
DE OndergeteekendeVERSC:H EEPERS. verkoopen op

ZATURDA

OPDI~GSDAG, 17 JIJLIJ AS., BEIJV!.F~RN. van
r.lULL~ opgemehle Ossen, Esels en Pllar_ v. _ ••

f J dr:n pnblie:' ,.éTkricht worden aan KLAP- Zeepnnt, 9 Jnlij, 188'3.
MUTS STA~I.E. Zij rijn in extra cOoditie en
tul!t:n reier pru('l;t :r.iin.

U.KOU DU TOIT.
Paarl, 10 Jolij, 1883.
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Vertrekken lij WEKELIJB:8, Da .aaukomat
YID iedere Stoomboot nn EDI"Iand.
Retourkaartjes worden QiSgereikt tegen ver-

minderde Prijsen. .
Voor V raoht of Passage doe men aaDJlOek· bij

de I.Uaion" Maatschappij. .

THOS. E. FULLER,
Direkteur-Generaal V09r ~-AIrib.

KENNISGEVING
llll

iTEYTLEB.

HIERllEDE geachiedt kenniagering datop
en Da den J6den deser, alle Vraohten

reor KUJltbaveDs in Kontanten moeten betaald
worde!: bij lUlevering van de "BillI of Lading"
(Cognoesemen ten ).

THOS. E. FULLER, Alge-
meen Bestierder voor Zuid
.Afrika van de S.S. Maat.
schappij .. UDion" (Be-
perkt).
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MOllate 6 ah.
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NAAR ENGELAND via UDEIRA.

OE K~n. Maalatoomboot
(.. .' M E X 10 4 N, W. O.
~ CBUTCBLEY, R. N. R., Gesag-

:;;;; voerder, zal ala boeen ver-
trekken op Dinpdag, 17 deser, ten 4. lire n.m.
PR8'alliera ~elieve" aan boord te gaan aan de
Oostkaai. Alfred Dok, niet lateriian S Dur n.m

Voor V recbt of PlIlJ8&ge doe ,'men aanzoek
bij de Stoombootmaatschappij li Union".

Naar llouelbaai, Port l..'lizabeth, Kowie.
oost LOnden en Natal.

[)
E Kon. lfaalstoomboot,

:- TARTAR,H. DI Ll COOR
~__ "I!I!I!S.".~_. TRAVI!lUI, Gezagvoerder, van
Engeland en Antwel'JlAn met Yracht en Paua ..
giers omtrent den 19den deser verwacht, sal
als' boTen vertrekken na ontlasting harer Kaap-
stadllChe lading.

Voor Vracht of P~ doe men aanzoek bij
de Stoombootmaat4!lCbappij "Union."

lOr zou 2ah 6d
:..i atehendeu
eSp. IS '1. be
en.

nd fraDCO.

,pillen
:1 vooe Hues&,
UJ., euz.

I FT. Naar Port Natal,- )touelmw: Port EIiza..
beth en Oost Londen aandoende slecht.
om passagiers en de mails te landen.

D·E Kon. Maalstoomboot
;.. DA.NUBE, C. Jl. Hn-

WOInB, Gdugvoerder, zal ala
boven vertrekken 100 spoedig

lIlogelij,k na aankomst van de K. Jd. S. TUTU
Tan Engeland.

Voor Vracht of Passage vervoege men mch
bij de Stoombootmaatéc~ppij lO Union."
.MaarEngeland en Antwerpen via KadPira.

DE Kon. MuJstoomboot
ANGLIAN, J. MORTOlf,

Gezagvoerder, zal ala boven
~:;. vertreltke.n op Woenadag, den
18den dezer, ten 12 UUl' 'II n:iiddags. Pusagiera
gelieven aan boord te gaan.in het Alfred Dok,
r-iet later dan 11 uur 'a voormiddags. .
Voor V racht of PRBSage doe men aansoek bij

de Stoombootmaatschappij .1 Union."

enz.

• nut van u"e
'8 eachta, daD
ik: gebruiks
ik: te zijn.
:RIRWIN.

lCO per pos'

potbeek,
kantl~raat.
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SCHE
MAILDIElfST.

ling.
Tie "Ccutl6 Mail Packets" M&aUchappij.
] ') E ~teembeoten dezer Linie vertrekken van

Kaapatad nllAl' Londen om deo anderen
[)inll~db~" via Madeira en Plymouth, te
Sint Helena en· AIcendon aanleggende op
bep8Rlde tU8I!Cbentij~eu.
J1lli: 10.-GR.ANTULLY CASTLE, Kapt. C.

. H. YOUNG.

" 24.-DRUMMOND CASTLE, Kapt. J.
D. JI!FFRIE8, R.N.R.

Aug. 7.-NORHAl1 OASTLE. Kapt. A. WIN.
CBIWn:R

" 21.-K'INi"A 1,1\S CASTLE, Kapt. J.
W JNCJJIUI!'IR.

ANDERSOM & ldlJJilSON,
Agenten.

D
VOOR DE
~RLEY. De
NiJSCH
l £300 per
,&school, die
bei Scbool·
.. ten Jl8Z0q·
,de, voor den ,

~STELL.

NG.
f

ingstraat 60 Extra Vette Slagtossen
12 Uitmuntende li:zeI Sr geschikt

voor Transport .
~ Egale Roodbruine EzelS, 3 jaar

oud/ge ~reS8eerd
4 Trek- en Rijpaarden. ,

t.

ieren, die
'rucbten t.
'oreos bUil
VeI'voegt1ll

mSWidaard. zhn uu Hoek- en T-IJ Ler vJlgfn. een gebeel nieu" principe gemaakt. De Stapdaard
i. pu,tij! aiO !len kant eli wordt twu voet in cktt vrl!fid gedreven, UI'Kllit der.elve zeer .. at etaaL III plaau
dat Pt een rond Itlt .iD het IJler lIellags .. is eo hi!~ IJeer.lr.lld durdjjlOr getmkkeo wo.rdt, wa~rdoor er ve..I
werk ·en verscbeidene handen ,é,~i~cht w01'den oin deu Sland.arti regt op te ,bouden, II b~~ gat er doorga-
alagen.1a et-D .pleet, looal. ait du tet:keuinlt blij~t, zood.! de SI.t~_ngoVde DrAati eenv.~qdi!C~.•boeft afll&-
wond~o tt! worden lot de lenl{t~, die weu up bet 4H'1'oin·_noodi~ he.ift. " ... mad~le op liJn plaats gelegd eo
t.na ..trokken "ordt. Wanot'er na de draad lto~d iRe,pl\nnen is. wordt hij np ,ijn pl ..at.8 gellou4eo door een
Ileutél of wig, .ellre vaat wordt &eIIla~.'n.... ud!>"r de Draad nilit- alleeu votkólIleo gf'llp.OD8ft "c.rdt ge-
houdtn. m.. , -ook d. 8ta~ioard blijft op dele lIhjze vrij CD gebeol regtop It..n en ku niet ..naehonD
.ard.o door bet '.1'8, dat er zich tel(flD aauschaart. . . . •

Er zijn a&Odit.steleel DOg Ilodt're groote voorI:ietlen v"r\mIlJ.JR. Ec II po ge'faar.\'~"r het br.,lc~n der
voelltukkeo, helJi; bij bet ~~rvorr, betzij bij b~" 'utlDak.~n, fD alla lnat.ri ..len kuooen in ..ee~ kleiner
bestek worden verpakt, t..r"IJI de Staodurds ~ Iter_ IIJO d"lI de platte IJlereq Stend.&r.I" rU.. v"el
groo~r j!t'w;gt be.bbfoD. i .

Oe Staildardt SijD li X lt X t. op vier yllrJ~ Vin elkaar.~pla.l.t, eD. de Draad jade belte Gpgaln
nieeetde K,belIJ&~rdrud. 4 of 6 malll gevlocbtE1ll; de tophJD ~~d\ d, ddt~ .. o No .. 4; ~e olld~fitt
Drad_n hebben die 1'811 No. 6. De bovengeno~mide OlDbt!IDIDg II tU bUU "" tI. ckNJJmatig"" die tot .Mf1 to.
., m~, en daar aU•• op lijn eil(ell fabriek g,maaltL ia, kao de maker d"l1 I)rfla4:eo ~beboo'''11 tellen
hit",g_ltsgepn"'jwn te kOOI' laobe\a,~u. i .

Voor prijzen, cilltulairn eu katall)~ussell do, men uaDzoak bij:

~. J. SDlET, A.dderleyatr.aat, K~patad, en Flemingstraat, Port Elizabeth. AANZOEKEN voor tie Verzekering van IJOt-.

