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Kostbaar Vastgoed.
In den ln80lventen Boedel VaD BER.

TROLD B.. C" von OOJlIARUS, un
JIIalmesbury . ---

!
Op Maandag, 23 Jlllij &anal,

ZULLEN opgemelde Ossen publiek v~kocbt
worden aan KLAPMUTS STATIE. Zij

lullen zeker present zijn. •
M. v. D, SPUIJ, 8,en.

Paarl, 16 Julij, 1883. ,

.I. S. MARAIS, & Go., Af8Iag~rs.

College enSchool
TEN 12 URE 'S MIDDAGS,

; In de zaal der Maateehappij, met het doel
om eell Rekening en Staat van de aangelegen.
heden !lD zaken der Maateehappii, gemaakt tot
~1 MeI 1883, te outvangen ; om drie Direk-
~ren te kiesen in de plaatll Tan de aAredelul ..
,u.ook voor de aaDstelhng van twee Auditeuren,
en voor andere Algemeene Zaken.

Overeenkomstig de voonlOllrif\eu 'V1IPOII de akte
lV~ Overeenkomst der Maataohappij, cullen de
Pire~~ren. tot 3 uur op Din8'Bdag, 10 JI1lij.
bomlnaties IDwacbten om de Vakature aan te
rullen veroorzaakt door het bij beurtwiNeliDl
~reden van de volgende Direkteuren, Dame-
li~k:-De Heeren ARDI!:RNI,MURI80!C on KutTlL,
Ibe alle herkiesbaar zijn.

Op laat der Direktie,
J. C. GlE,

Secretaria •

;~c ::',oomboulruaatachappij Jf UNION"
(BE1'IRI'T ).

De 'toomhooten deeer Maat!chappij veRrel.
(Jn van Kaapeta" naar

ENGELAND,
v,a MAD}<;lRA, om den anderen DINGSlJAG
te ST. HELl<.:NA en ASCENSION aanleg:
.ceDOe op bepaalde tn88Qbef\Ciijden.

0111 de VEJ:t;RTIEN DAGEN een EXTRA
BOOT tn.chen de Jrfailbooten in, die Passagiers
yorToeri nM!' ENGEL~NU, llAM.BURG en
ANl:WIBe_ ..... ~ Pnjsell.
M.lILBOOTEN. BX'1'RA BOO'1'BN.

M~XICAN, 17 J~.lij. !ANGLIAN, 19 Julij.
Tt:O.tAN, :n Julij, ARAB, ss Julij.
TARTAK,14 August. NUBl.\N, 22 Aug.
ATHENIA'S,28 Aug.:
SPARTAN, 11 Sept ..

U \ H Uil, hrsTH HEI\S I';~ ~ \TU,
\' ertrekkon zij W EKE.LIJKS, na aankomst

v IlJ iedere Stoomboot vali Engeland,
Hetonrkaartjes 1'I'0rdtln uitgereikt tegen ver.

muiderde Prijzen.\. cx:r.v r:'!cbt of Passag:doe men aanzoek bij
de "Illlon Maatscbappij.

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

UJI

De K.aa.p de Goede HdOp.
BElUG! AAN LEDEN.

DE Onder~teekendeB, gezamenlijko Cnra'
. toren In bovengemelden Boedel, cullen

publielr doen 'ferkoopen

Op Donderdag, 19 Julij as",
~EKU ~, ~e'het daaropstaand WOOD-

ha, gelegen. In dit Dorp, tegenover de publieke
KantoreD en In de onmiddellijke nabijheid van
de Marktplaats.

Dit e.igen.dom ia een der verkieselijkste voor
een becightndatand dat te verkrijgen is. Het
Woo~buis onlangs eerst gebouwd,onder IJzeren
Dak 18 nes en geriefelijk ingerigt, sijnde het
voorste gedeelte, front makende aan de straat
onlacgs door den Insolvent, tegen groote on~
kosten, veranderd in een ruim Handelahuia
met groote Gluen Veasters, en alle benoodigd,
heden.

V.lRDU:
Toonbanken, Rakken, Glazen Kasten en

andere toebehooren, '

BO.US: BO.US: %

De Verkooping begil~t te Il ure preciu.
W. A. CURREY,
A. G, WATERMEIJER,

Gezamenlijke Cnratoren.
Malmesbury, 30 Junij 1888.
J. W.MOORREES, Jr., & Co• .Afslagers. UN

lIASSAGIERS.

TE

STELLENBOSCH.

I)BSCHOOL WORDT HEROPEND< DEN
2~TEN JUL IJ, EN DE COLLEGE-

KLASSEN DEN 31s1EN AANSTAANDE.
Op Iset van den Raad,

J. H. NEETHLING.----------------
Zuid Arl'ikaollscb iUbcnreum.

Koopt

:Jooper van Struisvedereo,
Bormesters Cbambers, Adderleystraat,

KAAPSrl'AD,
het geheele jaar door en geeft de . hoo=ste

Marktpri izen.DE VOLGENDE SESSIE sal aanvangen
op MAANDAG, 23 JULIJ A.S. De

Senaat zal dien morgen bijeenkomen ten half
10 ure, om Studeuten in te schrijven.

H . .M. FOOT.
Secretaris van deu Seaaat.

K910nialQ Weeskamer .1. en .Trust-lYIaat~chappij.
KENNISGEVING

AFDEELINGSRAAD VERI(OOPINGPUBLIEI(E.VER SCHEEPERS. Kaapeta., 21 Junij ]883.'VAN
\flAN DE,

BEKENDMAKINGMALMESBURY Kostbare
HIERMEDE GESCHIEDT KENNIS·

GEVING dat de Afdeelingsma~ van K ...
Malmesbury TENDERS verzoekt voorl het 8eIJe'D,
repareren van het volgende stuk W eg~ nu-
melijk :-

Van een punt nabij waar de Weg n£(lI'aait
naar" Twee kuil," de Plaats van Mej. Louw,
naar Hop-field, omtrent 30 mijlen. .

Die een Tender inzendt gelieve zoo goed
te zijn een Prijs voor de Reparaties, en. ook
een Prijs voor het beleggen met Gruis] per
vierkante yard, voor een tijdperk vaoi een
eo een van twee jaren i alsook twee 1vol_
doeode borgen voor het behoor lijk volbren-
gen van hes kontrakt te noemen.

Tenders moeton worden ingezonden -yóór
of op den 4den AUGUSTUS AANST.~ ge·
rigt aan den Secretaris, ou geëndosseerd op
den omslag "TENDI'R VOORREPARATIES VAN

DEN HOPE'lIELDSCHEN \VEG."
De Laagste of eenige andere Tender niet

noodzakelijk aangenomen.
Op last

J. F. FOULKES,:
'-' JSecretaris,

Kantoor van den AfJeelingsraad,
Malmesbury, 7 Jnlij 1883.

10 April 1883.

H IEJUIEDF. geschiedt kenllisgevi~g dat op
en na deu IG,!en dezer, alle Vrachten

Teor Kustbaveua in Kontanten moeten betaald
"orde!: bi i uflevering vau do " Bills uf Ladiuq"
(C ogn OfI8e me Il ten).

THOS. E. FULLER, Alge·
meen Bestierder voor Zuid
Afrika van oe 8.S. Maat.
schappij .. Union" (Be,
perkt).

cc Nooijensfontein,"
Boerderijgereedschap, MALMESBURY

EXECUTEURSKAME&.
,

[. )'h: Ondergeteekende zal TEGEN den Ua_
JULIJ, VIER LEDIGE OVERDEKTK

WAGENS van BEAUFORT WEST Da&I' de
~~SV .AAL over KIMBERLEY sendea, en
ta bereid PlUlllagiers op te nemen voor de Trens-
VaaJ en tUll8Cbenplaateen tegen zeer BILLU1tB
p'RIJZEN.
'Men melde sich om inlichtingen sp.....A:n au
bij : -~

J. A. PEROLD,
Noorder PIUll'L

ENZ., ENZ., ENZ.,

TE " KUILSRIVIER." In den Insolventen Boedel van JOHANNES
NICOLAAS HAMMAN,van ol Remhoogte:
Afdeeling Piquetberg.

Kaaptltad,
5 Juli] 1883.

In den Insolventen Boedel van PHILIPPUS ALBERT'US
MIJBURGH BRINK, van Kuilsrivier.

Paarl, 9 J Il-lij 1883.

NAAR ENGELAND via MADEIRA.,-... I)1-; Kon -. Maalstoomboot:: 1~'.·-~,"~ ;, :H E X I CAN, W: C.
__\...1, ..........~ CRLTCHLET,H.. N. R., Gezag-

, .'I'! .~" .• : voerder, ui IlIs boven ver-
trekken op Din,ads!l, 17 dezer, ten 4 ure n.m.
Pss-agiera jlP!ievell aau boord te gaan aan de
Of'8tklllli. A Ifred pok, niet later dan 3 nur n.m

Voor Vracbt of P~sfllge doe men aansoek
bij de 8toolT1bootmoat~ch"pri.i •. {'nion".

Naar Mosselbaai, Port l:lizabeth, Kowie
Oost Londen en Natal.

[)
E Kon. Maalstoomhoot,

.TARTAH., H. DE LA COOR
TRAHR~, Gezagv~rdpr, van

ge ntwerp"n met Vracht en Passa-
gie ... omtrent den 19Jen dezer verwacbt, z&1
als buTen vertrekken na ontlaating harer Kaap-
• t&dllCbe lading.

Voor Vracht of PaS88.l(e doe men AAnzoek bij
de Stocmbooereeaeacbappij lO Union."

BIJ gelegenheid van de Verkooping in den
Insolventen Boedel VBn B. R. C. TON

DOHARU8op

Donderdag, 19 Julij a.a,
Zal de Ondergeteekende doen opveilen sekere

LEVENSPOLIS, No. 4,390, in de "MUTUAL
Lln ASSURANCESOCIETY" Voor £500, op het
leven van den ID801vent.

A. G. WATERMEYER,
Eeuig Carator.

Malmesbury, 30 Junij 1~83.

----------- ~------ __ .

OP VRIJDAG, 20 11a.ms Hoestpillen
E·E~ uitstekend geneeamiddel 'fOOI'Roe.i.
. V erkoadbeid, Inftuenr.a, enz., en •.

ZAL VERKOCHT WORDEN OP DE PLEK,

OE Plaats NOOIJENSFONTEIN, te Knilsrivier. vermaard ala eea uitatekex:de
. Melkerij en Aardappelenplaats en als zoodanig niet door eene andere in de

Buurt te worden overtroffen. Zij is groot omtrent 2GO Morgen.. . GETUIG80HRIFT.

Bovenstaande zal verkocht worden
, '

in 4 of meer perceelen om ~Koopers te
•geneven.

LOSSE GOEDEREN, LEVENDE DAVE,

.&an den Beer EUK, Apotbeker, enl.
Waarde Heer.-Ik heb meer nut van uwe

Hoestpil~en gehad, vornamelijk 's nschta, daD
v~n eemg andere medicijn die ik gebruilr:~
heb. Ik beschou w ee voortI'fft'elijlr: te zijn.

ALEXANDER IRWIN.

GOUVERNEMEN WT, No. 6.H, 1883 .
Kantoor van 'hesaurier der Kolonie,

1lstad, Kaap de Goede Hoop,
19 Juni], 1883.

s VOOR GOUVERNEMENT::; HF·
KTEN ONDER DE VOORSCHRIF •

TEN VAN DE KAAP DE GOEDE HOOP
ALGEMEENE LR'ENINGSWET, 1881.

DE Regering van de Kolonie van de Kaap
de Goede Hoop ,..al tenders inwachten

tot niet later dan 12 uur 's middags op Woens·
dag, den 18den Julij 1883, voor Gouvernementll
Effekten, te worden uitgereikt krachtens de
voorschriften van de Wetten NOlI.17 en 19 vali.
1881, genaamd respectievelijk:-
"De Kowie Haven Leening-Wet 1881 £40,000
"De Telegraaf Leening- Wet, 1881 £50,858

S. TWYCROSS
GEWEZ&'I' REKElo."MEESTER IN DE K.uP

seRE HA.J.'I'DELSBANK), ,

Audita u va n de Kaap de Go~de
Hoop Spaarbank en Stellenbos-
sche Districts Bank (Bepekt)

ENZ •
Prijs la. Gd. per Doosje. J'ranco per POR

voor iO poatlegela .
ELAM, Dokapotbeek,

Wate!'D.nW ....

Naar Port Natal,-Moaselbaai, Port Eliza-
beth en OOIt Londen aandoende slechts
om Passagiers en de mAils te landen.

",'i DE Kou. Maalstoomboot
~ DANUBE, C. M. HEr.

wORTH,Gezagvoerder, sal als
boven vertrekken zoo spoedig

lIlogelijk na aAnkomst vau de K. M. S. TARTER
van Engelal1d.

Voor Vracbt of Pn8S11~e vl'rvOf'ge men zicb
bij de Stoombootmaatschappij" Union."

Naar Engeland en Antwerp~n- vlaMad-ira.

I)E KOD. Mad8t()()mboot
ANGLIAN, J. M().R'fON,

Gezagvoerder, zal als boven
vertrekken op Donderdag,

Hl dezer, ten J 2 uur 'I! middags, Passegiers
gelieven aan boord te gaan in het Alfred Dok,
niet later dan Il uur 's voormiddags.

Voor VracM of PAssage doe men aanr.oek bij
de Stoombootmaat,schappij .• Union."

1 Wagen, 1 'Kepkan, lOpen Kar, 1 stel Tuigen, 1 stel Jukken COllipleet, 2 Ploe-
gen, Ksfmsobine, Manden, Schoppen, Vorken, eene hoeveelheid Zaad Aardappelen,
5 uitmuntende V~rzen, 1 Bul, 2 Merries met Veulens, enz., enz., enz.

WESTELIJKE PROVINCIE

ADMINISTRATIE i TRUSTlW.TSCHA.PnJ
, (B E P .IJl lt T).

frl"koopiug te beginnen ten Il ure.,

A ltdit~ert en ll:aakt Boeken en m~~e-
mngen op.

