJl nH)(,S n we n at 0 .I:U) ..... '''genng _
'--'---d d . I en dit is een zaak die niet zoo heel gerinO' is te gena, Ds, Luckhoff, 's a vonds, Ds, Luckhoff.- aan de zijde der Kolome stond Een volge~d GRAHAMRTOWX,,j JLLIJ. _ H('t rawl.h!~_., e nit een aautal aauhalingen ten on erwljs in de scholen betreft, ,kenmerkt -.", k k d h -'_ d Goo L k 2 1 t

I t V ts dt kht Zeepunt, Ds. SteIJtler,-Papendorp, Ds. Roux,_/8pre er ont en e illtussc en lll>t e overdragt van I rge U'E' IS met 1 Uogell ORtelllmen to In.~)orbetooge dat hetgeen mon hIer als geneesmid- Dr. Dale zich in zijn rapport als illmand die ac 1 en, oor wor er gcspro en van e N.B. Bidstond voor de mthreiding van Gods Ko. Ba8utoland aan de RIjksregering lets wus wat / vDGrahalllstadgekozen.-De ongurei" vervolgtng
delen tegen verkeerdheden van bet onderwijs geen drijver is en, zonder daarom I aan den tuchtigen der" rOovers " iu Bechlla.naland door ningnjk, Maandag ten 7 ure, Collecte voor de de. Oost L?n~enaa1'8 onaangenaam was, en ward door Dr DaVIeS tegen Deken Williams. tnge.tPl.j

"t Id h If" I 'ba ddt '11 I' de Kolonisten', maar gelooft men dau da" de arm!JIlecholen bij al de diensten op Zondag, l~de toegeJmehtj en ten slotte werden ~lechts werd heden door den agerend en ruagutrsat afaanprij8, e ers Zoo ee raalJe resultaten niet el n van an eren e WI en ooPejo, gaarne v • ner handen voor het voorstel opgestoken, Daama I gewezen met &1 d" kosten van Terdedigt.lg en tl~
beeft gebragtj en ten derde ecn brief waaruit in billijke bezwaren wil Voorzien, : lEer wil- Stellalanders door blln broederen uit de Kolonie BOSCHB~"ffiE.,( doen vool kwaad a.an het Pene kwam dat van den hoer Bettington over Confedc. vervolging wgen Dr, Danes De hoer Huntle),
h_ bli:l'kt dat Dr, Dale niet ongaarDe vn'J' aan· leu wiJ' E'Chter voor 's hands nl'et ~ver UI'· hl.... . d II d P W Bosch, Bnt8ch Kafferland. ratle. Hij sprak daarbij in welwillende bewaar. de Resident Ma.gtBtraat, verliet de ba.ni:.

'" .. van un p aa ...en gejaaA' zu en wor en ij WEGX.....S gebrek aan strijders werd de weke. digen van den Afrikaner Bond, en wilde dat
manlijke lOmmen voor achoolgebouwen door weiden; want dit zijn zaken dia zic& uiet aan voor ana zijn overtuigd dat geen Kaap8Che lijbche strijd in den Btedelijken Raad deze week een dergelijke vereeniging gevormd werd, m~r
de RegeMag lOU laten nitgeven als d~e hier but eind van een artikal laten bespreken, Re' traft Ik 1 wet gestreden, door en door Engelech. -Zoo de Bond het won

genDg onges zu 8f!Dp au kan opperen, da 1.. •• ..> bbue toe zag. Wij kunnen OilS b(,8t begrijpeo Zoo veel echter is ons vrij dnideliJ~: dat een TE SolLERSET OOST zijn op de Terkooping van n w>u men " urgeroorlog," en tot oon Con.
~ Maar wat er ook gebeure, een werkelijke oplos. den nagelaten boedel van Leppan en zijn vrouw federatie zouden de Republieken gaame toetrl.odonhoe Dr. Dale er toe gekomen is om dit alles wijziging vau ons stelsel vau toezl8t op het ling der Znid Afrikaanlcbe kwesties Jiikt onl prachtige prijzen gehaald, omdat zij er niets bij verliezen en alles bij WlIl-

eoeler de oogen van bet P"rlement en het onderwijs waardoor in plaats van één 'DIan van ~ nen moesten; maar natuurlijk zou de vlag do
~t verder af dan bijna ooit te voren, , DE HEER ALBERITS J, PEPLER, Vf(){'ger on· Hntsche moeten ziJ·n. De heer R. Walker liP-IL.puUJiek te brengen. Thl\ns willt'n de heer Do- het vak drie & zevea onbevoegden, of half- Iderwijzcr te Tulbagh~n Bethulic, is,benoemd tot over de lO Dntch" die zich verbeeldden dat zir:

ut~ .Boss beeft, als Inspecteur Generaal van bevoegdeu het znllen ToereD, ~je, van Het voorstel Hoofdonderwijzer aan het Opvoedings Instituut denTransvaalschenoorlog de Engelsehen overwon.O d
" rt hd' d' d h" t d t .. van den beer Wood over pro' in de Noorder Paarl (school dertwe6ldewse)._ nen hadden,' n'QO~ ZIJ' zolld.~ bemerken .....t~'sD &nrIJS, een rappo over et on erwljs bier len aar BC IJn a WIJ er onll betere () ndent ~ ~.. UA ....

te lande ingediend dat heel wat l'erkeerdheden resultaten dan van Dr, Dale'l oohl.er tectie werd, op Donderdag II, in de Wetp vrresp" ' zij de Engelsehen in de Kolowa de wet wilden
van vende Vergadering door sommige sproken F~SCHHOEK, 4 JL~, 1883·-ln zake de Muni. stellen, het tot oen blOl.'(hgen burgeroorlogeo leemten aanwees, en teveDs geneesmiddelen kunnen voorstellen. r '" paliteit vs. Hugo, waann onlangs ten faveure van kw&nL De heer Stokes wa.ar!lChuwde tegen mt.-

laD de band gaf wcl.ker werking ons, in der met ROnonbenachheld bebandeld die niet alleen Hugo uitspl'8(l.k gedaan is werd hedên door Com. drukkingen die konden strekken om de verstu.nd~
tiid, mi problematiek scheen, In 100 ver w&ren 'T EEN EN ANDE ID. onverdieDd WIl1l maar ook van miskenning der missarissen besloten te appelleren naar den gehei. houding tusschen "Dutch" en Engelseh te be;.
~ ~ li\. men Raad.-C07'7'Up<mdcnt, derven, en de heer Fuller geloofde dat men thanli.ij echter .inpDomeo met dit rapport als "'ij Koloniale toe.etanden getuigde. Dat bet,1OO Confederatie niet tot leus ken' nemen, nu m()~

.ekn hoe :voortdurend eo naauwkeari ... een , Hn verslag van den CUI'1ltor io den lnsolveu- ats bet geformuleerd was, niet beat ko'" aan. lIET ZEEllA..'iSHU18,-De jaarlijltscae vergo.de. heel goed wist dat de Repubhektm voor Confede.
... .. ring dezer inrigting, die doze week onder voorzit- ratie onder de Bntsehe vlag bedanken zouden;aorg eA toezigi noodig is om het scboolwezen' ten boedel vau Elizabeth Moller, Waar ~en dt-n genomen worden, omdat bet de Vergadering tersehap van dIm heer Irvine, M.L.A., gehouden De voorzitter was illtusschen voor het plan, eo

iD orde te houden. Het HollO\ndaohe stelsel inhoud elders in dit blad van zal ver. tot een zijdelingsohe buldiging van bet begineel is, toont dat lJI'..hooner slechta £101 aan bijdragen wa.a.rom ~ Omdat het tot lf afecheiding" tl188Cheli
'rU ODderwijs is i" zoo ver good in orde ..Is li aprel'dt eenig meer lich' over de •• ak '. wae ingekomen de financieele toestand toeh beter de Ooetelijk~ en Weste~i!.:: provincien leiden en

'1IlI • - .... n prqteotie 1I0u gebragt hebbeu, dat is duide- is dan vroeger, dat ook het gebouw in beter orde het kwaad, door den Ai' er Bond te weeg gt'1
.... er IR llit.tekende machinerie heeft fOO1' vroeger ~d, Het blijkt D&lDeliJ'k Uk. en in den vorm "aarin het dooi het is, 00 dat 1,690 zeelieden deels voor geld, deels ~I'&gt, verhélpen zou. Een groote m\.'t!rderheld

voor Iliet er kost en i.nwonin&' gehad heli~ hWek voor het vOQ.rstelk: lijn. I

GEOOOPT,
la de groote N"d. G.ref Kerk, op WoenadaJl',

'Julij, door den WelEerw Heer A. J St"yt!-r j
eeD lOODUD dtn heer SybrRnd Cbristi""n Schoon
raad, met nAme Pdter A bn.b"m Phlhp:; eeue docbter
TIJD den beer JOhD Hoehf"ld~r, met Dllme Allen
Eli .. bdh Wilbelmena,

OVERLEDEN.
Jolij l'-Mejuh. ElizRbeth !\Iuill C"rolina BrRnd,

Echtjrenoote nn ddn WdIEJ, tIelIr C, II. un Zyl,
oud 38 jaren.