Eeni" J.~Dt 'foor li.lBJf Suw in tuid ,/\frik. en! in wioll.t Mallazijl! mon~ter. "Duneu belijlti"dworden. en VUlgoed te«en yerlif's of schade doo
- Braod lullen dagelijl!a ontvangen en PolilIIrn uil-

gereikt worden op wer voordtelig~ termen.
TRUBTD:!P AKTEMUT.

Voor de Amioi.lratie en hereddering VBD

Boedels eo loder eigelldom, ala Executeuren.
Curatoren, Redderaars. Voogd," of Agerdea, op
de Iiberulate voor. aarden. . .

Beleenigeo toegell&ao op Eerste Verband ,..n
Vastgoed.
Oirrcteureo komea eikel' W oensda~ bijel n voor

beugbe'ler>,

. TE

WOROEST
In iden IUlOlv8Jlten Boeclel'van
·n ABDOL. S·· N·'·,'- ..

il • ONDER,
.f DE" . .' .

'ooper van Sttuisvedereo,
! , BOf.esters fJha"'lters, Adderlefstraa~

KA~PS'l'AI),
het geheele jaar door en geeft de hoo« ste

M~rktprj izen. :

J. G. STEYTLER. Co.
28, St. Goorge.straat.

--------
DE HKEa

G. r110NTGOM£RY \VALKER,
~kurerT, Notam en-Trantsllortbezorger DRINGEND, HARTEWK VER-

STE L 1. E N TI 0 S C H. Z.QEK.
Aan de B. B. Inngelie-Dienaren aan. wie

wij vroeger geschreven hebben, en die
DE I1EER~ JOHAN JANSEN EN Co., nog niet ge&lltwoord hebben. .

Makelaars en Al;;emeelle Agenten alhier,
hebben huu Kantoren overgebragi Daar' het .BROEDERS I De behoefte aan een
nieuwe Gebouw flan de School-gebouw met Kost..hw.s er
Standard Bank. Ingang Darlingstraat bij is eene behoefte, die niet langer

Koopwaren} . ~eduld kan worden, en onze gemeente
Aandeelen Gekoc!l~ en Verkocht , . IS door de aanhoudende oorlogen te on-
. ra,tgoed d all d -
Gelden belegd vermogen , om een in ien nood te t
Sckc.penkenni88en aangegaan. .voorzien. Helpt ons toch 1 Al geeft
Wijnboeren, Distillateure en anderen, die .gij ons weinig, geeft ons toch iets.

Brandewijn, 8piritna. Wijnen of Vruchten te Geef ons een £5 er. wij zullen tt er
koop hebb-a, tollen wel doeu, alsvorens hun .,hoogst dankbaar voor wezen.birr vau de hand te tetten, zich te vervoegen' Laat ons toch niet te vergeefs bij

JOH.-\.N JANSE~ &; co. 'u aankloppen; vI"aagt uwe gemeenten
Makelaars en Generale Agenten. -iets voor ons. Wij weten, dat in de

--------------- ;Moeder-Kolonie vele harten warm
STELLENBOSSCHE DISTRIKTS ivoor ons kloppen.

. BANK ; Vat de Heer der gemeenten uwe
<8EPE H KT.) ;harten onswaarts neige, is de bede van

Uwen Broeder in den Heer
J. DE VRIES,

De, Zuid·Afrikaansche Republiek,
2eeru8~ Junij 1883.

!NB.-Andere Vrienden die ons iets
voor die goede zaak willen afstaan,.
,"-uIlen met het hunne welkom wezen.

DISTRIOT OF JU.LMBSBURY.

GBTDIG80B&I.".
Aan den Beer Eu_, Apothehr, cnl.

. Waarde Beer;-lk b'b meer but 'fan
Hoet'~eQ gebad, vorn&melijlc 's nachts,
vao toeoag andere l1Ied~cijQ die ik
beb. , Ik:be&oh,ollw ae Yool'f~ft'elijk te sijn.

.ALI!1XAND~R mWIN.
lO April 1888.

Prij. la: 64;jIér ~e. Franco per
. voor 20 Postaegels.

ELAM, Dokapotbeek,
WatrrklUltstraat.

Rij 8 t, Graanzakken, V
sehe Tamarinden, r'i, ....,..,1'"'!
en andere Caleu
.Produkten nu on "0'-' .......:::=
ex "V ictorine."

TE KOOP TEGEN DE LAAG S T ~
MA.RKTPRUZEN. 1

Do 288;0 JlJLIJ AANST.•.

's MORGENSTEN 10
BET VOLGENDE

Kostbare Iv
BEBOORENDE AAN

DEN BOEDEL,
I.-Gedeelte van Erf No. 1,

groot 66 Vierkaute J' eeden.
Ir.-Gedeelte van Erf No.

annex bovengenoemd, groot 133
Roeden. .

Beide Eigendommen zijn
geriefelijke Woningen en zijn
gunstig gelegen voor een klein-hendel
de onmiddellijke nabijheid van de J..>(,I_''P'UIt,,,,

III.-Gedet'1te van Erf Mo. 8,
groot 266 Vierkante Roeden,
aangename Woning er op, bedt
uitzigt op de Breederivier vlakte
lV..-GedL'8lte van Er{ No. 5,

groot 120 Viel kante ltoeden,
fraaije kleine Cottage er op,
Wijnpakhuis van de heeren Barry
phews.

V.-Gedeelte vl\n Erf No. 2,
annex bet Eigendom van den heer
K~f'lI, groot I (iS. Vierkante Roed
een groot PakhUIS, hetwelk met
kosten in een Woonhuis kan VArADlllArn
worden.

Dit is voo Izeker een der beste OItJ:JUtl'J-

standen in het dorp.
Vl.-Gedeelte van Erf 1\0. 4,

groot 138 Vierkante Roeden, ge
het Eigendom van Andries Titus i
een klein Woonhnis en is bij
schikt voor eene Private Woning.
TIL-Een zeker- stok Grond,

VierkaDte Roeden, gelegen nsast
R.n.rker. .

Het is onnoodig eene meer nltVOI:II'IQ"fl

beschrijving te geven van
Vaatgoed, daar het zoo wel bekend
is voQrzeker eeue voortreffelijke Il'el.~m
heid Toor degenen, die sioh van
Woonplaats willen voorsien j het &&[111[0<0-

pen van dit Vastgoed is tevens eene
en winstgevende geldbelegging, ..
Eigendommen tbans verhuurd zIJn
hooge rente.

INSOLVENTE' BOEDEL VAN WILSON.&; GLYBN.
: '.' . I . .DE KOSTBARE VOQRRAAD Algemeene Handels-,
; Kruideniers-, Olie-] en Harde-waren, Aardewerk,

enz-,wordt' te Koop aangeboden in hoeveelheden om
Koopers té gerieven. tegen VERMINDERDE PRIJZEN;
aan de PAKHUIZEN, hbek van' de Lan g e- en de
Strand-straat.

G. w. STEYTLER,} Gez.
. WM. BERG, .Curatoren,

HET OMHEINEN MET DRAAD, ENZ.
:. ,JOB Ni SB A W,_

fu~·ksJIÏl~e, Fabdek fata;. 1.1zer- ml Chnhehaingsdraad.
, SHE]'FIELJ), ENGELAND,

F·~nRlK:ANT v -n ellu !·nrl 1,,, I:e:- 'Il 1):·I',I'I.i ,; I,! I I~I n ,,;>))rt'·n. Il ,rLo,Stalol en IJz"ren
IHraa-lkdtiu(eo, Oe.{.luui~·.er le I)ra'lj~e~ting" li:iK80j'O .d·ider.,. Ko j):,r011 Ra:1nal!:uodpn. Ver

voerbjue.8tal.etl ~""m.ay.!Wllg~~11 OD Macbiueri. en \Vi,,161JY,Ul elk e IGlrt, '00311 die op de Diami\oe
,eklep, gebruIkt "ordeu (sie de bIjzon lere Kata~OICUB), aUL, ens.

t DE NIEU\fK l.lGI~\'OERn.~ DR!ADHEINIi\G.
EER S T:E PRIJ S.

;Kaapstadsche '~rento~nstelling van Lan,dbouw,
, , 1 882 ~ J -883 ....

KENNISG1~VING.

KENNISGEVING geschiedt bij deze
dat de CERTIFICATEN V AN

Ai\,NDEELHOUDERS in bovenge-
melde Bank van af heden verkrijgbaar
zijn, mits hunne namen volledig aan
den Bestierder van gemelde Bank
worden ingezonden.

