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I E:-iSI

II", heer lie Wet; lOU vOIIl'ltellen d.
f(,RRpstlld8Che tr~8portbelorg!ll'll naar IOn
C<lmllé til Vllrlll'lJhll

JtAPPOJlT.N

jl)9 heer Irvlne dIende hel rap~rt ID nn
w lé ov~r dil pilt !Je Vt\O WIjlen majoor Baihe

U~ heer StJ~Rllt diends het rapport ID .an het
o mité .11 !l~t geheels HUIB over de Klmber~yache
G~m~c! tewet

DOKt;lIl NTltN OIolTllENr lIASUTOLAND
De h~er Mc!fflmRn l"llde ter lRt~1 de cJrreepilnden

116' tuesche 1 hem en den S!!Cretl\f1R v"u St8~t 'oor
do KolonI!!!) omttent de zlIkeu In BMutollin I De
b \Ir .MemmllB lelde dat er In eeD meuw8blR~ In de
Ka100Je gel gd WilS, dRt de regerlllg ID be .. t VRD
eel! anders depêche was die IlJ DIet ter tltf~1 hRi
.."bragt HIt WilS OIlWMr Hij- hield daar e~1I do
kt1Ql~1 t In ZIJn hand dat hem na het vo rl~ggell
VHn de memoflilldum die reeds voor het HUIlt Was
t ..r hand WIlS! gekomen, sijude het een Rlschrift vaD
een dëpêehe die Graal Verby dell Gouverneur V'l\r. de
Kol'oDie WIlde t ellenden, en waarvan hem goedgull
81~dlt IIIachrilt Wl\Igelooden HIJ had de déeêche
g ..lssen en Lord Derby gesegd dat er kondltl68 In
waren dill hl] het niet raaduam rond aan te nëmau
HIJ had toen nog III1D onderhoud met Lord l)~rby
!reb.d en dezen nog een comQlUOlcatle lleZl)Odllll
Het scheen dat het gnolg hiervan WI\8 dat de: IBIlk
nog eens overwojCem en de dépêeha '~lIInderd w rd
Als de dokllmeoten voorg6lezlln werden lOU: men
zien dat de Rellerlng I l"t8 teru~ wenecbte te honden
e dAt de R6gen if betoond had bereid te sijn naar
arll un» ten lame 8 de Kolo: le te Iu steren HIJ
stf'ldd v or de dokum~nteu voor te doen I"ztl door
d..r Iderk wat gousIlu wer' waarnR er il,,1 et we d
ze te do ..n drukke

IJe heer .Mernman le de dat hl] ze DIet .rOtlifer
ter tatel bad 1l"ldgd omdat de dokomeuter van cou
fidl'ntJe ..le I\lIrd ware I HIJ bad dien morg~ I per
kabel perWI88 e outVI\II~6f1 le te gebrwken

Dil: X:RlI:nI1!TWRT
I II heer Seanlen meldde het HUl8 dat d .. Rjle

rer d" Guuverneur nRwelS de nou u!!," II] I bó
kracht ~I .. MD W~t Nu 1 VRn ld8J bad gllbeCb'

VRAG N

De h ..er Hockley vr e;: of de Reg"nng voorn ..
me s WIIB I'od ur e ode dese Zlttl g ee llur"e~wet

s
Londen ee'I:t
n 1> blaft('n

ht\llg Itlet
kant van

,

gelds kOltte eli daar had de R<!genDfl' een eind aan
flemaakt. \ oorts had m~n alla moeite ungewend

de uk n VRn R8I!u eland Inder hulp v"n wa-
t. sch kken en al h~d men bl rbij l"t altijd
ian weg b wande d toch had men de nood

ikheid OlD I Cl VRn oorloc te 0 thouden
S rn het oni! jl bo I"~n ~h had meer dan
Il if·", pit Il ,00Til 8 ~Id b v het verlaten
Il suto a 1 te PIDJ~ hen tot red .. te bren
maar dit te doen WR- thans uomOil 1 jk cm

jer het land te zronds te bel pen Elke etllS dl!!
~ t oorlog kOD le den z u verderf voor bet Ian ten
!levuke hebben N li men zonder en lalls teglln
~eD w I der n ksr genn" de BR8Utus had beoor-
[oozd bad de R il r Dil het haar ph~t );olllCht om de
ZRllk buiten de Rijksreger il n orde te brenc en
mf\ar dit bleek thnn 0 mog el JIt: te z j al. men l eb
Oot sedelijke middelen bepaalde De zaken YaD

(3Asutoland hadden ook rr Il~er aan het einde VIlU
1831 slecht g'88t1lAu maar In 168. waren liJ 'er-lteterd en had men das getracht om wilder de orde
te herstellen totdat tellen het eind des lAArs de on
!hsten ID Leribe u tbrasen Toen had men de bu
tlengewoD8 Z1ttlDg gehad en WM men het eens ge-
,,"orden dat men de Basutc s nog ëéne kane geven

I
r
!

I
I
I f

r
I

stemman

IJ~ htlU LIng WA8 VRn oordsal dat.d~ Wet goed
Jr~we kt had voor al diezenen die hun land naar eisch
b bouwde 11 J WR8 tege het vo rst«] SChOOD hi]
f'r DI t tegen z u :I I m de W k g der Ileheele
W _t IlK h t oord el va ee Cum té te onder

i 0 F

t ala de h e
de v 0 ,,'"
e vr zd t

Kl :'IKZI:;~IOL\GESTl(nr
D" heer Dow Ing vernam dat de plek YO r het op

nzten van een krankeinn gongestlcbt op het VRat land
In plaats vau dat op Hobben~llflod WII8 aRng.kocht
mRar dat de op te nz ten Ileb uwen veel souden kOB
ten en dat het la gen tijd zou nemen um le te
voltooijen

DWAR8LI!GGRBS
W£ Ta [ v [ N D [ V[ R GAD [ RIN G De heer Laing vroeg om de dokumenten en cor 6S

--_ pondentis MntooD6nde wat de H6geClnjC g edaan had
I\OE...'II"SDAG AVONDZITTI:-';O in zake de al\noov~1 ng nn het gekolen comité In

I e avondz tti Il dorde slech 8 • Jf k'VRrt er IllIkB ea ondersosk "I geelbout gtlschlkt WRe voor
I_t bleek dat pr tussche« de leden v ur Or jU j dwarsleJrgera

nd \V st M sch kk nil WI\!! g~trotf n wARrb J h t De beer !'IIerr man zeide dat hij Il18t had gegeven
(l u e ut bes iur niet Rliee hu ten de m I zelf dat er van Ilpmeld boot nallr Eng eland sou gelonden
maar ok hu ten de rlllkken waar de RHriH wo dt Wo den lIl6t het voormelde oogmerk maar h J ko
n t! gel ~J blijven ZlI l" \\ et w~rd aan het n et .egilen WRt er In de !Rflk WM gedaan II J zou
lIu 8 g mpp rteerd DI t Rmendement,m de ~evr8R!r~e dokumenten opbrengen

-- - De beer I RlOg , Oell om z.kere
WIS Df HIl c\.O 1 JL LIJ

W 8

De heer I R nil verzee teen "dt td m g'en indie
nen t t \VIIZ Il g van d e op d .. Dorp"hp8turer
GedIlek urd Hst Com té ver da 'Vet zlIl bestaa
U t den Pr 0 G~n en de H II Frost ~arll ~ Hock ey

I!OSDI(~nrH ASTING

De 1 er n.r"h ar-Ide v o dat de re80lutle van de
W,l(Slevend .... erlrRd-noll op ~) Jun J 1875 e 1 Au
18·0 URm nat het weoSCbehJk 18 e"n belaa I g

op h nden te le!rg'dn wet mOlle worden en dElt de
l~"l:er nil een wet met dat doel I dl8n~ :Sprak_r
b~t9"lI'd6 kortelijk hoe uodig zulk e Il wet In de
io10me WR8

De P e Generaal lelde

urteen

GISTEHE:'i

r e ~
I.bel

p
m J
-1 d

>( -

~ r

'" rl
J"

lo de zaleri] zaten heel Wilt dames, maar Z J WM
minder vol dan men verwacht- kon

I ETlTIE};

De beer ,\ de V I era had een pA1l1 e ten flU ste
wan zelijkstel Ing van HollRndsch met Encelech en
.... 0 tweede vl\n denzelfden Aard lie heer Orpen
een v ID hede I die b J de lARk vaR B..cbu~nRI~1 d
ho;etten fleled"n te hebb n Niet ID orile D heer
I)e SrDldt een ten gunste van b sp oelJIn;: Mn Ol

A.L"KO:'lï lGr:; t PL" T :-,

De I e~r U PI gtoD kond gde ee voorstel Ofer de
allnhlllllll~e BMutO "'et IUIII dllt In e~n InleIdlilIle
attlkel vermeld wordt

PET! rE

De heer Mac kay wIld~ de petlllel!l teSlen de P
EI sAootl 8ehd Loc~t1ew~t RfI h~l C ~lIu 'oor Q e
\\ et verwl]zen mMr dit Il gt liet tut £lu ootllRld

TWEEDE ['1::.7.!:'I

De \\ et op de \ IschdYDl\rDl ..teflJ 1Verd Toor de
t1Vllede maal gelez~n C m le op \\ aetl8dl\g

D\stïO_u,"1)
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KAAP DE GOEDE, HOOP BAN
(BEPERKT).

Da rs fMIELIES! MIELIES!!ACS&CO. _._-
j "'ALTER SEARLE lt ZOON,,HEBBEN PAS PER ONLANGS

AANGEKOMENE VAARTUIGEN ONTVANGEN
•

EEN UITGEBREID ASSORTIMENT

Sta a t van de Lasten en Baten van de Kaap de ,Gbede HoopBank, (Beper~), Berstel Klasse Huisraad,
Kaapstad, op den 30sten J~nij 1883. DI•• IJ .u. t.Koop .... bl•••• t.,••• riJ... d.i••••••• u•• v.~- s~\ïl~.f?~~wtedeD tegen de LllG-

--------B-A-T-E-N-·.--------~----~---L~A-S-T-E-·-N-.-------- ~ ~- w~~~ ~ ~ ~~ h~. ~ ~~ ~~~~~
PerMuntBpecieinoeKoifersd~r Bank £IJ2,581 19 1 ,~oot. JI •••• cUq•• d.i••• nt4aas. wo~4•• 'Y.nracbt. , H. J. ZO ER, ••
tt Cheques Vln andere Banken in ' ZIJ HE.HBEN OOK TE K OOP P k Not· T !'the

handen : ... 8,599 7 7 . . . ..0 Ul'9ur, arisen ..aDBDO sorgel'
tt Noten van andere Banken in : ! EEN BIJZONDER LUfTooB TAM .0.

handen .4,376 ° ° ~ZUID AFRIKAAN EN VOLKSVRIEND,.