Collecteert Rente en Rekeningen.
Neqotieert Leeningen.
Koopt en Verkoopt Aandeeien. .
Huis-, Huur en Algemeen Agent.:

J. J. HOF.MEIJR,
G. W. STEIJTLER. } Curatoren Totale Bom aan Tender onderY'orpea £94,358

interest te dragen tegen den koers van vijf
ponden (£5) per cent. per jaar, beta.alhaar balf
jaarlijks, op den 15 jen April en l5den Ootober
in elk jaar, aan de Thesaurie te Kaapstad. De
interest, te worden gebragt op de rekening der
Algemeene Inkomsten van de Kolonie, zal op-
loopen op de bedragen der geaccepteerde Ten-
ders van af den dag of dagen I'UAI'OP zij aan de
Thesaurie of het Kantoor van een Cirielen
Commissaris worden inbetaald.

Zij die Tenders inzenden moeten in hUIlDe
Tenders specificeren ;-

1. Het bedrag der effekten waarvoor ge-
tenderd wordt, voluit geschreven en in
cijfers.

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

3. Den datum waarop zij aanbieden bet
bedrag van bun Tenders in te betalen,
of de dagen waarop zij aanbieden het-
zelve bij wijze van paaijen in te betalen.

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

De Tenders te worden gerigt aau deu Con-
troleur eu Auditeur-Generaal, en gemerkt op
den omaleg "Tender voor Gouvernementa
Effekten " en elke Ten :ier moet bevatten den
vollen voornaam en de van, zoowel als het
adres, van den persoon die den Tender inzendt,
en moet zijn geteekend door den inzender of
diens beboorlijk aangestelden Agent of Agenten.

De Regering behoudt sich het ragt om
eenigen tender in sijn geheel of gedeeltelijk
aan te nemen of af te wijzen.

C. W. BUTTON,
Thesaurier der Kolonie.

Vel'kooplA&...1Ul ~&aI'.e .. IKall-
esela, aoenerlJlel'e.ua ... ,
eDS·

In den Inaolventen Boedel nn DIRK JOI&lI-
)JU KOTZR, GnT ZN., vaD Kliphe.reJ
Kaapsche Afdeeliog, Landbouwer. '

ZAL WORDEN VERKOCHT

UN KET
8poorwegstatwIl Klipl~1lVel,

Qp Donderdag, 19 dezer,
TEN 10 URE 'S MORGENS,
8 Trekpaarden,
2 Trekezels,
8 Ploegen,
1 Egge,
1 WageD,
I Kapkar,
1 Stel Tuigen voor 8 Paerden,

Do. voor 2 Paarden,
1 KafBniider,
1 Lot Zeisen,

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

N.B.-De Verkoopini van des Insommte
Aandeel in de Staande OOg!!tle!ual
later bekend gesteld worden.

J. J. D. BUYSKEB,
Eenig CUl'8tor,

Kantoor van de Maatschappij, hoek der
W,a1e- en der Nienwe-straat,

Kaapstad, I Julij 1&:18.

Dt Heeren J. J.:Uof'meyr& Zoon,Afal&ten.

EBNB IONGB DAItI, goed op de hoogte
. van. de "4th Standard of Eduo.tion,"

met bnRJS van ~e gronden der Muziek eo de
~blla~dscbe spraakkunlIt, vaD goeden en KOda-
dltnmgen huiee, behoorende tot ooze Holland.
&cbe G~. Ker~, wenscbt l'icb geplaat8t titt.ïOll
ala A8II18tente In eene 2de KJaue SchoOl. oC ala
Hoofdonderwijzeres iu eene 3de KiaaM Gou-
TehlomeDta School ergens iD de Kolonie. Men
doe ten spOOdigwte aanzoek bi~

F. N. SCBONKEN,
Vredenburg, ali. Yalm8llburr.-

GebouW der Kamer, No. 3 Kerkplein,
Kaapstad, 11 J ulij 1883.

PUBLIEKE VERGADERING.Burmester's Chambers
ADDERLEYSTRAAT.

-~

KENNISGEVING.
OP ZATURDAG, den 21sten JULIJ,DE HEEREN JOHAN JANSEN EN Po.,

Makelaars en AlgerileClIe Agenten alhier,
hebben hun Kantoren overgebragt naar i liet
llietHOe Gebouie van de

Standard Bank, Ingang Darlingstraat
Koopwaren}
Aalldeelen Gekocht en Verkocht.
Vastgoed
GelJen belegd
Schepenhmnisscll aangegaan.
Wijnboeren, Distillateurs en anderen, ! die

Brandewijn, Spiritus, Wijnen of Vruchten te
koop hebben, zullen wel doen, alsvorens bun
waar va.n de hand to zetten, zich te vervoegen
bij .

JOHAN JANSEN· & Co.
Makelaars en Genorale Agenten. SCHOOL VOOR JONGE DOCHTERS.

zAL Elt TEN HUIZE VAN DEN HEER FILMALT~~R,

TE SOMERSET WEST STRAND,-lUID-AFRIKAA~SCHE~O~INKLIJKE MAILDIENST. Eene Publieke Vergadering worden gehouden, ten einde de ~'VILLAGE
MANAGEMENT ACT" te bespreken. '

Belangstellenden worden uitdrukkelijk verzocht deze Vergadering te
komen bezoeken.

De " CaJltleMail Packets" MtJ.atschappij.

DE ~toombooten dezer Linie vertrekken van
Kaaf"ltad nl\ar Londen om den anderen

Dingt!dag, Ti" Madeira en Plymouth, te
BiDt Helet. en Aacencion aanleggende op
bepaalde tusscbentijden.
Juli- 10.-GRANTVLLY CASTLE, Kapt. C.

. H. YOUNG.
" 24.-DRU.MMONO CASTLE, Kapt. J.

D.JuniEs, RN.R
Aug. 7.-NORHAM CASTLE. Kapt A. WIN.

CHESTER
" 2'1.-KIN}'A 1 r-- f.: CASTU;, Kapt. J.

WnlCRESTER.
ANDERSON & ltltJklSON.

Agenten.

PROSPECTUS
EENEH

BEV A LLEN, van een ZOO)(, op den iden
dezer, Je echtgenoote van :

A. FAURE, V.D,M
Hertaog , Stockenstrom.

}(I Julij 188:3.

Opgérigt door den Eerwaarden Kerkeraad der Nederduitsche Gereformeerde

Gemeente, te R.aapstad.

INde oprigting van deze School vertrou wt de Eerw. Kerkeraad dat bij vo~oet aan eene
reeds lang gevoelde en uitgesprokene behoefte.
Er zijl) vele Leden der Gemeente, die niet in staat zijn zulke aanzienlijke sommen gelds

te besteden ter cpv~ding hunner dochters, als vereischt worden door zulke inrigtingen als
The Good Hope Sf114IJtary, ('lJ die toch verlangend iIijIl dat hunne doc~ters hooger onderwijs
znllel;J ontvangen, dan L. pgEin'n worJt in de gewone Kerkscbolen. .

.Het is ter gemoctkomio!{ d('r zoodalJigen, dat de Kerkeraad besloten heefteeoe Mpisjesscbool
te stIChten, alwaar gezorgd zal worden voor eene gocde, degelijke eu Chrislt:lijke opleiding
tegen eeneD zeer billijken prijs. ,

Het onderwijs lal med~ge<leeld wordeu in de H,ollandscbe en Engelsche talim.
O?derr!gt zal gegeven !worden in al de gewone vakken van onderwijs, i90alll

GeschlCde[JIs, Spra!lkkunst\ Aardrijkskunde, Hekenkunst eu Handwerk. ;
Het ~choolgeld is I epRald op .'is. per waand, t·, •. nut te be_talen.
Leerlingen worden ldkenlijk bij den aan vang vas een kwartaal aanl?enom~n.
De Scbool zal vooreerst in de Con~i8toriekamei- der Bovenkerk gelJ:udell ~orden.
Zoodra het getal leerlipgen het wettigt, zal voor een ander lokaal wo[de~ gezorgd en zoo

eel.ttaal mogflijk gelegen. ! • DE HEER

n." e Eerwaarde .•.Ke.rkernl\d .vertrouwt dat hij ~n deze onderneming de 4artelijke oDder· G MONTGOMr'Dy WALKER,
steUQlDg en medewerkmg Gemeente zal ondervmden. '; • ut
. Verdore bijz zijn te "crnemcn V:ln den Wel. Eerw. Heer A. J. STElJTLER, Voor.\ Pr(lrueuJ Notaris en Trantsoortbezorger

etter, ODdeD Heer Secretaris der SchoolcomwjtiSie. ~ STE L L E N BOS C H.

Aa.n Fa.milie en Vrienden

'VORD'f bekend gemaakt, dat het den Heere
. behaagd heeft, in den nacht van den ~dén

<'lezer,onverwachts aan d" gevolgen eener bIPed,
~torting door dell dood van mij wejltenemen, ~ij·
ne tceder ~elit'fcle EcbtgelJoote, CA TH ARl:'\A
MAHGAR.h:TllA LI! ROlJX, geboren Lor,um,
iu den ouderdom van 58 jareu en 3 Tl'1aan~ell,
mij nal_tende met de Kinderen om haar ve~lies
te betreurelJ. I

JAC. PH. LE ROUX. De 20rgvuldige bereiding en Verkoop van
Bijbeiaobe Struisvederen u mijn,eSpecialiteit.

WEGGELOOPEN H. A. BAM, JUNIOR
88 Loopstraat, Kaapstad,

MA K EL A A R IN STHUISVEDEREN
WOL, VELLEN, GRAAN, BRANOE·

WIJN en ALGEMEENE PRODUKTEN.

~ T AN de Plaats Stikland, nflbi). Durbanville,
V sedert bet eiude van Junij . .,pn groote

Zwarte Os, met acbterover hOOfns en een
geschaafde plek boven d~'1Jstaart. Schutmees-
LeIs en anderen, bij wie hij moge komen aan'
loopen, gelieven konnis te geven a!ln den On·
.dergl'teekendt>.

M. LOUW.
Stikland, 16 Julij, 1883.

ONTSLA PEN In Chri~tnR, heden mo~én
om 3 uur, in don oud<)rdnm van 19 ~Il'

den en 17 dagen,JOUANN HERMANN,ecnigst
ZOOlltje van '

J. H. NORGARB. eb
E, J. W. NORGARB, :

Geb. UN ZYL.
Clanwilliam, 10 Julij 1883. ;
jj Da~ bij gestorven is, dat is Lij der zoPde

é~umaaJ. 'rstorven j en dat hij leeft, DAT L.Er1'
HIJ OODI. '-Rom. 6; 10.

CALVINIA. KONTANTEN VOORGESCHOTEN OP EENlG
PERCEEL.

.Prompte Afrekening.
LEES HIER.

VRUCHTENBOOKU IN 8OOJWD'.

E. B.WATERl\lEYER.
GOUVBRNXMENTS LANDMBT~

Adres: Onder bezorging van
Den Heer A, J. VA...'-' REEN EN VE 11a: IUJ 0Bll.l JU

A. D, ROUX, te SOI&RSET WEST.Calvinia.

•
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liJn ree~1I inons volig nommer versobe,en berigt
•JaliJ 17 - Worcestdr, Kllrren, Paarden IIn IUI"en, Yan on8l\n~enaamheden de oorlug tnl't de Mapoobel'l ten e~ude waa'

AI Ovlre~tt.- red
" 17 -PIJpkhp, H",c..beeslfl"i ..r, nabij K ..nbardt, ell ht't Hollandacb- sedert 100 bekraohtigd dat er"D, en k>t

t..'lInde nan faD Bra • .,leD Voek1118- der Z. tWI,fel meer sohiJn te beataan. Malmpoer i.
" l7.-KlaP:II!~Ïi~ J:t~~:::lagH~, .., flIn J lelden De beer Mamman beantwpol'dde dit 1illtgeleverd,Njabel beeft sioh orergegeven, en de

du TOIt,-J. 8. Marall & Co, At.la· met aanvallen op den beer Hofmep die het Transvalers hebben dae den oorlog twee maan'
gllr.. ~ karakter van aanvallen op do Afrikaner be den vroeger klaar gekregen dan huu wakkere" 19.-MalID8Ibul')', -Vut.. eD 108118 IfOllderen,In b IJ"

~ den ineol" boedel fan R. R O. 'on weging droegen, en met valsc e VOOl!8te logen Vecbtgenerul voorspeld had. Ue berigten orer
llomarua .D eeD le'lIn.pohl op bet Van bet gebeurde in Temboland eb van de den;oorlog Iieten'bij ons geen twijttll op1comen
lnea 'aD den IDI<l)fent. J N. Hare- honding door vela KoloOJsten In de l18alc "an .
maD,-J W Aloorrua J. & 00, AI· d t I ddt kk b'" do Bepabliek zou het op den daar van Paren op-I 1\ an aaiJgenomen le 8 re en m es ... n om . '.
• ag~rI. •• . Lid roerige onderdaan winnen al zagen WIJsomtljda" 2J.-Kw!an"ler, 'plut. Nooijee .. untelD, en III Engelsohen en Afrlkaner8 tegen e kan er 10 ,

goed In 'den Ul80I'8nten boedel nn P"bet harnas te jagen De politiek, zeiiilJ hij, die znlk een twijfel geait iu bladen waar de ge.
A. AI Brink ... hte i d h h L_ _J •no W • V t d IDden IDioly boe- met betrekt. Ing tot Tembuland was vnnrgestaan ..ac In en weUlc aar oorsprong uou, maar,,000<>.- orcl!ll.er, ... 11'06 " ......,

del "'0 A Abdol. was een van buitmakerij. "Meu kpu begin- bet is een ,.aak van groot belang voor onze
" 23-KlaPHlDlltl sta-Jt.le, °s38~na::..n...MO: !e;.I~~:!.: lien met den zwarte, en dan kon men Ebgelschen Transvaalaohti broedera dat de oorlog IOO9'eel.•oon, I DI. uw IJl, "' ~ "

" 24-WeJlIDll'tOD, Kapater Bokken, In den Insal· ~n vreemdehngenop dezelfJe WIJl'!behaedelen. spoediger ten einde is dan velen gemeend had.
"enten boedel VaD D. J. Scbwartz,- N J t be die wii met ee n et . k
Malan & Oelh.erl, AlilagefL u, lIa IS een wering le WIJm.... n I den, eu dat ZIJ thana op eelllge jaren rust an.