Van 5 en ~ JI.!'J, 1883.
1;; I, d. £ • d

Aardappelen,pr.:3 ba, 0 U 0 - 1 1 (3
Bloemkool, . . 0 0 1t- ()0 3
Boonen, per 3 be. " 1 13 0 - 1 16 0
Beet, per bo8. li U I - 0 0 1
Boter, per lb. 0 1 I) - 0 ? 1~
Eijeren, per lOO .. , 0 18 0 - 0 10 (l

Eenden, pentuk .. , 0 :1 10 - 0 3 10
OUAYU, per 100 " 0 1 0 - 0 2 0
Uanlen, per stuk 0 (, U - 0 lj 0
HoeDden, per stuit: 0 I I) - 0 2 3
HnerJl', pr. lOl Ib. 0 lj 0 - U () 3
Kool, per Ituk U 0 lt~ U 0 :li
Kaf,per16 &akktn :) 4 0 - 3 lj 0
LimoeneD, per 100... 0 :J 0 - 0 a 8
Patatw, per 3 be, ... 0 3 6 - 0 7 0
PompoeDen, per stuk 0 0 (,t- 0 U 0
RapeD per bos, 0 0 1.- 0 0 11
UIten,... 0 0 0 - 0 7 !:!
Vijgt!n per Ib, 0 0 3t- 0 0 3t
Wortelen, per 1:.08 .. , 0 0 11- OOit

Donderdajl, () JulI), 7 WageDS uU 11 Karren,
Vrijdag, 0 do, (l do, 4 do,
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lELTElrs TELEGHAMAfEN,

ZENDELING8-CONFERENTIE,

ER..~STIG ONGELUK TE QUEE:!'iSTOWS

QLEEN8TOWN, -;;-~-TeJ'W1J! er Ilf'nla 'l
metsel&arS op een meuw gebouw MU 't 'Ii', rk
waren, zakten de steigers tn oen. Zekere Wd-
liam MaitLwd ontVlng gevaarlijke ImeULlllgen Mn
zijn oc'Cnen, ell l.'en andere man werd erg a&ll bet
hoofd bezeerd. Belde werden dadelijk IllI&r het
h081'it.a.J gebragt.
Hf't weder IS nog koud en zeer droog. M~n

verlangt Zl.'CrllIl&r regen.

PORT ELIZABETH, 6 JnI1 -Gisteren IIoVI)TJ<l

werd een telegram van Kaap St FrancIII out-
vangen, meldellde dat aldaar oen schip 10 nood
WQ.II gezlen. Te Vier uur hooen morgen yertrvk
de sleepboot Jam-~ "'«,rle met kaplter.n HkelVi
&an boord om bet op te zooken. ZIJ keen:lt'[l
heden avond te zes art) terug met den Ituur-
man en acht koppen van de bemanrung, di, ID

een boot waren g>!von<},,,nen die meldden dat het
schip "Ito",," ter zee was gezonken, &'Il II.Ddere
hoot met den kapitem en dertien lIJJW5Chap~D
i.~ nog veruust. Het IS mogelijk dat bet vovr-
bij~<1: echip z4: g'Cvon<kll htl(:£t,



~1raeft-~
sen in de )[~ ...
nJI de meeete lODPbd
gewoowyk "- wei-
IlSt besrijpen aU eeQ

I Jm.u -J... ,~L.n_
lnd~, ten.
I 2d.; t8kort ne.Randall; te __

~9 48. 6d., ~
! OM -Cha:rIee Blair
:rikt Bedfol'd, boer;
lOs., tekort, .£et lo..
KDE.''U8 -&;m 0Jlder..
Hoitentotache 'n'Ouw
h~ft pJaat. 19had..
~hJke toestanden diG
-iten der ~~..d. po.
.ijkt dat d9 TJOuw.
was mot ~ WJD.
een plek op het. ""lld,
Ven SU' IAwry SI-...
~t en dat ~ bedrin-
.1tnmakte Het bliJkt
uw naakt ell met &all
wow) alaapplek werd
IS of, IlOO &la __ 1Iii

ader over een ~
&ra door heal met

n &fgeraoaald ut, dan
rt hij haar SterTeDde
-,,1door andenc hMr
an den man, OIIltrent
die hiJ met of &ODder
ur het gebeurde ...

Jm WIJn en ... een
t had en OlJJUent de
lronken!!Chap W'Urin
velen mj aan de &aD-
hl>l leven ID de Kaap-
edelij kon l'Oq:UUl 1ril
he.Jhter.isneubJ18 Tan
ligt!

E TrJl>8ClD:IPr" ?OOr
van "de rooe Tan
l'CUIUldrukkeu, Tan

)()relUOOll," die dii-
kIjken en DAar Na-
Te Napel. ..... de
loor de potsiérliJk-
als boeren met )UID
mameren Tel • uomi.
Wanneer WIj," ~

uw nemen, dan moe-
men dat de Kat'er
~en trekgoed en ne
tter 1.8 dan de Napo-
trekdieren .Itieáim,

'ver ~en Jaren 0Dder
m tien dagen onder
itaansehs bazen. Ea
IUWOpakews inka-
kocht en gaan III.J
moeder of de ~er,
e lier en ID de t'lt'1!8
en alzoo heeft de
!ragt te drageJa Tan
leze 800rt van boo-

l ul noemen" " Uit
n oen berigt van
ver goud in 't

ttrvksels wt de re-
PolitIC m 17.H ont-
Sandeau, en een

van metalen bekend
leren over het se-
Merkwaardig a '*
)r Hahn over sakere
kt als het eene et op

den deekundiaeQ
In een gesmoften

os gevonden. 'I' se-
uwu ert36Il het goad
Ivo voorkomt, maar
ermengd 11, en hier-
8Chellru~ Tan 't
en en hij meende
rtcau t Vl)()rz&de In
mndl'n goud behen-
,l~toffo m de~t-
)rae tl.!lel'ell ' , oort.
geof p<) ry maar
UIt ,zwd Afrika,"
trende en een mj
!IC h 'tiJdschrift ?er-
g> :lIgt met andere
mnugcn om te kUlt-
UI ben voorvalt of
t lO U ('en zaak VIllI

k I 1lll8ten bekend
J11,t~nvan het Kaf-

watr van dewelf-
UA' n hterover, naar
uDhcecrden .. De
an Ier over den ko-
U"nd""he l&lld~-
ht W1Jst op den
wIJnbouw ala een
l.m nd voorbeeld
bet VI TYoIg op het
t Ik) over den ta-
n \\ IJ~begeerte , 11
vat WetenllCbap-
erbliJdende berigt
mntligen, van Re-
n Ilrzoek naar tri-
t rurultaat geraakt
)< .tand ZIJn tegen
11R:4fill..ooeslagte-
w~kcn of maan-

1 h t slag1en van
t g bruik 1IWl het

~l{AfflMEN.
r. \ UUlENST·

19do Zendel.iDgt-
:len onder voonit-
!AiVldson Er wal
)on1ragt van Hisa
hOOTen over den
der OhriAte)ijko

'ven en hun .eden
gCIIChreven Ook
Ringen ElJn van
"an de VnJ6 Kerk
)mtrent Vereenl-

!bytcnanen wt te
cscho gemeenten.

{BESTER

K

- Hot raadslid
pmmcn tot mayor
,.,nele vervolgins
dhalIl8 mgeeteld
1 ~af
prdedigwg en de \.
)c hoor H11Dtley,
bank.