£12t~hU GROOTEN VOORRAAD West:lijk;P~~i=Bank.

2;i:2:"ll~31:.i6i6 KOLONli:.ALE MEU BEL EN,jwJ""rl~:;eb~:e::::::'eri~g;,
~ "" Jaarlijkache Algemeeoe Vergadering v&o
6, ns9 ,0 7 V... Su.p.neue KwaUt.lt, ,.maakt la Euop ••• ch•• StiJl, 41. Deelhebbers zal gebouden worden

16,695 17 6 .IJ Inum•• V.l'ko~p•• t., •• a&lUlle~kellJk1Illa4el'4a. 4e .pnJ~ OP MAANDAG,16 JULIJ A.S.,
29,711 11 [) van J.,.vo.r4. Artlk.l ........ iafel'l.u. kwallhlt. : 's MORGENS TEN 10 URE,

1,01l,8I8 12 10 !:I.t Kaapleb... bU.k •• Besoek.n w0l'4•• 'Y.nocbt 4. Vlt-, Om nn Directeuren Rapport te ontvangen
,ebl'.14. 'l'ooAkamel'8e. »'abrl.k t. kom•• bea,tige., •• b.hoe- "oor he~ jaar, eiodigende 30 dezer, het bedrag

£ I,590.644 £1,591),644 . 5 [) 'Ye.Di.t b.n ••• 4 te .IJ. VaDm.t v.no.k •• omt. Koop•• t. wo~4.D:v~o Div~eDd te bepalen, en drie Directenren te-----------------__;_----------+---_...-----~-------,.-- la.tlg g.'Yall•• , .1111•• 4. aan 1••• 1' 41. b.t Btablla.. m•• t m.t •• D InM8n ID plaats van de Wel.Ed. Hoeren T.
Wij certifioeoren mits deze dat wij bovenstaanden Staat hebben oagemen, en dat bij waaren naauwkeurig is. b ....b .... :4 ' Roos, Sr., Jc. J. DU PUNIS, C.ZN., en JAC!. P.

•• 0... .g'IIUt.._t: • m••• t 1Il0g.llJk. att •• U. b.we ... worcl.~ THERON,die aftreden, één van:welke weder Vel'.

ZIJ d.i. b.la., .t.Il •• ID 4•• ",ool'utgaDg...a. &oloDi&1eID4u.atri. kit:abaar is.
.1111•• 'YOOI'bUDb.'o.k te. 'YolI.b.loo.4 WO~4.D. op laat nn Directeuren,

B. P. DUPLESSIS,
Kaasier.

ONTBCHIPIN NUEX

: ~'DUNKELD" EN "NATAL,"
. , 683 ZAKKEN
lW I TT E MIELIES.

Aan Opbetaald Kapitaal
" Reserve Fond!! ... ..
" Circulatie, t.w .. -Noten op heden Uitslaande ...
" Bank Post Wisaels
" Depoaitas :-

Vaste ...
Vlottende ..

" Saldos verschuldigd aan andere Ban ken ...
" Saldoe verschnldigd aan Agentschappen
tt Dividenden Onbetaald ... '" ...
" Rabat op On vervallen Wissels ...
" Wissels Gedeponeerd
" WiBsels Betaalbaar
tt Saldo van de 'Vinst. en Verliesrekening Van

verleden half jaar

" Saldos door! andere Banken verschuldigd .•.
tt Wisselbrieven ... ;.. .., ... "
" Bank Gebouwen, Kaapstad en Takken
tt Wissels en Noten onder Diaoonto i e-.

Nog riiet vf.'rvallen .•.
Yervallen en On betaald

" Schnldbrieven, Leeni·..Jgon, enz.
" Voorschotten op KUBa eredieten ... :
" Overgetrokken Rekeningen .. , ..... ..
" Andf're Schulden betaalbaar aan de Bank, niet be-

grepep onder de voorgaande hoofden
" Wissel!! ter Invordering' .

Yerschuldigd door Tak ken .

£350,000 0 °90000 0 0
11,705 0 °5G s 0

824,448 3 8
183,334 5 4

891 .. 5
81,861 18 3

4:27 11 5
2,f!53 9 0
29,711 11 .5

517 5 1

14,i37 11 10

------
5 5

E. M. TWENTY.\IAN, } Directeuren
JOHN R. REIO, .
T. E. JONES, Algemeen Bestierder.

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

D. I S A A C S & CO.,
88,90 EN 92LANGEMARI(TSTRAAT~

We8telijke Prorineie Bank,
Paarl, 16 Juoij 1883.WESTELlJK.h: PHOVINCII<; I

ADMINISTRATIE & TRUSTMAATSCHAPPIJ!
(BEPERKT). '

STUTTA10RD & CO. Lijst van Deelhebbers in de Westelijke
Provincie Bank, verkiesbaar voor

Directeuren.
Aling, R N Plessis, J H du
Auret, A P Plessis, B P du Sr
Blignaut, P J Plessis, Jc J du, Cm
Brink, L J Pleesis, D J du, D m
Bohlman, J H L Roos, J A J .
Derkeen. C Roos, T Sr
Huga, Gab J Retief, F J P
Hugo, H J Rozenzweig, A E
Herbst, F A Richerdt, T B
Hemmel, M D Rossouw, J de Vs
Horak, D G Roux, J P
Louw, A J, Jan zn Spuy, Stepha J van der
Leonerds Louis &hoonberg, M E
Louw, Tob J A zn Theron, Jac P
Malan, Jacob D Toit, G J du, E zo
Moll, P de VillieI'8 Toit, D A du
Malherbe, W D Toit. D F du, D F zn
Marais, Jac F Villiers, PJ de, PJ En

Marais, J R, D zn VillieI'8, J H de, C C Az:n
Marais, JJ, D zn Villiers, C C A de Sr

~ Marais, D F, I.l"zn Villiers, J R de
Marais, J S, A zo Villiers, J J de, A P BD

Bieden te k. oop aan tegen zeer lage prijzen . :~~~~~jli~j ~~k~/cDde, J Dm
Niekerk, 8 V va~ Wall, G van de

GRAV EN, GRA VEN, GRAVEN, P:tz,' M. '., Bl:;:~,J:0. M4,1883.
PARKES, LYNDON'S, WARD & PAYNE'S en andere soorten. Kan OT van d Tliesaurier der Kolaflie,

S TRU I SVEDE REN! VORKEN, VORKEN, VORKEN" TENIt.a'K o:la~o:::~~~~~F'
. . 4, 5 en 6 Tand, van de beste qualiAit. . ,~~ VA~ g:~~~/tE';~~t~C~~~FREDEI~IOI( N. SALAMAN, BOSCHPIKKEN, lHkA~K~, SCHOFFE.LS','Q: ~~~~:~!;~~n~~~t~~Sy:u~~~l~p
. . a soo a e so(' n . , ' de Goede Hoop ".aI tenden rnwaobteaKOOPER VAN.' STRUISVEDEREN KOPER- ,BLIK- EN IJZERWAREN tot niet later dan 1~.uur'smiJdagaopWoeoll.

, , • dag, den l Sden Juli] 1883, 'oor Gouvernement!!
W AGENMAKERS-, SMIDS·, TIMMERMANS·, BLIK-, KOPERSLAGERS· EN: Effekten, W worden ui~gereikt krachtens de

KUIPERSGEREEDSCHAP. : voorschriften van de Wetten Na..17 en 19 nn

W A A L & D E K 0 C K ;1881, genaR.md respectievelijk:-
. i "Ue Kowie Haveu Leening-Wet 1881. .. £40,000
. ,: "Oe Telegraaf Leening- Wet, 1881 ... £50,3~

-- i I' .-

Vel'ko0f.IDfsvan Paarden, Mull-, EENBEZENDING FLANEL tegen ENGELSCHEN IN ..iOOPSPlilIJS:!~.8, oerderiJgereedBchap,i gekoeLt hebbende, verkoopen ze nu tegen prijzen tot nog toe ongeëven-
--- . .aard aan de Kaap nam :- .

In den Insolveuton Boedel van Dm~ JOHAN· i GOEDE "UNION WEtSH" tegen sta per yard.
ns KOlZE, GERT. Z~., van Klipheuvel.] GEH~EL- WOL "SAXONY WELSH" 121d. en l5id. SUP!:.
Kaapsche AfJeehng, Landbouwer. I : '

IRIEURE LAMS WOL DO. Is. Gtrl. en Is, lOid.

ZAL WORDEN VERKOCHT : Ook buiterurewoon GOEDKOOPE DAMES. KLAARGEMAAKTE
!COSTUMES z~Yart€ en gekleurde, tezen 358., 42s. en 1 528. 6d.; origineeie

AAN HET ' 0 'II.. i prijzen 3, 4 en 5 guineas ieder.
Spoonoeqeiation Khphellrel, : Deze is een gGl'.'de gelegenheid voor hen die in de buitendistrikten

Op Donderdag, 19 dezer, wonen, daal' een monster-Tabberd per pakjespost tegen 2s. Gd. extra op kos-
TEN 10 UIlE 'S MORGENS 'ten kan gezonden worden. . .
8 'I'rekpam den, ' Stuur de mant en de kontanten (of verwijzing) met de bestelling, waar-
2 'I'rekezels, :aan zoo goed en spoedig mogelijik door ons zal worden voldaan.

i~:;~en, I LET OP HET ,ADRES:
~f::~~~, STUTT AFOR.D & Co., direkte invoerders.
1 Stel Tuigen voor 8 Paarden,

Do. voor 2 Paarden, Adderleystraat, Kaapst.'l.d.:
1 hafsnijder,
1 Lot Zeisen,

Zadel en Toom,
Ledige Zakken (Kof- en andere).

N.B.-De Verkooping van des Insolvents
Aandeel in de Staande Oogsten zal
later bekend gesteld worden.

J. J. D. BUYSKES,
Eenig Curator.

Kantoor van de ~faatschappij, hoek der
Wale- en der Nienwe-straat,

Kaapstad, I Julij 18~3.

De Heeren J. J. Hofmeyr & Zoon, Afslagers.

AAN' WIJNBOEREN.
De Waal & Ite Koelt,

BUR G S '1'R A A '1'

Is gereed de Hoogste Marktprijzen te gevenvoor
alle Soortep van Struisvederen.

DE

SBAW,
1.1zër- en Omlteiningsd."aad.
ENGELAND,

~dpes :-14, L, BENSUSAN & Go" Kasteeletraat, Kaanstad;
I

CALVINIA. Burgstraat,24, Kaapstad.HET O~IHEINEN ~fET DRAAD, ENZ. Totale som aan Tender onderw-orpen £94,358
interest te dragen tegen den ktlers van vijf
ponden (£5) per oent. per jaar, betaall~aar ha.lf
jaarlijks, op den 15 Jen April en l5den October
in elk jaar, Dan de Thesen-ie te Kaapstad. De
interest, te worden gebragt op de rekeniog der
Algemeene Inkomsten van de Kolonie, sal op·
Ioopen op de bedragen der geaccepteerde Ten'
ders van af den dag of dagen "Mrap &ij aan de
Tbesaorie of het Kantoor van een Cirielen
Commissaris worden inbetaaid .