!l6-Groenepwlt, Mouille Hoaae, aDder V&8tgoed beel parlementairen naam zouden bestempelen. Deu rokenen. Na de nederlaag der Map.)(lhera
" IJl Loeee OoedereD, ia den boedel van zoo WIJ ons niet herinnerden dat wiJ; den mau eullen andere Natarellen zich wel stilboudea tot

Wijlen E K. 0"'80,-" JOOf8& 00., voor 0118 hebben die een Kafferoorlog om de
o\t.18ge". . op den tijd dat de indruk er vali vel:i!wa~t IS.

Ana, IS.-Ku-tad PakbQu:~n lO dil Ziekeeuaat tien Jaren voordeeligee seide te zIJn dan het
.... .... L J J II t Maar terwijl wij de Transvalers met den voor'flD M. T KIDg,- 0 IDPyr orgRr.18eren eener behoorlijke groosverdedigIng,

.\ Zoon, Af.lagerl. di b t . M' te ice' Af..t h t d spoed die bun oorlogavoering bekrooad heeft,,29 8n 30 -~lerboopebateeJ. [Hardeveld, LOIe le e vorig! IOIS ne nep.. e e
goed !.tt deo insolsenten boedel vali J Basnto's Diet derfde ontwapenen, e~ die, boe vaa harta gelak wenschen, ontkennen WIJ niet
F Coets-e,-E Rood, Afslager. IDDIg hij ook aaode Britsohe vlaggehecUt beweert aat WIJ de behaalde overwlDnmg haut nog

te ZIJn, en waarachijnllJ k IS, In der tijd ver.
klaarde dat lDen hier In de KoloDie met Pr1D8
A.lfred Diets te maken had bij was Dlilt onze
prID8 WIJ zullen das het gezegdEl van den
heer Merriman een\"oudlg een "in4iseretle"
noemen, maar wie zlcb bennnert dat de trek.
boeren Diet kwamen om bet land van den

EnmDA.OIITIG.-Het VolkIbltJd acht het BUPJtOEmNO.-Een Willowmoriet schrijft IU\n
onder "108 en vast" il!ts te zeggen over een de G. AAH. Herald over het voordoel wat ('('u
weerde tegenstrijdigheid ID een onser inleidiU,gs- stoompomp hem bezorgt,'hebbende deze be", III

artikelen, waar 'IflJ van Oriqual$nd Oost eent st.a.a.tgesteld om zooveel te ZIIoIUJondat hij or ,. n
zelden dat het aan de Kolorue grensde, en daatna koomoogst van 600 mud rekenen kon, u nVl,' I,)
dat het op de:llelfde WlJze als zekere andere lsnêen m de volgende maand 50,000 WlJnstokken In éTen
aan do Kolonie was aangehecht. De Mak 18 dat voel t&ba.ksplanwn dacht te planten
Griqualand Oost not op deselfde maruer &all de CATIICART.-Dit dorp Zit than! vol blanke ron 1
lWlowo 18gehecht als Basutoland , maal' aal iemand loopers die klagen dat ZIJ geen werk helJb. Il U
het vreemd vmden ala men zegt dat Basatolend het de bewoners 80mBlastig genoeg maken Eo n
aan de Kolorue gTen8t? On8 blad 18 ouder dan bet dier bewoners vond onlangs zulk"'I"Cn roadlo I><:r
Volksblad, maar verweeking der hersenen kdmt m een bed ten zijneu hUIZe Wit' het lOU II r
somtijds ook op betrekkelijk Jeugdigen leef~Jd plek gElgeven ~ wo< g hij Dat WISt de man nl
voor maar plek had hij VIUl1,mand gek:refen , •rb, •

DUITSClJE LA."'llVKRHUlZERS_ Het Capl12f'1.d riep daarop de eigenaar, en toen e rondl- 'Iq
geen haast maakte voogde hij er bIJ dat hl) "nma.dt om ten behoeve der Dwtsche landbouwers diender zou roepen. Heel goed zei dAArop ld

die hier van de Regenng geen goeden grond rondlooper, en guig ZIch aaukloeden T"II Oe
hebben bekomen, of nog te verwachten ZIJn, écn eigenaar, die Zich verwijderd had, Ids later tHUR'
plaats door een aantal kolonisten m de buurt van kwam vond hij den rondlooper bedaard !).: J t t
eee spoorwegstation te laten ~koopen, waar de bed L__ H t ik I
boeren elk een stuk van zouden bekomen om al- ZItten roesen. e JOUUierZ( g. -n te
thans III het eerst ZIch met warmoeeerrj en verkassen ~ vroeg hij 0 mijnheer \\ achn. jJ

vruchtenbouw te onderhouden, zullende dan hun don diender, w&8 het antwoord Dat llltu'''Ch,~
....:_L I ook anderen dan zulke roudloopers lastig ZI)f.1

produkten m een door hen a.augewezen WllLI'e blijkt uit een geval van schapenstelen dat unto
lo dior voege verkocht moeten worden dat ZIJ er dekt werd doordat een boer, de heer FI! Ii ran
een behoorlijke WlD8t biJ maken Het plan 18 Thomasrivier, die net aan het Ja.g.'n Wah e< u
mOOI genoeg, mits men maar iemand vindt die schaap hoorde blaten, bemerkte dat het III (C"11 !'tat
vDel' de regte uitvoering zorgt. met steenen overdekt gevangen zat, en lau r " Il
EL-r FILOSOOF e~'"DRR DE NAfURELLE.'f -:Qen Kaffer zag komen die het schaap slagtto en nl le

Kaffer, Sam genaamd, wrens arm door den tI"i!m De Kaffer werd door den heer Field en Nil diudo("
verpletterd was, maar die verklaarde er mets volin dus op heete daad betrapt, en bleek z~kere :'."II
te weten daar hij dronken was geweest, lag m te ZIJIl een man van zeker vermogen, di« p;,.arde'l
het Somerset Hospitaal, en men wilde hem ZIJn beest. u en schapen 111 eigendom hc't'ft Pil clall k
ann afzetten daar hij anders stellig stenen zou toen hij tot zes maanden harde pad lil ,h 1Mte
HIJ was hier echter tegen, met omdat het zoor veroordeeld werd, £100 aanbood ali uien h ru II I

deed, maar omdat hij ruet Inzag wat voor pl!O- straf kwijtschold. J

fijt hij er hebben zou, want ale een mensch maar Ot lJTSHOOR~_ \' olgens de Uudi sl.oor», 7 r I I

eeu ann had kon hiJ numers wd werken ~ Het ISde eenige reden die voor de afw'>zlgh. Id VUil

schijnt echter dat de doctoren hem gechlorofur- den heer Herman van der SpU), M LA wt bH
nuzeerd en zIJn arm toeh afgezet hebb<>n,zonder Pf\.rleruent te 'Vluden IS dat hij het ul andl" UI
eerug ontzag voor de filosofiscbe bedaardheid "lIIlr zlgteu te dawg druk hooft. HIJ heeft uuder

Schoon het waar 18dat de Fransohe Admiraal hij den dood mee te gemoet gmg. anderen een openbare \ ergaderm~ over SIKNr"(g
M DR DALE hoeft een deputatie van onderwlizers, zaken moeten preSideren, die vnj druk werd bl)op lldal!'ascar een VrtJ ultdagellde houding di h d be-' ten d d --'k-

. d.:l ~ 0 em e lUwer vert; ermg ~au Vel eUO:ll~woond, ook door een ru>Ar afgevaardiudel' (I.tom het pubhek le onilDoo Igen, en ,",~rvan h f L Z tu-L '-- b I fd d h fd ,r- O.

ee ~ aangenomen, IS hiJ wch zoo WIJ8gewecat a nuog AW ..men rengen, 00 I' 00 pUil' osselbaai, maar "'aar toeh enkele VoonUIlU.
wordt gebMlik gmaakt om de Koloms~n WI}S ten er van m gllI18tige overwegmg te zullen~. Oudtshoornsche kooplieden outbraken Er dt,,'om geen gerecht 'met de aanwezige Eugelsche 1 be~Q..ld li k d h li kb d '"k d ta d d ~..,A men, en we l"""" e J e wensc e J el QIIl &ch dan ook <7<>I'noppositie voor tegen het IJlaute ma en ab III) vera n 19 oen met voor IS""" I too boo é lid I teld COd ,.,,__

II zwarten man" In beZit te nemen, maar lann oor ogs m t te wagen, lets wat het geraar en <er voorges e omrill8Sle van n 6l'- van een spoorweg van Mosselbaai naar OudtshUvrIldo handen In den scboot te leggen en aan de WIJR mt de vroegere kolorua.le onderWlJzers te te I titi hi .....~ ddat vakant was en waarvan men met reden '''an een oorlog zeer zou verergerd hebben Oor. aan eggen en oen pe I' e. """ IS!l.a1l ,
h M de kiezen, om de onderwijzers kans op pensioen én ReftnnO' verzonden Zoo a.lB men \\eet ZlJU erdd d d R b d d be I bekenteniS van et IDIstene tegenover .L I h bo te will k tsl te "

vermoe El at e egenng et oor • re I en ...,e t men naar etgeen 1D het telegram over eelllg(1n waal rg gen e eung on ag ~. 011 tshoorters die verbilldmg met Klipplaat, ll.IUl

Wilde laten bezetten die er uit verJaaroolAwaren, Rljksregermg hun zegel te hechten, dat d ,. Id dt d' F k ven om let~ te doen ten eIBde den wedijVer tusschen den Mlddensl){)orweg, verkiezen lUsa.r dez. Il
~'4 e zaa .. verme wor , an IS men er III ran - scholon en .. colleges" weg te nemen, en om onder b b t rsadz.! t hte h hdan zal men IDZlen dat de indlsc~tle ....1"'9voor de KoloDIe de door haar, te za men met k hl- d ur sc IJnen e on J.aIl1 e H.C n ZIC tim. k

'v "1" " riJ op bepaald om vaslen voet op htlt eiland et reg ement er DIverSiteit Jongens en melBJf8 laten hooren Voorts 18 nog te meltlen dat ~r lH)
den heer Merrlman vrij erg was. M~,.. zal dit haar zelfbestaur, armvnrde taak Diet t I. .J b k gelijk te Irtellen Aan de billiJkhetd d(r examma· gt'legenheld van bet Nachtma.al en van de lxn.k e ..nJgen, en Wluut men lOr geen doo je8 om, tonn, zeide de ueputatIe, koesterde men ""''ill! t D H L_ ~, hul __--',,_ Cwer en op natIOnaal vooroordeel bem 00 de kan Ib ge V rl Jag werJ &Ilu de "'- Igmg van S eUll ...8 ppn,uaer een uIl

vo ren n J maar wt! men toch vlJlI.ndehJk.hedeu weL Bn tWiJfel, Ulaar m( n wilde slechts dat er gezorgd f t hit dsili t f IIr ZIJnen baten? WIJ gelooven het n,'et. Op d L ~ fn eIen le en ee wa go en. oe enmgen ge 1,1U

.. Wetgevende VergaderllIg de Traosraalsche I d d dEI wer (....t memanll (eli examen a am aan O<¥J den ZIJn, dat daarbij dL,Jredikant.en van lT orl",., ge an vermij en, en at nge and een oorlog I li di d j I d 0sommige punten van ""'atorellen·nolItiek moge I I ti h kk d b Id eer ng e on er Zl n eigen el mg was gewocst, Kn.\sna, Calitzdorp \'8!lUth, UlllU!IlLde elIl' oor og a s a sc fl en voor..,e voorg8Sple. t F k ,- I be I 0

de gewone opvattmg van li:ngelschen ell Afn. me rau rlJ" za glnnen, ollter omdat dit DlEfST'\_LLE~ aan wagens geploogd schlJnqu Mosselbiilll aan'WeZIg \\aren en dat L'en ZlLUggU r
k h geld, Nn weet bet publiek dat WIJgeen voor· een dier annexaties op ht't oog hbtf't die men thans m de buurt van Port ElIzaooth ruLt onge- onder Illding 'lion den h(>(>rJacob Hoek lllJ dl

eaners versc Illen, toch ZljO belden vnj wel dik I 'Woon, en een er van, 'Waarvan dl daders lO .<:.... gElegenheid Uitstekende diensten bew~. Eul',estan ers van oor og ZIJn, on WIJzien geeu en e e b Ik bl d .1 d B cqu ~~

overtnlgd dat zij tegenover de Naturellen het· op IJna e e a ZIJ e er ntsohege8cluedeDl9 g-edt:'f'lte van de Tele!Jmph Kaffers en m een aI.- hJk 'Wordt tT bengt da.t do heer Jos Kdler ie
zelfde belang hebben, en trekken niet In de redeu om aan te nemen dat de welgedng des van de laatste eeu wen vll:jdt, dat hj kt ons nieL II ttentots genoemd "orden, IS door politJq- plaats Khl'l1ner voor £ :WO hedt gekoc1t rWlar