Op last der Directie,
R. C. VAN REENEN,

Bestierder.
Stellenbosch,9 Julij 1883.

BEKENDMAKING
,UN

PASSAGIERS.
[)II: O.nderJleteekeode zal TEGEN den 25sten
- JULIJ, VIER LEDIGI<: OVl<:RLJEKTE
WAG}o;NS van Bl<;AUFORT \Vg"T naar de
TRANSVAAL over KI1tHl~nLEY zenden, en
is bereid P88I!Rgi,'rs op te nemen voor dil Trans-
vaal en tusschenpluatser, tegen zeer BILLIJ KE
PRIJZEN. .

Men melde zich om illlichtil'lgen spoedig aau
bij:

J. A. PER()LD.
Noorder Paarl.

Paarl, \I Jlllij 1883.

DE PAARL8CHE
Braad Assuraatie ea Trust.aatsehappij

Westelijke Pi.vijl Bank Oebonw.
Opgeri.gt del, hten October 1873.

KAPITAAL £40000.
DIllECTEUIlEli :

De \,'el-Ed<le heerJ. J. ALBIIRTIJN, Voorzitter.
De Wel-Edele heertu

J J ALB!RTJIM I A J Roos,
EG RIlTIIF, BP-DU PLI!88l8,1
DO Ho ... :, JF MAR.US,
o MARAI!!, A P ru F. A. HI!RlisT

BBANDDBPARTEMUT.

• ,: J. J. DI YILLJER8

DE VEBIOOPING zal een aanvsng
bij No· 1 en RUIM BONUS zal oWOI~aen
weggegeven· ---F. L.

Eenig
p. J,; LIND~BEBG 'Co., AIJI'J&K',n·

WiLTER SIAKLE tt
ONTSCHEPEN NU EX

"DUNKELD" EN "NAT
683 ZAKKEN

WIT '1'E MI............JL .. ""'ro;J
Die lij TE KOOP aanbieden tegen de

STE MARKTPRIJLI£N. . .
47 St. George-Itraat.

De Normaal Vollege AAN jB 0 EH EN.

H. J. ZOER,
ProkuP8lll', Not&pÏ5eDT.ransDo,tbezorgep

LUfTQOa vAlf »B

ZUID AFRIKAAN EN VOLRSVRJ&"W,"
~N .. llE4~

UL BIROPIJro WORDIN ·le.. M. ltDSS' ,Ik
i .

BIE DEN N U iTEKO 0 P
llar,lJOme'. Ploegeo, Enkele, lIubbele, Dke- eo VienDOr.
Ran.ome'a 342 Ploegen, met Balké'n en, ielen.
~c.aollOme's 848 Ploegen. !

U.ward'. Enlcele, Dnbbele, Drie- en V'
;Amerikaanacbe Ploegen, NOj. 19,.20,
)Amerikaá.nscI)e Heuvel Ploe~nt' 0.00.
JL. .M. ROSS_._&Co's verbeterde Da
)H. M.R08~& Oo's p,.tente \Vijo~d 1t"&llrd.eol18rllteu
~~w.rd'. Z~-zat. EggeD. 'VOOrLigLeD
t'eha.ren eo toollehbe:t voor al Je boveufjtaaIJ4le.

a..... OSS II 'Oo"'T~ TaB L$ldOc,uwgerl"*i01IafPt.
;, , -, ta dagelijks open! . ,.. ,
. Jl. JL lWS8. 4" 00.,.

co.
AAN:U BIT

Junior (Kinderga:rt.en)

NO. 4~308

ONDERLIlJGB KllTSClUPPUu.
LEV ENS VER Z EK_ER ING

CMU T U AL)
Vd

De Kaap de Goede Hoop •
BOIG'!' AAN LBDD.

HIERBU PIOhied' kenniaRniar ..llIuhteu
de .kt.. van Oyereea.komat det 1Iaa~.t

pij. dat. de AOST.EN-DERTIGSTE J
LIJ KSCHS ALGEllEEBE VERGADEBJNG
sal geboudeu word8n, op - ,

MAANDAG, 6 AUGUSTUS A.S.
TEN 12 URE 'S llIDDAGS,

In de zaal der llaatecbappij, met het doel
om een RekeiJUag ~ SfMt TUl eie ~.
beden en rabn der l4u.Uohappij, gemaakt io6
81 Mei 1883,·te oa'vang!tll j om drie Direk-
tea ren te kiezen iD de put. van de a.ft.reci8Ilde,
al.llOOk'oor de aanltelling 1'&11 twee A'Ildit ...... D,
en vOOr' andere Algemeene Zaken.

Overeenkomstig de YoonobriAeu VU de akie
van Overeellkomat der Maa~~ .1llIen 'de
Dire.kte~ren. tot 8 uur op' , 10 Jplij,
nomlnaties lnwachten om de akature a&ll ie
vullen veroorr.aakt door het bij bellriwilaéliac
aftreden van de volgende DirekteureD, name-
lijk:-De H~ren ARDIBli1a,MvuaOll.n J4DVU.,
die alle herkillbaar lij•.

Op lu~ der DU-ektie,
J. C. GIE,

Secretaris.
Kaapetai, 21 Junij 188S.

.-_ -------------

In the Suit boll"eeo SOVTJi[ APBlC411fAsaoou.nollf
.. Plaintiff, aod FJUN8 H&l!DJU][ SADU, DefeDdao~

IN fX~eu.tiOD of thll Jd.Pllot ot the Supreme
Oourt in tbe "bove Smt., a' aale will be held at

'~Rondevlei," in .. id District, on 1100day, the 28rd
411yof Jol" 1888. of tb. following, vi .. :-HoDII-
Ilold FurnlLDre, .lc.
· JAMES M. OROSBY,

Higb 8ll.riI'.,. Higb Sberiff'1 Office,
qtb Jaly, 1883.

DISTRI(]l' OF PIQUETBERO. "

LI tbe Suit between BAllllro Pruaa DUPL&.UU
, Pl.inlijf, and JAN.4 THDOli, D~fllodalJt. '

I'N Ex@cutioDoftb.Jlldgmetltoftb.Supreme
C\)ort ill tbe .boT& Suit., 8 Sale will be held at

.~Klein wo Voorbaai," in' .. id Di.trict, OD Wednee-
~y, the 181b dAy of July, 1883, of tb. lollowiog,
viz. :-Huul8hold Furnitar., 10 AI.lee 7 Honee,
ard other LiTe Stock, 1 WII8'On, &e. '
; JUfEB Al. CROSBY,

High 8berift'.
, Bilth Sberiff'. otice,
· 9th July, 1883.

---------------
DISTRIKT MALMESBURY.

I~ Zake tlU8Cheo Da ZUm4.PJu:Lu.IlfCDI&AaIoau.na,
· Eiec:her, eD F'JM1If. HU:DJIa 8.nra, V •.rwemler.

IN Executie nn Gewijede van bet HOOIl 0erertl-
hof iD de bovengem.lde Zaak, sal Verkoopiug

W?rd~D gebou4fl1 op Rondevlei, iD hM· , .. 1Ifde
qï8trikt, op AlalLIldag, deo 23.taA Jalij l88S, VaD he,
yolgende, namelijk :-Baiuaacl eOI.

JAMES 11.OROSBY,
OpperbaJjuw.

KAntoor"faD dG Opperhaljuw,
9deo Jalij, 1883•.

DISTRIKT PlQUETBERO.

III hle tu.cheli BAaRD PIlTaa DU Pr.a.u,
, .Eiecher, en ~.AN.A. TnaoN, Venreenler.

IN Ex:elltil 'fILIIOe"ijacle ,&0 het BOOIl Oeregta..
· bot 10 d. bo'feugemelde ZAak, aal VerltoopiDg

wordeD gebouden op "Klein ZooToo~" iD be,
~lI!ffde DUtri"" op Wooedag, deo 18dau JIllij,
J!)88, ftIl hee yolgeade, Ilamelijk :-BuiIraad, 10
)If ailel8le, 7 PeaHen ell luuler .l..eTnde H ... , 1
'f~en enl.

J.AAlES Al. CROSBY,
OpperWjQ.

, Kantoor 'VlUIdeo OpperWju",
, !Jden Juij, 1883.

I. CALVINIA.
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8tCIrtfIl!tt ..... dat al' ~atGkbD &.,..,.. ,oor de c1i~, WIg
0. lhau· ...ClO~tp-fle,....JI

1áal~1tIl~~·· hHtaur' .. n llAIlltl>lnd,
cl, ur"_fre "tur.
.~u.'m.