Zij die Tenders inzenden moeteu iq? hunne
Tenders specificeren :- '

1. Het bedrllg der effekten wlUU'"oor ge_
tenderd wordt, voluit gesohreven en in
cijfers.

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

3. Den datum waarop zij aanbieden het
bedrag van hun Teodel'8 in te betalen,
of de dagen waarop &ij aanbieden bet·
zelve bij wijze van paaijen in te betalen.

4. De plaats waar zij de betalingeu willen
doen, betzij &aDde Thesaurie te Kaap-
stad dan wel ten K.a.ntore Van den
Civielen CommÏl!8aris elden in de Kolo-
nie.

De Tender8 te worden gerigt aan den Con·
troleur en Auditenr·Generaal, en gemerkt op
!ien omslag .. Tender voor GouvernemenUl
Effekten " en elke Ten :Ier moet bevatteo deo
Jollen voornaam en de van, zoowel ala het
~res, Y&O den persoon die den Tender illliendt.,"0 moet lijn get.eekend door den iOIle.der of
dieoa behoorlijk aangesteldeo Agent of Agenteu.

De Regering behoudt zich bet regt om
eenigen tender in zijn geheel of gedeeltelijk
~n te nemen of af te wijzen.

C. W. HUTTON,
Thesaurier der Kolonie.

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

kend te maken, dat hunne Eerste Bezending

eRA VEN,
rmsr GEARRIVEERD IS, BESTAANDE IN:

E. B.W ATERMEYER
GOUVERNEMENTS LANDMETER.
Adres:Onder bezorging van

Den Heer A. J. V.A~ REEN EN
( ulvini ...

JOKIf
rorkshlre Fabriek van, '.

SHEl'FI ELlD,
FAR IUKA:"iT v 'n elke .Q1CC v it I "~I'- "ri DC!, III -i i tn { I q I n ,.,~ r rr t-n . Hurd an , Stalen en IJzeren

[)r~afkdlin4'eo, Ge.(alnni",erle Orlidketting<. B:iK~erudl,j<ier., Koperen Raan,koord.n, Ver
voerbare Staleu Trlllllw,Y8. W";.:ens ell Mac~inerie en Wielen vun elke soort, eoosls die op de Diamant
relden gebruikt worden (zie de bijzon lere Katalogus), ena., enz.

I)J~ NIEUWJ~ I~Glh'ot~ltlU1~DR,'!DHEINI~G.
EERSTE PRIJS.

Kaapstadsche 'l'entoonstelling van Landbouw.
1 8 8 lJ en j 8 8 a, "CAPE"

VERHUISD.
l. HORAK DE VILLIERS,

PROOUREUR, NOTARIS,'l'RANSPORT
BEZORGER, ens., van do St. George-straat
naar het Gebou w der K AAPSCHE HAN OELS.
BANK.

DIAMOND," "SHAMROCK," "LYNDON," "CAST STEEL,"
en de beroemde" VINEYARD"

GRAVEN.s p TDISTRICT OF ~L\.L~ESBURY.-_
In lhe Suit betwel>OSot"Tn AFR1CAl<IAssocanoN,

Plaintijf, and FRA:SSIIR:SORIKSADIF,DefendRnt

IN ,x,culi!)n of the Judgment of the Supreme
C<JUrt in the Rbove Suit, Il s81ewill be held Rt :

.. RondeTIei," in !!Rid Jlistrict, nn )IondllY, tho !'!:3rd
day ol July. Ig8J. of the fullowirg, viz. ;-House.
hold Furnn ur~, &c.

J:\~LS M. CROSBY,
Higb Sh~riff.

Altijd Voorhanden allerhanden ~JZERWAREN
MAN~FACTUREN, enz,. enz.

en

GEORGE FINOLAY & CO.,
HEBBEN ONLANGS ONTVANGEN:

Higb Sheritls 01!ic',
{jth July, 1&l3.

DISTHICT OF-l'IQl'l::TBEHG. --- . -

CITO, CITO.
EENE ONOERWIJZERE~ BENOODIGD

voor de Derde KlMee Publieke Sobool te
Dasklip, die bekwaam ill grondig onderwij!! te
geven In de Hollandsohe en EngelllObe Talen.
"";"Salaria £60 per jaar.

Aansoeken, vergezeld van Goede Getuig.
BÓhriften. !ullen door den Ondercet.eekende
worden ingewacht tot op den 16 JUL{J aanlIt..

M. MOST ERT, V.D.M.
V oorzit6er en Scriba der

8chooloommiMie.
'Porterville, 25 Janij, 1883.

i
In the Suit between B.~R!l<IOPIRTRII.Dl.' PLK!l8IS, De Standaards zijn VBlJ Hoek· en T-IJzdr volgens epn gebeel nieuw' principe gemaakt. De StandJlar d

Plaintiff,lInd JAN.:\ THERO:S,Defendllnt. is puntig aan éen kant en wordt twee voet in ~/m grond gedreven, lO'ldat der.elve zeer vast etaat. In plaats
dat ('f een rond !lat in bet Ijzer l'e.IAge" is eb bet IJzer.frud daardoor getrokken wordt,waardoor ef veel
werk en verscheidene handen vereischt word~n om dell Standaard regt op te houden, is h~t gat er doprge.
slagen als een spleet, zooale nit de te~kellillg 'blijkt, zoodat de Streng of dl' Draad eenvoudig beboeft afge-
wonden te worden lot de len~tr, die men op bet ttrrein Doodig heeft. waarna deze op lijn plaats gelegd en
.an~drokken word'. Wanneer nu de draad ""ed ge'pannen i., wordt hij op zijn plaats gehouden door een
sleutel of wig, .. elke vast wordt lj{e8Ia~en.w.ardoor de Draad niet aileeD volkomen gespannen wordt ge.
houd.n, maar ooit de Stan1.ard blijft op deie W Ijle vrij en gebeel regtop staan en kan niet ver.chofen
worden door bet vee, dat er £icb tegp.n aansctrourt.

Er zijn Ran dit sIelsel nog audere groote lJ()ordeelen verbond"n. Er is geen gevaar voor het breken der
voetstultken, bettij bij het vervoer, hetzij bij bet vastmaken, ~n alle materialen kunDen in veel kleiner
bestek worden verpakt, terwijl de Stlln'daards ~'eeJIterker zijn d"n de platte IJzeren Standaarde, die veel
grooter Ilewigt hebben. :.

De Stll",dards zijn 11 x lt x t, op vier yuds van elkaar gepla.t&t, en de Draad is de beste Gegaln
niseerde K.bel IJterdraad, 4 of fj maal gevl04hten; de toplijn be~ft de dikte van No. 4; de o[ld~rstt

ID ZUe tUB8ChenDil Zt'ID~\.P'RlKHNCHl!A880C1ATlF.,Uraden hebben die van No. 6. De D<wengen6erudeOlDb~ining is de beits Bn de d~matiglte die tot """toe
Eiaeher, en FRANS I1I!NORlli SAVIR,Verweerder. . f k d k d "1ti, ingBroertl, en daar alles op zijn el.:en Ilbrielc gemaakt is, an e ma er en Draad;en Loebebooren te~enIN Ex~eutie van Gewije le van het Ho,,¥, Geregte· buitengt1coon lag" prij:en te koop aanbevelen. : ,
hol In de bovenjlemelde ZruLk, ZAl\' erkooping Voor prij ten, cirk u laires eli katalogussen :do~ mell nanzóek bij:

~:t~f:t, ~;h~~::~Il~; d.~o~~~:~~iju;rj 1;~;J, ~:~~~~ T. J. SIMEY, Adderleystraat, Kaapstad, en Flemingstraat, Port Elizabeth. S U I K ER'S U I K ER I Iolgende, namelijk :-lIuisrftad enz. Eenilo(l,,~ent voor JOHlI' SHA.W in Zuid Afrikaien ID wieD! Magazijn mon~ter8 knnnen beEilltilld WOrdfD.
-------.

H~ES ~r.Óp~;~11~w. CO~Il\1:ERCIE.• EL~,· . •• I' I . I
KAntoor 'fRn den OpperbRIjuw, Bd' ha
Od.. J~~~;:~Tl'l~GETBEnn, Zee- en rano!!!,~~!~~tscPPlJ·COR N' -.;w LIS M 0

In Zake tllMChen BARE'SD I'IETMR ot: PL~SIS, .£l L L
EiKher, en JA~. A. Tm:aol.'ó, V.rweerder. Ingeschreven Kapitaal, £50,000; Fondsen ' ,

IN Ext'CuLie nDGe.ijade vaD het Hoo~ G~re~t&- belegd, £58000' Verliezen· ah'eeds HEEFT JUISTlONTVANGENhof iD de bovengemelde ZAAk.,JIll 'erkooplDg , _1' _ '
wordeD gebo~den op ",Klein ZoovoorhMI," in h.et betaalq., £110,000·, Praohtl· ge Monsters' W'1·tte en Geelegesegde DUtnkt, op "oecadag, don l&iAn Jullj, .

l888, van het Toige~de, namehIk :-Hw8ralld, 10 'ZEE- en BRANDASSURANTIEN va.n alle soprten dagelijks tegen MAUR··.ITIUS SUIKER.Mailuela 7 PaardelI en ander LeveodO! lIne,:l 1 ...I.""j '.
Wlpll ~,. oopen",e prijzen aangQnomen. •

JAMES M. CROS!W, PROMPTE EN ll.IBERALE B' ETALING.. Opperb61juw. '.

x9d:i=j t~perbe.lju", Kaapstad, Junii 1883. A. W, BROqK SMI~tarisl

STAFFORDSHIRE IJZER,-Platte, Ronde en Ovale Staven, Hoekijzer, Hoepel!!, Blad
en Bandijzer.

UPPEltS GALVANISCH DAKIJZER,-6 tot 10 voot, Galvanisch Gootwerk
Regenpijp~r., enz, '

KAGCHELS VOOR STEENKOOL EN HOUT,-Strijkijzer-kagohels, Kookkagehels,
Regi8terkagehels.

PLATFORM WEEGMACHINES,-500 tot 2,000 Ibs., Toonbank Sohalen,Familie Soha-
len, Struis vederen Schalen.

VOETSCHRAPERS,-Dellrmatten, Lantarens voor Kaarsen, Olie en Parafine.
EMMERHANDV ATSELS,-IJzeren en Koperen, Koper ell Hopelijzer.
PIKKEN, GRAVEN, SPADEN, Scboffels, Harken.
IJZEREN EN HOUTEN KRUIWAGENS, Pompen, Tuio8paiters.

IJzerpakhuizen, 15 8ravestraat, Kaapstad.'