Parlement!! om Basntoland aande RIjksregerlOg serg(lIont Bucldy ze~r knap ontdekt .HiJ zag n I IS dftar met !'en nulletJt:' rntgevalleu r
thans aanhangl~e kweshe de heer Hofmeyr en waarschlj nhJk. de twe~ licfhebb. rs, met C('n mClllgt<' nemon an PUItlIEl~fROOli _" Zondag II heet het ill Qe

andere AfrlkanelS aan de eeoe, de beereD Spngg over te geven, tenlt<>nd door een Basuto.oorlog een gevulden zak biJ ZICh t'€l1 kantucn bmuel1- ['ot< Ilf{slrf' mer van 4 Il w(>rd hier ICllllind IlletYU" lt In 18 Jul.}, 1883. d __,

en UplD~toli aan de andere Zijde werkehJk 141 govolgd wordea. Integelldeel, WIJgelooven gaan, et.'U op Cli,"fn gezag ondél"Zoek naar (le name Scholtz, een Dwtsch, r 'lion geboOrk ~vall
Aardappe'en, per3b.. 0 12 0 - 1 lO DE INVOERREGTENheb~n 111 de eerste helft lllanICr hoe ZIJ er aan kwalllen, en pakte hen op luliJkhllllwngebragtdoordeahrJ fheUDlIl8ell,\\IiilT
.Be"t, per boe 0 0 2 - 0 0 3 dezelfde hJn, al bestaat er verschil tnsBcben de dat Lord Derby's dépêche, naar e18ch.geleztln, van JuliJ £14,396 Dllndu opgebragt dan m dE' Weldra block het dat ZIJ de n"meu ~ll den 10- nerneu(1 Veldkornet 'an de WIJk 8chooru;l'nut ix:
(3ot.,r. per Ib U 2 0 - 0 2 0 voorstellen die liJ doen? Veel was e~ wat, den weg toont hoe men, zonder veel bezwaar eu zelfdo halve maand van 188.! houd '!Ion den zak 111 th(>e koftiJ SUlker cn duL ~chul(hgd van dr DUsdaad van bloedschHnde
Bloemkool, per stuk 0 U 3i- \) 0 5. gelijken bestaaudf', UIt den wagen van f'('n 'rl]~ Doktel Kan als dlstnktsdokter en de waarnéllien leDui,en, peutuk 0 0 9 - 0 0 94 ~enlge Jaren geleden, tusschen het MlOisterle jlzQnder oon togt om de Basllto's tot rede te Ph~JelD~tOEP ~ WIJ~ERO ~~s S~~ell~ van 8ta.atschen boer, Hartman gl IUWlmd,ge~tol< • "1 Pubhlke Yen-olger de heur F Botha ZIJ]] dr.
&l"rt'n, per 100 0 19 0 - 1 0 (l :Sprlgg en de Afrikaner leden m18verstanQ en brengeu, blDnen een betrekkelijk korten tiJd tot 'P la we gIS 'ren pr an van den, net toen de eigenaar en Z1JnJongen de o~n zaak, N' r gaan onderzoeken, d!l.lLl"de docht. r , !.IJE Wijnberg beroepen. 1 1 ,__nd ..n,l"'r .tuk 0 2 () - 0 ,l 3 tweedragt wekte, en de onder dat MlUisterlell eljn finale regelmg der llasllto-zaken kan komen' )iJeen ZOt ten om Z( In te spanm'n ZIJ JU!'gtJ 0'-' I .eU Scholtz III ecn zeer bedenkelijken tu<.tl1lld
OUY&8,perlOO 0 0 0 - 0 2 6 I d HET OEVt\.ARV.L" "FOOTBALL"-Metk>edwezen drie maanden en de Magl.traat zeJd( hun dat zlJ "erkeert 'erschlllcnde beeedigde vcrklari!wenn__ k 5 ge 0 eu verhezen zullen zoo spoedl~ nutt ver· IM t I d t t h t ."ll h Ro d 1 H f .1 ,.,
UlWJlIo8n,Jlt'r ,t1l U 4 7 - 0 4 aar moe er oor ag ZIJn, I1.n oon e voor. moeten WlJ ruededeelen dat een zoon van de Wed SlA: 19 na/lr et n g"uml e 0 H rwezcn zou en Z1Jll afgunOBlt!1l 'Wdke allen tegen dou g~'allg, n,
HOUl!!",per bottel 0 0 10 - 0 0 10 geten worden, maar wie dat alles llaao,lwkellrlg 1 Versfeld, v"n Zeepunt, Zaturdal$" teTWlJI hiJ aan ZIJIl als het den heer Hart~..JUet te la:ihg "'116 g"t'tlllg( n De bIjzonderheden zIJn van ('en lilkr,t
Knolkool, JltIrhs 0 0 }l 0 0 Iii h d k t t Ik I d d beeld der Transvalers ho,lIneu hnudeleu moet om eon """I li Football' deeluam, ZIJn been heeft go- geweest om dau als getwge op te treden af,dlU'" liJkcll "'lrd en voor geen llULbGatlC gelIr 2- !, er eu t, en uie vergee we een lUi\' oe e -...- F' v

1>.=00, ratllt 0 0 1 - 0 0 3t ITra svaalsch ke t d d el"door een overwinnIng een emd aan to makeu broken ocrLLEERE~ -£01. u opzlgt~r III .hen~t '!'uer Mhlkt -H( b:t lfde blad beVllt eenmuded""lUII? UI
Kro a 0 01- 0 0 Ot n e za n oen op e gemoe eren' d d Kit I T~ MURR\Y8BURG heeft ~Hm het afscheId van MIJnmaatl!chap)JIJ te Kill1lx.rlcJ kwam omlaIlgr; ChrIstian.! Wfl,lJ.rllJHrhaald 'Wordt dat de f..,de
K oenen Jlt'r stllk U G .! - 0 II .l oeftlnden, zal ulet waobopAn dat JiUUlt de 1en WIJ vertrouwen at 0 ooms en te vee .1 d k ,oor omdat hiJ ~ewelgtrd had Zich te lat. n fVlIll. JuruJ de ,la..,r w.s waa.rop de burgHS van het (hs-L

..ei. vungt:'n en Il om~t vau den meuwen C C Hl I D k II~Den, per 100 . 0 4 0 - 0 8 6 Naturellen·kwestle op don daur meer dan lets eet~evoel znllen hebben om, In het gezlgt van R M I d rd ~"Ien (' zaa le vourge cgd wCld OUl dc regt,. tnk! B!Ot'lllh"f Haar Mapoch zouden vertrekken
~oJ:a"', epenr lOOu °3

3
60= 00 46 1

2
1 lUIders tot die eendragt tasschen Kdlolllsteo hatgeen 10 de Z. A Repilhhek !s tot stand ge. mee8ter

m
h':t :~r::er~bu.:b~hlee~':,re~ln~~~~_ k\\e~tlP hdie cr tie, \( Ibond~n ili'Wlistit 1< }Illakell. ZIJ dli{!htUl t (;1to heet het dat het beter \\ A..S

lijk geen gebrek aau toasten was "crI ec ter llIe \oortgcZ! t wr ( , '"l! Jkll~Lr d.. R, g' rIng k wlJzcn op de onveiligheid 1 rOkkernoten, 0 0 41- 0 0 11 van verllchillende afkomst 11:1\1 bljdra~en die bragt, te verklaren dat meu aan de Kaap geen V!1li h..t Openbare Mmlstellt:' 1It7.agdat ZIJ llIet grenzell,' n dus stelden ZIJ d"n he<'r J J vau DIJk
PatetlA." per:l!)l! U 8 () I) (l '> d bl Z Af k HERVORlU!W VA::I HET KIESSTELSEL-Volgens naar Clsch was voorgebragt Het bletck O"'ngen$ 1<1111 Om,oor hen lA "l'r,kell Hij l11a.a.kteden Com
PilangB, Jlt'r bos 0 ;3 3 = 0 7 3 voor en oei van rl'a ollm18baar 18 kans ziet om met do Naturellenkwestie klaar te eell bengt III de CUi" Argt/8 18 de Regermg van dllt ric man er met hgen h.t! gehad om Zich t.,. 'm,mdant opmerkzaam op d" Ullsdaden die hier
Pompoenen, 0 0 6 - 0 I {j Neeo, zegt de heer Merriman, het IS ~aist de komen pltm OlUde \Vet Ol' dit punt 'Waar Ileri{ens groot, I,LtRn fouilleeren mits ,lit billnenA hms en nH't wlg-tlI)b gr-pl(>('gd \\orden, zoodat, mdien hiJ de
Peteraelie, per bos ° 0 I - 0 0 I, Naturellenkweshe die hier verdeeldheid wekt I ingenomenheid mee schijnt tlj beSt<IoaIl,deze zlttmg op den 0l'en glond, m het gCZlgt del Natnn !leu, llJallsd.llll'pen lilt hét dIstrikt na.m, er voel lo"" r
Peperwortels, per bvs 0 ° 4l- 0 0 Óf IH dd E I h Illet voor te brengt'n geschiuldc, • u hwromtr, ut glif genoemde amb. wilgen wud, n ['laats VlOden, doch dat de burgers
R&i1iJz,eo,per boe 0 0 11- 0 0 li' a en ngese en en Afrikaners daarmede I 'T EEN EN ANDER. GEORGE-Aldaar maken tIjgers IlPt den heer tenr\3r te kenucu w.t nwt dcRtgermgmLlirde 'all g,ll

o
(lwl (Istnkt gewillIg warcn kosten tA!

RoIIJolln, U 0 :2!- 0 0 2i I DIet te maken, en konden ZIJ dus al hun zorg G Row vlm Z.ndkmal, lastig door Z1Jllangora 8 MaatschapPIjen zelf <:k> noothge hUlZen hiertu,' loell CIl de H, germg te ""'olstt'ren met geld, vee,
UIJen, U 4 0 - 0 6 () besteden aan het bevorderen vl1.n den land- op te vreten, en er IS dan ook een groote J'Lgtpar- rnoest"u Opl"lgtelt -In een pilar geyallen het Olne ('uz llet 'Was JllnwlerlrJk die s!o=e burgers eu
Wortelen, per bOi I) 0 1 - () 0 Jl bo h k DB begrootillgsrede vao don Schatmeester Ge. tiJ georgaruseerd Oul dit ge~ws naar e1d~rs U V lil twee Nuturdleu <n h..t andeie 'un uOBbhonk" hun \OOrlllLH t" zien pl. ltell Maar alles hiell"'1:;;=========-==::.:::== nw, et ma en van wegen en brnggen doen velbwz~n .Ile blllnen de IllIJn g( vonden un btsc1uldlg,l ru. r IUd De Commanclant beval hen den volgen• t d d neraal zal, vermoeden WIJ, heden minder ~wag h f _",

en wa lOS meer ZIJ, an zou men apoedlg :MeSSELBUI -Vandaar veTlle<mt men rnnt vell 'Waren et OlUliN'n n ontdoken te heLlx n, \oIgde den dig gerC<'d te zIJn Olll te ~ertrekken. En nilh d lf mltken van dIe veorkro.cht dur KoloDiale finan. c· vnJs1l1'1l.ak op god d t 1 t -' I I d k d d 1Ier eze Je eend ragt en deu'l:elf<1en bloei zien ,mders dflu eemge blJzontlelheden over d(u aidliHr y r n Il Illun eo g<arr. S 6<'1'1 zIJn UIt <I (lO le opge omuum eer "er, ell

heersch.,n als IU de Anstrallsche koloulen. hen waar WIl, vroeger vau plagten te hooren, door een hoer L il M.1.l"Xgenaamd gf'I,lel'gdell h ld zonder bc\oegd te ZIJB lets andt.:r, IUft hen slechts lj Illall op 'Wlg ouder COl.1llllandant J l'
I 1 D d te doen dan heil t~ fouiJleercn dl' Bt.:er De amitren, "elk~ IUd ~oldaan hebhenVI dao van de uood/akehJkhOid om van dat gevaar ze flllOor, e re en IS echter met dUideliJk, en \v

I an onzen kant vragen WIJ 18men ll'ier van h b OH(E'1 EH 16 JL'! IJ -HIlr IS' ed rtgf'Jl g:( _ um d. oproliJlug zIJn nu geral)portocrd Mn OeuI f te k d et hj kt flUfen dat hiJ Z1chmet ZIJn ge" cel de 11 ~DINGSDAG, li JCLlJ 1883 de Natarellenkweshe af als men Basn-toland, "an oor og a omen wat oor deu beer hersenkas heeft mgesehoten Va en gedurende d~ laatst. ,,(ken De bo" ..en Landdrost Lr zIJn III het geht:'e[ shchts I:lO min
---------.--- of wel het geheeie Natllfollengebled t"'sschen IMerrlman als zoo dreigend en zooveel kwaad hebben dan ook de bt.'ste \( r\\lLcbtmgcn van den !<ChallI>'nin t distnkt HIerbij \o ..gt onzt tiJ I.

.. DE 15lJE SnioDE der Ned Oer Kerk zul IJ.II.lI·uau8ullmdpu oo~t Het kau lmr SOlHllllgf d,.- genoot het bengt (lat go- mdd, burgers op :,!!J Jillll)DE BASUTO·KWESTIE de Kolonie, deu Vrijstaat en Natal, onder regt- Istlohtend werd afgescbtlderd Op velen zal zoo vangen op 1'1 October II.II.n~taande &-dert lI" gen geducht kOlld 'Worden vooml 0l' H(.x Rl\ Iel s- POkhefstroolU lK:relkt en de tViee volgende dagelI
Wu WIJ ou langs verklaarden onzen wenscb te streeksch bestnUf van EnO'eland stelt? Heeft 'Iets ongetwlJftlld IDdlnk ruaken Niets IS echter laatste zlttmg zIJn oVf'rledtn ac WelEerw heerr:u hog Men gmaft Imr nog alllJd naar goud gcLlevpn en op I JUlllj ill netkn optogt door het

.. I k da t dr Faure, J A Kru I, P Hugo t!n H W van (I", m IJir tot nog toe heeft UIen md. gc\ onden hot _ dorp g. \ olgd door \ IC! Viagens, verder getrokkeIlliJn-dat de Basnto-kw6l!tle niet aL! een parti). mell hier geen Naturollen 10 de KoloDle? Zal gevanr IJ er n om, nl vrees van een kwaad Merwe, terWIjl dr Roux, eu di T M"Cart.>r J wel souHUIgeIl ons willen 'nJ" maken dat PI wer- wa!en
kweatie !lOU bebandeld wordee,-dat verlangt IIDIet het beheer der Naturellen, door Enge. dat men behoort te trotseren, den breeden en du PleSSIS, C Bllmbcrger W A Knge, W F kelIJk goud ontdekt 18 V. IJ gillm un knal'l,en DE Tit \~8\ \AL OP DE AMSTERlJAll8ClUTL\

kk I k t I d d Heugh en J Moorrees emeriti zIJn geword ..n rn..ester krijgen ,I I hee NRT M hook de MlDlater ;\lernman, eu daartoe la, ge. 1 land, In de landen aan onze grenzon op den gema e!j en weg Ln e 8 aan le oor pligt- , li rl llon, 'TOf'ger ,an t)- UO:>;~T£LLI:'i(j_, ed en meer ett hN ill

h h DE VOLOElI"DEIl>iSOLVEXTEDOEDELSzal b<>rtson Onder zijne ItJiding zal de schooI,li. dl lIf/lw/sr/" 1(nJ,f/Jl(:r, 'trekt ZwtlAfnl«looven WIJ, ID ZOO ver kalls dat niemand voor .tand der N aturellenkweshe binnen de ~olo· vortUlm naar ac tel uItgallg Itlldt morgen t"n 1U ure, t, n overstlLun van dt'n erg achteruIt gegaan vi iS zpkfl 'H.'l'r LloelJen en voornl fmnsvaal de atmdacht onzer Illldge
of tegen de aanhaoglge Wet over de zaak I DIe IDvloed oefonen? De heer Mernman 1 Meester, verga.<lenng worden gehouden ---John Ook zal hiJ als hiJ eemnll.al hur IS eon aan\\lUst nouten, die aull \erplaatsmg deuken en voorzck. r
atemmen lal omdat hiJ voor of tegen bet MI Image zulke vragen Uit !let oog verliezen, maar I Bet plaatsen van DUltsche landbollwers op Ward en Ga.bnd J Vos, eerste, WilllllolllJ Cngh. 'w (zen \ oor de afschaff, rsver(>elllglllg De l,redi- heeft d, Truus\" Ioalsche afdeelrug op de Aruster