1)1 heer Sprigg. Ilel&ftDd. met HU 1'(t()meI tt!
llaiteil, _dt du laij wilde 'hkn boe d~ 1U1tt!-
rie, fir toe ge-"JI ......,om iJj ab Buu&olAlld
lea POliDU te 1'olgen lC.heel in Itrijd IDat dillipenolllen,
lij. nOerU laad 'f09r,t.ataaD. Kapitt!iD Blph had
.... 4&* hat heetuur d.. IaDdl onder IlJD ,oor-
pq. liD 1..,'D ... g.wtlt'8t.

J;)e ~ lOaden, HUe d. ,oomtttlr, Vrij.ag. De VOLkIln¥Io(1
.. lIIiddacr word .. ,oor,eolelld. ,~ .' '
Du koD meD la ia .Iltlll treYaI f.iet bij tijda :tinfr' . wat Kerk en

clOOJ'RMD. aatwoordd. de heer Sprïg,. A., Wil !beng . en ouder anderen~rii:;;:X
~ &e- wett!~ of men .." dUI ,el' altijd ,aIIClI. ld~n te ge~ voor scholen der J!j

~ Iwl 'ool'lfela,d, lJij .iDdigdol m.t ,er- it8rwlJI da&reutegen. de ew~·lJt&
~ ftD bee H Di. "oor te .telleD, ~. v, het Grey' c::?Jlege ~
lle- b_ HockJe,. Wil ook .. n oord...I dat d, goed. bedacht ;ZIJn. EeD, Couwlisaie

Jltrerina de ,_de leling der Wet m08' u.i&lt':ll- pm voor lIOhoolboeken m de UUla~.,
lea tot de ,WUen bekend wareD. D, lWgeriDg ~,A.biIra geaohikt, te zorgen. '01'elreelll-
Iwl CJ. nakken reed. lug klaar moet.n bebbea, eD ~omet met de Xaapkolomeu'~.~ia~::~~J::t~é
.oat DUgeea ong'epate haut maken. iEzpreu ~~ut nch zeer ft

De Oomm, 'All op. WerIreD l<lid., ut er beel om de VnJetaat&che 8cl:lul(lbriieYlm
wa' 01'tl Bulttoland ,oorllljl', eD dat de Rtlgerw, in!Ue:Bank aan (le markt te laten brilDgi!lD.i
100 lJI08clig mogelijk eea ecbildi:iDgder Nat~ID- : Veel.ventoordheid wordt in een
landeD wilde tot ItAlld brengeD. Wa~ deed E~ aan den dag gelead over
1'oor de ,raag of meD Engelanda aanbod IAn lOU :VnJetaatsche boeren aan, 'bloot
DdltD, er toe of men DO(meer ,tekIrelI had. DI land der Barol(>nga door moeten, WIl:ntiTnén
hHr Sprin .itt rHdl laDg geledeo hoe bij over bun daar altij~ geld af te zetten.' ~~_ ..,,::_.
CJ. _Il .temmen sou, "II de BegariD' wilde eeD bm het een en ~der aan de strijders ......."".,..-
lUk die IOOnel btllwaar ,at uit de weleld belpeq. Istad te zenden; blijkt men in de
ve he~r Wm. AY,IUf 'Prak in ~en, lia, van deo ~ngenomen ~ .zijn. Te J8oj~9folllte:inll!Ol:ijnlm

heu Spngg. Het AUlI h"d r'gt ODIDlichtiD,eD, wen nog met te verbetereJi.
De heu Hofmeyr soude IIIIIt den heer Spri" !

lIJIleD~mmeD ala hij ,lI:eloofde d~, er iD de ,uar te Z. A. REPUBLIEF ;
1eqeD "illea ,eel Dieuwl tt! 'nndeD WIIII;mlW' . . ~ .• ,
eli, jfeloofie hij Diet, eo, ,ooral met het oog op i Ht' . d -I ~;. " .l_'
cJ. BlItlTootingll1!d..,. wildt! bij bet debat onr Buu. ~ e DleuWII ,van en oor og vaI! ;111 nouua I

tolaDDedKIOOI,Ipoedlill's.moge~ij.kh,~bben. ~:rv!t~m~!i:e~gt ~~e~~; kingen ~usschen Nederland! en Z. Afrika,
o ODJae ccr~terl' lelde dat de Begroe- bert . de htelïk val d'l'dB~~l. I ;

tinpnde iD allln jln.1 op Dingedllg lOU ,oorkom en; over n nae J en aan ell poeners : OO>QEBlGT TI : .! :
maar de heer Hofmeyr seide gemeend te hebben ?p het vee der burgen, : " , ' ....
du sij ,_ijsia-d mo•• t "ordtltl om de besuini- i "Nu moet ik UHEd. ook hetsleohte~ie~ws mel-' ! ' .Amsterdam., bfJ~cte d;d. 30 Sept. ~882, "-:!:! die be& ~IUD ,All Buutoland lOU mfobreD- ~ ~~dde~:~:: =~~;alll~~~~~(Reeds ve~tegenwonrciigendeiZ8stig Bhrnen- eu Buitenlandache Builen
Na DOg' "'UI!' gepraat, "lIIlrbij de heer Sprigg men hebben. In het begin van den oorlo h~b ik be- :. Fabriek&nteD en XoopliedeD,)' '

_de da1 hij gt'eD uitslei mMr iDlicbti~ wilde, $.loten dat, als het lager op de staanpl \Vas, als-·· ,
w.rd h.t ,oolllel tot verdagiDg 1'&t1he' Buia ie- dan alle trekossen moesten worden teruggezonden. B' ELAST! zioh met de nitvoering Va0!()l'ders voor den aaftlroop vatl Koopsman8waren,
gem.keD. Aanvankelijk werd aan deze order voldsan : maar enz.,~en levert alle mogelijk~ artikelen direct uit .d(t. verschillende fabrieken in
De ,Oofiitter la. een niellwe btlpaling l)Y8r"oor- van af de aankomst alJ:.ier van K~mman~t Europa en 4merika; i, ' •

*Uen tot verdajlinll' ~ai:J het, Ruie 'oor ,die m~o iD -. -- was aan ~eze, order voorf:teen e~~e Belaa~ ~ioh met den verkoji op ',~e Euroneesche Markten, van alle Zuid Afrikaanschehet Enge1ache Lagerbws hlld Inlftlfuerd. t gemaakt en nu blijkt t zoo. Over e OS8enZlin.. . . r .
WET verleden nacht de stad van Njahel b' en en ik kten, als Wol, Hoiden, oorqen, V0J,eI8trnisveêreo; Ivoor, eDz., enz j

OP VElI:KIEZINGEN. v~ dat dl't '--L--'de ~oordeel de v_ ......_·wond6._· V h "f F k d I~' Et· t-C";"':fi te 't d Sta bo kn..___, 'C .•=0 UtllUWll. AliIl"'D ~:,' erso. á,., t 0 vee, on er ov.er Dg er . x, rao e,,',~'ca 0 11. I e m e en i~ gln, meD In QUlité·Oeneraal over d~ 1ijk zal aIl.'1lIloodigen. Bij 'het nemeq der OS8en . I k d d h d I b d .
Wet op de Verkielinll'en, met dlln hs,.r Stig.n& all doodden de Kaffers twee of drie er van Jo. óf nabij: Verngti verdet· a le za en le m; t ,en. an ~ .10 ver an , s.taan;:
,oorailtt!r. EeD aanlAI artikelen ginil'en IQfld-r de Inaal, Eeu der op de wacht ~e ~et'I' .En be~kent &an den kooper g8f'n~lel proVISIe of comm18Sle.
eeDigej .. nDierkin,en er do')r. op art, 8t over de werd doodelijk gewond en is ook nu ~ dood,.. lnliohtingen in Zuid Afrika gewl'Dscht, worden gratis verschAft, .zoowel aan het
III&DÏ,,! WlUU'Opbij nrkiuinll'e-psti&ies re~t lOU ge- tln de jonge Ilooijsen ~reeg ook een s~e W.B een Hoofdkan • ...:.r te Amsterdam als biJ' Clen, vertegenwoordiger '. oor Zaid Afrika te Pretoria.
dUll iwo,rden, hlld de Procureur·Oeneraal eel! 8B~gaai over de hand;. doch, hij vocht Reb dapper '. "":' •. ", ".
ameD,elD8Dt. dllidelijker muende eo teTtlnl niet un ...Jr d t beh d..t-. te d nIR' ECTETTn COMMISSARISSENde 111;181e,D.-re.keDde. Oe heer 110'm..".,"·Wee. er Vl'J, DlMy:on e C83en Die ou -" i gen e JJ u,n.:-- " :-