~STOWN

PTWlJl er ~ )
" aan t werk
1 Zekere Wil-
kneuungen UIl

werd erg aan het
~eliJk ~ het

!ler droog lien

-Gisteren a,.oud
lt FranClll ont-
n schip ID Dood
morgen yertrok
kapltelD BJread
I Zil keerdea
met den .tuur-
lllannmg, die m
meldden dat bet
len Een andere
n IIllUlschappm
Ic dat het 'foor-
ft.

doen boDillIaI.8Il: ,CIieJ
de daar 8flPI~(JePORT ELIZABETH, 6 lur.u -Dei markt is te kennen ~rung.

dese week tamelijk goed van wol voorzien ge- te~ den KhediT& in
wOOlt, maar de aanltomsten worden Dil mmder. achterwege :tilden.
De prtJHII toonen weinig! verechil met die ?lUl dat dit een mak ZOll[:!'JIJn,
een maand geleden. Er werd gi8teren ordente- bewijS Lord dalI
lijk veel an~haar aangl'tboden, maar voor het mt het veld ~
pootste gedeelte inferieure Geen verandering den wetende dán deaeR.'lmrlIUl!
ID pnJzen De verkoopmgeu van atruiavederen later den heer
~urende de laatlRe &ea maanden hebben zekere voorwaardUI1"'enllt<he~JmleiItliQtltil~!I1 ~!~fll'llCJlaj~n£308,677 oPPbrari. De Itoonus ID den bbe) die de Regering miste
heeft wet gestnih om de produkt.enmarkt te zaak heen te praten""; er
verbeteren. andere eoorten van produkten en en dit 'VOndmen vreemd.
vrachtprijzen blijven onveranderd De Noor- De Hertog van
weegache bark FI"QnctlCa 18 hier met avertJ treden voor een UBD!tlncLRIl
binnengeloopsn ZIJ 18 van Akyab, en held een onderzoek
mj,'t. nJ8t bevrsoht. De Ju'1YW 8earle vertrok ha., van den
d....... om een ontredderd !!Chip, bengt al8 nabij Dover Hij bleek er
Kl\&p St. Fran018 zijnde, op te sporen De dat Dover geen pleit was
Gra"tully CQ4tle IS met een aantal p&88ag161'1! kon weerstaan zoo wet de V8IititlJ7' ..A,.IrAn
.-r Kaapstad vertrokken. sterkt en het garnuoen tot

VAKANTIE vergroot werden. NIet
.Franach leger onder den
zonder meer m Dover ZIJn ve$:>OIling
maar als een sterke vloot mOt een J.aIllWIIgBiLe.,ar
Elch Van Dover en dus van den EngelIIChen
van den tunnel mfl8ltln' ~ dankonden
Fransche troepen naar Engellmd komen als men
maar wilde Hen schijnt te gelooven dat Zijne be-
denkingen alles behalve onge8'l:'Ond ZIJn
Weder een Ierache moonfebaar lB ~hangen

el) het proces van Dr Gallágher en IIlJnmede-
dynanueters 1.8 begonnen, maaJ!'toen de Trojan ver-
trok wuhetnog nIet afgeloopen Met eenstonnte
Manchester met accompagnement van brand, lB
het En~!!Che nieuws behalv_ wat Z• .4frib be-
treft, vnj wel ten einde
In Frankrijk l~ een groot plan op touw gezet

om al het Negerland be2uidet1 de Sahara en be-
noorden de moeren te annox~n Het ql door
een particuliere maatschapPIj o,dernomen worden,
maar wet zonder bijstand van den kant der Rege-
rmg Trouwens, ook Engeland gaat weder aan het
annexeren van eilanden ID de' Stille Zmdzee zoo
hot althan8 den raad der KolQme VlCtona volgt,
die een oog op de Sa!omons-eUanden, de Nieuwe
Hebnden en wat wet al geworpen heeft
Omtrent Hadagascar wordt In- geen DlElUWSge-

meld, maar 4et schijnt dat ml!11m Engeland met
de be8Chaafde Naturellen aldaiu' daarOlIl Diet m
allen deele mgenomen 1.8 omdat de Hova'" m sla-
vermJ doen, en er voor bedank~ dat zendelina'en
hiertegen prediken. Het laatllte Pieuws V8Jl Toolin
wu •dat het Franscho leger alcUar versterkt wu,
geen ChinOO8Che troepen ZIch Zlen lieteIl, en te
Kanton door de ChIneesche Regermg geen. maat-
regelen schenen genomen te wo~en om FranbiJ k
ID de zaak te koor te gaan Soliman p~, de
man WIen de moord van A1cundttë geweten wordt,
18alliaar opgehangen, en de Khedjvo wordt gezegd
verklaard te hebben dat hij er niets aan kon doen,
nu de man door een knJgsraa(l veroordeeld W88

waar Engelschen en OostennJkGrs ZItting m had-
den, en waar een eenstemnug oordeel was geveld
In Aziatisch Turkije verwacht tnen een hongers-
nood want bl) de wanorde en plunderingea die or
heerechten had ZIch een spnnkhanlJnplaag ~voe~
waar niemand lets tegen ,.-edaan: had on Waarvan
men geheeIe vernieling duchtto 'Van al wat naar
veldgewas leek
Van het meuws ID betrekking tot Z Allika lS

het voornaamste punt zekere tOf'Wraak v~ Lord
Derby aan een deputat18 van zoogenaamde Kape-
naars, door SU'Donald Cume mgf3leJd, en die ver-
zocht dat Engeland de Kaapkolorue zou onthetfen
van het bestuur van Basutolan~, ala ga&l\de dit
boven hare krachten Lord Derby !verklaarde m ZIJn
antwoord dat Engeland Diet zoo ligt Basutoland
van het Rijk &ou laten lICheld~, en dat hat Diet
?lUl plan was om het verzoek del KoloUle zuo
maar zoo ?lUl de hand te 'WlJzen, maar met alleen
moest men weten of do Basuto's verlangdep- En"
gelache onderdanen te blijven maar ook pf het
beatuur van hun land Diet te veel lasten voor den
Bntschen belastingbetaler zou levqren Een derde
punt, dat omtrent den Vnjstaat en het verdrag
van Aliwal, achtte ZIJn IArdschap, van mmd~r be-
lang schoon er aan gedacht moest worden maar
10 allen geval zou men zien dat de ovemlUllll van
Basutoland door de R1Jksregenng met zulk een
Onbed~de zaak was als men scten te meenen

Een aatachapPIJ tot koloIll88 e van Z Afrika
met e kinderen wt Engeland, aar Alderman
Fowler een der woordvoerders v~ IS schijnt van
plan te ZIJn om de proef te nemen :met oen plek m
Natal, door een emigratie-agent vandsar haar
aangewezen lArd .Maya heeft Qver ZlJn oovm-
dmgen m Humpata een voordtagt gehouden
waann hij ovor de boeren en h~ betrekkinfr tot
de Portugezen Zlch gunstlg mthet, en waa.rb~ Sir
Bartle Frere wees op de groote k:napheld der Hol-
landsch sprekende Afrikaanders m het zlCh sohlk
ken m vreemde landen en luchtstreken [Hij schijnt
mtusschen do stIchtmg der Republieken Stellaland
en Land Oosen met als beWIJSvaat ZIJn bewonng
aangehaald te hebben 1. Een TraDBvaalsch dalver
klaagt bitter dat rie Regermg vall het land hem
gedwongen heeft om den togt tegen Mapoch mee te
maken en zlJn schnJven. zegt men, over de zaak
maakt eeDigen mdruk W88 hiJ ecllter blJ de hand
geweest dan had hiJ bij bJds met hulp van den
Re81dont vnj kunnen komen OJldor het met
Z Afrika m verband staande meuws IS ook. te lDel-
den dat de heer St John een voorloéplge Ultspraak
tegen ZlJn vrouwen haar majoor be~omen heeft

Wat de heer Mernman te vertellen heeft zal
men elders Zlen Er wordt weder vernaald dat de
Kolome do zaken van Bechuanland 1>11 het ~dWIll-
gm der roO! er8 op Zlch zal nemen als Engeland Elch
met Basutoland belast en tevens dat de heer
Mernman Engeland met zou vellaten eer een 'be-
~ng In Tran.svaalsche zaken ge~Olnen was, on
da t Dr J onS8en dio weder In Engellilld terug was
alle hoop .koesterde dat de zaken n~r elsch zouden
geschikt wordon Maar hoe? Aan den eenen kant
spreekt men VIUl een Comllll88le zooale reeds vroe-
ger, aan den anderen Van het teru~ekken van deu
Resident rut de Trarutvaal, zonder meer Dit
laatste dunkt ons niet waarschIjnlijk maar wel
8chiJnt het zeker te ZlJn dat Engeland Cetyw&yo
en ZlJn Zulu's ID hun eigen sop deUkt te laten gaar
Oken.

CALEDON, () JULU -Op een gisteren alhIer
gehouden vergadermg werd besloten van &fDon-
derdag 19 deser, alle winkela, ens des Donder
~ ten 1:1 ure 'slIllddags te slwten-BlmIO'l'EN VAN DE DLUlANTVELDEN

wn"nolbt voor
tevens _
~_-! Het volgende is de wtalag
LUIU DlOIl4 voor den graad van B A

I Met Eereblilken m de Letiterkunde _
1 A. MaGreaor.
2 Jl B, Veale,
3 H B Sidwell.