' I k k d h ton en J er('HlULh Forde, tweede, Casper B kunt "un de Engelsche k..rk 8"hlJnt ..r up wt te dalllsch( TenWollsteUlUg \ ooml dliollruaIi lUik ~ellDÏ8terle IS. Het geldt hier geen kwestie van WIJ zIJn er zelrer van dat de KoloDislen dit peen gron swaar uo bolangtm met dlO Dreyer, Dirk J Kotze, G zn" S BauUlan & Co ZIJII om proselieteu te mak. Il, Ulliar onze predl dl uk bt z<xk , in opzo b.Jerenbevoiking te tL.nkilll
II In. en Out." Het geldt de vraag of men DIet zullen Ileel wat morkwaardlgs 'werd der nabl'Tlge boereu ID strijd ~omen, heeft CII Fredenck R Lovegrove, derde, ConH lis P kaut IS hem tu sluu eli wu t ZIJIH schaiPJe~ mooI ()pVlUlt url IS het hoe onze Fnesche, Grolllnger
;., I , be I t k d bl ltd B~nk BalTV Aniold ,'. CO B Lrond C B L biJ mekaar te houdtn HIJ mod ili... rtllu net nak- Gellers III'~ N d Z d H l1..-dsch Bal dan IJlet een aanbod aan zal nemen, aan de op VriJdag, door den heer Merrlman OIAdebl- e wa waa oe gele, maar DIeman ,u"'o u;, ouw korw€'(s en kali ook Illet 111"trzo"ov.~l wtnJ~(ieh • c "n (Jor ell -'w _ OUllll e oorelII ",.. I I tk d t h t en Petrus J van der Merwo, speCiale c " md IlJ.Lllrlacbt \trl\lJlen LIJ d~ tcntoonge~tdd,RiJuregenng op grond der Kolomale magte teerd over ZUld~ en Mldden.Amerlkaansche za on ennen a e zIJn goede zlJlle beeft TE OOSTLO~DEl1iheeft een brand plaats gehad De bazn,nr voor de IIonneklllderell \ LU Worcester voortbrclIg,;eh'll 'au frallsvll.lil Ulet moetie" ,r
looeheld outlokt, en door den woordvoerder der I Republieken waar het Koloniale pabhek niets ,om hier kIelDe boeret:: te hebben die ZICh voor· dIe Hl een I,LkenkoopersWlnkpl ontstaan was, mllar gehoudf'u heeft ruun £.5(j "pgebmgt In &I,tem- den d. rijke korcuart'1l te bewunderen die huu TU-

'17-1 • loopl b 1 h t dIt I k bllitelldl('n ..en schoenmakerswmkel heeft vermeld 1xr zal cr een Flowlr Show gehouden wordell !toond wordelI ("Il met gespmIncn a.a.ndacht lll.-
.10..0 onlAle Regtmog op dienzelfden grond aan- I ell hiJ zelf weinIg, van weet, -want W18t hl} g ge ~ aan e voorzien er p aa se lj e W11.8er meer water biJ de hand geweest dan had Later meer Illeu" s -(" r"ponde,,( !teren, \\ anllO€r do ""'Il of ander hW1 I' ts Hl't I'
geprezen, maar door anderen op gronden bestre er het regte van dan zoa hiJ niet ve~lJ'eten markkn "IJden ; en ook de groote boiren men dpzen kWUlen rodden Wie hiJ dell brand DE ZENT)ELDiGE~ CO~I ERE:\TrE TE KI:'I'G Vali dat land waar, naast d, kotEJ en de J.j[lj_), II
db waar die Regenng vroeg'1'r zelve een tegen. I bebben dat de Znld Afnkaansche toes~nuen znllen er bij wtnnen als 8chikkIDgen ten be. wonnen waren een aantal IUldJe8 dIe sehoenen WILLLL'lI:; Tuw:> -De !la!lTflrl<lII jl !lt~/,nuIII \Ull ;zoo welig d( tan\e, gerst (n huver groeI). Il lil
o"ergesteJde politiek op aanprees. Het 18 niet Igeheel anders zIJn dan de ZUid AmerIkaan. 1hoeve der kielDe gemaakt ID bet debiet van kwanH'n stelen Enn andere brand was III een S II bevat IlCngtell omtn.ut tW(e zaken door, :WlJ,>lrnok HolLmdsche Boereu wonon, Hol1md, r'

I h kalller llltgebroken waar men de lamp op deu deze Conferentie behandeld De een!' w.s het uh ZIJ m taul, geloof en zeden éen Grtttgmet het doel om het Mluutene Tan IOCOnS6-I schej-maar wat het beteekent, voor Zald groenten en vrnc ten een wIJziging brengt togt had luten Sta/LIl maar dez£l werd ontdekt en herZien der BIJb.:I,ertalmg III het Kaffersch l'\'iOrdt 'de Hollandsch~ Afrikaan,' rue grat!> lil
queDtie te betichten dat WIJ thans een dier I jj"rlkaanscbe volkplalitlOgen, om de zakqa der I Bet plan vali het C.1pland. om een plaats Mn gebluscht eel biJ veel kwaad had gesticht waar d( E"rw heer Kropf l'CU rappnrt o'pr de Transvaalsehe afdL'l'ling biJ honderde numw' T'
gronden aaovoeren "Als mon hier een natie Natarellen waar ZIJ meê te doen bebben: door deu spoorweg ter verdeelJng onder lJultsche TAl{K.\.STAD -De heer I W C van WIJk heeft wtbrengt Er schijnt met kraeht aan ~w"lkt I wordt Uitgereikt, aangenomen, en daardoor k

hoe £ I t k aldaar eell stoommolen 0Pg1ngt waarvan de te ZIJn, en dp vpranderde spellmg, dIe een tiJd Imeer gr" oelen WlJ ons gedrongen de meest mogwilde vormen," leide eenmaal de heer M,rn· de RIJksregerlOg te laten beheeren, daartoe I reo ami leu Ilan e oopen, en tevens het machmerw door den heer W. H Hams, te P lan5 eemg bezwaar gaf, schijnt mmder lastrge lijkt; \\enken op allerl~1 gebu ..'Cl m dit blad \\flt.T tk.
mao, .. moest men de Naturellenkwestie maD. I behoeven WIJ Ulet over zee te gaan, mMr er die boeren mogelijk to make Il OlD luer hlln Elizabeth, biJ wien ZIJ besteld was, bUlnon zeven gevolgen te hebben al" men de Nuturellen er Igel en, ten geneve van hen die de relS nu of lateroed d d 'I waren onder betero voorwaa d d h d dagen na ontvangst der bestelling te Tarka.stad maar behoorliJke mlichtlllgen over geeft Het I \VeIlBChente ondernemen t Spreekt van zelf, datm 19 Oil er e oogen zien ' Nil "ragen Wl) sleobts op te lettea boe de zaken In Natal staan 1 r 00 van e "n rapport zal aan hpt Bntsch (n Bw.-nLnds'h Voor een goe(1 deel, WIJ OllZe Hilichtm~u ml)(t~n{ , • tt d th hd' t I werd afgeleverd Vervoer 18aan het nJzen, want IOC li> ~ ---e

vmet 0 gemelde heer al dan niet gelIjk hOtlft 1Wil meD bier toestanden waarlD de bqeren. I e Ze en an a08,lII\n en le ze Die ZQ Ye aan Middelburg Weg StatIon wordt thans Us Gd BIJbelgenootscrulP gezoudt:'n 'Wonlen, en de Con. terkrijgen van anderen die Zwd-Afrika, metr till
met than. Uit een ander 'Vaatje te tappen, maar I.tand langzamerband verdWijnen moet, en de rondventen, te beU! t vallen, lacht ons dus de 100 pond naar de Velden, en 8s Gd naar ferentle "'as blIjkbaar vlm oordeel dat men het \VIJ wt veeiJange II&lSchouwmg kennen, UI uH( h K I I zeer toe Wat 0 s bt d tiJ agersfol1tem gegeven Te Qll€enstown zal men ondernomen werk moest voortzetteIl Het andere e>rlZe 'Wenken ZIJn. mesnen WlJ, daarom ruot III 11o et oo.niaaJ pnbliek aan de "aarheld tWI)., blanke bevolking ZICh O'tUlt beperken t6t een Il cc er voor e III voer ng h d tWlt IR de voordragt door Mi.s \\ "terston -an der 'ertrouwbaar )\!l.lLI" WIJ wel eellB den lJ.. ] JD,,- ba I kt d t d h h t ans 16s e lUOpond na/Ir KlIuberle) geven 0 u •felt "an hetgeen hij toen verklaarde De heer hoome wlDkehera eli agenten IU stllde~ en onmls ar IJ , IS a leman et ter ..lid ov~dale, over den maatschllppeliJken voonut. ()Jldergeschlkte zaken mogten DUSS!aan, staan \Il)

r. "t d I h d I h f DE (UlIZDIKULU' -OUltJ~'Ut het verongeluk. g d N tu II h d H door 0 e I Z d Af ka. lf Ilferrlm&n aohtte bet op Vnjdag 1.1 noodlg om dorpen, laat mon dan het plan der Regering, neem le ge egen el eu nst eo t ZI,1l tiJd k d ,lIong er a re en ge !JU en aar betoog nz ezers 111 W n ze On( er k
te d h en van lt stoolllvaartUlg m den mond van Broede kwam daarop neder dat het een gehed ,erkeerd goede contrule, dan dat die wterst zeldzaUlt.: 'Ilte betoogen dat de Basuto-pohtIek thans door billijken Gelooft men aan een heerachapPIJ er aan WIJ en, en wlon et werkelijk om RIVIer, heeft het Hof van Onderzoek besloten ou! denkbeeld was dat ' roo<le' Kaffers en Kafter- ondergeschikte llllsvattlllgen door hW1ne 1II,t

de Begenng voorgestaan DIet dezelfde was met der KoloDl8ten zoo als er een In den VrlJ.taat I het welZijn van Koloule en DUltBohe landbou te verklaren dat het ongeluk !Juot te WlJten was lUelden als dienstboden en anderl'.m8 beter deug- $tbliJvende teregtwiJzmgen onverbeterd zouden
daan de schuld van den ka.plteill of stuurmilll, maar d d di hik 1 .... bl D 1.. tellin Hd' d tt! d d h .' werll te oen IS pn an ZIJ e c nste IJ e uescUavmg deelach- AUnnen IJven eze beu.ngs g der Ile In e von ge Zl ng oor en eer Upington I de ZUid Afrlkaansehe Repnbllek en het troo. aan de ongeschiktheid van het vaartwg voor het tig waren, en ZIJ staafde het met \ oorbcelden lá.ndsche boeren 10 Z Afnka IS daarom van lA

aanbevolen Nu, dat ontkennen WIJ met, eb Iter deel der KaapkolQOle bestaat, en -- "Is werk waar het voor gebruikt werd De kapitelO van hetget:'n ZIJ zelve ondervonden had Dne lang omdat er geld genoeg biJ hen Zit, ma.a.r h"al t b
'""'" .. Dat aan den 0 V ttb cn stuurman kregen dUBhW1gct1JJ~hriften terug, onbe cl fd I L thd l:loerenbed f H il d t"--- d fwa wlJ 18romtrent op te merkelI bebben I er zlOh jU18t na In Stellaland en Land Gos""n ranJe riJS aa vriJ mJ IS d b d hi '. UI.a l lllel( pn tB I\"lllgs oDla a ZIJ (r nJ m u an WillS lUlll er a WUJ t

. dtb t be " yerleend maar gene wer gewaarsc U" t J wat meer Illet toe kunnen brengen om lets op eigen ge-I wegens dl outzettend hooge pnJzen die voor Lil J18 a e zwaar door onderscheiden parle-- 1eea gevel!tlgd heeft, dan zal men verstandl~ om "oor spoorweg.materlalen moest laten peilen dan hlJ bleek gedaan te hebben legenh, Id te docll behal\(, Vllurmaken te,"",IJII gleVTlI.agdell gc boden worden, en het dUb Z}LI

ment.aleden zoowel ala door ons tegen het Idoen met de verlatIDgspohtlOk, door den heer Igeea IDvoerregten te betalen, dat 18 UrfENn ~GE-Eemge tijd geleden was er van. éen chnsten Fmgo '!tenstmelsJe thans ~e8 'oor 1vteellld met zou zIJn als g~goedo boere!l n wtr

voorstel UplDgton Tat'- Jannarl' II geop .....rd' IMerrlman tegen beter weten In of nit ebre" geell reden om dlellelfde vrij beid aan de daar een lx.'ngt over zekcIl' Ferguson tlie door hll.l1r deed wat ZIJ behoefde Dat er meer zede- ~ Trausvaal verhUlZt'n \ oorts VtmeuH Il li)

J r- g ... K Sh een paar bastaards met een stuk Ijzer geslagen en liJkhCld ondel woonde dan onder chnstenka.ffers mt hetzelfde blad dat Pnn!lCs Hendrik "lJdaann beatolld dat hilt de mogelijkbeid nlot aan InJugt aanbevolen wet te volgen oWle poorwegmlll\tsc applJ toe ta staan, erg gekwet~t zou ZIJn geworden Do zaak IS thans oostaat, Wal! gekhUid Chnsteruuoeders had ZIJ £k Tnwsvaalscho Tentoonstelling veel notitie lt.l
aitaloot van die overoame van B to N d h U ~ t' want de VriJstaat heeft geen aaodeel aan de voor gew'~'st, tn et>nder bastaards heeft .t2 boete biJ Zieke kinderen den heclen lllleht Zien waken gpnomen c..n\"ooral ill de "Kaffer-l'lallo kl lil!;