..... -rd -~. ovennagt, Van uit het lager werd hlip gezon- WD' da FNV" P i.~'op ... t lUI" e aaek dIr a,enteD btliwallr ".f, qen, doch te laat om alle ossen te ihémemen" ." Ut.L, Amster m. • • DB ILLI!BS, re"",na.
la EDgelaad ... reD .genten erlreDd, ~n spreker Ile- Omtrent honderd ossen werden hemqmën, daar VERTEGE~WOORDIGER voort H. Tu. BiiBRlU!JN, de Emigratie bij Ermelo.
loofde da& meD hier b.t voorbeeld van Enlleland de andere de stad in waren," i 'ZUlU A.FRIKA:-
moeit 'olglu. Dit, Hide de Procureur.Odnlraal, . , .
lOU ,oor de KoloDie ,eel te .I4tig zijn, la som. 'Onder de. bijr;onderhoden over de3~: z!ll1kin de
mig. ple.ldren der Koloni .., leide de hen Hofwpyr, Engt'lscho Volk8stem meêgideeld, heh rt ook een D. B. ~HUlTgKA, Pretoria. E. lIAuSBlUNJI,. }
werd mel aren ten lIVeDleer gewerkt .Ia i'l EOIl~ gerigt dat de Ma.pochers zich netjes, n het gras J. B. JAN80~~Jr., A.msterdam.
laDd; m.. r IDeO IDOtltlt )IiIr, 8Ydn go~d ala in gebOr~n hl\dden, zoodat toen D,~' Ailhton mid- D. H. SOBltULIj, ;
Eagelnd, wltln wie IIIl~nteu wareD, Ds Procu- ~n. door hen hoon passeerde hij w,l,~ ~-
reur-GIDeraal Ju heel wat over de I!lak voor, eD ~egmg zag maar meende dat het eep. '!'IId, dier :J. H. BOTERS, Groningell.

~~1~:~:':~D~~~:J~:~:~~:;~~~,:1= E,~aa~~li~~e~~;!~~!i~t~~ G'EO' HG E FliN' DLA' y' &' GOEen ander gedeelte tan hel artikel werd door deD h.eel en al met hu,,: eIgen verdedig1ng beZig:,:; ; .;.
Proe:. Oeneraal, IOnder veraDderiDg VaD den inhoud, waren, ,~pten de m het gras verbor~en het :,. ' ' :,.,:.'.' ',.. '.' .' I ,
in cl.. vorm gewijligd. vee vellig mede, Generaal Joubert.WIls alles be-; ..

Bij art. lO no., de heer Jon, AylHf of niet de halve ,wel, en ~ds sprak men van Jlen aanval
hoofden ,All hel Op, Ministerie te Orabametad eD op SpItskoR' 8ili_loonmen m~nde da~ 4e Oene- .. ,' '. HE'BBEN ON'r :A, ~T.GS.ONTVA ~T.,.GE'N.'
Kim~rley hetleltde regt Yan ,enolll'ing al8 de Proe, raai den tIJd hIertoe nog DIet geko~n achtte, . .LI.p.J.Y'.L"
Oom..van de Kaapetad hebben, De Proe, Oen, leide Vele Mapochers kwamen nog steeds 2lioh over- .. : .'
dat d. proe. Om, a1echlll ala hoofd vaD bet Op, ~even. maar zoowel de Oene~ aJ.;t de ~orre8póri- STAFFORDSHIRE IJZER,-Platte, ROnde en Ov.ale SLaven, HoekIjzer, Hoepels, Blad
MiJriaterie in de jfe~eele Kolonie, alleen geDoemd enten der bladen zoeken hi,er tnet ~l anders!:· 'en Bandijcér~ ,,!'., , " .

WaL Nog meer-:viel hivbij Yoor, &othei artikel er achtu dan een plan ,~, NJabel om, ~n aantal 'UPPErtS ;GAL VANISCH DA KPZER, _ 6 tot 10 voet, Galfanisch Gootwerk,
door~n,. . n'llttelooze , opvretp.rs UIt nJn s~d te krij~n., R . f ,

BiJ &rt.86 mlrkte de hllePJOD, Ayliff op dat het De zending va,~ Ds, ~u TOlt en ~~llI-lraoJSmlt .' . egenpijp~L, enz.' '.
)ienr moeIt oyerblij"er, lI..t WIUI liet' beklngrijk, naar Europa, ,bhJkt het ~volg te zIJnivan tweej KAGCHEL$ VOOR STEENKOOL, EN HOUT,~Stl'ijkijz,er-kagcbels, ITookkngchtl.!,

'0 d. leden lChenllll geliD notitie ,an de Wet til daagsche geheune besprekingen, van dlen .Yolks1 'hT'ATFORRetJ, 'wsteErkEagG~~;lCS'HINES, r~OO"tot2,000 lb'8., Too'l.I'bonk Soh' al"'n,Foml'll'e Sella-IlemfD. [Bijna all~n waren buiten 's buie]. [le raad. ,[Men ve~elde te Pretona dat I~C derde +,u M; .lILA --!ol . _, " ..

.proe. Oerieraal spralr ten ,;runete '"n het artikel, man ~emand ml~der dan d,: ,Staatspl'E';l!,dent zeIl S 'ed Seb I
wat eeD "llrkiesiDjl'I-arent "~rbood ItIf te Itemmlll, z~u ZlJ~, maar dit hebben WIJ alleen bIJ gerucht, ,', . trOlSVeren a. en. i " ,
~ beer Sprigg ",loofde dat de wetgeving die men rue~, mt ~n der b~den, v8ln"menj.l In ~e.· LantareDs voor Kaarsen, Olie en Parafine.
hier ,001'ltOlld iD Engelan 1 niet had beantwoord' KriJg:flWet 18 een artikel aangenomenI hen die ELS,-IJ, zere~ en Koperen, Koper en, Hopelijzer•
terwijl de Proe. Generaal leids dat ale h~t Ilrtikel' 8,!,bstituten stellen verpligtende om ze ~aar eisoh OOAVEN, SPADEN, Solioffels, Harken.
nie&aangenomen werd ieder man die z~eh liet om- lll~ ,te rusten, Een ander, over boet~ aan on- *, HOUTEN KRU lW AGJi!1tJS. PompoD. Tuiuspniters.
~oopen 'fOOrloa p'en dat DIen hem al. agent ge- willige~ eu ,ongehoo~en op te leggep, gaf tot . . . ""1'-' • •

bnrilrte. De. beer FGlIer sprItlr in delll.Jfden lin en veel discUSSie aanleIding, en ten slo~' werden IJir.arp_I.L,IIZ· I e'D,l',', 5' ar' a,~-a~'t, "'a"pstad.het artikel _rd aal'!reD01Den, ' de boeten aanzi~l,ijk verhoogd, Er scihijnt ver· ~.... ',' . _111-.. a Q
~. ~ gif te ."MD dllt ale door een kandidaat dar besloten te ZlJ~ dat de ~~eele Vólklll8ad, !. . , . . , .

Jmoei)8J1JIIn ~pleegd wu, lijn verkiesing veuiel. t~nd aan het etnde .der Zl!tmg, ~ "elde zal ' - . '. .
De hHr Fill er seide ut men aneeD op die wij.e tz:ek .en, e,n de heer Celliers, WIens BlOéIii.hofsche I.' ... .FLOWD, 'D ..G_ ZO, Ea ..., ,
boei~~i kOD btlletlen, maar het beSWIW'... dat Iri~zers met al te geretOd schij~en ~ iijn om U ' ~~ wr ...
~~AII! 'k!o de':te~JI~~,~~ep~O:~ G~~:':i::~~o~g h~zill ~llighd! ~;:~~n;mhei Hebben l, nu voorhanden, ien bevelen· aan de volgende
~lde CJa& ala een lfI'eDt Ilju kandidaat expr~ er in ~usket zou ~erwl8SeI~~, al kon hIJ, ~ enkel . ,
lie, loopen, meD dit hem, ,0lJtenl Eng~lacb ~brllik kieze~ meêkriJgeo. BIJ de be~andelin~ der Be- .' AR""'KELEN TEGE,ar i,' Dt! L!!GS'r.~ PItIJZEN :
Diet aanrekende. " grooting bleek het dat er 1n de vqrpachting I. ~1I

De hltlr SF.ifg VlO8jl wat een agent w••. De Proe. van gronden iets onklaar ~, ~jnde I:l~meeste STAAF- en BOS-IJZER van de beste k~teit..
a.ueraal Mtde dat eeD 1Ig6lltiemaDd wu die door paeht-kontrakten zoek, en hIer 18 een ~nderzoek" .." ,
dea bnelidaat WIle in diellit genomllD ot met wien IlMJ verordend. Voorts beeloot'men om, zoodra ZINKPl i TEN EN GALVAlN1SCHE SCHROEVEN EN 'BOUTEN,hij teDtHJII zaak bad gemaak&, ' . de: oorlog uit was, aan de inzameling! van erf.;IJJi , ,

De bMr Bober1aon fond bit artikel gevaarlijk eo paéhtgelde~ zoo streng mogelijk de harid te hou- ',~, Patente' ASSBlfi -mo,'. r Karren en :Wagens.
wilde het Iatt!n aolirappeD. ' den, Het mkomen van den Staafspresident werd .