I~Execution of tbe Judgment of the Supr~me
Cólnt in the above ::luit, ft SRld will be beid Rt

"Klein Zoo Voorb8I1i," in Mid IIistrict, on Wedne ..
day, t.he 18tb day of Jaly, 18>'3, of the followinil',
via. :-Houaebold Furniture, IrJ ~ul~8, 7 Hones,
aDd other Live Stock, 1 WRIlOn.&e.

JA.\lE.':) M. CROSBY,
High Sheriff.

High Sh~riff"s Ot{jr~,
vth JIlly, 18.."<3.

DISTRIKT ~AL~LSBCRY.

H. A. BAM, JUNIOR
88 Loopstraat, Kaapstad,;rA K ELAAR IN STRUISVEDEREN,
WOL, VELLEN, GRAAN, BRANDE-

IJN eDALGEMEENE PRO DUKTEN.

De lorgvuldige bereiding en Verkoop l'an
Struisvederen i.tJ mijneSpecialitMf.

KON~ANTEN VOORGESCHOTEN OP EEN1&
. PERCDL,
: ~rompte Afrekening.'l'E KOO. 'l'IIGB. DJ:: J.AAGS'I'J:: • A. JE. ~ .• a 1.7ZB.

Paar~ 25 Junij 1883. GeClnUá ".. &(m8yr ~ &g~r, No. Il,
, ~,KMf'l4d. _ .,.
, -
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Aankomst der MaIlstoomboot.- Mdddenrum de

li~ en den aall<U(jI1a~:~tL;;ft~;~~i~e~kel Met behulp der IU
~ct 18 de VerkiëZIng
kerd Dat ongelukkige 'Va6~0'UllEln.
hoqdbare en drukkendeschOOl'wet
rev~l om waar ZIJ bij eerste stelQJlflin,zffl
etguo kandidaat steUCl\ bIJ nelr81)1',mtnlng tueschon
een liberaal en een Roomscha
stclllmen of buiten stemming
Delft zat Jhr de Casembroot
zoodat die partiJ weer een van hare
verloren heeft Er zItten nu nog
lel'VBtieven In de Kamer

Wanneer zoo &la nu te Delft bIJ her~mnlinlg.
de antI revolutiollAU't'lI kiezen
twee wet anb - revolutionatre
wordt v8lly wege het Centraal Comité
eewge ~n voorgelegd de politiek ~treH'cn<le
loor de anti revolutionatren gevolgd
didaat Wlehs antwoord het meest met !len poli
tIeken gedragsliJn der anti revoluhonaU'en slutt
wordt gesteund Zoo ZlJn dan ook nu aan Ilen libe
ralen zoowel ala Roomschen candidaat te Delft
door KUIJper, namens het Centraal CUJallté ge
vmagd m hoeverre ZlJ artikels Il en 1~ van het
~gram (oenaus verlagtug om een ~r kies

stelsel te verkrijgen en staatsondorWIJ8 Dlet regel
maar UItzondenng ) IIAIIvaarden of ZlJ voor onver
WIjlde grondwetahel'Zlennmg zijn en of ZlJ 's lands
UItgaven willen beZ1llWgen waar dit mo~liJk 18
Do liberale candidaat heeft op deze ~n getn
antwoord ~geven de Roomsche can.di~t een
vnj bevredigend antwoord zoodat nu besloten 18
op den laa8tgenoomde te stemmen Mell! behan
delt df'ze zaken van anti revol ZIjde zoo p~clpleel
mogelijk

Volgens de $tandaard hebben van 126 2f1O kie
zers slechts 76428 van hun regt gebruik ~etnaakt
Ha'rondor waren 31 ~!l8 liberalen en 4:.lEl aDb
lIberalen Toch konden tenge,olgo d.er gmsel
loo%e llldt'ehngder kiesdistricten de libe t'n pro
rata met een klemer getal stemmen meer Ipdon m
de Kamer brengen dan de sntl liberalen met hun
grooter aantal stemmen

De sntl revolutionatren bragien m ov.ngt'us
liberale of Room8<hc (h8tncten 1 ~93 stemmen UIt
en waar ZIJ door Roomschen gesteund werden
26 432 stewmen waarmede 12 Icden gekozetl wt'r
den De Roomscheu alleen hadden over lt2 766
~t(>JlJmen te beschikken ln kozen (j leden Eet 1
lt I m herstemnung De conservatieven azen
door Roomschen gestound ruet 1 ~OO stem en 2
leden En de liberalen met 31 ~!l8 stemmen 191eden
en 1 !Jd m herstemnung

Rnook lleef ook htmaal voor de liberal~n be
h )Uden laar het aftredend lId V sn BlOIll met
2 110 tfgen OppedlJk (anh rev ) op WIen 1 BAl
Rtemmell werden UItgebragt gekozen werd De
RChadelt~ke UItwerking vall het MarnIX m8lllfest
(zIe vonge correspondentIe) IS hIer muschler het
Ill('(>St aan den dag gekomen

Over het alg(>meE>n heeft le hbl rall partIj bIJ le
Jongste verklezmgen gevoelIg geleden Haru af
treding als meerderheld m de Kamer schIjnt nu
RIt'Chts eun kwestle van korten tiJd te zIJn Ver
1eellhel1 m eigen boezem en onzmrug vasthO!llden
aan de tegenwoordIge schoolwet m strijd mot het
gI v()(>len der nab" heeft haar als pohtlekl partIj
gf>oordeeld en vero( rdeeld

KERKKLIJK -Op de Ch8sIkale ~ergadelIngen
dit' f>elll~8Inn8 overeenkomen m<>t de Rmgsver~de
rmgen ID ZUId Afnka wat hare zamenstelhn" be
treft n OCU>n Jaarlijks de leden 1eno md worden
voor le ClliSSlkalo en Provmclale Kerkbesturen
eIgenlIJ k 18 dit onder de t8genwoordlge Syno(LUe
orgamsatie h"t eemge officIeeIe werk dat de Clall
sen te doen hebben Er worden ook wel cansl
dl rohen en hlnczen g<>vtaagd over Synodale
we1Rvoorstellen dos:lJ die ad Vlezen en consldern
tIel hebhtn geen de-,;rumste kl-acht van wet Stem
men voor le Clas1illm1e en Pronnclalo best Jren
l8..hoof<lzaak

Ook Ulet zeer lang geleden wIlren de Orthod~(n
bcpllllld ID de mmderheld m LIJna Iedere cl 818

Ondel de pre likanten werden wemlge orthodo en
gevonden el de ZICh zelf verkiezende kerkera(len
} I Iden le orthodoxen er bUltt'n Sedert de III

voenng der kit'scollt'gte& lS hienn t'Chter zulk f)( n
voranden 19 gekomen dat de Ulet orthodohn
gaandeweg hun meerderheld III de Classen vpr
ltezl'n en st. ed~ meerdere orthodoxen m de kerke
hJk bestlJl'('n gekozen worden

Ecn groot leel der orthodoxen hoopt langs dIen
\H'g em lelijk het geheeIe personeel UI de ker,te
hJke besturen omgezet te krijgen en zoo oen lie
t ren staat van zaken tot stand te brengen pe
GeI"f'formeerden echter zIJn Illet slechts tegen lwt
hborale )~r80 tel n lp KerÁbest re maar tegen
dl!' Kerkbest lren zelf nIs a ett.g en III strijd
zoowel Inet Gods Woord als de Kerkorde der Ge
reform erde Kerken m Neoerland ZIJ willen riat
er weff vnJe Classen zullen te Z8l1len komen len
Pen Synode van gedeputeerden dllr gemeen~
'erbetenng van het 1ers neel der kerkelijke lie
sturen kan volgens hen do kerken met vnJnf.
ken het onwettig opgedrongen Kerkbestuur ~/f
moet worden verWIjderd En dit tt' meer wllár
dat Kerkbestuur zoo ongeschikt IS gebleken
en zoo tyrnnnisch heerschappIj voert
Nu dringt Kuyper In de lIera t er op aan dat

men wel zal opkomen ter Classikale vergadennf;'
doch dnt men geen adVIezen zal UItbrengen ov~r
Synodale voorstellt'D en vooral 1 et 8temmen zal vobr
led~ it! Cta8~lkale fn I rml clale ~.§t rfn Die
besturen matigen ZIch een magt aan zegt hIJ JU
stnJd met hot Woord Gods en daarom verbJeclt
ons begtnsel om daann zlttmg te nemen of er
voor te stt'mmen

De meestt' andere wDordvoerders onder de Ge
reformeerden zlJn echter van een tegenovergesteld
gevoelen ZIJ wenschen de Kerken vnJgelll~t
te zien van het opgedrongen Kerkbestuur m hét
H~TI'onnd Kerkgenootschap doch met'nen dat
'pi aar ZIJ zoolang ZIJ m dat gt'noobschap ZlJIl
verphgtmgen hebben ZIJ ook .au hunne regte"!
moeten gebruik maken ZIJ zeggen dus Vi £lI
stemmen m elk geval voor de Cla88ikale besturt'll
en daann zIttmg nemen IIldwn men gl'kozt'ÏI
wordt Nret mt't het doel of het VOOnutZlgt OUI
de besturen te hervormen maar om ten mmste t¥J
belettetJ dat ZIJ over de gemeenten heerschappij
voeren En verder om ook langs dif n weg til
traehten de Gerefonneerde Kerken van het 111
1Hl(i opgedrongen Kerkbestuur te verlossen Qf
dit zoo zal klmnen geschlooen moet de tiJd loeren

INDIe -De bengten UIt onze Oost bIJ name UIt
Atchrn lUllen verre van pwekkenri De Atchlr
noezen lateu ge n gel genheld voorbIjgaan 0111
nJle troepen en posten lUut te vallen on het lanll

1 IlJft III PeIl staat van blJlIfi onhoudbare bnoennBj
Nommaal hebben de Atchmt'ezen ZIch aan on!!
GoU\CrnemMt onderworpen en IS er vrede tus~
schen hen en ons d }ch feitelijk IS er zelfs geen
'" IJlel stilstanri D Regenng zal ten slotte (if
Jen oodog met krocht Il oe ten hervatten of AtJch
0l geven W LS Engel md met beXlg om m onz~
'pi ateren te nsschen dan zou dlt laatste llllSsclle~
kum en wor len aanbevolen Doch nu met OoI!:
staat h t tu vreezen dat onze g( heele Oost ID op
-tan 1 zou komen LI- AtJeh ,verd opgegeven An-
riel. kost AtJeh om meer m gt'ld en ul{nschenle
ven dan hert OOit waard kan worden voor NCi
derland