&BU· u e eer plOg n me een eigen Voor. K I I t il of een IlUl.IIond,de ander een kwart dier st~f ont- muaT t Li lid d ' 8<)h n te tell --,..t d beeld \land door de,. RljksregerlnO' waar btU tel t d t d h II f 0 oOla e Invoerreg eo, aarmade willon WIJ '" uen m Vlngstollla een er zewling le 8 en, ell....." ell van et IJl
.. e AIOIS· s ,naas a van en eer 0 meyr 18"oor h vaugen. Het schijnt dllt ZIJ, wet elkander pra- op den dood lag, vond ZIJ daar de roode Kaffer. gfnern.a.INICOlaasSnutenKOlllIIl!WdantHunsButlla

terie than. Voor 1B EvenmlU ontkeIJllcn WIJ den dag gekomen, dllnkt het uns ws~rschljn. ce tel' lJIot zeggen dat het voorstel van don tende, een standje kregen, dat I<'trguson toen eeu mel~Jes die ZIJ toen In dienst had, 'snachts be- lmeusgroot en wt was, cr weldra zullen l'nJhr
dat, 100 ala de heer Merrlman velien het, het lIJIr dat do tweede lelIDg der Wet op het boer Wood om ook den KaWie Spoorweg op re:f oppakte OIn eell der basl,aards te slaan, en dat zlg ~Ilet een oorlogsdans wt te VoereD Even on.

plan der llegerlDg, of letB wat er naan. meê losmaken van Basutoland er door zal ~n dergehj ke WlJZOte bevoordeelen, verkeerd Iii llletO z~J~m.L:~tkl~r~: Ijzer raakte vourdat hij he~rge:~1 ~~ Ittffet;:sc~~~:l~~ m::1 I:~ I tE LTKlfS T~ LEG l{AMblE ~,
Terw"ut ~U, no.ger door den heer Sanl r De aanneming van het vool8tel Upington ZOIi De heer Wooj heeft beloofd om III Comité NIEt'WE bSOL"E.,l~'TIES-16 Jq.liJ -John Hid- brandeWlJn wet met beSChavlUg vereenzelVigen _
Solomon Ja geopperd. Maar 18 dit Toor het waaracblJnhjk hetzelfde gevolg hebben ala dat tOeneraallDhcbbngeu te verschaffen die ze~eren dmgh Alcock, te Oudtshoom, hmmernULIl ooten schoon er 800rten Kaff~rbler waren die evenveeli ONDEltZEE:SCHE TELEGRAAFDIE\" I
Xolonl&lo pubhek een aanbeTelIng r Is de man van het voorstel Hofmeyr n I th'> wIJfel omtrent de gevolgen van een besh~lt £ lj!:! 12s 6d, I!Chulden, £4:l8 12s 6d 'tekort' kwaad deden,-maar gIllg Illen na hoe het met 1
. , , on In'illt1g z 1 b ï £59 -Johannes Louw, op Van Rooi 8 Kuil af~ zwakke kinderen onder roode Kaffers gmg ~n El"ROPEEScH NIEl"1\ Sdien men DU met smart zIJn gelvone plek In van bet BUIs, maar dil voorstandera nn 00 a S lj er eeu WI Uit den weg zallen rui· doelill; YwtorIa West, baten £144 158, schul. hoe alleen ZIJ dw sterk en gezond wa"'n ocn LOXDEN VI.\. ADEN 16 J D .t

de Wetgevende Vergadering Diet langer ziet laatstgemeld voorstel knnnen, dunkt OilS, or men, en daar het Parlement er In bowlllIgd den, IH2, tekort, £69j 58 -Joihn Robson, op ::::~;~ ~:1eno~~~;nts~ ZO~ icenjthet ~Ul. I valll)taat ;(J~r Blute~u~he~~~e;-h()(\~~Ië~1 n-
in~emeo, eD naar wien men om IlJu scbrander daarom DIet best voor stemmen omdat XDen heeil om, ter willa vau het begunstigen van ::d::;~!~:.a~~~~~t~:rs:!~~~~lr,,d~:~I~ IIldnik Dlaa.kten van een sterk ~s ~ z~ :rs l~n I "'oord op een hem gedane vru.ag gezegd (1.l I I

held, kennl8 en opregtheid alhJd met aandacbt h tEl d bel d d ondernemIDg8geest ID zake den spoorwegbon w, PU IKhul,l£ Il nl<t Lt kend ---Jacob JacobWl Hoon touJane eli andere dH.nIK'n od. ndcn (enJ lute!.~ Iu~gdegeu WWI om k melden of er al lf Wlt Ell-

Juiaterde, daarom lelD&Dd Wwus Natll ....llen telOr vlnn Kngle Iln eehltgen vtoor eenh .MIllle- aanzlenhjke bijdrolgen DIt de schatkist te geven te FI1l.l!('rburg, gedwongen !lCkwestl'a.tw pro\']. HchlldeliJken Imloed op h1't ge~u I vau Kaffer- Ige,!.~hp cl:\ er.urkmg('n na,ar Mn,,!.agaslar g. II
",. a 0 OOien zou ac cn me wien et '1'\00 'I ba 'meisJes Uit Zen" Id I thwen,.ar tr maar welrug t'WIJfd kst IIlU 1

politiek men billijkt P Het SChijnt haast als ZUid .Afrika re, standlg IS op goeden voet ~ dan neemtet btet, ted~~de verlaug~e vnJbeid van ~~:: toegest.a.a.n, teil en schulden met be- nadeel der r,mde Ka~~r~ltt~~re:iJeuldoo~v;bre~ 1~~~I~~~ de onlar:gs door dell l'rull;'; J I
~dedeheerMernmaodes kh J t ...L Invoert'eg n oe S_n eenvoudlleenDleUwep! aan luchtververschUlg ongezon~i waren en -,si ~~ 'ven gewelddadigheden gued w'lk l

wa el, nie van bhjV8n. J.WI&r de tweede lozlog derWet ddldt·' DE H1I:EROllelA CC en R M te QUf'CIlstoWIl met w vertrekken vtrdeeld waar on ns'.:n ~e:_1 De )\et op Bedriegelijke PnlkttJken i.'I dour J •
de grooden W&lU'biJ ziJn betoog op b.:.owde,- Illleen aan dat men het bogwsel er van-de Stllp III dezelfde rl$'tlng. Het I" waar dat de verkeer(le, \olgens' de Turk<, Herald, In oeu vnj Jes ZIch a.part konden houden, ~ok~t een zede. I CO:I~ v;: h~ H~~ der Gemooll kn geI...aM.-'1'1
traDt WÏJ geloonn gaarne dat hIJ "oor IIca die .ooJz kei kh d I inancltele toestanden hier alles behalve gon. llloelJeliJk parket toen hiJ m het Penodieke Hof liJk oogpunt kwaad konden Verder wees ~J op I '-'--:'e oe te

d
lu.......x' m Frnn.kr Ijk, oen uuarcl, .

d te k htte a IJ el om Diet aoger de beschBr. stig zIJn maar dit zon me Il t I d te Sterkstroom regt moest doen tll!l8Chen v W de noodzakelijkheid om Wldero verkoerde gewoon. 1'&ol>QU opst.an P aats gewouden, die door Frau"._h.
- II'OD eD seer. r ac ,-maar van de positie mlDg aan Basutoland te verleenen die met de' n J 18 a s een re eo en B Ik ken verweerder, zal hij g.:ozegd hebben' ten onder de Naturellen te "erbe~r'1'n, hun een t~pen mDe8t onderdrukt worden
door hem en hei lfim!torie tegenover het Kola- onderdanigheId der Basuto's aan de Kola IC kanoen. aanvoeren om. 8poorwegbonw door a.lB een fatsoenlijk man en moet fiem dUBgeloo~ betere nl&wer te leeren Olll ZIch te vermaken en \ I,' L
• .ia1e pa bliek inpnomen' eo omslohtever- rd t ~A..tk P parhoahere maateohappljen VOOr te 8taan_, 'Ven. Eischer kenik wet,maarhiJ hJktook~n hiertoe zamenwerkingvan ICt'ken ruet 7.ende-1 1) 61{ A~IJ~CHE iELt~GI{'LUJJl£~,~l' gepaa gaa ,-&""", cart, en tusscben de nt d d teg rd fatsoenlijk mali en ik Dloet hem dus ook geloo I te be V 1
lterlen ~ bij eODmiddel dat e,entnin ,oor ,Igoedkeuring van dit OOgt'nsel eft die "M . .1•• k

wa
on er? ~woo!ge om.tandlghedflQ ven Ik zou de hoeren dn~ rade ... de Mak man: dmgf'n d Zlgen an groot belang was het ook K A APK 0 L 0 N I Lo'

., .. • .... u" an me I k I b'··- b'-- -t..... at zen ehng-hUl8houd< ns door hun voorbe<:>ldde .."tijD pbecbth8.1J &an de Kolollie als voor IlJnl thaos aaohanglge Wet 18een onden;cheld 4at I u moelJe lj een nieuw p an tot aan- llilL:l_W ~uw te laten. Maar Wle lUoet Jan de Naturellen toonden hoe ZIJ ~hoorden te Icven __
~db~ld als staatamAD pleitte. JJe hPer' het publiek spoedig genoeg lal outwarvD eg vall' Regerlog8lpoorwegen In den eerstelJi D!: a:t ~!ht;';ed~~ ~roSa ,e~ee~e~ 1)(0 vhlllrd~gt maak~ een gUllstlg'lcn mdruk, en 1 DE GRAIU.MSTAD8CllE.jLIBELZ \ tA..

• tijd v"rwach~l1. voorgebragt, was het. aotwoord. Z8&!le 107~ ende sprekers .zwa&lden de lezere8 alltm, GRAHAMSTAD, li JeLu.-H'" 'Verhour' d'

. Ide ubelaa.k door Dr, DaVleli t~ll )(el_ D"\"k' .q

over voor.
chl~iatAliillrbesol~.t-"'e bo"eD onhesobaat

.aar wij elders een
kort overzigt !'ao geren is, 100 al. 'h-. Stewart
er van lelde, co ecbt "l'Onwelijk," vol geestdrltt
!'oor de zien.wijlll die er in wordt roorgestaan,
en toch alles behalre o""'raktisoh. De eigenltJke
kwest18 die er achter zit lijkt ons eohter Diet Ult.
gemaakt. Het is, dunkt oos, die of bet, op den
duur, voor deu vooruitgang van het Katlerras
beter is om onder opzlgti van boeren te komen,
die op han godsdlenatige en zedelijke beacbavlDK
welhgt mmder leUeo dau de sendeling, maar
ben leeren arbeiden en gehoorzamen, of om aal!
lenulngutation. door he~ onderrlgi en het voor'
beeld vaQ de l18udelln~ en bun huiahoudeas
en medewerkers tot besohariag opgeleid te wor.
dep. Over die naag kunnen t"ee zIenSWIjzeu
bestaan, maar zij is van dien aard dat ZIJ eiob
niet zoo hgt door 'hetzIJ 66U bistcriacb of een
wijsgeerig onderzoek lao.t uitmaken, want er
zIJn te gewtgt1ge belangen aan verbonden. Dat
de zendehng Zich niet op het boerenetendpunt
kan plaatsen, dat IS leer oatuurlijk ; maar onge.
lukkig 1B het gevolg er van dat zendehogen eo
boereu elkallder dikwijls m18verettlau, eu dut er
bltt')r welDlg kans bestaat dat I.IJ, boe mgeno-
men rele boeren ook met bet zeudlngswerk ZIJn,
zoo heel spoedig in Je Naturellenkwestie dezelfde
)IJn zallen trekkun.

MARKTPRIJZEN meer waardereu om den iudruk dien si] ID de
Kolonie en Qveral In Zwd Afllka milken 1Il1,
dan om het voordeel wat ZIJ onzen zllSterstaat
verscbaft. Er Is.hler In de Kolonie bedl wat

VI II 14 '" 16 Juli}, 1883
£. d. £ 8. d.

t\ardappelen,pr.8ba. 09 0 - 0 19 8
Bloemkool, ,. 0 0 li- 0 0 4
Boen80, per g be.. 1 16 0 - 1 16 0
&ter, per .lb. 0 1 9 - 0 2 1
Beet, per bOL 0 0 li- 0 0 li
LIJeren, per 100 ... 0 18 0 - 0 19 6
Eenden, per stak .. 0 3 U - 0 3 4
OllAna, per 100 0 I 6 - 0 2 6
HoenderI, per Itak 0 1 9 - 0 2 2
HuerR', pr 100 lb. 0 4 4 - 0 6 8
Kool, JltIr stuk 0 U 1.- 0 0 2,
Limoenen, per 100 ... 0 6 0 - 0 8 0
Patattu, per 3 be 0 4 6 - 0 7 6
Pompoen~n, Jlt'r ~tuk 0 0 6 - 0 0 !li
RadiJUlO, .. 0 0 1 - 0 0 1
Rapen per boe 0 0 11- 0' 0 1t
UljeD, ••• 0 4: 10 - 0 7 2
\\ ortlllen, per we '.. 0 0 1t- 0 0 1i
Waterlla, 0 0 1 - 0 0 1

ZaturJag, I~ Jull],18 W.gena Uil 31 Karren.

NIEUWE MARK.,.
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bl"!\gt werd heden ~~ Miu Edith na....ee
W~. onder eontraverhoor tQt de ~g van het
Hof Hasr gehugem8 18 op geen enkel bCJanarijk
P t ve z\\ kt Er werd meta aangebragt om ae
b. w nngon v..n ZlUDen!!plU1Jl1Ilg te 8t&ven. Het
ntrnverhoor zal aanataanden Woensdag hervat

" r1 n De T.aak werd tot n uitgesteld de
K nele " tt ng van het.llof der Oolltcli~Dis

At nie MlI.8Ucl .. o een aanva.ng neemt.