I)e hller Bofmeyr wu v.n oordeel dat men bet op £2,000 gesteld, met £300 voor hu~svesting. .; O<DKVEREN VOOR: KARREN EN WAG ENS. '
.olg" ~e' En,eltehe Wet, een miedri' moest Reh! Het traktement van den S~te!!e~r~tari8 werd ,i. . i . '. .

• teD dat tellWld geld, ,oor 8<lDverkiesiDg had uitgt!- van £600,,- zoo als de Regeng ge\\Jd! had, tot S.MIDS K 01 EN, B 1 A ASB A 1 GEiN, A A:M BEE 1 DEN EN SCHR 0 E.V EN.
::::,~er wer.sliJk .u8 agent iD die.ost te ziju £5~ ~::rtvond zich de heer O.!:an Nie- VERF iN OLIl!i V.t1N.t1LLER:LEl: SOORTEN, DAKTOUW EN'(JEMEN'l

De bHr Mach1 wilde eeD bijfO.el, waarbij een kerk, Adm~te~ van Stellaland; nJ,ar waar- " - B r i li t 'Ist '. .
*!(eDt 6ft8&ratt werd ,oor omkooperij.-Uat, Hide de toe, dat WIst me~ met. De Volk88tnn levat een or-.,' eB as ,~ rg at,
l'roc. OeaeTaal WIll! reed. 8trafbaar. Het deDkbo.lld ~gelsche vertaling der Orondwet, en eki artikpl e.. Q(
'hD deD heer Hofmeyr acbtte hij onpraktiacb wat 1'1 het algemeen gunstig voor die Wilt, maar K',A A UPTAD
door dU81l beatredeD W<llll, ' wSIId'SChuwde tegen bet misbruik van ~cessie8 .A..L ~-,

De heer Sprig geloofde niet ut men gehMl zon. en 'het verko?peU van je eerstgeboorteJ'egt voo;
cler .,entell doe.n kOll, en ,ond het hard ODikaJ,ldi. ~! schotel )·nzen. pe arme schoolzwjester 0;9
clatea ,oor verkeerdbede" van ageDten. telat6D ~ ZIch, onlangs. te HeIdelberg heeft.:q:.' hangen
teD. De Oomm. vaDOp, WerIreD .tak deD dl'Jllk 'mét ,,?~Jnt, naar een stuk der Scboolco .me over
.. onachalclige" kaudidatt!D; en gaf sijn oDgeloof aan ~~n, dood te o?rd~en, een ordentelij , . man te
wI_ning 0'81' de .... te kenDeo. ZIJn, ~,,!eest, d!-e ZIch de tegen hem g~rigte be-

De beer Fuller Ip~ onr de Ilechte uitkom.t schuldigmgen met had moeten aantre~~
ier Eage~e Wet, op bet pDl t, eo wildl eeDbe-' - i.
~ -:.' het Ilda 'oordoen ala ageD&&llmeD . COHltESPON1)ENTIË.
JJ:"PNcureur Generaal 'lOe!r of IlIi!II de lIa&lC niet i '

koa ~D ntltan; dan aou hij, ala de Wet weder ' "
la OoautIJ Jnram, er verandering in maken, NOIr lWIJ 8TXI.LBN ONs NIET vEB..un-wooanni.lK VOOJt
~.,.Ied.n lPrUeo, olldu andereD de heer Hockley DB OEVOELENS OllZBR OOJUlE8PONDENTiil
dil hee vmafetigeD drr ".rlrieriDg a1eehta mOjle.)ijk bOEZONDEN sTU~ KUNNEN Nl&1' niauo GB-
JD&&r Diet 'Ytrpligt wilde m&keD; maar d, Procu~ lWC~ WO:&DBN.-Rlm.] •.
:reuMi~.~ wu .JAn oordItIl dat mea litting iD
he& Bm Diet geheel 'hD deo B.gter m,*, afbAII- DE VAOANTE PLA.ATSEN IN UEN
kaliik maken. DEB UNIVERSITEIT.

Na eeD ~ kleine wijsigingeD in hel artikel ..tOR rUra Redalaeur 17l1li ,,~ Zutd
nr~nl. licit de heer .Barry &"Pn de geheeIe MijDheer Beelakteur j-OlelCoWi
~:u:..:r hleld'alad6'~~~.!01~ie Die~,deullelld~: omtretlt "'T eeD en ander" dat U<.l'OU81'a.1lI
-,,- .. .crocu."ur-ueDera .. !MID'nJ bl d h '. 0" d t4 Prot~ rede &Ill betooge dat h" de W t 'be a 1"l8C eoeD II.' IJ legt aar •

~ , IJ , d DIet st Prof.l ThoDllOn sijti beid .. nOIfte kort iD ""!'"'''''''U'''
be heer HUIII&II nide dat Jj" '. d' wernaam .. ,. ' ... Qmandere ia "[lllierlUl~g

lijll nrkiedn had 'Il . IJ geeD Dit v~r dan 1f&DDeermeD ,oor d. open
.,.,_, badd! het .:;, en ,!,ltgeYee, mlW'd liJn kan djie er atRllif ,oor. deugt."
&oe1l hi' tin liJn WeteD ge aaD, eo chie t66r dat bij DUr hilt Z
Voorafm=. ' J t' slot, 'aD re.eni~g, opdokkeD, WIll! IOOWII' drie jareu wetba';m
hij la&er .. =: h:' on~elll~Ie!fd! mSIll' h~,eel eD", ~~Jae& ON1loatituut, Port
CJU durfde bij aaauwe1ijka ~ luengaa;t ~ bJkeD, k?D hij1iet IChhtereO-OlDliaudigh.tden
Idj SIOh ... omk' b legjren. . o~ achtte DIet lPe-JDa&l hij beeft toch " praktitcbe
'.~ werd er ::ri;en!e hi:! o~~nl!'!f' ~m. het o~derwijl iD de Kolouie ge~ea."

Il.t -cloen o1'8rblijrin nu het tik 'jP:f werk iaaDbet Z,A.A&henaum .. 1 ik
worpeD met 28 tegen 21 lteJDme~r 'hw& ~ri eo om ~kere redeneD ,aal fir Ili.' ,erderBi.. er door. ' ID I Irt e er op UIl te driDger. ho. DoodaalreIijk .0", de ne' nel Diet 1'8el d8!l ~d te he,bllenMDperlOODlooe.IaProf ... ,lP
bH lalf dat • reea bed vr llelang '~!,ebi. die toch Dlet 'All de "Old OlateiCliI

~
brJcl'cIaa" oelDg WU om te -- Dr. Dal.. ea Dr. B.dull waren 'oomaam in

si ~::'_I..._~..._!. IlhJ~ plelr ,erlorell
d
beb- mlW' lij sijn OGdea-:..lijn meaacheli~'k.-Ik.

_.L ' . _"'-'"\IA!U e. won. maar at de '
- ,MD bl' ---lie - der KI' d . ONO ""'.,,..... ....latea ... _v '-e' 0 om. wel ge. [W:ij lijn het met ODHncor:rettlOu~lept

, da, "n bi. to deu Baad ,ailG:IZONDltElDWlIT, EY%. • .
u... b t ."'--"e1 'ertereDW'OOrdiger d. kleaaieke .tudiëa
I.,. • .._u en der Wet, op bet artikel na b'UI <lie niet toe eeD TdrOuderde echool

was,,:"'0=, werd het Oom.iWnrdaagd, het j,il_ mogelijk dat Prof. Ritchi. op
ID -:;-...,. ,1D8D d. amen4,~ .. tell door ~an ht' wer~,eD d, lep IDIUI op de
bet Oomi.Gueraal 11) de, 0e108dhllclnet re- la. Wat "") '.langeD it dae dh WII& '
..ut. De heer Bolland ,,"Ide ~,Iekere boéte blijke. dan door MD 100 Irort verblijf &aDd.Ili!l.~j,llert:..z-' dat ..~DJ[J.~ganUl 111cl. pIaa&l AtheD!IlGmdat ft DMuwelijb machtelI van
~_ ~_~ ~ - 1UODial~ ~retari. l<lid. lijo,-+R", Z• .Afnl:atm,]_, - . . ..... wan' bij kl81n. boeteD had -==""".,,~===~
.. dit '~'" aI~d, DmIe 'esiDJ!'op heden.
Na lIIOed aog de IGmberl81fehe OemltlCtewe&

ID Oomitt 0......~eld wordu, 1ra&r1Ileê
, ... ietI 0" JWf -~. W~ liet ;men'al wat AI!:ua!Der
·fta .... lMlr ~ntWiJna. ea IDI..... liet un
.... 1OeD 1l1Ir ..... :-Daatop ~ men
~ .. , DV hail, tea .11, iD«\! •• oiadllttin.
!'lt tie anlbIea - Kha_liJtQ. Wel ... te~ wur ~ te __ nu.