Op N ocrd Barn. 0 vef!!U rken le EDgelschen Zlc~
biJ it'n dag De \urth Burmo Company diq
!I elofficled m mdant hO( ft van de Eng£'lschq
Regenng maar IlUldelt Isoj XlJ dit heeft voerd~
onlangs zt'tfs haar eIgen postzegel m-IIi
Malt'lsche prauw lIlet een kruipend leeuw daar
boven --dat loor de allJtllleene postvl1reem-'
ging moet zIJn goedg"{ keord De Jeugdige;
kolom€ heeft ok rt't'lis haar eIgen dag--
llad Tl e '"rtJ. Bun f'O fin I ajJlc "t (azette
1)( annexatie op Nieuw Guima door het En
gclsch Gouvernt'mt'nt van Queensland g!'Cffi
ook stof g(,lIoeg tot ernstige overdenking WIJ
hebbf'n m alle (h ze dillgt'n van Engeland nooit
lets te hopen wpl altijd vwl te vreezell

BERIGTE. ... -HET PROCE8\AN JAA."TJE8TRtiIIK
de millioenen Jufvrouw I~ III de afgeloopt'n
week onafgebn ken voortgezet J~mtJe ""n
afkomst mt den genngnn stand en he ecn zeer
gennge opvO(dmg hE'<.1ft g~noten blijkt dagehJIrs
meer een der sluwste bcdriu~8ten VlW haren tIJd te

Uw Dlenstw
F LION CACHET

umBI& 14 JUIJJ 1883. 6
De eersta mal Ier I kt hun dl" I.!t'PD jl"woonte

bebben om m~t IIfjletrokk.n kw A tS te werken
eeavoudl!!, eli d wlmRt e de lw ..de m-er 1"00"0

jl'l!fIt..1i en met VIIn die Rllrd dat men de n odsake-
hjkh.ld er 10 I jll VSD1 I.t

L">fat men DM lwk ..u hr PI! a TIII"'n 2 4 ~ 11 en
16 fan het aar.l.'ph"'Llde rapport <ian Z1et ru ..n dat
bui enllew on ho, jlt! DV ratro m U en op bepaalde
IIJd~n bebben pllLllts g-he d en dat de herbllhnjl' di-r
ovsN!troommgen op een tijd dat er gez","d la, de
oOflllllk II jleweest van ds gabe~l!! ot lCed.-elt..Iijke
verruehnj! der JOnjl'e oogeten ])u, du" bet eemge
onderhoud uItmakeu VAn een bIjna verhongerend
boereavolk, I' het Jeer wenschellJk dat er geea jlUIISt
betoond "ordt aan eenlg .tellel van belpr08lJing lU
het districl waarvan het niet blijkt dat het 100
geheel onder bed wang kan geh.Juden worden dat
men sen nner __ tar ken "ordeo die bi) seD Ol'er-
.troomlag 23 roeten ID de hoogte nJ&eD bo.

De eerste manlolr die met d&lZUDIID,hsett cif ver--
dienste van &tDYoodlg te liJn, ea SChlJDbaar nIet
veel te kosten De tweede waar meD sebutallluen
an beva\rbaarh6ld der finer bil knjgt, kaat zullen
"IJ aannpmen bijna dnemsal l:>o,eel lI1BIU' WIJ
lullen teven. loeken aan te toonen dat er geen rede-
lijke ~~IJfel aan kan gekU@lltard "orden of il) I' ten
volle lCeschlkt om een n 'ler aan baar wetug I!'~brulk
dieoatbaar te make!! die door het beste koorndlltnot
van dele bela grl]ke en lteeda to~nemende KolOllle
vi >elt.

1 De mllnl"r die men &AD"endt behoort '!'oor
Z)() ver men .EIen kan alle bebo ...tten te verruilen,
8'1 b r~ke d te liJn om de natuurlijke hulpbroDnen
dier frAAI]" Itreek ten volle te ontwIkkelen

2 ZIJ beb )(Jrt tot op lekere hoogte jZ'eea OOI'-
sprork.,ItJkl! keten ts ontz en all II) daardoor vol.
k )mell zekerheid vel'8C.'h~tt VRn jCoed te beant"ool'-
den eo II] m éI I rgvuldlg ontworpen liJn met
het 0);( op de to..kom~tl$!'e wel'Mrt der Kolonl"

H.t dawstelsel I.al teD hOD st~ eeD of'erstroo-
minI\' bew~rken wt op e~n boojlt~ begreu.d door
bare llroolsle b !lt- londer dat er eenljl' verder
v}Ordeel wordt b.ooog eu 100 all meD lien bn
u t par 4 en 7 tao h~t rapport hn het jlroot k"aad
doen Ra!! de bebouWl1ljl van bet besproeldtl land

Het scbutl!Iuiienste1eel uI deugen voor alle toe-
8h\ndeu der rt VI"r en het door'l'll~n VAn schepea
van khoorhJke jl'r otte tot la het hart der koom-
d 8trlct~n mogel Jk maken

Mrtakt men een begrootlng vaD de koeteD der t"te
8tels Is dil lal men vol"ens het fUlngehulde rap-
port kunnen aannemen dat dammen die IIN:bll
een Ovel'8tro mln$!' kunnen bawerksD, met de .ekel'-
held dat ~r bJ ."'Me I!tortvlo~den erjl'e acbade la!
gestIcht w rdeD £4100) k",ten lull~D terwijl het
volledlll 8t~18el d >r hllplteln ISpaDdow voorjle8Ulan
op £ I:! ()()O Iftl komen Hoe Il'root dele edru ook
IJke" m ~e toch !,"IIRt IJ 811'cbte £20000 die ti!
bOfen dIe dé K Ion e JI\,uhJks bt.l!tI!edl aan deo
lul koop Tile koom dH.t onder h~t Spandow _telsel,
IUln 0 ze tll!,"ene deuTPn kao jlewonnel "orden

Hél onderwerp IS TRn v....1 te '!'eel belang om het
bInnen de IU~DI~n TRn een n et te lanjlen briel te
bebandelsn e terw Jl 1k II veu ek om mIJ nrlof te
tilven er @p ed il op terIIll te komen, hoop Ik dat
er Ofer d., % lik lIeen malltrpg I van wel.jletlng aal
",enDooen wordOln eer m..n ten vol e beeft ond!!r.
locht 91' Ike .-oordeel"n elk dOlr twee IIt..lselt biedt,
en dat het !,"er;und verstllnd der Kolo Ilaie "etge-
TeN! ten 81lltte dOl IUInneml g '!'an dat plan lal b ....
"Olrk~n dat nllAr elscb b·prol'fd stelhg meer "ur
'foordeel tal af .. erpdn dan zelfs het 'I'Inden nn !oud
ID de rlYlerheddlnjl

nad
In den der

ZIJ reeds op school de
te nemen Laat ieder
heeft ZIJ eens gezegd

ce1l.kn}enevllf" en drwk du op
op schoo; en Je/u, zal pret heb

kroeg hiierop van 16 kindOJ"(ln leder
toen ql!B81 voor bet geld Jenever

wa~ ID het fteschJe ill plaate
TIiIll dea ZIJ dronk l1et vocht voor de
oogen der werd "dronken maakte
spektakel op en verdiende 16 eenten
IIMr badre~ ~e heeft ZlJ sedert 1100 qntwik
keld dat ZlJ IichiJnbaar zonder moeIte, honderd
dUIZenden gulc!ens ter leen heeft kunnen krijgen
en juweelen heeft kunnen Iroopen tot een onge
loofhik ~ eenvoudig 0,P haar voorgeven
dat ZIJ een erfenu van 166 millioen te ontv.angen
had' En dat iJl onze verlichte eeuw

EEN zekere BEREND lIArrZDU ENmrA heeft
sedert gerUImeQ tijd door sehiJnbaar zeer kiesch
gestelde advemlllties getracht met SCMom e~ lieoe
meisJes" bekend te worden om hen dal) aan
huisen van ontucht te verkoopen Nu 00Il$ WI18
het een nJke dame die een schoon lief doch on
bemiddeld meJsJil als hare dochter wenscht te aan te
nemen Dan weer waren er Jufvrou'IVen
noodig bl} zekere tuhtallingen op de tentoonstel
ling of wel bull'etJufTrouwen m het buitenlaad
Op ZIjne brieven heeft hij van honderde melsJos
antwoord ontVlingen meestal met blJgeV!OCgd
portret In FeQruAnJ dezes J&anI werd den hoor
Boers boekhandelaar te 8 Hage een advert~ntie
ter plaatsmg m de voornaamste dagbladsn aange
boden van een 4ame die een meuJe als eIgen kind
wensehte aan te nemen en dit heeft emdellJk tot de
ontdekking vaD :t::nmna en ZlJue praktijken gelOld
Enuma 18 een oude kennIS der politie en heeft
reed. twee )a~n celstraf gehad wegens IJeld
snoelJenJ OngeliJklrig ZIJn er goen termen om.hem
thans te vervolgep

DB UTREClITSCHE STUDENTEN die door hun
schandelijk gedrak dt'n dood eener geachw vrouw
hebben veroorzaaft moeten den oohtgt>noot der
gestorvene £1260 aangeboden hebben zoo hIJ lien
wet ic zeer bezWaren wil De zaak wordt ge
regteliJk onderzocht Er schiJnon echter over
eenkomstlg onze wetten ~en termen te bestlt.an
om de schuldIgen Foorlooplg III hechtews te nemen
Jammer genoeg -DE VI8SCllERS MEISIES <lie
op UItnoodigmg d~r Oon'lml8810 de offiCieele ope
rung der V1B8Chenl Tentoonstellmg te Londen heb-
ben bIjgewoond hebben van dm Markles "all
Hamiltou looer een verguld zilvoren medaille ter
gt>dachtews ontvangen met verzoek om die stoOOs
te dragen benevellB eene photografie van het zestal
Hollandsche melsJtils

IN AlIISTEllDA1II zIJn m het vange Jaar 9:l1
meuwe hUlZen gebouwd en met don bouw van
~63 een aanvang getl1&ll.kt In de laat8te 10 JatlJn
zIJn er bmnen Alll!lterdmn 4694 meuwe hUIzon gc
bouwd en 663 herb(luwd De bevolking bedraagt
nu ook reeds meer dan een kwart ruilhoen zlClcn _
hi HET LOOEME..'fr 11 ce Roy 1 te NIJmcgen 180011
zwaren brand ontatS/ln Gelukkig zIJn er goon
menschenlevell8 te betreuren schoon de roddmg
van enkele logecr~stell IUOt veel moolJeliJkheld
gt'paard gegaan 1$ - HET nooFDBESTUUR der
VcreenlgII g tot bevordenng van Zondagsrllst heett
Zlch tot de Regenn$' gewend Dlet het 'IIerzook om
het aantal bestellingen van bneven op Zondag III
do grootste steden even als III Dwtschlllnd tot
hoogstens dne te bepalen en de dienst m de hulp
kantoren I1n op het platte land tot een nuwmUlll
te vernunderen Worde aan dat verzoek bevolg
gegeven

INGENIKUR

DR KUYPER EN DE KOLONIE
(/ngezo kn)