PRODUKTEN TE PORT ELIZABETH

PORT ELIZABETH 13 Jm.u -De markt was
1 e "pek maar schraal van wol VOO!'Z1en. de""LI g wet zoo goed maar pnlzen onveran
cl I Een redelijke hoeveelheid angoraha&r
w rd sangeboden en prijaen zeer vaat. De voorraad

leren blijft zeer groot ZlJnde er meer dan
N)t tafd, op de lijst. De Ver&oopmgen op de
~ n cipale markt van Maandaa- tot Woenadag
met nbegnp van den vongen V'nJdag en Zatnr-
dag b",~n £14 417 op Gineren werd er een
p te b Joonkomst van handelaan 10 vederen ge-
i n toon men besloot om de volgende week
rt Jd aan d611 verkoop te besteden om den

" -orn «l op te numen &hout bIJ nacht Salmon
• cl ffiClereD van HMS Boodt~ ZlJn giIteren
av I cl aan de club op een diner onthaald. Van
avond vindt er 1D de Drilzaal een danspartiJ »]aata
er eere van de bezoekers en gegeven door de koop-

lp Er %I)n zoowat 500 wtnoodigingen wt
n

1I.rH n IS heden Terlrokken naar Kaap.tad

VELDBRAND

GEORGE 16 Jt'LlJ -De verstTeikende veld
1 Jjpu men sedert Jaren geZIen heeft IS
n wtgebroken 6ll heeft den geheelen nacht
Cfl Eenmaal w&8 de voet van den berg met

dn .. nUJl611 langen vunrgordel omnngd Het
G n pntpbe8tuur heeft f>OU aantal lieden gezonden

clt'n brand te blU88Chen en te maken dat het
I Pr met door wordt bereikt Regen 18 hier

r xhg

DE DIAMANTVELDEN

KL\IBERLEY 12 JeLlJ -Er 18 heden morgen
boorling 1D de strBten van Du TOlts Pau

n g E'rwond door een mt den mIJn gesprongen
•

I I zaak vau Moremg ve Moffat v. egenll aan
ru ling 8 UItspraak gedaan 'oor el8Cher £[>
"h vergoeding en de kosten

E knaap Frank Rous geheeten werd ~8teren
-en osset wagen overreden maar met heel
Il LezepI"Il

n ter n vond men bet lijk VIUl een Inboorling
J Du TtsPan met IDgeslageo hoofd en op
n maw r6ll veruunkt Met betrekking tot
n laad bebben cr nog geene arrestatren

s gt.ondl'n
II et w d r IS WIlrnl

KUrnERLEY H JtLIJ -De Tra 8V Adtl'1't,,1'1'
.... t dat het doel Tan Nlekerb bezook te Preto

nl"! ol de annexatie VIUl RtBllaland aan de
Transva.cl t bewerkstdligen VIjftIg tot lange tiJd
!'" k n veroordeelde gevangenen ZIJn gISteren van
Killlkrley uaar de Kaapstad vertrokken BIJ hun

rtrl'k gaven de gevangenen lucht BaIl een fla&uw
a Allen waren geboeld 6ll IIOlllDllge badde!!.

l no aan hunne voeten die ZIJ gedurende de reIS
llOf'ten dragen
E n mboorlmg die opgesloten was m de compoond

n Il t h t mboorhng speurders delJ3rtetnent slaag
rl ~r gJ teren ruorge.r vr<X>g III om te ontsnappen

r Ier bet hek door te kruipen
Hem) Gl!lZln 'On blaru:e die door ~n \Ut d.

Bllitf nt. nn IJn geworpen steen "erd geraakt 18
s ~ert av rleden

NAT A L

DE KRIJG TEGEN MAPOCH

GOED NIEt'W8

Dl RBAN li JrLIJ - De oV8r~ve van Mali
, r w }bpoch wordt bevetrtlgd door een tele
"r 1 aan de JI.t lUB dat meldt dat helde opper
loof Jen III het Boerenlager ZIJD

&en heer dIe verl~den Zondag ID MIddelburg
was UI door den v ldkorn('t verteld dat er met ge-
vuurd werd op de troepm die tot dlgt bl] Mapoch
Toortrukten u aar dat pr over 'I"{'de onderbande
lende boodS<.happcn h,,(n en weer w~rden gewn
den G uemal Jouhert v nnthgde Mapoeh dat
het ter tuegtstelling \Utleveren van Mampoer
geschIeden moest voordat ruel eemge vredesvoor
waarden kon bespreken

Eenp88 ontvangen bncf aan de Wltne88 van het
distrikt Karnbula Zululann en gt-dateerd dezer
meldt dat Mnymanas anpl het grondgebied van
Oham had verlak'n en dat Ohan zicn aan den
KOl mg gmg overleveren Alles UI daar stil en

__!!!£U verwacht nu vrede

I'iEWCASTLE 16 JUUJ - Oorlogsmeuws tot
len IOJuliJ Mampoer 18 door Mapoch wtge
leverd en Mapoch smeekt om vrede Mapochs
,olgelmgen hadden een gevecht met Mampoer 6ll

UI een bloedige worsteling werd Mampoer mt een
pelonk getrokk611 m \Ut geleverd en ZIt nu m
LoeIJen III het Groote Lager

Dl RBAN 16 Jr-LIJ -De \"tal Mer a tile
~ / ert fJl'r heeft het lolgt>nde bwtengewone tele
grn.m VIU H JuliJ UIt Pretona gekregen De
>orlog D et Mllpodt 18 ten emd" Njahel heeft op
I 1 Mampoer aan Generaal Joubert wtgeleverd.

n z h zelven op 10 I I overgege\ en De twee
orl>erhoofden zIJn thans ul het boerenlager Dit
I ft kans op langdungen vreJe bmnen de Trnns
Taalsche gre~n

MADAGASCAR

DtRBAN 16 JnIJ -De lfer ry geeft €'en
I g bl'ngt van zIJn corre~nd"Dt wt Mauntlus

h t Iebt v.aann het volgende meuws \Ut Ma
lagMCar Sedert het bombardement van Tams

h~ft Admiraal Pierre Kommandant der
FnUlsche oorlogsvloot zeer gewt'lddadlg gehan
Jij T&Ill3tave III verklaard een Fransche stad

lUJn leu burgemeester IS er aangesteld en de
Il 1 • III staat van beleg gesteld De Engelsche

C Jl sulPackenh&m IS op _3 J unlJ na een Z1ekte van
n wek n overleden De Fransche AdlIllraal heeft

al le Consuls gedwongen hun \ laggen neêr te
I a] n 6ll ze met weder u> hij scbl n tot ZI) meuwe
Ral st llUlgetl hunner Regenngen erlangd had
n Men zegt wils dllt Admiraal Pierre de

li hll v n van het Engelsche Consulaat htleft la
t door:nen maar dit heeft be\ estlglDg noodig
'Ta li tave w&'d gesl.oten voor de offiCieren en
UH schappen van de Engelsche )Qrlogstooruboot
1>r Alle gem~n8(;hap met den wal werd
ver!x><Jen en brood noch Vlrsch voorraad mogt
Tan I n wal naar bovrd guonden worden De
k I tPID der T 'Yln I ti ra~tif zegt dat toen hl~
T wata ..e bereikt had de Frnn8Che Admiraal biJ
1 m BaIl boord kwam en hem meedeelde dat hij
T matave had mgenomcn dat hiJ de pa8IIIlgters
rut de '1 aY"" I tA (a4tIe ruet wilde laten landen
n h tiaRSen der lading alleen ond.r vQOrwaarden
(ft zou laten dat de kapItem mvoerregten BaD

e FrallllChe Regenng betaalle De kapltem
w gerrle op dle voorwaarden te 101l8ell en bragt
rle ladmg naar Madag&8C8r De KommllJldant
d r flry d wilee belangn)ke geheune depeches
)li t dp 1 ny n th lfl4tlr naar Engeland J:611den
n AAr d~ Fransche Admtraallit't geen regttrtreebch
\ k fr tl* en ZIJn er lepe hes 1001' Pron
"h kun.u.len gewn Itn dan heeft men ze geopend
Un h t ~z,.aar te bovpn te kODlt'll gaf de Kom
li andant der Dry I aan del Kapltem der
'1 y a ( .tI f m~tluctlC II als h IJ bet anker
Il gt I ad under rl"t Lot g ml het oorl gschlp
t pusser I kunmndl' IlJ I I m de dé} ..(hes aan
1)l I " r.p' I Dit ,Ian " rt! li hl't wt'rk ge
,IJ I ta..n d~ tijd dItar" 18 werd het dek der
l.,.y J gl'kIu.ard 1 stoollima bill!' il werkUlg ge
ot 11 I all" voor eH g ,echt li gereedheid
Il Lrugt ZIJl de de KOllll an lunt d. r liT" J!'r op
I 1",>41I (Jrn op d" Fr nl'(}r(ll t vu "n .Is d{'zen
l JIl llan hUlderJ>l'len III G r li g zocht< I te
I ggtll li tU8!cllel w{'rd door 1 Fran!lchcn g~n
lV() lamge pogwg gev."'IIagd ('n de depeches
kwamen dus naar €1sch aan lJoord

Z'LLlLA.ND

PIETEI'.M.AlUT7.JiCRG I.:> Jnl1-De heer
Gnwtham die ID Zululand ~ennoord III was zogt
d~ T"II~ (lf !Iatal de zoon Tan Majoor Gnwtha.m
"lW het ibm RegiweJlt. Het gerucht dat John

TRANSVAAL

DE MAPOCH KRIJG

PRETORIA li JULIJ -De oorlog tegen Mapooh
~~mdigd Bet opperhoofd NlIIbel ~verde
bert ~ op VnJdag den 6den aan Gener&ál Jou-
t on gaf Zlchzelven over op ~ den
be~en d De conditiën der overgave ZIJD nég niet

en gmn&&kt De durende vrede van h~ land
18 nu verzekerd.

•

HET PARLEMENT_
WETGEVENDE VERGADERII(G

G.lliTEH&'i

PBTITIBB
De beer Fllller dIende een ti

] egl_ur der Lolldenecbe en r~:d e ~~rl;:!'na!~~
] xploratle MaAtechapPIJ, ofer leke re gneYIIII dier
wAAlBCbapplJ Zftl gedl'1lkt en een ....>oretel • 0"'"
zal gedaan worden WIllende de maa Ilcb 4&a de
balie un bet Hliie lAten hooren tegen de Kiln
berleyeche Gem entewet. Dil heer Upl1lgton
b.d er een Uit CoI",berg o ...er een spoorW"I{~We8
he De beer BIchel er een lilt II)n dlltncl teil gan
8te VIUI bet jlebrllik van KoloDialll .teeDkoljln op
1,,0 0 IAle epoorwegta

lJ. voorlItter kondlgde un dAt hiJ h~t regl.ment
<oor het HillS DISUW mOe8t lato!n drukken en dat
het wenachehJk was om dan lekllre ,erbeteringen
r~ed8 vroeger ontworpen er ID op te n,men M..n
besloot de l"llk door htlt Comité fUor bet Reglement
til lAt" 0 nlljl8&n r-

De heer Sprlgg noeg nur de plaonen d.r Re
genng oID$l'ent zeker puot In de Wet op de T~ der
VV ettll" WAAr de ...ooultter gewag ....n had got-
IDMkt ) e K ulonl.le Sfcretana lelde dAt h.~e"n
In jrpmelde Wilt ...oorkWAm In oVIll8t'nko~t milt
dl! Engelecbe W"t en over het alg8DIeen rudllUlm
WilS H J bad er echter DIet Of tegen om dl! W tit
In kwestie op nitUW ,oor bet 11111te bre,,~n

IIINNI8GBVINGIlJI

Ooder de keDll8geVingen WilS "r lien va~ d~D
beer H fm"yr dltl vragen Iftl of de R~gerujg let8
de kt te dO"D aRn de bt>p.l nllen oaitleDt het Hol
~u~ door de Cumm se e o,er don BurgerhJken
Di.. IIl1nb.,...olen

Op een nlllljl van den h"er [r ...lne lel~s de
SecretarIs "'001" NAturellenzakeIl dat bet aanhangsel
op bet Nalur ..llen blAlluwboek en dl! llaDgev~lIIIg e
• ukk"n oVllr Pondoland belieu of morllen Il ud.,"
...lOrg"lelld worden Htlt rllppo.rt VIln Kllipitel
Bly th lOU ook weldra worden voorgelIlgd

"" ET OP DB NATUBIILLKNLOCATIKS

De h~H \\ m Ayhff ven cbt de tw"ede lell g
IIJner "et op dt! NRtnrellt'n I CIIt 88 tot \\ 0,,1 sdilll
acht dallen UIt te mog"n Itellen Goedgeke,rd

WI!T OP HIlT ONDI'llW J8
De K ol SecretAi'll 8telde dMrns d" twe..de )~. njl

der ,\ et up bet OnderWijS vo r m.' te IPjlg~D dllt
biJ ~"ArDe bet onderwlJ8 ond ..r beet uur .an Dr I Ill"
nOIl eel pt ar Jaren bRd WIllen laten WMr dd d~ze
om red ..nen VIlO 1l"'lOndheld er op Ilp8teld wh om
lIJn pen8lOen te bekom.f1 Dat h"t t~l!'tI 1I'~rd Ile
a el. Iln R len de ..l" d-llild .. dRt ~we~r e IJr Palp
I lf I..t mRllr het Wil let 1l8raden on r telstond
"~rR d6nnjl In te brenl!'e 6n dil Wet teperk~ Ilcb
dan ook tot b t lJ.stuur WBRr bet Onderw J8 ond ..r
I Jn lOU 1\Ien kon het te~enwoo dIlle st.ls4l mn
b.-~tuur boud~ e~n depllrteme t VIIn Ond"rwl 8
onder e~n llpart AhOlst ..r b~bben f ..e m ddfnweJg
I !IRan door aao8telhnll un e.n H.-stuur flin (j}nder
w Jl WIllI]' till!! of meer !'tiIn Ittlrs I tt nil In hfddeD
ZO 1118b.t tbaDS ~lnJl wu geen MInister gereed om
In lJ.t Pa lemeDt antwoord.," omtrt'nt d" zlIlIk un
bet Onderw Jl te gAlv"n Het lUI till !h 18~..1'8 te
vergrooten dRA voor zoo bet .. el Igt .. eldrll tIJd
worden mAllr thaD8 Wfte die tl]d nog Diet lI'el(omeo
E.n RAad VIla Onderwi I WRS du. beter eD Ih d en
Raad :!.Cuden dne pers0nen steeds I tt nil mo"ten
hebbeD DI d .. Mln .ter 0 dt'r welken bet deparljPme t
nn Olld ..rWI)e beboorende dl" VAnN,g,i'r.Jlen laken
en de nce-KII seher der UnlYer8lteit Wegen. bet
Naturellen onderwilll was de Seer .. Rrll '"n N"tu
rdlt!D laken noodill Er lOU 'erder eo-n SupeJ!inten
d~nt TSn 0 derWIlS 'Voor bet Admin 9trotlev, een
Ho fd IDtlp"et"ur voor bet IICboolb..loek moel ..n I JO
I e bl londerbed9n der 'V"t zoo m n In Cl mlt';
GeneraAl konnen bebAndelen mllAr spreker wet's
reeds ou er op dRt fa rtaan het HUIS niet alle ~el!l.
meOI~1 nn 0 dtrw 18 zou beboe'V~n door te gaAb ml s
d"lPn sleebts nllllr elBCh WAren yoorgelejld