'. .' '. l

I '!G. P. \ AN Z IJ IJ
lo I •fit,:,•• \{S,Ji\,,,.· ..a u:r ... J ..... \~Id. '

Aaotoor: W~tell1ke Proyincie H&nkgcbouweo
j\{f)Dta.~,

.,

FABRIKANT fall ..den beroemden "INNES'
.Zadel, die foor gemak ono,ertroffell is eo

~waarborgd wordt preeies te ~O, Probeert
den Nieuwen Lamswollen ZItting Zadel, eo
pra()bti~ Veren Zitti!lg !Bet Gomelaattek,
, Zadels gemaakt naar alle patronen,-Tnig
met VOOl'S!ag gewet'kt netjes gemaakt ÏB stel·
eo en spanneD.-Reparatien netjes geda&ll.

~ \'~': llK~i"R.:~I90JïAAS Fz.' -; 0,,.""""1'
4;l , [!~e1J<$ek8ku~l. ~£t h,ie'
dat hj, a.l" .H..llg8tpáa ..d H.Ol'AL.1. Y. 3
uvd. mint 17 h....Of'O hoo:~41&1 IlI,t, ok"~,, ui
ilite81',,,,,,.!e Roa.ia~l' bij"l1 t1oHandlli,be Min lIit de biwd te koop &&rIhie<Jt. ~ R<'1~t1"
bek"nd alt een eerate klaue dekker,
ilagtrogi8kr sal aan den Koopt'r wor8en .

\ yerd. . .
, N, E, MOST

"De Gift"
. Riebeek8k...teel, Malm_bnry,

College en School
TB

STELLENBOSCH.

r~)ESCHOOL WORDT HERQPEND DEN
, 24sTI'N JUL U, EN DE COLLEGE-

KLAl';SJ!:N DEN SleUR AANSTAANDE./,
Op !ut ran den Baad,

J. H. NEETHLING.

.I1IlIen ing. STELLENBose
AALI.ClVlll' van den Resident

Stellenbosch.AUGUstus mST.
. I .

"81D81~e.(le en Uitgebreid, Besigheids Gebouw,
1 :;.

UAI!'V~J"" t' bezigtige'll- en talle verdere Jnforma-
: 0 " i ;

~STBIJTLE:R,; } .OfD.cieele
iGOLDSOaMIDr,' .. ;JJquiutoren.

~

~,~~.
6CJ
.,.

• D. '_ ...
ti& tiJ.. -er.
~,
0.

BOOT

AWW.A.l
MUI'
TROJJ
TART~
ATHKl
SPAB~
11\"
V~

YUI iecl
RatOl

mlDdeft
Voor

'de "U.

HET 1'olgende wordt gepubliceerd
rigt van de b&langbebbende "ftA ..... I1 ...n

8. E; RICHARD BRIGHT,
.ResiJen t .Magiahl&lo t

GoUVftrnements
No.222

Kantoor van d
van Kroonl_den

nnisgevinJ!,
883, "OommisBari~ ~

Publieke W61'kenJ
Ka.ap ae Goede Hotp, A.

1 Maart 18$3.
hngellÏen d Heer M, p, LoU1leCIlBR,~i:,

IOOn, aanzoek D beeft, overeen koms ig
de be ling. 1'an. bet 18de .Artikel 1'an et

187 ,oru een Stllk Kt'oonland, .n
pi.. Colenbof greozeade, in de 4f,
lf S lenboaob: en aangezien het. berloe~de
" gens mijD iuzieD, 100 gelegen is 4.t

gebandeld moet worden ,olgens !de
oingen van ~t .Art.ikel voornoemd, 1 WesteliJ'ke Provincie Spoorweg.
rom wordt, in overeenstemming met

bet 19de Artikel van de bedoelde Wet, be
bnd gemaakt dat het voormel,]e aanzoek dc:ior
het Gouvernement in overwefling cal worJJlo
geoomen op WOf!:NSDAG. 14 JULU 1~3, HOOFDLIJN-KAAPSTAD NAAR VICTORIA
en alle personen die belang hebben jof __ "'_i"E_ST_.~----;-- __
1'OOrlle,el: ,Iurin te hebben, kunnee in ~e- - - --nEEN. ! 1 , II
80brifte vóór of op dien 'datom aAn dit Kant4>r STA T ION 8, i ___J
zOodanige o"gavt:n of representaties i'zend~, ; i- .-
als zij ncxW"akelijk :lutleo oordeelen, heuij lt~ Vertrek van ; ~,m. ! n.m.
gun8t~ of tegen hot aanzoek, Deze hDRi., i~~p" "~,? I ~:~
ving is eeue verleD~ing vali Je Go!'verqe. tri ' ., 8,r2 13'5~
mente-Kennisgeving No 1511, gedateerd '2 ?ria. tJ.a;Jr :: :: 8'16 14'1'
December 1882: Durbanweg 8'50 4'32

JOHN X. lfERRIMAN, Kuilsrivi'.'r "\ 9'0 ! 4"!5
CommÏBsll.tis, j &rsterivier ' ,. 9'18 I' 5'3

1 Lynedoch, ,,9'29 5'H
Beschrijving t10n het bovengemelde Stuk Lan~, Vredenburg. , ' , 9'37 I 5'22

Perceel No. 1066 A., op de al.gem(t'ne Kaatt, B08lllAD.SHek (haltplaats : lI'i5 i 5'~IO
<Proot. 191 Morgen, 237 Vierkante Hoed Stellenbosch. , • ,,: 9'55 ! 5'42
,., . Muldel'l!Vlei Junction , , 10'16 j 6'2
gelt'gen in het Vuldkornetsehap Dot Klapmuts., ,,'10'3:3 1 (H4
Afdt.-eliDg Stellenbosch, begrec8d noor<l Paarl, , .. " , ,110'[16 i 6'37
door eell UitsP'Ul, O(lstwaart8 door' Lsdygreybrng . , . , :11'6 i 6'47
en" Coleubof," "O<H'd westwaarts door b Wellington "ill'35.. i 7'20
B" ('n aan "Nuoit:te,lacht.," HC'nnon, , , , ,,;12'16o.m'l S'13

OmJVi&iijj~~TS:BEIDGT~fu~;;:-ï8i~ Piquetbergweg. , , ,~12'52 1 8'53
, No, 654. 1 Tulbaghweg . ,i 1'12 19'15

AQ~ntQ,1Da"den 1.'he8aurier der Kolonie, Ccresweg " . ,I 1'50 I 9'55
llaap,tad, Kaap de Guede,R, ,oop, !i' Breederivier 2'18 110'25

1 Ooudiuiweg , . " 2'4 j !lo'56
VOOR GOUVER~i~~;~T~8t~. bAankomst Wo:-cestor .. 3'12 ,11'25

FEKTEN ONDER DE VOO!{SClJRI~, Vertr'ek do, .. ,3'30 ;l1'W
H-:oiner " ' , • ! 4'16 ilZ'3Zv,m

TEN VAN DE KAAP OE GOEDE HOO He"rivier Oost.. , : 4'50 : 1'10
ALGEMEENE LFENINGSWEf, 18814 Triangle" "i 6'25 i 2'45

DE Regering van de Kolouie van de K~p b Touwsrivier " , , , ,I 7'45 I 4'0
de Goede Hoop ,.al tenrlen iDwacb'1-' Constable""". 'I 8'52' i 5'10

tot Itiet later dan J2 nur 's middags op Woeu~. Matjebf~)ll:tein " , , , ,i10'6 I ~'25
<'>ag. den ISJen Julij 1883, foor Gouvern!1meuls Iluft'clsrmer....,) 1'10 1'35
Eifekten, to wOl'dC'o uiigerei!.t k rschtJt<us de b Grootfontein ,. , , , ,i12'50v.m" 9'30