In het Wagem IrJ8che Weekblad, van 16 JolllJ
188:1 leomt, naar aanleidIng Yan een schIIJven
Uit Kaapstad aan d~t blad, de volgende CJrrcs
pondentIe voor

, G UCUTlt! RIDAK1 EUR I

In uw nommer van 2G MeI dat mIJ, UIt-
landig gew6Cst II:IJnde, eerst voor eenIge dageo
onder de oogen gekomen IS schrIJft; uw Kaap
sche correspondent 0 ft als volgt 'dat Ds
LIOn Cachet DIet loolang geleden III de Zutd
Afnl. aan hceft; wIllen te kennen geven als of
Dr Ktlyper op theologIsch gebIed hIer een aan
bang heeft Het dnJven vau Dr K oyper wordt
hier als ongUDstlg beschouwd eo vllldt weinIg
goedkeunng

, Mag Ik ow co~e8pondent verzoeken, eens
op te geven wanneer eD hoe Ik OOIt ofte Immer
heb te kennen gegeven dat Dr Kuyper ID
ZOld AfrIka een 'Ilanhang heen, op theolo
glsch of allder gebIed P Voorloopl~ ontleell Ik
ten ZOl\rste dl' OOIt JD de ZUtri Afnkaan of In
eenlg ander blad, gelegd te hebben

" Of Dr Kuyper In ZOld Afrika een
'asnhang heeft, weet Ik met, doch wel weet
Ik dat er III Zo Id Afnka velen, leer velen ZIJD
dIe met de Gereform~erden ID dit land hartehJk
sympatbl8eeren en de pogIngen van Dr Knyper
eu anderen om de Gert'formee-de K erkeD
van het l'reemde Juk, dat haar drukt, TrIJ te
maken waardeerend ga.deslaan De bittere
aanmerliangen vali Jn het ZUl I Afrl
kaantche TlJdacltrift-geen theologIsch tiJd
schrift, maar van zeer algemeenen aard en dat
met de theologlscho school te Stellonbosch ln
geeDeriel verhanJil'sta&t. kan Ik met aDders
verklaren dan UIt ZHGI mlDdtlre bekendheid
met het streven eD deo arbeId der Gereformeer
dt'n ltI dIt land DIt slechts ID het voorbIJgaan
Ir. afwRchtmg, dat uw oorrellpoodellt door
woordehJke aanhahng Uit de ZUtd Af71ka In nn
ook eens bewIjzen zal, wat hiJ miJ toedIcht
verblijf Ik

-Noord Álmnka heeft weder de koorts t I~
geen olle.zlekte waaraan een groot g( leelte Ier
bevolkill$' hJdt lIIM.r ecn goudkoorts (tn oud be
k nde "aarvan ree Is SI ruke IS In de eorste ge
schledboeken der wer&d Dat ZIJ oprueuw ID

heVlgen gm ~d ZICh vel'ioont 11 oet toege~chrevcn
worden !\an de volgende oorzaak Kort geleden
zIJn eemgu DllJnbouwkondigen lUt een Ier nuorde
l1Jke Staren aangekomen te Sitka de hoofdstad
van het territory Alasca het gebied mdt'rtlJd
overgenomen van Rusll\I1d Op hun togt door de
omstreken van Sltka ontdt'kten II!IJ ('emge IlUJlen
t{'n oosten van de hoofdstad goud m kwartsach
tigell bOdem dat zonder veel moélte kan worden
gewonnen NaauwehJIi:s had ZICh de marehIervall
verspreid of tallooze goudzoekers stroomd€n Ult
alle oorden der ~ erefl1lgde Statfn en ,ooral mt
Alasca zelf naar de meuwe velden waar t edd
metaal zoo ongeveer voor t opropt'n gereed ligt
De voornaamste handel¥tln te San FranCISco heo.
ben onverWlJld de handen IUt'tngeslagen en een
flmk besllllt genomen Er zullen, bekwame miJn
bouwklmdigen wordt'l1 UItgezonden om het
ganschc gebIed ten ZUldén vnn d~n 8t Eliasbcrg
naauw keung te onderzoeken Blijkt het dat de
nJkdom dt's bodems mi:lerdaad zuo groot 18 als
aanvankelijk wordt vennoed of althans gunstige
kansen voor explOltah~ aanbIedt dan zullen on
vt'rWlJld door die mgeDleurs de verelschte plannt'n
moeten worden mgediend om de goudvelden toe
gankeliJk te maken zoodat het verkeer tusschl'n
die streken t'n de hoofdStad gemakkelijk en veilig
ZIJ

NEDERLAND
(1an cm:;;!n Corruponchftt)

\ rEt>\ 8 de verJmzrngen - KERKELIJK
kl Zll gtn \OOr le Kerkelijke besturen-
E -~Ell.lGTE.'" J

• Dit lid lIen op lien enlre filet ID de &nndnard
WAllr t.et Z A T1Jdseimft geno~md "erd, het I orga ml

clw IrentMh"1 Vtm SteJlen60ech", doeb welke verjtl88lng
10 een dei ,olgeude nOlllmen tao d" Sttmdoard dOJr
d. redaeue" hepklldc-n."

dl Djlt! nn onee Afnkaners m~er en Illeer
el bijna el;cemeen Vf.8pr k" , ...sebre"", JA, jlilV
"or lt te en dl STANDARD BANK 118 dl ooderll'RDjl
ons L nd en Vdk Ilk '''jl dftt nou nOll SOv_ul
kaa Irp -er WI 011' 6engllnl! I{root resp.k bet
lens hulle u t1atllljl8 III prlVllt~ flea lseh-ppe
118 op pUQltek~ .erll1lleTln~. uog a tIJ i m..t
dIgit Id geranglChlk Id onder dl l\la8 "R on~
wo nhk noem OPRBGTII AF IIKANIUll! dat nog
'!'tul van huil" 8 bugl 8811008 hn wees en met
Standard Bank ksD handsl, waarwé bulle f
mIS "erk DID dl ond@rgang Tan biung' fatsoen
fsmihes J~ van ons Land en Volk te be'!'order,
mlb on '!'arklaarbear

I een IRI wel dit en n ander "eer Illtl! Inders
b~ as u '!'oorwendaol of rode, "&amID hij die Stall~
&I'd Dank dl Toorkenr g~ al IJd p6l'SOOalikke bé-
lange wat bIJ hulle op dl voorgrond Btaat W.
b.!takeD nou al dl mllOl prAat).s w&IIfUle bulle ~
dorlg 10 IlraRg "II lat hoor hoe hllrtehk hulle Dek
" ..na lIilé te werk tot b~Il en wel 'sar~ vaD ZUl.
Afriks P Waarhk aa ° II, dlln kan ou Vader haal
In dit geval dl boVIlIIStltallde tek8 tOfpas

Ouzo Heer het eenw""l jlel'!l Het 18 noodlAke-
!Ijk dat de ergarnl" n komen, doeh wee dien menaclj
do.n "eIken de ergolrma komt"l (Mattt 18 7).
DI toeetsnd van sake 18 8~odanlg dat meer II een
geyaar loop om hom III dit gna! le beiDOdIIl', en
IOwel dl S~aDdard BaDk M oek dl oDderlteuneN!'
daar'an te vloek I Elt: weet, elkeen aal lIJD eljl'&
pakkJ ter mark moet dra, en "eomRI g~roepe wordo
DIDpersooolIk oek VIIn syn "oorde '!'ennt"oordlD!!,
te dosn (Matt 12 36) Alaar toj!' 18 dIt nl D vree-
lehkke jledagte dat ID lema doorsaak 18 dllt dl Mam
des Ilseren gl!188ter word P (wIIO r I:l l~)

Ik het dilalItste tiJd meer M eene mIJ verbaas,
en mIJ diep verootwurchll gevoel van 11 t te vIn-
d n dat menae un '11'1ek dIt de IIl1ermlnste verWAg
het, oek ond~rst·uaerl II van dl Standard &nk
Name uI Ik me noem DIll, wie di acboen PM tr~k
dit mar lelts an

God verieV6 Jull~ geoadl"hk dl ml8iaad aD one
LaDd eli Volk

9JuhJ
WIJ mogen ons sedert de paar laatste weken

ID allllraangffll:l~mst Wlntel'W~er verheugen wel
zIJn de nat hten koud lIiaar 8 daags IS het
koesterend en verkwikken4. Van daag 18 het
zelh bUItenge'IVoon WlU'm voor den tIJd des Jaars
en WIJ kunnen dus spoedi~ een verandmng tt'
wachten wezen Mogten WIJ maar met oeruge
regenbuijen begiftigd wordan

Het NachtIlllw gIllteren gehonden werd door
eene talrijke merugte bwtenlieden bIJgewoond
Zaturdag nuddag waa er eene publieke vergade
nog ID het Hollandsche sohoollokaal om over
den bouweener weuwe scbool te. spreken Hoe
IJer geweDscht en noodzakelijk zulk lokaal ook
beschouwd werd besloot men de drukkende
tijden m aanmerking nemoads daannede nog
een waling te wachten om later weer eene verga.
denog te beleggen en verder het plan te bespre
ken Dc collecte bl) het Naehtmaal bedroeg .£22

De Afdeelmgs politie doet groote diensten
d.tge}IJb worden er dieven en schelmen binnen
gellragt die WIlJIneer er goone politie bestond
zeker een welvordiende straf louden ontkomen
Onze kleine gevangews 18 nu eivol ZlJnde er
II,Iet mmder dan 30 gevangenen WIJ hopen dat
hE>tParlement voor eene weuwe gevangen.u voor
dit dorp waarvoor zoo Ik geloof eene IIQm op de
begrootmg IS UItgetrokken tal stemmen en dat
eerlang de mlsdaillgers veiliger zullen bewaard
worden dan III den tegenwoordigen ellendigen en
onveiligen tronk

Onze Maaist~t heeft tegenwoordig ZlJne
handen vor Verscheidene Btruil!'vogelvederen
dieven waren verleden woek VQO.1 en oen Wlnke
lier die de vederen gekocht had Deze zaken
zullen voor het eerstkomend goregtshof behan-
deld worden

Et=- <====e:
PATRIOTCOI:rtESPON DENT' K

DE llRANKIIANDEL
A nu dm Redakteur van de ZUId Afrikaan
]tI Joheer I-Dil Volksraad VAnden OranJe VnJ8taat