Met EerebliJken m Wetenschappen
H B Veale.

m Gepa!l88erti -
1 D J le R Marchand,
2 C G Elliott,
aFRSk~
4 A Jf' Malan,
() JSBoog,
6 CHome,
7 W F Middleton,
8 Jf' A Hutton,
9 0 Miteholl,
10 A G du TOit.

De heer Veale heeft het hoogste gezamenlijke ge_
tal merken en dUB den bcs~ )qm8 op het Porter-
Sclioliorscbap

Z A SOCIET~IT--KDlBERLEY, () Jm.u -De CIViele Zltting 18
hflden geopend, met een aantal zaken -De heeron
W G Graham, H cock en JOfJiah Angove ZIJn
gtlkozen tot leden ?lUl het dorpsbestuur van Du
TOIt8pan. De heeren J B RobID80n en C Rhodes,
L.W.'V. ft ZlJn gIBteren per pa.'l83gterswagen naar
Kaapstad vertrokken De UItspraak ID zake Praa-
tODen Dixon IJ, Blden heeft hier veel voldoenmg

In het lokaal der Z A Sooletelhn de I.engeetraat
alhier werd DIIIg8dag a,ood de tweede J&arhJIc-
soh., vergadeMog van dleveree~lglDg gehoudeo,
onder voorzIttersohap van deo Ed heer P L
vao der BIJl, L fV R Het ondervolgend ver.
8lag werd door deu Scoret"rl8 gelesen eo ana;
olecó aangenomeo, en de hoer J C Hofrueyr
werd als PrelIldent der Sooietoit berkozengegeven

BASUTOLAND rerf/ag van Mt COfIlItl atJr Z .tt &x:i8/.at te Kaap-
Wad IJIm de lede" op dK41hf"·' tfDMlU )tJarli,luJclut
",ri"dering, g6Jwudm '" haiJr lokanl No 53
LangtJltraat, op 3 JulI) 1883WEPENER s JuLU -Do zaken te Thlotsi

blIJven.til Jonathan gaat naar Port Elizabeth
"" Natal, maar het doe) ZIjner re18 18
met bekend gemaakt 8etha on anderen ZIJn
weder gegaan om de grenslinie te regelen, deze
maal, naar men zegt, op verzoek van J ad
Ma.rnplia heeft een pitso gehouden en eeL bevel
mtgeva&rdigd dat het volk hem tien shillings
hntbeluting moet betalen HIJ verbiedt het ver-
koopen van graan aan blanken onder £1 per
mud. EenIge kwalijk geElnde lieden hebben hem
en anderen Vflrteld dat de heer Mernman _aar de
Kolowe met troepen voor Buutoland terugkeert
Moletaane en anáere opperhoofden hebben m het
distrikt Cometllpruit vele indien Diet alle han-
delstations gesloten. De mensehen ZlJn ontevre-
den met den heerllChenden pnJ8 van mielies enz

1 Inl!'e9olll'eArtikel l' 'an het Algemeen Regie.
ment I"gt uw Comité hiermede cl~ reklIning 'oor
nn lI!.komsten en UI1jZ'ave"der Soelet_lt VMr het
Rfllel~pen Jaar, elndlll"Dde 80 ultimo, waaruIt
blijken IIlI dllt de InKom8ten 10 het gllbeel J. MO
178. 7d bedroegen, terWijl de Illlil'AvsnwareD £460
9. lld, latllod" dus een 111\1.10 ten fheur. der Soeie-
telt vaD £70 st! 6d WHllnan £49 OS Bd gedepc-
neerd 18 IDde Z A Billik, m.. r wlUlrte!!,en echter
nog '''l'IICheldene ,ordenogeo lI)oeteo geplaatat
worden, telameD omtreDt b.tdl'llgeDde de IIOmlDli'an
£45 128, IOd en bovendien moet ook nog wvrde"
betaald aao deD President £125 .oor rente tot
Illumo JunI] )888, op het door hem 100 goedgun_
.ughJk ,oorge.chot.n kapltMl .an £8,000 tot lilO-

koop ,an de SocleteltagebouweD, meubelen, enl,
de betahDg van welke rente bil beloofd heeft
,ooreerst te lullen lllteo o"entlUln, ender de speciale
,00rwlUlrde echter dat de leden heID lDetlrIteuD
ge'lln dan II] tot nu toe bebben g..dftao tot de
1D.8tllndhoudlnjl'nn de Soeieteit
2 In nrbend met j;'enoelDde fin,,"tleele opga'e

'"n de SOCI_t"lt wenllCht het COIDIt6 de leJ"n tA
wijlen op de groote nood&akehJkheld die er be. talle
om de Iokslen In behoorlijke orde eo 10 meer net-
held te brengen, en luiks kan lODder geld .IIIt
geschied eo eo alhoewel uw Comlt6 A8be"eelt dllt
aarm.de .. 1 wordeD b.tgonO'ln wet de eerate 10-

teekenmgpenDlDgeo die .oor h.t .olgend JIllIr
lollen wordeD gelOd, well8Cbt het OomlU den ledeD
tsn Iterkste aan te be,elen op de dllArtoe geopende
hJlt, een lolder hd oa"r liJD omstaodljCbedeD, bet
*I)ne bl] te dragen, ten elude h.t Cqmlt6 In .tIUIt too
stellen de lokalen 100 aaotrekkelljk mog"IIJlr te
maken .oor allen
8 Bet Oomlt6 II Yerder .e't'hg~ te rapporteren

dllt de Societelt tot nn toe welolg ateun 'liD de
leden IDhet Illgem"en ondenond ..o blieft, leta waar-
door bllu II.nanCi6llietoestand "eel hJdt. NI"t allello
h ,uden de meeete ledeo Ilchlel 'ilO verwljderd,
mRar ook word t er leer WeIDIg door hen gedaan
om nlell"e leden te in)l1'en eo daardoor wordt de
,,,rdere ,00rt,gIlDg eo opbouwIng '"n dell! 100
nuttIge longUng Weinig bnorderd Uw COIDIU
Wil dezen toestand 'liD &aken hever ecbt ..r daaraan
LoeechrlJT"ndat WIJ In deo IMteten LIJdmet ,eie
moelJehJkbeden fIln algeme..neo aard hebbeo te
kampen gehRd en ko_tert bet '@rtruuwen .lilt bet
met de Socletelt apoedlg heter lal glUln, lDaar het
herhaalt bet feit dat daartoe aIleeD de ,olate bulp
en bl)staDd 'an ledeh noodlllkehJk II
, Nu dat er eeD IDeensmeltlng tRn de Boeren

Be.cberwlngs VereeDlgtog m"t deo A.frlkAner BoDj,
"lUIrYllnook een tak alhier boetAat, tot aland ge
kOlDeoIS, ooder w..lks I"den men ook nie l"den
,"n de Socletelt Lelt be'eelt h"t 001D1t6 Mn dllt
m.t dIen Tllk worde onderhandIlId ten elDde eeD
amsillftmatle of aDdert! u'ereeokomllt met d~zd
SocleteJt tot stADd La brengen, eo daarop dao te
hand.len olllLr 1l0edduDqo 'an bet Oomlté eD
,01ge08 de beate belangtID 'liD de Socletelt
() Dur bet Cowlt6 VIndt dst de tIJd te kort III

om JHarhJkaop d"l1 eenten DlngsdAg ID JuhJ "en
bt.hoorhJke ft laotl8tlle opgave van h~t Jaar te doen,
be,eelt het aan dst ID h"t ,ervolg de JurhJkllCbe
,.rgaderIog op den tweedeo Dmgsdag lO JuhJ IIlI
worden gihoudtlo
6 Zal b", op de ledeD thans lejCenwoordlg rusten

·oor du Jaar eeDOleuw Comité "'n 9 leden, alHlIlede
ook twee curator eu eo eeo Prelldeot te kieleO lD
p!RAteuo de aftredenden
7 LMtatehJk herlouert bet COlDttáde ledeD un

de Lh_na beetlUlnde IIj@t met Schetsacte van den
LokAaltak der SOCietelt, die thans ter leekeDlng biJ
de StlCretRrlS hgt Ook be,eelt het Comltá MD
dat aIa een herdeokIng 880 den 31 October II, dell
dag der mWIJdlDg Yan de lokAlen, e~ Jal\l'hJk8 op
dl.l!Ddatum slhler een InteekeDingsdlDer lal pl&Rtl
hebbeo ,oor de leden en huo ,nelldeo under de
regehog van het CLllDlt~

NATAL

DURBAN,.5 JULn -Heden ten 12 ure werd
de Wetgevende Raad te Pietennantzburg 8'8
opend De hoor J W Akennan werd als Speaker
herkozen De speech van den GOuverneur zal
morgen gelev erd worden