. a Bloedrivier (haltplaats) .. I 1'45 10'~6
voorschriften van de Wetten NOIi,17 eo 19 vab Prins Alb€rtweg ., "j2'4? III'I.\.
1881, geuaamd l'e8pec~ie,elijk:- ..: li Fru.scrburgweg", " ", ""2.., 112'55n.m
·'DeKowiel:lavenLeenillll,Wet1881. .. £40,OOP a Uit~jk(haltplaat8)" .. 1 ~'~O l'~O
"De Telegra,lf Leening. Wet, 1681 .. ,£fO,35B" LetJe~bosch"" "i iJ"iJO 12"5

bAIWkomst Beaufort West "I i'20 3'4,5
T I T d ,l 1>9.43 ~b Vertrek do, , ': 7 ',W ...'0
ota e 80m aan en er onuerrorpeo JJ .,., "? Rh~nostcl"kop (haltplaats : 8'~6 5'20

iuterest te dmgen tegeu den ko~rs van vijf Nelspoort" , " . 'I 9'50 16'14
(£5) per oent, per jaar, bdaalllaar haJ DrieZusters(haltplaats). "U'IO " 7'34

ks, op den 15 en April en lSdeu Octobejr Murray~bllrgweg (do,) ,,;12'13o.m,1 8'39
jaa.r, aao.de Thesaune te Knapsta<1. lJ~ Aankomst Victoria-Westweg; 1'10 i 9'W

interest, te worden gebragt op de rekeniog de)- ;TKRU~' Il_l,~ 2
Algemeene Inkomsten van de Kolonie, :1&1 o~ _
loopen op de bedragen der gpaooopteerde'TI!~ : v,m, Lm.
ders Tan af deo da,( of dagen: wurop zij aan d., Vertrek Victoria-Westweg . ,I 4'50 I 1'20,
Tbosaurie of het ,Kantoor van een Civiel.. MUlT3y8bu~gweg (halt.!?l.): 5'50 2'18
Commissaris wordeD. iobetaald, 1 Drie Zusters (do,), ,I 6'52 3'20

Zij die Tenders inzsnde_n moeten in hoon. Nelspoort"."", ,18'8 ' 4'35
Ten den specificeren:- \ Rhenostcrkop (haltplaate)i 8'M 5'22

1. Bet bedr"g der eff,dcten wft8rvoor get bAankomst Beaufort West ,./10'0 u'20
tenderd wordt, voluit geschreven eni~ Vertrek Beaufort West" "i10'I5 6'W
.. " ' Letjesbosch , , , , , ,Ill '35 8 '0

clJlers, : a Uitkijk (h.oltplaats) "j12'25n.m. S'M
2. De Koers per £100 die lij a&n»ieden U b Fra ~erburgweg " 1,() 9'30

geven, l Prins Albertweg . , , ,: 2'30 . 11'5
8. Deu datum waarop zij aaubieden hE1 a Bloedrivie~ (haltpht.ats) ,.1 3'23 11'55

bedrag VIUl hUil Tenders iu te betalenj b Grootfontem , , , , ' " 4 '30 1'0 v,m
of de dagen waarop zij aallbiedeb hett Buffelsrivier , " 6'0 2'20
zelve bij wijle van paaijen in te betaleni Matjesfontein , ,: 7'20 :.HO

4 De 1"- .. d be.-I' '11' Constable " , ,: 8'50 5'5'. P sa... waar ZIJ e WA IDgen :WI e~ b Touwsrivier "iHH5 6'30
doen, hetzij aan de Tbesaurie to KaaPi Triangle, , ., , ,ill'zo .'35
stad dan wel ten Kantore van de~ Hexrivier Oost, , , ,I 1'2 v,m, 9'5
Ci,iel\,o Commissaris elders iu de Kol04 Hexrivier., . . ,i 1'23 9'28
nie. i lAan.kC'mst Worcester .. ' 2'.10 Hl'15

De Tenders te worden gerigt aan den Con-l Vertrek do, ., ,,2'25 10'30
trolell1' en Auditeur.Generaal, en gemerkt opl GoudilJliweg ,.1 2'55 ]0'58

Breederivier "I' 3'25. 11'26den omslag ... Tender voor Gouvernement
Etrekteb" en eIke Ten -Jer moet bevaHeD Ceresweg " , , , . i 3'5iJ 11'55
1'ollen ~:VOOrtl8am en de van, zoowel als T~baghweg " ,,/i 4'~7 12'3Sn,m

Piquetbergweg" ,,4'iJO 12'66
adres, nn den persoon die den Tender iDsen Hermon, , "I ó'26 1'30
en moet ZijD geteekend door den iDsender b Wellington " .. ,i 6'20 2'25
dieD» beboorlijk aangeatelden Agent of .Agenten. Lsdygreybrug , , , ,I 6'40 2'4,5

De Regering beboudt zicb bet Paarl " , , . , ',I 6'52 2'37
eenÏ8en teuder in zijo .gebeel ,of ~=ei 'J~tio~' :: In~ ::~~
aaq te nemen of af te wijzen. .' I

. C. W. BUTTON; Stelle::lbosch.. .. .. 7'48 3'52
, Bosman's Hek (haltplaatB)i 7'53 3'57

Thesaurier der Kolollie. Vredenburg", , "S'3 4'5

CITO CITO Lynedoch, , S'lO 4'13
, '. Eersterivier .. 8'22 4'26

EENE ONDERWIJZEItE"3 BENOODII1D ' g~,!~g ::1 ::~ ~:~6
voor de Derde Klasae Publieke School te 14aitland. , .. ! 9'16 5'22

Daaklip. die bekwaam is grondig onderwijl te Zoutrivier , , ',I 9'25 5'31
geven 10 de Hollandscbe en Engelscbe '!lalen. Papendorp, , " ,,19'29 (i'35
~Salaria £60 per jaar, . Aankomst ~pstad , ,I 9'35 5'.w

Aan_keD, nrgezald van Goede G~uig. MAI.MESBURYBCHE TAKLIJN
' l schriften. zullen door den Otidergeteebnde V-----==:::-------,----~--

VOCEL STAUISVEDEREN. wO:'~:::~:::~~~b~~=:".~glb):!ll~~
: ~ . '.;, '. ; .! .. Aankomst Malmesbury. , , :Il '25

, De qndergeteekenq.ei koopt' $trui~vederen en be- Zuid AfdkaaoseJt Afhenreum. i Vertrek vanri~e8bury :--6~30-m.-1-2~'t:'

de !VOLLE waar·~e.' ". a ~~~~~~~~) ::, ;::S 2'16
"~ DE VOLGENDE SESSIE sal aanvangen 2'47
! i ,~ op MAANDAG, 28 JuLIJ A.S, De Klip~euvel, " '" 7'43 3,21E. G:. ASPELING. Seuu.t zal dien morgelI bijeenkomen ten half A.an.k~D~ban~:: :: ~:!~!:~~

10 ure, om Studenten in te scbrijvl'n. .--------=----------
H, Jd. FOOT, W~ letter a staat, houdt.de trein alleen op

Secretaris van Aen Senaat, er p688&gien zijn die in of uit den trein willen

U I 8: ED :alN· 1Ho A. BAM, JUNIOR
, " , ' . 88 Loopitraat, Kaapstad,

ERIC' Tl! "N S! T. iÁ IJ A~N', M\~~t~L~l:.~:~:~~:~
...IL{,,, ......... ,,, '. ft, • ·1l....J.J1l1'1111, , ' WIJN en .ALGEYEENE PRODUKTEN;

iSTRUISVEDEREN De I&orgvuldige l>ereiding'en, Verkoop ~an
arktprij ~en,:tege-t~hvoor Struisvethrm is mijneSpeciDliteif. '

Struisved~n:. '

BEBIGT.~
'1
j

Xaa~tadt 28 Junij RUTT.::£R
RD1;tRING

DIR

TIJDTA.FEL VAN A.F 14 MEI 1883.

SWIKERi!:SUIKER! !
COlRNEtI8 MOLL

': lt ! .: . ,

•. ! HEEFT JUIST ONTVANGEN .
Praoitige MonS1.ers Witte en Geele
I ( 'MAURITIUS SUIKER.
: . \ -------4;,~.---.---------.~
TBaoo. ",.a8. DB IaAAGS'l'BBI. a aT" BI .J Z •

. \ . i' .

Paar~ 25 Junij 1883.
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