'!'erdl"nt den dllnk 'I'Iln alle vrIenden der meD8cbbeld
voor de krachtdadIge "Ijle wMrop biJ den drankban
del meent te foulk,m De Raad kon ook l1I~t anders
hADd81~n daar hiJ luIke ven ekachr ften (Ileteekend
door 4 183 P raonen ""aronder eene mew>rle 'FlIn
361 nou "en) ter beperklOg VRn d...n drankb8Ddei ID
baDden aAd lJet 8preekt '!'eel voor de I~de
hJkbeld en godsdIenst der bswoner8 deler republiek
dit II) ern.tlg de drankllUlk I ebben 0pgefat en nu
verk!'ejlen hebben Wilt II] lOO vung ~gt!8rden IIf
scbllffing der bUItenksntIens en de beteug~llOg nn
d rall kve Ikoop op de dorpen De StAlIt &III door de
jlenoc:en Vol kU&IIdbesl uIten geene scbllde lIJden
mMr terwIjl de haodlllln sterk" drllnken veri wakt
en dus de gelden ,oor drllnklIeenhes mlnd~r ID de
achatkl8t vlo"IJen zulleD and8re bronneu dIe de In
kowlten VIIn den StllAt UItmaken rIjker wordsn en
minder geld 1111er benoojllld lIJn tot onderboud der
mlsdad gela dl~ meerendeels door deD drank In dé
Ilevanjlel 18sen kowen

MAllr IS bet llIet b·schamend dat de nog JeugdIge
Vr1J8111a!de oude Koloil. In fllle goede Illken en ook
10 deze 'OOrtutgS/lt En lullen de kolDOlsten nu
Olet elndellJk trachten te YE>rkTlJ~en wat de VriJ
abters 100 aegenllJk hl'bben l!'ewonn8D ~ Of IB hl~r
d. beperklnll flin deo drRDkbaDd~1 minder noodlg
dan In den VrIJsteRt ? EeD leder dIe met de Kolom8
en de IIIInjlrenzende Ilaturellen IRndeD bekend 18 zal
dit g~n8Z1 8 ontkennend beantwoorden le het geen
bewezen f"lt I Dg onillOg8 In een boofdartlkel nMr 110tM EdItor of /Je ZUId Af>lA:nan
&IInleldlDjl d ..r blaauwboekteralllgen In de ZUIl Af,,- Srn -1.n Het Vol~blnd between 2itb JAnuary
}>?an bsvproken dat de kllj]~rstamm8n onder bet lIod JOtb February l8~~ 18 a ebort serltt8 Jf leL&..!N!
KoloDlMI toel gt eDt!:l aan het afnemen lIJn door ODa most ImportRDt que8tlOn VIZ tbe b ... t method
den all~B verwaeatenden IDvloed vlln den brandewlJo oe ~fficlently Irrlgllttnll tb~ low Iylllll' or graIn gro,,-
KIlIgen onle boeren geen steen en b ... n over dl! on l~ l~nd8 OD~ach SIde ot OhpbllDtS RIver trom My,
geboorzaambeld lullj~ld eli dlefllcbllgbf'ld hunner t~ nllAfl8 of C anwJllIllm down to near Ellie E~
onderhooflgen ~n anderen die door den drank Illdus mU8 Kloor A d f these be read ....n CODjUnctioD 'WIth
vnor alle dlensteu eD werkz.ambeden DilbekwaAm tb~ lntereSlll1!l R~port 00 th!! 8Ublsct of Mr J A
wordel N"emt het geial, nIllle gruwehlke mIs BAIlour In the Pubhsbed Annual Report of the Hy.
daden met dllgehJks toe dIe alweder door dronkeD dl'Jlnl c li njllneer of the C lony for 1882 a IDOIt
schRp veroorlukt worden Kla~en "elgemeende en v",luable leas n mAl I tblnk b leArned
jletrouwe zendelIngen er met over da~ bUDne edele po To SUrnml\TIBe tbe subject one 8enes of letteN!
gmgAn ter bevordenog van godsdlenst ledel Jkbeld oVllr thA In tIltis H n Advooat"8 II 'y8tem of IrTlU.
en bPschavmg door bet misbrUIk VIID 8terken drank tlqn (I u datl u) hy means ot weIrs or dllms bUll,
verijdeld worden eli bet EVlln;eehe onvrucbtblar bhjft 10'0 tbe rI.er bed wltb partIal outletl! at tbe top-
In de bRrten dergenen dIe slaven van het drankge th$ other f\ e-n s of loch combined wltb .Iulce~
brUlk liJn equal w ben ful v open to tbe total volume of th"

!(unnen WIl dIe ons Cbnstenen noelDeD dez~D toe ntler nt a mRX mum helflbt IInd proVIding tor an
stand van laken IlInger aaDZleD en jleene po~wgen In entra ce 1 to the r ver for 8mall stOlaIIIers IInd t:4rrf
bet "erk stellen om eveD al. lullu! In den Vrijstaat eD 1nl( crnft
eene memgte IIndere Eur0ll"8cb,e landen 18geschIedt Th .. first metbod to tbe mind unaCCDstomed to deal
den drllDkdulvel te keeren en te beeTljdan eli dU3 "Itb abstract q usst ons IIppear8 SImple and efficIent,
onze MaatschappIJ vlln een kwud te bevrIjden dRt ths 8ec nd m'}re complH and not 80 eaaJly gruped
haar ondergang met raascbe scbreden doet te gemDat RS' nt'C@1!sty

gaan 0e CArefully readwg p&ragrllpba 2 4 7 lI, and 16
Alleen UIt eeD mS/ltschllppelIjk oog pu lt beZleD 18 of tbe R~port qaoted above lt IS seen that exceptlon-

de drankbe8trlJdlng aller noodlllkeh kst en u lOdlfl I ally bl~h Boods hllve occurred lit 8t11ted Intef\Als aDd
Hoe,eel verhelen "orden onzon boeren Dlet ~rvk that the recurrence ot 8ucb floods at a time "hen
kend door drankluetlge dIenaars dl~ hunDe meester! eee9 hM béel 80wn bas b en the c\use of the entl~
meer schilde dan ,00rdeellUlnbreng~n en de boerdenJ or punlll deatructJon ot tbe youojl erope These being
meer en meer dosn achterUIt j!'ann Hoeveel scbllde the sf le res urC!l8 of a nearly stauln!'" race ot tarmeN!
berokkenen ook biJ Dna de bUItenklInt ~ns WAArde lt IS greatly to b@dealrEld that no Couoteoance WIll
IDboorhngen gereedehJk een markt nndsn voor de be 1I'1V~n to ft y system of lmgatlDg thll dll~r1Ct,
van hunue h~eren en meesters jls8tolen goederen wblCh Cllnnot be d"m DstrBted I 118modul to be 10

Deze week WASer Dog Il mIjne ,,00np1Mt8 lulk eene thorou!,"bly e lntrollab e ru to eneure tbe managemen~
11\IIk voor den plaals"hJken magl8trAat wat\r een of nver, e~pable ID a fiood of a verl.lcel nee of 23
bUltenwlnkeher nn eentge Inhoorhnj!'en "oonachllg feet.
op eene plMts geen hllif ullr van ZIJI'I "mkeI vsr The Ii...t or weil metbod b88 tbe ment of 8tmpltCl-
wIJd erd eeoe menurte geroof Je 8trUI8Vogelvederen ty "nd apparently 8mAIl COBt the seeond "hleh pro-
voor een ap\>el en een el ~ekocbt had Zulke &likeD vldé8 for looks Rnd tbe DaVlgatloD of the ruer "e
gebeuren bijna dagehJk8 hoewel II) nIet ftltlJd ont WIll fl88ume to be neATly tbree times M costlyand
dekt worden eDdtavour to sbow th~t no rell80nRble douht ean be

Denk dMrblJ afln het ledelIJk kwsad dat door den entelouned liS to lt. CApI!bdlly of dl'l'ertlng t. Ita
dral k verooulLlIkt "ordt en de treunge vrucbten 1-f!'ltimRt {S 8 tbe rt ver flowwg throUjlb the best
dIe hl) voor besehaVlng en jlodsdl"nst afwerpt en Rls lI'rRHl prudac ng AreR of thiS Important and ICOrtMlng
weldenkende men!Cheo zullen WIJ ons verpl gt Il!! Colony
vopl.n met alle on8 te dIenst staande en jleoorlocfde 1 rbe lDethod lid pted ahould m.et (8.8 far II caD
mIddelen het drankgebruIk te bestrijden en de dron be !leen) all uqulremeDtI! IIl1d be ~qual to tborougbly
kenacbap tegpn tR gaan denl ping tbe natural r860urcet of thle wonderful

Een dier mIddelen le dat WIJ het PArlement be rejllon
etormen met verzoekscbrlften ter beperklDjl' van den 2 IL ehonld to IOms fxlent dl8r8g~rd ongltl&l out-
drankhandel eD beter toelIgt op de dral kplaateen, lAy 10 vIew of the Rbe lutely certaIn returna aDd be
en "at dIe meer II] carefully plllnned tor tbe weiflIre of the Colony In

Laten er zulk~ verzoekscbnften op!{elteld en epoe the futuré
dIg overal ter teekemng worden rondl!'ez)1 den en The systam of "elrs 91' 11 lit tbe moet ellSure 1000.
kiln bet liJn, nog lO d~ tel!:eow(j()rdljle zIttIng van on8 daop t.o a!! extent I Il t d by tbelT IDfXlmUID height,
Parlement worden Injl'ezo deo lllAt ons opwakeu tolally d ..rej!'nrdl ~ uJttlnor IIduntftflf8 IInd may, ill
tot onze dure verplljl'tJog het geldt e·ne leven "III be !leen plll'l!....rnpl S 4 and 7 ot tbe Heport, be
kwe8he vlln on8 yolk en de maatI>ChRppel Jke en dl811t rou t tI" cult Ht n of the watered area
!,"eeetehJke beboudeOls vlln du zendeD en llendulZen '1Jetbod by rne~ 8 of loek! wtll proTld~ for all co!!-
den In den lande \\ at onl~ bllod knn doen ter dlllQnA af rHn II d adm t of tbe passAj!'8 of v_la
wem Il' 'an b~t bt>8tlUlnde net'8elIJke kWllad Inat ot slImcl nt t Rile t the beRrt of the gralo grow
018 bet doen met al onze wllgt eD onze G d Wltlns lOf!'al8Lr c 8 h comp rnt ve ~8tl IlRte of the outllly
"erk WIJ doen lal Dille polllD!olen zegenen I f r Qb~ t" &y8t<oms nH, Rccordl Il to tbe Heport

G J 'VILLKMSKN quoQ>d b. tak.n t mea fllr wel R provldlnjl only
Zerdehng der Ned Go;r nerk fur mundRl1 n w h R certa uty of dUllII!tar dUTIng

hellV)" floods £H OU and fur tbe colDpl.te 'Y8temVolkIblad Gla(lff Rem~tler en aDdere IlolIRndlche adHlCllted by CaptRIR 8pandllw £12 000, and lt
bladen "orden vTldndeh)k ver.ocht dit etuk over te must be e be url! I tbRt lI\rjle lIB tblS lum may ap-

Demen Paar. lt 18 ny J:20 (J()() more thlln tbc IInlll annually
epent by tbe C Illny on Ibs purcbll8e of C6reslll, whicll

BESPROEIJI~G IN DE VALLEI VAN aLI under the Sp\ndow system can be .grown at our OWD
FANTSRIVIER doors..