DURBAN, 6 Juw - Z Excellentie de Gou-
'emeur m ZIJn heden geleverde openmgsrede
drukte met betrekking tot den toostand van Zulu-
land het gevoelen UIt, dat de publteke ruat en het
weUiJn vu. dit gedeelte van Zwd Afrilra m groote
mate afhing van het behoorlijk handhaven van
de beperkingen waaraan het herstellen van Octe-".10 onderwOlJlell was, en det alle ongerel{eld-
heId die een wtwerking kon hebben op de nuur-
1&8lnh00d der tegen woordige schikkingen Diet
anden dan ala zeer ernstig kon beschouwd wor-
den De rede bevatte DIetII anders van belang
,oor den Xaapschen lezer

VIl1JDAG iJ JULIJ

PIE'1'ERMA.RITZBURG 6 JULI! - De corres-
pondent van de Time, (if }Iatal schnJft op 3 dezer
van Bu1FelriVler, 0 a .. Ik heb m mlJn beZIt een
brief van den vennoorden zendeling Schroeder
gt'dateerd 22 MOl, meldende - De Zulua hebben
miJ ontstolen een koe en kalf, een vaars en andere
dingen ook IIllJn paard en ml} een oud kreupel
p&ard gegeven Die het nant IS de zoon van een
opperhoofd m miJn buurt, lI8ggende dat hl] het.
biDnen weuuge dageB zou terug geven
.. De oorrespondent voegt. er bIJ dat er m ZlJne
buurt twee opperhoofáen waren Um81be hoofd
der AbaqualUSlDl, en Umkasana hoofd der Usutu
partij mens zoon op het gestolen dier was geZlen
Dit ia belangrijk met het oog op do bewermg dat
OhAm II volk waarschijnlijk do moordenaars waren
De oorreepondent van hetzelfde blad ill het
Beeerve-gebied schnJft op 3 dezer -' Oham nog
m'HJobuie, 8eketwayo met ElJn ruagt 18 tusschen
deZeD en de. Reserve Nog maar wemlg of geen
vechten, daar Oham weigert EIJn 8terkte te ver-
lat.eD 8ekennyo lJ! besloten Oham te vatten
dood ol levend, en hem naar CeUlwayo te bren
rn mubl, hoe'Wel verzocht er ge'l'nlhg om
Obam te gaan helpen en naar de Reserve te bren-
gen, m door de autonteJten verboden ZIch te be
wegen' De correspondent schrijft verder op 5
JUDlJ :-" Gerucht heden dat twee Boeren dle
Zululand IDtrokken door Cetewayo s volk ver-
moord ElJn Mij 1.8 verteld dat er eeDige Boeren
rt'gtuit waar Cetewayo gegaan ZIJn om hen er
Tan te verwIttigen

brRndenda '"Ilten
I) bet vat De

n ~ r P en w,," dllt

" UfIDl! \ Zin 1\1

DURBAN, 6 JULIJ -Do Natal Witne~ geeft
ren etgen telegram mt Newcast1e In het licht ten
effekte dat een berigt van eemge Naturellen unt-
'angen 1.8 omtrent een geVL'Cht1D Zululand waar
Oham gevangen zal zIJn Het bengt, voor welks
El'kerhmd de correspondent ruet kan instaan
houdt verder In dat Oham naar mundi 18 gezon-
den Een ander tele~m uit dezelfrle bron
zegt Mackintosh IS hler na In acht dagen den
weg van LiJdenbe.rg te hebben algelegd Twee af
drie a.agen vóór ZIJn vertrek VIWd&&r hadden de
K&1rerseen algemcenen aanval op het boerenieger
gewaagd 2iQ beesten en 29 paarden roovende

CIVIELE ZITTING
ZULULAND rOOf" Mt voltaUlge Hof,

DURBAN, 6 JULIJ -De Zululandsche corres-
pondent der Natal Merc,~ry schrijft op 28 JumJ
mt Usuhlata&i dat 's Konings unpl versterkt IS
door een groote SW8%Jmagt wt het Noorden
Oham en Usibepu ZlE'tlde dat ElJ tegen zulk een
vm!enigde magt met kunnen stnJden, zoeken
met vechten hun weg naar de Reserve te vmden
De Konmg doet mtll8schen al wat hiJ kan om de
g"Ilheele magt des lo.ndB op de been te brengon
ten emde hen te onderscheppen De stnJd zal
wanhoplg ElJn, want U81bepu en Oham zullen
om bUDleven vechten

DON DER DAG, 6 JUL 11

WORCESTER.
V('1'gader11lfJ der Z A Doerenver~n,gt1lll gehouden

lkn 30 Jun,), 1883

Gemelde vergadermg had plaats san het Stails-
hlllll Er W&II een goede opkomst Ivan leden en
meest alle de veldkometschappen warcn vertegen.
woordigd.

BIJ de afwemgh6Jd van don heer R N Alme;
L W V, die kwam na de vergadermg bepaald
was, werd de heer Conradio als voorZItter benoemd,
dio na de vergadermg geopend te he~oon den heer
J de Vae (&fgeve.ardlgde naar het Congres te RICh-De TroJa" UI Donderdag avond vnj vroeg mge- mond on daarna de !Vergadenng te Beaufort) vet-

lorum met den heer en mevr Mornman aan boord zocht de blJoonkomst bekend te máken met het
zwdllt het .MinUtene thans weder voltallig 1.8 Do behandelde op gemelde blJeenkoms1ep
"cnlrre p881agters voor de Kaapstad ZIJn de laml- Hioraan voldeed de heer de Vos door de verga-
li~n StoneBtreet en J S Pollard. Kolonel Souther. denng bekend te maken mot alle de zaken ván
mej Rolleaton, JongeJJ Wolf en Anderson e gewIgt daar behandeld
breren 8edgewiclJ:, Stewart, Max.well, Snuth, De volgende voorstellen werden aa~nomen _
Palmer Barnes, T Burr en de Jongehh Stewart Voorgesteld door den heerS po du TOlt, gesccon-
en Palmer ~ oor P Eliaabeth nndt men de na- deerd door den heer P J van der Mftrwe _, Dat
men nu den beer Te Water, li L.A ,en InJn ge=, eene ver~enng van het diatrilttbéltJlur plaat8
zoodat er ook weder een parlemental.id meer hebbe op den eersten Zaturdag van ~tember, tén
op ICJnple.It verllChiJnt ~ftl_""'!' d 1...
Vit een der hier ontvangen bladen El8Jl WI) dat eIDde het getal van leden te be}'GU'udoor e 'WlJ_-

het geruoht. m omloop is dat H M de Konmgm besturen naar het diatriktabestU.ur te. [W~~en &1£-
er aan denkt om te aixhoeren, deels om haar ge_ vaardl~ En verder de weuwe COJl8tltutie er

., db -'- d d 1 .It d t vereewgmg te overwegen."I on etWltoestan, maar ten ce e 00 om a mJ
I ~ wordt mt haar humeur te m,n wegenll de Voorgesteld door den heer J de Vae, ~8000n-

lI'elgelID~ vtm den Milllater GJadstone om den deerd aoor -' Dat de VlJOf'Zltter en
Hertog van Albany tot Oounmeur Generaal van secretaris een waakr-aam oog houder4 ten OpElgtc
C&nada te benoemen Het gerucht IIChiJnt eetuge van petitiën omtrent lIChoolaangelegenheden dio
onrust te baren ID het diatri.Itt mogen rondgezonáen vtorden
De wet op het trouwen met Je overleden vrouW8 Voorgeateld door den heer J do Vo., gesecon-

111eter IS In het HoogerhUls met 165 tegen 158 deerd door den heer P de Wet, sr _" Dat eene
8temmen er door gegaan Oeen blllllChop stewde petItie aan het Parlement zoo spoo4ig mogelijk
er te~, verscheiden er voor De Prin! van geteekend worde tegen het vorlaten van BMuto-
" &leeheeft ZIch veel moeite voor de zaak ge~en, land '
EOO zelf. dat men beweert dat er een dergelijk hu- Voorgesteld door den heer J de Vo_, gC!econ ..
""liJk op het tapijt 1.8 waar hlJ belang tn stelt deerd door den heer G de V08 _' Dat in zake het
k.-edA vroeger trouwen8 werd er verhaald dat prinaca circuleren van Gottvemement8 papjeren noten,
Beatnce welligt haar overleden roster te Hessen het gelaten warde aan het beate gevofllen der ver;-
Darmstadt op &ou volgen Nu de wet m het Hoo- tegenwoordigers ..
E;l'rhU18l'r door lB tmJfelt men met of ElJ zal In Voorgesteld door den heer P do iWet !Il', ~
h"t ~rhwa mot groote meerderheld worden aan- eecondeerd door den hoor H A Haman _ Dat
gt'n~m.1l het wenllCheliJk lB dat de \eldkornets m plaats ~
Lord RandaU Churchill, de bekende tegentrtan-I den magiatrOOt door het publiek worden,

d,r rn-om een Kaapsche parltmentaire wtdruk- dat de aandacht der hierop
bng te bezigen,-8t&&rtdraaiJ"_" van den heer I'm acht rd
Glnistone, heeft de zaak van het ~enk aanj ven 'WO e "
Lmi Aloester, den held ?lUl Alex&lldri~,teboatge- Werd verder besloten dat
P~Q om het KiDieterie te belc.huldisea Tall het 1t'OI'd4m tegeD het. loopell YaD. Zoo.®g~",et[flen.

Aankomst der Mailstoomboot.
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.STELLENBOSCH. De Westelij' Provin lie Bank,
Kantoor van den Resident Mfffistraat, l

Stellenbosch, 10 .laad 1883. :" ~-'---, . ••
HET.volgendo wordt gepubliceerd tot r- jStaat van de Baten en' Lasten van, de- \tYestehJke

J'J~~ i;~nR~êH~I~~~h;brt~(~T,partJJfn. Provincie Bank.Paar], op den sosten JUniJ :1883.
Hesident Magistrut '

RTELT~ENBOSCII.'
In den Boedel van Wiilc» CAR~L JU_

LIUS P~OL.PUBLIEICE VElll(()()PISG
VAN

VASTGOED TE TULBAGH. \
LLE P"!'S<IW:l1 di" ",;ni.!" \"JI·.] I;"~ "'n

t _. ln-bben ti'ge'n bnvl'uger!l"!,I._.n B, ~!,:I
worden verzocht dez.lve IWIl d,·;] ()n'!"I'Oé.
teekoude in te zenden, vóór of op den"15
A ogustos aanst , en zij die aan den Bood I
iets verschuldigd zijn, hunne schulden ~
botalen vóór of op gozegden datum.

.J. G. MADEH,
Voor zel f en mede- Execu ten r

TestalJ'J'r'" ir.
Stellenbosch, 5 Julij 1883. ..,jl·

, ,

Gouvernements KennisgevinÉ,
No. 222, 1883,

Kantoor 1:an den (Iommissari«
van Kroonlenden en Publieke lVerken,

Kaap de Goede lIoop,
1 Maart 188J.

Aang.ezien de Heer M. P. I..){)B~ ER, ,1.
lOOD, aanzoek gedaan heeft, over komstig
de bepalingen van bet 18dc Arti van Wet
14. van 1878, om een Stnk onland, aan
sijne plaats Celenbof gt'enz e, in de Af.
dAeIiDg Stelleabosec : en aan ien bet bedoelde
Land, volgens mijn, inzi zoo gelt!gen is dat
er mede gehandeld m worden velgeus de
yoon:ieningen van bet rtikel voornoemd,

Daarom wordt,' overeenstemming met
het 19de Artikel n de bedoelde Wet, be
bod ge kt d et voormelde aanzoek door
het Go nt in overweging ~I worden
genome OENSDAG, 14 JULIJ 1883,
eD all rsonen die belang hebbeu of
yoorgeTel: daarin te bobben, kunnen in ge-
echrif\e vóór of op dien daturn ann dit Kantoor
lOOdanige opgaven of represeutatiee inzenden,
ala &ij noodzakclijk zullen oordeoleu, hetzij ten
gunste of tegen het aanzoek- Deze. konuisge-
nng is eeue verlenging van de GOl'verne.[
ments-Kennisgeving -No 1511. godateerd 22 I

December 1882.
JOHN X. MERRIMAN,

Commissaris.

LASTEN. I

Aan DC('lhebbers,opbeta.ald Kapitaal £30,000 P
,. Reserve Fonds ". .L '26,ODO 0
, Banknoten in omloop .i , :16,7:.'t) P
, VtUiteDeposita .f. HO,41g 6

Vlottemie do. .,. 28,903 6
Bank Post WisSf·ls 47 li!
'Interest verschuldigd .. _ 4,234 Il

" Onbetaalde Dividenden 'i' 47 10
Filialen .~. (),640 0

I > BATEN.
o Per K!l.8~ain handen:
o I Goud en zn-
o I vér .. £9, i80 3' 7
i Trhit{'g op (le
5 Ko l o n iu l o
3 Schatkist '"
6 Note n vun
o andere Ban-
o kén

Cheques op
andere Btm-
klm ... .,. 3,101) 4 0

" Balansen III
an-iere Ban-
kon

I

101; 5 0

Inden Insolventen Boedel van JAUOB DANIEL
THERON~ Handelaar.

----------
.QPMA!1LNDAG,9JULIJ AANST.,

TEN 10 URE 's rOORMIDDAGS,

ZAL de Ondergeteekende Publiek doen Verkoopen, IN FRO N T V AN HET
KANTOOR VAN DEN HEER FAGAN, zeker STUK GRONDS, met het

danl'opstAandfl GEBOUW, gelegen aan den WATERVALSBEIW, ill dl) nribijheid
v~n Tulbagh Weg Spoorweg Statie, bijzonder V ruchtbaar en geschikt voor bijna ecnig
einde. In den Insolvemen Boedel van Wijlen

CAREL FReDERiCK WI[,HJ:;;LM
GRAS3MANN, van Worcester.

11,785 H li
----. '£25,742 0 [>

KOLONIALI~ !I.,_

Weeskamer en Tr.;stmaatschappn.

lCENN!SGl{:VIXG.
Wis~,,18 ouder
disconto nog
niet vervallen

" Do., vervul-
Ion, gesecu -
ruord

" Do. do., ge-
deeltelijk gc-
secureerd ...

" Do, do., niet
gpsecnref'nl

162,528)1j 7

BONUS! BONUS!!
AL ,oegenen dio iets te vorderen hebl>en ran

bovengerneldou I':o·_·dul,'PforJ(![l Verzocht
hunne rekeuin~on in te z.en'iJeu aan deu Ouder.
geteekell de, bi u nen zes weken Y8.11 af dezlIQ
dai urn, en zij die iets aan den Boedel vereeLal

[) digd zijn om biunen gemdd tiJJpuI'k hd door'
Meubd"n, f:khri)'tbehocftcll T - Ii ik t.i id Il V kht d d TlL'T 1 u verschuld d t Illege IJ er IJ zu en _ e roe wor en e , _j_ -1 le C D 19 " e vo , oen,vn Zeg,·ls 159 8 .
Bank Gebouwen 2,[)OO 0 Ol STAANDF':; VORDERINGF~N in den Lnsolventen ] L 1 K G. w. :;;TEYTUI{.

" Schopenkennissen 20,400 I) 0 B dIJ- H DIJK~_[AN . Ot! o~w :;CI', n rner ,
Aundeelen 2,jO 0 0 oe evan .. ..l.' • No. il, KerkpJ..)[],