Tbe subJ~ct IS far too Imp rbn! to be dealt "I th
In tl:& hooItIt I a I.tter of reasonable I.n~h, &Dd
In Raklng your permll!8lOD to allo" me to
uturll to tb.. lubJect at RO early date I mUllt
Hpr ..es the bop" that DO lejl IllIhon ,,!II take
place UDtll a complete lovesllgatloo of the com-
parattye ad VanUjle8 of tbe t"o 8ymlDl haa
been mlld~ and tbat tbe good !lense of the legu-
Ift10ra of thIS Col ny wtll.,entaally ClllISe the adop-
tIOn of that 8ch.m~ wh ch f'll y tned cannot f&ll
to be produCIl ve of more r III Adrll:ltage thAn a fiod
of .unlero 18 ore In tb~ b d of the n ver lteelf

I am Su,
1our ob~dlent servaDt

ENGINIIIJL

lWIl STELLEN ONS NIET VERANTWOORDELIJK VOO:a
DE GEVOELENS ONZIUl CORRESPONDENTEN

INGEZONDEN STUKKEN XlT.NNENNLiT TERUG OB-
EISOHT WORDEN -RED J

DE HEER \\ nr NSCU }< N lig PIQUETDERG-
SCIJJ KIEZI'RB

Plquetb~rll fI J ahJ 1883
if an dm Redakt~ul van de ZUICI-t(nkaan"

MIjnheer I-ZIII de heer Wrenech nu Olet 100 veel
limbi tIe beZItten lIJn kop en poo~Je. In II)n dop te
trtlkken 1 Wilt mankeert d~u mRQ P \\ at hl] loekt
kali hiJ te Plpatltberg Illet kTlJgen, 1l1llllehJk liJD
goeden nallm lJe Plqueth'lrg@cbe klesere ,,!lIen een
mlln bebben waarop III trotsch kUDDeD zIJn IhJ
&al ODI een groot pIeUIer doen Ileh nu ahI te houden
en ODI nIét nleer pla!l'en Arme Wrellseh, oude
vnend I lees A,gI4l, Volklbitrd enl

KIlIZlIR

EEN nnANDEWIJNFAnRIEK IN DE TUi\NS
VAAL

Aan dMi R6dakt~ur
MIjnheer --Zoo 18 dan de eereu z~geD die het

fahnekawel.n aRa de Transvalli 1D0et brengen een
O'frvlOlld van bet dooJehJk vuur"ater, Brllnde"IJn

Dil heer Nellmllplul glUlt zul\ een f"brlek op
rlgl~l1 tejle!) een kOllte van olDt~nt £6) 0 JO En
dIl Hoog gdele Pr~lIdent Krug ..r JUlcb. luIk eene
ondernemIng toe' IJeet& de god vreuende Oom Paul
"el bedacht Wilt hIJ deed en welke vrucbten dat
tftbnek 1111 afwerpen '!'oor het lAnd dat met het bloed
IIJnl'r ID"onera IS gekoebt ? Z Jn er OIet andere,
nuttiger takken vaa IlIJverheld wl)armede men kOll
bellonnen hebb n ,

Lut de Transvaalecbe Valkarftlld Ilcb slvrallen
WRt IQ du~ t t behoud VAli bet land kan gtlJaan
"orden, al heett het kwaad reeda te diep "ort el ge
SChotelI

Ik ben enl

Kaapkolollle Il J uhJ 188.'l

IRRIG \ J ION OLIPHANTS RIVER' ALLEY,

Ik heb de eer te I JU
1 EN vaIEND VAN TRAN8VAAL

DE 'OAPI OF GOOD HOPE BANK" TE
GRAAFF HEINET VAN nL:\.AM GEZUIVERD
A an den Redakteur van d~ , ZUil Afnkaan "

MIjnheer -M@t betrekktng tot mIjnen blief van
den 13 J UOlJ II III den Graat! &metter dIe giJ op
miJn verzoek hebt o,erllenomen omtrent bet mllVer
stand dllt er plaats ge'!'onden beeft tlUl8Chen de Kallp
de Goed" Hoop Banlr en mIJIelfel , w.nscb Ik hIer
mede te kennen te geven dllt de Illak 'olkomen &IIn
mIJ IS 0p,lZ'ebelderd, en dRt Ik dUB de DirectIe vnj
spreek van allen bl&llm, en ook den beetlerder ,an den
GrAaff. Reinetacben Tak, omd8t hIJ Ifebandeld beeft
onder oD,ermlJdehJke olDstandlgh ..deQ door een start
jleval '!'erooraaakt en Ik erkeD dat hl) per800nhJk miJ
alto~s vriendelIjk behandeld hel'tt

En dMr Ik In het geheurde geval miJD rekemnjl'
nMr de Standard Bank jletran8porteerd beb, 100 beb
Ik nu vrede met dIé ophelderlog, en beb bealoten In

het ,ervolg "eer met de KRap de Goede Hoop Bank
te hllndel~n

Ik ben enl

GraatrRelDet 5 JulIJ 1883
C G JOUDKRT

DE HOFMEYRS

De Z lid Afrikaan
MIJnheer,-Vergun mIJ eenige aanm.,.lcino".n

maken OYer bpt schrijven Vlln D S ID uwe
van JuhJ 7 'VRt de oude jZ'e8chled~018 van
1200 JAren jleleden over, de Hotmeyr!! en Franken
Illnd betreft ale betl "aar IS dan atrekt het de
bedendllagsche fam1lle Hotmeyr te meer tot eer
wllnt dan liJn II) JUISt wat 21J behooren te lIJn 00
dernemende, doordnngende doordfl)'ende kInderen
der kinderen van bun geelacbt WI~ moet heer
schen I of he ver "le muet regeren' De lUIJe, be-
bekrompent', vreemde scburk of de oude, ltaande
famIlie vaD num all Hofmeyr ~ Als leIDand
van zulk eeD fllmllte een ml.~llIg begMt, geet het
h"m onder vier O<lgen ot In de couraDt of let hem
lilt, mllAr I!tl1at aan IIJn6 ZIJde, steun hem lila
hl) dH re!'"te hJn boudt \\ lit WR8 P~al Kroger en
wIe Plet J ubert ook mannen VIII d,," ouden tIJd
lonen 'fIlU bun udera vaderen HRddell hun Tranl!-
raal~che Vrienden ben DlOlt bl)gestH.RM en jZ'fsteund
ellln waren II) heden uo!!, 0 der het v"rmt!t~le Juk d.r
dlenltbftarheld 1< t!N!t !.ret vol k ve e~119d en dan
Illter groote dl,.-en ~tldAan lIet ust dQor hellwRlIrd
mRnr door eendrllfll WRr t dIt WAAkt mA/.(t Stel
Hofm~yr op den Rchtel)..'1'll d ferhILn !{ruger en
Joubert v~rdllJf Jan n H.nd ged I3Mutohlnd aan
de RIJk8regerlll>; teru! 0 dH8teu I de Standard
.Bank klei JlDjlOe8 Tan h ..t eerste wIlter voor b ..t
}'ltrlement Eerst dlln ~ewl8 komt alle8 In ZUId
Atrlka r~gt dIt Is de taai van meer dRn een

EEN VLAGGKBIRallR

AFRIKANERS

" De ~tam IS Jacobs ati'm mMr
de handen ZIJn 1 laue baDd~n

(GeD '.tT :;12)
¥ \\ I\8.rde heer I~"dllktenr -I )Rt bovenstaande teke
[!let reg kan tOl'gepas 91' )rde op digene Ol der onle
Afnkanerre wat gedung dl mood fol het van lIol
liDS moet jlehJke regte m!!t 1 ngela", t~rwIJI, alB JIJ
ID bulle bUie kom en bulle ,erder ID bulle haDdfl
en wandel gilde siMt SUlt hoe dat bulle toj!' nog
mllr altIjd n eterke yoorl ffde tIr Engelt o'JMlnbaar
en dit, In eo ,eule gevalle, alleen omclat dIt op n
maOler hulle elg" belRng jleldt, dl voorkeur gé, 18
v8ula) reeds COPgem@rk,[!lllar word tog nog al te
mID erk~n

Dat dl tl'ka verder op honderde Toorbeelde In ons
dagehJke lewe Dek met volle reg kan toegl'JlftI
worde, word Dek aeker nl betWIS DI-pet mar, JIJ
moet DI op dl man III neer kom DI Ql perswnhk
"ord nl (2 Sam 1') ~)

Mar, "aarde E ..htaur I waar Ik op dl oOjlenbhk
Tooral dl oog op het 18 dat nou In n tIJd dat
lryua elkeeo met dl handa III dIe hara Ilt, en met dl
groePte beaorghlld dl to.kolll8 uwet 1 ID u uJd dat

Aan den Rtodaktffil 0011 le ZUId Afl'lkaml
l\hlnhe r -In bet 1 oIklblnd IS tuspcben '>i J8uua

nJ en 20 FebruarIJ 1883 een korte h,eks 'an brieven
'!'el'l!Chenen over een zeer bt>lAnflllJke k"~stle r:
hoe men het beet het lall'e koorndragende land aan
belde lijden van Oh/antl!r VIer VR~ li-il het dorp Cillo
"Illlam tot naar ElSIe Erasmus Kloof kaD be-
IprOfl]en I'n II'Mt men die bne"en In verband met
bet belanjlflJke rappnrt '!'Iln den beH J A Ballour
ID dat vlln de!! WAterbou wkun jl!!'fn logenleur
lledrukt, drm kan men geloof Ik bIer een leer
n uttJge les UIt leeren

Om bet onderwerp ID korta woorden lam en tI'
vatten etln reeks brieven, geteekend H B stRst
een etelsel van beeproelJlDll' of overstroomlIlg v or I
door mIddel van dammen In het b.d der nner IIIIn Capt' Col n,
gelejld, met gedeeltelIjke uitwateringen bo,enl\lln _ ~_========
het andere pen reeks schut en doorlaatslmzen lI'eltJk EEl' K \:-Ó TrE:-ó HOlÏ)~ ER IR bUlt"n do<lr et'D dien.
ale II] geheel open zIJn m~t de 'I'o)le watermRMII d(>r II. 11illen8t verklc-<..'(}er door .pn '1\ prkeliJ
van het water ala de rivIer hMr grootste h agte b""ft ken kIlill om pr g bvlrxn op het vprkoopen van
bereIkt, eo 10Tltende voor de mogeh kheld om kleln~ dranll< na slwting'!'t1Jd lwtmp m tot £10 boete
8toombooten e. andere naztulgen de n Vler bInDen -v roordét 11 ZIJ h ...t M r) Mallen t'D heeft ~
te Iateo I lllltOO &mO(! Hotel III llarring'Wnstraa.t
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