" ~~~~f,~~~~~.mlll Publieke -!f:~~~~~~ I NSO L VENrr EN BOE IJEL Kaapstad, i Julij 1&53. _

~~~'~~:~rokke~" Rekeningen, ifJ2 6 8 VAN . Ill. 1\0 13j\.~1, JUKlOR .
Be;~t:t~o~oI'~6~c~~,~r;/d:)~;~~~£:::~k :~~~<:,' ,,-J,~,8~f~~~~r~tg~~ueurL~J~1 "_1_1_1 JO RN WAltD, It r,A P l~UTS. 88 Loovstraat, Kaapsta J,
groot 19l Morgt'n, 237 Vierkante Hoeden, £273,Dll b fj .t:!7i,1J81 14 4 ' '.IA K l'~L A A R 1~ STd\I:-::YEIJERl-S
gelegen in het Yeldkornotschap Bottelarij. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ D-E Ondergeteekeude, aa~~esteld zijndo. tot Provisiouelen Curator in l-ovcmrcme ldcn l' T \V()I~ \~LL.!~~ G~AAN .. ~R~~IJE:
.ArdceliD~ Stelleubosch, btlgrer:sd noordwaarts B. P. DU PLESSIS, Jil, Kassier. Boedel, vorzoekt bij deze deu Debiteuren ton eerst'! het door hen vorschuld Ig',le I WIJ~ ~(1 A LG IMLr;" E 1 HOUL Kns
dOOl' een Uitspan st waart s door' Mariedalc" h C & lit f J

"C I b f." d t t d PIJ· P. DE VILLIERS, P.ZN., Boekhouder. Mn em te voldoen, ten Kantore van de Heeren JONKS, OsNl-:TT DUL,O Mn on. '. . T-

en 0 en 0, oor wes waar s. oor er cec '\-Vinkel te KLAPMU'l'S. I De zorJlïtUIJC /)"Tt'I,IIlI:J ('/1 T ui:):)!' ran.
B., en ~uid twanrts aan" Nooitcedacht." "V" tif hi J .dtb t d St' t h bh . dat c- ' I .

e Y IJ cer leeren terure ei a WIJ ovens aan en otaa 0 en nagezien en ALF. GEO. JONLS, 'oir 1(/~I'I'(_t'I{?n 1.< 1/i,j'III'Sl'c"."I1I;/c'iI.
dezelve juist en naar waarheid is. Provisioneel Curator. i

1 KUN~'ANTEN
I
I

J. J. DE VILLIERS, A.P.zoon,
Eonig Curator,

1,102 0 0

H. A. FAGAN, AFSLAGER1,18H !I 10
1il,311

EMENTSBERlGT, No. ti,ji, 1~83.
or t'a!! den Thesaurier der Koloni-,

Kaapstad, Kaal' de c-«: [Juop,
19 Juni], 188;3.

DERS VOOR GOUVERNEMENT::; EF-
FEKTEN ONDER DE-VOORSCHRIF-
TEN VAN DE KAAP DE GOEDE noo>
ALGEMEENE L'b'ENHWSWET 1881

DE Regering van de Kolonie van d~ Kaap
de Goede Hoop 7.11.1 tenders inwachten

tot niet later dan I::! nnr 's miJdags op Woeus.
dag. den 18den Julij 1883, Voor Gouverucments I Staat
E1l'ekten, te worden uitgen'ikt krachtens de
voorschriften van do Wetteu N oe, 17 en 10 van
1881, genaamd rcspcctievclijk r=-
"De Kowie Haven Lecninz-Wot 1881 .. £-10,000
"De Telegra.lf Lcelling. Wet, 1&8t .,.£~O,3,'j>j

1. J. PROCTOR, } Auditenren.
T. ROOS, SR.,

Kaapstad,4 Julij 1853. VOORGESCHOTEN OP EENlu
PERCEEL.

.eroHlpte Afrekenin;.!.DaISAAC3 &, CO.
Kaapsche Handels-bank,

(IS LJ(,Ilï[)jTlL')

WestelijkeDe Provincie Bank, .._--------------
HEBBEN PAS PEH ONLANGS(FILIAAL J;tIê.LM!lSBVR.Y·)

AA.NGEI{O~IENE VAk~RTUIGEX OKTVANGEN
de Baton _en Lasten van de Westelijko Provincie Bank, Filiaal

MalmesDury, op den SOsten Junij 1883,

.
·1 BERIGT AAN KREDITEUREN,

EEN UITGEBREID ASSOHTDIE:\T I• :F E~ TWEI'~.UE !,,!rII)E~[) \\.~Borste Klasse HUIsraad i . .J .ls . .Jd 1:\ 111<.1 :t, a III alle Kre-
~ , ! dltcurCll \-:111 bll\-ellgl'rnt:lJc Rlilk die

.cr a;ll,slmwk ('p hebben, zal hetilalb~r
Die zij nu te ~~oop,aanbieden tegen Prijzen db ee n snellen Ver- :zijll TI'..~ Ill'ZE.\' KA.~TOIU-:, OP
koop zullen waarborgen, ten einde plaats te milken voor verdere i E.\' .r\ A 1 JL' LIJ A.S.
groote Bezendingen die eerstdaags worden verwacht. : C. W. ~TEYTLER
ZIJ HE.HBEI~ OOK :T~ K 0 0 Pi 1" Il. GULIJSCIDlluT,

i OHicieelc Li<Jllidat,)ren.
GebIIll w d._.r Kaapsc:he Huuclelsbank,

:2:2 Juilij 1ss«.

1

ran

LARTE~, llATE~.
Aan V'I~te D('!>osita

.. Vlllttl'Ill e do,
Balans ve-rschuldigd

Hoofdkuntoor
Interest verschuldigd

t-UUl

£1.),014 2 }I Per
8, III ;i Il

K[,s~a in halden :
Goud en Zilvl'r ,,£;),0':;1
Noten "Il cheques
van mvl,'rl' Ban-
keu

9
• Totale Som aan Tender onderv-orpeo £0-t,:358
Interest te dragen t£>gen den koers van vijf
ponden (£5) per ceut. per jaar, bl taanmar hal f
~aar:~~s, op den 15 fell April en LjJen October .. Wi",,'[;; onder di,-
!n e Jaar, aan de Thesaurie to Kaapstad. De «onto nng ni •.t
interest, ~e worden gebragt op de rekening der ""rvnllrn ... £-I,j,'I1':3 f:! 7
Algemeenelnkomsten van elu Kolonie, zal op· D.). rlo., gOSQell- EEN BljZO:\,DEH.
loopen op de bedr:lgon d .. r geaccepteerde Teil' tw'nl " 1,:32;' 12 Il

ders van. af den da,{ of dagen waRrop zij aan de Do, do" nid ge~c- GRO 0 ~~,:'1 ~.''_-:N 'T ') (~)'R,.R ~ /\ D
Theaannc of bet Kantoor van eeu Civielen ('llThT,I." .... I,IH~ :l Il .:. !'; \_ , ..,...c\_...:"t
Commissaris wordon iu betaald. ----. -11'1,831 i 7 ,

ZJdieTenders illzenden moeten in hunne ~,;.~ló:;-~,'n:,fkhI;jflwho"ftl'1l en JIll ij n KOLO~~IALI~~~EU 8 ELE ru 13}1~~O()DIGDTen: ers apccificereo r-« I' lh\,kg"]"'IlWt'rt! ._. 3,H14 1:1 K ·Vti - j

l.Hetbedrngdereffl'ktcn waarvoor ge- ,_ ,'(Ch('J1t'llkf'Ill\i'''Ct, .. ,0,il.5 00 ...DI 'If rI11l-:XI:IH?FIJ,):;-IJ::K\\ïll,l:HVOOf\11E
tenderd wordt, voluit geschreven cu in O,,'!'gl'i1'<Jkkc'1ilkkening,cunif'tge- - III. . ~ h,I',I(h,,'l'!I() 'LT}; KI.\lln:HLEY Oe
cijfers. ' .~cr-nrcH,1 R 14 fJ - , UnderwIJ/l'r moet III 't HOL LAN IJ SC H

2. De Koers per £101) die zij aanbiedeu te: ' ------- Onderwijs kUIlI1P1l ",n-en, Salar-is £3óH) por
geven. £,'j(l,(H:! I li £59,04:! 4 6 Van Superieure :Kwaliteit, gemaakt in Z;uropeeschen Stijl, die 'janr. h('tlel"l'''~ ,j,. gL'1h-u dpr-Avolldsch(;ol. die

3. Don datum wilarop zij l~tl\,i~len liet i ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ z~ kunnen ~erkoo~en tegen aan~er~elij~ ~inder dan de ~r~s ,lo O~,! ..r» IIZ~~ "" !"r tO"/igt vu n li.-t School-
bcdrRg van hun 'I'eu.lcrs ill te betalen, Ik certificeer hier mode dat ik bovenstaandsn Staat heb nagezien CII Jat dezelvo juist van Ingevoerde Artikelen van inferieure kwaliteit. :c-vm i t c- ml 1t"U'II'I'. ,A""Zlllkt'fl Tll<!(·'t'n .:·PlOll'

of de d~gen, waarop zij, annbiedeu In-t- : en uaar waarheid is. . dr-n " .. I' I,,,, 1111.'1' h", (11l'Ic:I',:dc'L' l'IIt!",\'I''': Jeu
zelve bl] WIjle \'fin paalJln III te betalen. Het Kaapsche l'ubliek en Bezoekers worden verzocht do Ult- IHten ,\ Clil>TL') 1"..:1, '

4. De plaats Whnr zij de betaliugcn willen TI. WETIDrAH, Bestierder. gebreide Toonkamers en Fabriek te komen bezigtigen, en behoe- ,l. Il, K r.STI::LL,
d()(:n, h<:tzij aan de Thesaurie te Knnp., ven niet bevreesd te zijn van met ver.:;oeken 07<1 te Koopen te wO,:rdenKim"!!], y, 2'=' .luni, l,";,;~,
stad dan wel ten Kantore Van oell D W t l'0 -k P · .. B k
'Civiclen Cornmi~sfll'is elders in de Kolo· e es e,IJ e roVlnCle an·, lastig gevallen, zullende aan ieder die het Etablissement met een
DIe. bezoek begunstigt de meest ~oge1ijke attentie bewezen worden ••

De Tenders te worden gerige aau deu Con· (FILIAAL MOI'i1J"AGV.) ZIJ die belan::; stellen Lt den vooruitgang van E.oloniale Industrie. 1)1: IlL!:!(i X JUHA:'- .l \N_-;I:X E\ C",
troleur en Auditcnr,Gclleraal, Oll gemerkt op I 11 n voor hun bezoek ten volle beloond worden. _ .1[,)/"I""I'F ," .1/,";/1"'" _1-;."',,, [,illl"f,
~ komslag" 'Ienucr voor Gouvernements St t I B t Ltd W t l"ko P . , B k FT I i zU e -----.----------. Lubb<'11 hu" J-:fllilorell' ov",'!, ei i'ilJ.'t 1'[<:lr ".':

e ten" en elke TeuJer moet Levattcoden aa, ran (c aen en aStln van t) e;:101J rUVIl1CIC an, llaa N B D -k-- l·t et Il 1\ tOk 1 "'1'1111"'1,',/".",,,,,,,,,.1, "

"dollen voodn:aam en de van, zoowel alH het Montagu, op den SUsten Junij' '1883. • J .-- e _ \va 1 81 ,rall e lr 11..rI' e Stand"'rd Bank, IugauoO' Darll'llgstraat,a rt's, van en pcrsolJn die den Tellrler inzelldt, i • ~

~ moet zijn get~kcnd door den inwnder ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- WOI~dt gewaarbor~d ~"I"r'fr,~)
diensbeboorlijkaangesteIJenAget:itofAgcnten. LA~TE~. BATEX. ~ • .-I'IJ"I"~/,,, ,(;,,;,"C'll(1I

De Regering behoodt zich het rcgt om Aan Vaste D"po8ita .L~ .(I~I,I1:J li, P,'r Kll",'11 ill ha1ll1'~Il: r"_,r,,,, J )
eenig£'n tender in zijn gelled of gedeeltelijk ",\-lutt,'nc1r,do" , I>.:! III li JO, (},)wl "I. Zilv"r l~,:;,jl I Il I S A A CS & (,',!.I/IJ /.,/.

Ban te nemen of af te wijl.en_ .. IDlltler"~t\'('r8chl,ud,ldg'lI 145 ij il .. :r-;\-(""ttl··n"'II','II,I,tC,h(]·~I,',II'I'~ D . '. Co "'';''J'' 'u I;. I' "i, , ,,,I ':7' il I"
C, \\'. HDTTON "aam Yl'I'Scllu 19' ""11, ,

1'l ' " Hoofdkantoor 3i,7ti!' I ~: kell ,,- ;;,!H7 \1 lO _ • . ., \\"!I,b,,,'r1211, 11"tilia:l"lI'>' l'II '''1 i,'rell, ,!".a-saurter der h olonie, '

,. ~,~!;~::~')~:~~~CI/t:v~;~n:~I-kC-Il-£<\:gi i,! ;.88, 90 EN 92 LA NGE~fAHKTSTrtAAT..~':;~,~:.'~~i:;,,;~~'P:~";::\:~.'::'::;;,:::;;':::;,,:E::;
Y"rva11l'1l ,h,~()~ ;J lj --- ..--' ---------,---,- -- -------,,- -.. ------" - - '_ __ bij ~

lJ". ,lu. g'lSl'Cll- SNP' 0 NDER JUll.\:-'- .1A'\-':I:'\ ti: C'l,!'l'en I ,_. ;-,Iili (I () . '.:;;g , :Jlak"i:wr" e'l ("'(Il'rak Af!"!ilrli,
Ilo, ,lo. g"lledt... :

.' rij,~k,l~:'~':~:tl~',~~:,_~llJ (I () •• "UE'" ',H. j. ~OEI~,
curpenl ... :'.'j () 0 'Pl'liKUrel:r, I\lltapj;;el1 TI'al1;iDI,NLt'ZII!'[l'P

nankg,'bollW('1l, .. ---3i:~:;g;;~;Kooper van Strul·svedereo~:·,~~r~,'n:..8chI'ijfh<h"dteIl en 12..,!1 I) . ,

4,7:30 I,j II
. I, 1~li 1, 11 o
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CITO, CITO.
EENE ON6ERWIJZEltES UENOODIIJD I

voor de Derde Klasse Publieke School te
Dasklip, die bekwaam is grondig onderwijs te
~ven in de Hollandsebo en Engelsche Talen,
-Salaris £130 por jaar,

Aanzoeken, vergt'zeld van Goede Getuig-
scbriften, zullen door den Ot:ldcrl'(eteekende
worden ingewacht tot op den lij JUl..IJ Mnst..

M, MUSTERT, V,D,M.
Voorzitlor en Scriba der

Schoolcommissie.
Porterville, 2;; Jun ij, 1883_
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ZrJII _:,Fi;II\,\_\:\ E:\ \(l1.h.';\ Wi.S[',-
1\"(/[.1((/,,1,·(/(:/, ."-n, 11 1\.(/(11'1110, ..

Burmesters Chambers, Adderleystraat,
ICAAPS'l'AD,

- ~- - - - - -

V-LRLO.RB~]-----1
'£1~,~:lS 7 0 i 0

S. TWYCROSS
GEWEZEN REKEX:\rEE:;<TER IX DE KAAP

RCHE IIA.:.\'DEL:-'BANK),

Auditeur van de Kaap de Goede. ---~~~~---------~----~---~--

HoopSpaarbank en Stellenbos- • S U I K E:R I S U I K ERr rsche Districts Bank (Beperkt) ~ I I I

Auditeert U~ j!uu!.:t BoeJ..:en en Rele-

EEl', \'A~L.BRCl:-'-E :bIERHIE ML-JL-
_l EZLL,,_, JaAr oud, !;ro{)t, sterk eli In ~!'e'.lc

I conditie; >:<'Illerkl linker uor Lnlfre maat ..

h ti lleerul ~c"n! me('~lLrs ell all ier!'n gt·IIt'rrD
000'5 e! k(,llni~ te fT,'yen, wa~r zO(J,h['I~p eH:1 D1n.:t

aankomeD. Alle ollko,tcn ,uilun b~tal,].J ",',.
den door den olldc, g' (ecLeI,Je,

C, .\. ;;:\Y? HT
Frar.sch H(Jek, :.;:' JUl"':. 1",3,

•Ik certificeer hiermede dat ik l)a,enstannden StAAt heb
en naar waarheid jg.

nagezIelI on dat dezoJve juist

P. A. EUVRARD, .JR., Bestierder. Koopt het ,geheele jaar door en geeft de
, Marktpri izen.

---,---_- --_--,-- -
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>\dres :-M. L. BENSU~AN & Co" Kasteelstraat, KaaDstad,
Hi~L :,b,-rill@ (Iffic,',

2nd .JUly, J~~:!.

TE KOOI' 'rEGEK D~ LAAGSTE M A lt lt T P lt I.J1ZE K.
Pa.:'l.rl,25 Junij 1883.---- COl\I.::\1.ERCl]~.ELE

Zee- en Brandassurantiemaatscha i·, J'1~T/(jhTT[I.ll.\(;Jl,pp .J " III Z'lke tU"Cl)tll Jl.~HI':"il !'II'Th!! I'" I ..' "t-
o OPGERIGT 1855. ~ , Eiseb-r, en l'I!T1!t,,. J.,cufIC, Ll' T ,;1. \-c.

i wt'erdt'T.
Ingeschreven Kapitaal, £50,000; }'.1'ondsen I~Executie ..-nn(j"Wii'~" rnn bd II 'n: 1,<-;';-

beh~2'(l £58,000: Verliezen alreeds h"f in de h<''rPn,,~~lel,I,.z..,.k, 7~1 \, rio ;,.L;
"-' J worden lI'ehouden t~ Cer~~. np Yri Id:;l. d." i" ;"'

betaald, £11;3,()O()· Ju'ij ]",,-1, an bet ",l;lende, cnm. ;-1 Bruio l'rv!:C,
1 Zadel eD T,om.'Z1:l"" BRANDASSURANTIEN 11 t d l"ks t J,DIL'i ~J. ('I:u:'ln.i .D.t.i- en.. van a. e soor en age IJ egen ('pp<-rbR)'Il"

I loopende prIjzen aangenomen. hnr.tollr ~An den Oppt>rbllijuw,

j PROMPTE l'EN L.IBERALE BETALING.' u~:::~:11~/:~~1;;e!lr~_Jlttltrr, So. lJ,
Kaapstad, Junij 1883. A. W, BROOK SMITH,ISecretaris' b-(J,8feellitraat, A'alJj .(0' ....

._
o
val
no<
cu<
eer;

JST!

. t.':_' ,' ..


	gray00787.pdf
	gray00786.pdf
	gray00785.pdf
	gray00784.pdf