) Il beer H..ld jrat II)n g.!hoejlen te kennen Ilat er
nU t cb leU RRn bet ond~rwlJs I1l'dAlln werd eD
weIdde er over Uit dat de Kol S ..crt!larIs OIet op de
boolltl! VIln het onderwl S kon ZIJD dat lot due
,.r Dr 1 alII ...()')r all,s had m04'ten opdrft&l)p~ enl
Maar boe bl )de b] WRSdAt PT .en \\ et WIIAInge-
diend tuch ~t'loufde h J niet dat ZIJ 1011 b.anGwoor-
d..n Eeo HMd vali Onderw III zou hll'r nIet dellgen
en men hAd veeleer e..n MI Istt.r van 0 derwIjl! noo
d jl; I ..Comml88le 'I'lln Onder ... J' eeDIjren tl~d ge-
I.deo werkzaam WHS bet met Dr DAle op dit punt
OIet eene gewp.,t en hallr gefoeJ"n ter IIJde t"JJ,,1
len dat ~Inll' Diet HIJ zoo de W Pt op nrecbldJend ..
!frooden bt>ltrIlden b, dat men DIet w ..ten kin.,.
tlgen!t]k yoor het OnderWIJS ver8ntwoordelljk lOU
I]n dllt pr II'pen 8Cblkklnll' gemaRkt WilS om dl!! leden
VIln bel Bee uur nn OnderwIJ' betAliog tt< genn en
dllt bet Be8tuur In de Kaapetad zou blilzeD en DIet
op de bool!te d ..r Ooatenebe t088 lilden I U liJn
~et t.g.nwoOrdljle 8tblsel nn ond.rwlJs WIlde bl)
r et om ver ,. rpeD mSAr hoe kon mpn I.k.r zl~n dRt
bet DIet do r tOt'doeu 'IIln een ?thAIlter ale deil beer
Merr mRn, dl.. foor ... ktarlBCh onderWIjl Wt\ll lOU
worden oouer geworpen' 0 k WilS dit tejlen dl! Wet
I te brenll'eo dAt er DIet. ID nrme1d we,d ko
gunste der hoereDkinderen DlIIr lOU !lien Bent jreld
toor vlod ..n ale een eljlen Mlnl8ter no Onderw J8
bet e ecbt.-

lJe beer Jon Ayhff Wilde de AAk naar ~lBCh Jaten
l~pr.ke en verklaarde de "et revolutIOr f1IIJr en
nd kIlIlI le lIJn letl wat meD bIer 10 de Kolonie DIet
b.bb.,n mout (G ..lach) Men Wild. mAllr vennde-
n g en e,pn Ills HOf'Il"' d.n Prulmreur G"rrrAal
.. <le met tbanl den Superintendent Ge erAa:l un
Ond.r"IJI afsehAllen Sommige der bt-kwMIDek
~ftnD~D hadden ID der IlJd het t genwoonhge Blel... 1
R~ be 0 e eD men mog! ~r du~ JOO bllllStljl jrBen
el daan mAkeD ])e Commltllll VII ]870 had over
cat 81.. lael eel lIunat goordeel Ile .....ld ..n 8preker la8
eel ~e door bftlH u til spruken gev04!lenl In dJnlelf
deD liD voor ten b.,touge dRt het Itelsel ulIl~kend
bad b.>u twoord tn mtn een leklllflFcheo ItrlJd blld
...ocrkomen WlUIlVRnbl)IOO al8 m ..n beID ~Idt!ra vond
YOt rbulden IIIInballlde De leden 'nn bet B.-
Ituur ,aD OnderwIJ8 IDoesten b.,tllald warden ea WRAr
"AS hel g.ld te VII drn' De veranlwoordelr,kh Id
onti r b~, n euwe &Itllur lOU te gedeeld Z Jn om leU!
tt' bele.keneJl O,.r dit l unt weidde IIJIft'kllr nOil
lal g uit en nrkhllude zieb laur lejlen Illlll hoo~ ..r on-
d .. Wijl Rls un mluder I ut dan t!lementa11' ond~rWIJl!
lt r Il~t1" d b.>IIDtwoordde een Hlllld vRn Ond~rwlJII
olet HIJ" Ide de Wet lal.n v IWIJlen I Rtr e~n
l Wilt' ..u v.rklurde J cb 81erk togen b ..t fetWRar-
lou.en .... n de aadlle't'IDgen der Comml.l~ varl ]8~9

De C< mm 'tIIn op Werken k n I ch ~,be
Il I pen waarom er aa etO MI lilt r ~ Rls b ..t t.t'lI'en
wuurd jill radl.,,1 Rmt! wae vuor dl' < et"n geworpen
.n g..f UJn oterlUljllrll' te k.nl eo dat er 'td Mn
b t btllalH dil .telet1 mankeerdt' 100 all! reede
ll ....k Uit bet I'IIpport nn Wijlen deo heer V Roes
lht lSaturelll'noQndenvlJII .u ellendiII' en bet be-
'Iunde eullll!l lOU &elfl door hen die h..t I~~ ...oerd
h.dden nld 1ft allen deele word.n lI'oedjl fUrd
HIJ 11.. tegeD Bell lpart~n Milllater ..."n On er-IJl!
umdat hH 100 n oelJthjk tl"U om et'n b.,lIoorh)k
JMll'tI()()n te naden, daAlmeD bIl bet .. mIInBtel TIln
..en .Mu IIteue lIlet~1 op ~ftlJ bclaugen aag Aloo:a-
ten tlr meer Mlnlllt.oJl :nJn, dan 1011 bet '-lint ....11
alllln 8preken "lie" dtJIIIIeIDID' ,erdeekl"'oeteD

s
I Nd&da~_de Regt~r de JU"e b'" toegMpyok.n IlIlf'"I lJITGU. VAN VALSCUl KU!fT
~II e ... t dllar de aken die le soudelI moetefl
n~Zl8l1 un Ha 100 g~w o"n aard "AfIID dal biJ et &m ahl\8 &n I Malle b-eehuldis I den !Ht!D April
lf <'oe IIAIlml'rklugen op beb lefde te maken, jllqg d.. pen ""lsclltl Jl' ad voor .. , -ch .... le hebben willen
june de wen OOderlO&Ren en b t ~ I ~teu d<>or"Aa pl.m" Dl t schuld tl
t,HUII' met bet merk < trde blll~ wa de e::,;:! nh"nUA F Doon b lI&k , ril. u d .. dat hAAl'JOOn
lUriII p:ekolen eo met h"t v"rboo;'der aaksn be- ~o kil ue hield die Z J den 9 en Ap 1 moes'
11'0 nen werd vppasee d.r bur z on I de sl.Ad 'II' II sam

Advowt Innes trad op Nor de Krooo ~ ,",m n kocht I!~ I." Il ",d eren Il d Wlukel
, ...ot .. Il .4 !Jug dl b) n L ee }'Uud b tAalde,

aOOF I ?vuJOP ~J bt!w Wd te!ll,( I{"I Tveu I J het pond
&bamt E~ een timmerman, woonACbll<l te 40 dil lad., deed Will! er nOl( jt8llD ander Ir 1ldlfllld

Claremoct, beer.hllldigd deo 14den Ap"1 1888 Slm _n Dell ...ol ...snden dag _am Hendrik Ar"ndad
Babo IUUlgeraDd en bem aaDlg geld afgeoomen 4Il kocht ook lets wunuo h.] C<lUpoud g&! wlllk
te hebben, pleItte nut ecbllldig I to d Jll jletwlf" IU baar uk deed tut Ol\t haar

Sam &bo, uit Bengalen afk01D8ttg en Clll"ren dochter thw. kWILw Ecn der.ie J6Cub I (IC<! gII
maker no ambacht, "rklaarde dat bl) te ClIne ~eoteD kW&lII.ook dien dag en raakt.!! een pvnd I\A I
moot ID een 'klUltien wae gegaan en daar ge ....ngeoe qaar kWIlt dat II] ook 10 baar sak doled Tv6D har.
bad ontmoet die b~m om een ellll\&r VfOejI' Hl) dochter thUI8 gek"wen wu (op den IOdeo) kwam
getlUJlde, bad £8 ge Id toen hi] ,oor den drank frendle weder met toen pond dat door hare dochter
bad betaald ea g ....ugen. bad gellen dat bl) het IIlngenomon werd Hare dochter liet dit pond
geld bad, wint ge't'lUIgene had!lOll opgemerkt dat ,*,derloeken eo zou kWi\m hat Uit d.I' all. VIer
hi] ...eel etgaren bad 't'erkoebt Van de kantien ,.lach waren
lOng hij, getoIlZ'e, Drar Dr SlDclalf om «hsna kok Amella Doembraak Iwi h~ la&t.ate pond ,aD.
te .preken op weg mO~8t hl) een lun door en toen 4rendle ont'lID~en en el klelDj!"eld roor IltJge'lln
hij In de III&lI wae, greep ll6't'aogene bem beet 18'1&1' WU achterdochttg g~wordlln doordat bet 100

wieT hem op den Jlfond, nam bem ZI)n jI'tIld af I~t woog, en had toen bevonden dat dit pond Z0G-
en hap weil' toen lIT op III g_br ..eow Aellllle ,,1 al. de and..r .. drie 't'Rlsch Wil.'!
meneelieu kwamen aAnlett'n J..,.t~r 11'08 bl] m ..t D" June deed Illtsprlilik vau iChllldlg en de regter
f'en dieoder ge,r&&n Ila.ar de pluiS WMr ge't'Angeoe VIProordeelde gt!'t'ILnjrt! e tot negeD IDAlUJdendwang-
woonde en bAd hem ale deo dief berkend Gt!vl\n atbeld
gen" wllrd toen ID hecb'ems geoomen Bend,"," A rmdu genopmd In bo"'l!ngemelde &aak

Jobn Oowlt!y kanttellhouder Vl'rklurde dat ge als ook twee fill ovpr~che ponden 'V1Ulde halld ge-
,anlrSDe en Sam Babo belden op den ,,,,oDd van den ztt te hebben aan wu.dtlr ell dochter D...ornbraak
14den Apnl 10 liJn kantlen waren ToeD Sam PJ Itte scbuldl!; lelllCende dAt h J d" pud" had
vertrok 11'l1li bet kWArt over acbtt!n maar genn OIltvalljlen un e"o Kaffer die tlr velen V113 b ) z eh
gene had biJ DIet lIen weggaan lead 1)l1li1 hiJ ecbt ..r lelde geb fd hl h.bben dat

Jarnea Thlbna, diender te ClarelDOnt, wal door Sam dl! mUI blukkeo echt waren we deen pelt van nUIt
In de baD nrteld dat bl) ungerand Will Sam had .ebllldJg opjlPtfoekend
hem g Isgd dat bIJ den Aanrander berkennen lOU en Ve IWIlt! D}Qr brws werd weid rl'rboord tn
had gevanjrene bt't!Chreven HIJ blld geungeoe t en de doeht~r y.rkll\l\rd" dat ~e.a jle " w6ggo1oo~n
geArrt1teerd die lIeret ontkend hlld In het ICeaelllCbap luid toen hl) v nd dat .r susp ce b.;etond omtrellt
van Sam ;reweeet til liJD mur IlIter gez~gd dat hiJ de echthtlld der mu ten
IAmea met Slim 10 de kanttea Will jleIV8est HIJ Oe III spruk dllr JUrie WIIIIscbu dl~ e het 'VOUlUIt
hid geungene geYlllteerd mllar nlllt8 bij bem 11'.. 00- dill\!' geYAllgen!! nog )onjl WU wae zes munden hIlr
den den arb.ld

Voor ge .... njlene werd opgerol'pen -
Adaroen Gamatien die ,erklAllrde dat gevangene

In II],¥, broeder. Winkel WIUI jZ'ewellllt. Gevangene
Wd daar gekolDlln voordat de kantlenen werden ge-
.loten 18n11'&8om kwart ...<>ortieD w~gge~aan

lJe ~~ne '1'01d gevangene rcbuldlJl en dt! regter
...onDI'1Ie hem tot acbtJtln maandeD dwangarb'!Id

die &ot den
IIlrtmeob eo

d&ll daur io be'
uitll'8',OI!lIt811 mur dur had

ma te lDaken
.... rf"~' ... ·IIAt IDea IB het Hu Dr

aebeen op pn)l te stellen
11'''' DIet lIereect 1'0<" de IIl."n, ..;"

o ...er de lallk, ~ 1I't'loofde "at b..t
de Wet UIl eClll Oomuh te verwIJlen.
8ter~ tegen het rappon .. n dlln heer lJ
liJM Jnlleaa ...an; groote oyerhautial' lI'el!DIIIrIlA.
dat tegell eOlDqe JOboleo "n'PNrtw."...t,i .....
dlJj'logen IDb~ 100 ale ........h....tJ
betoojlde Hl) lOU IIr nog meer DE lICU1UOIPALlTEIT V4N F1LAlf8OHHOEK 111 HUOO,
de beer Roaa Diet overleden .u, Ad, Leonard deed AAnzoeK om .. rlof om tot
men er nIet te ...eellUUl hecbten ol den geheImen Raad te ~ppelleer(ln
OnderWiJl goed !werken lOU, daar De appltkaue werd ~tge8teld tot later OlD ee1l1j{e
Aan Alfel lOU ,eel te lauguam II'lan, en beëtlcbgde fflrklaringen ~e krIJgtIII
jle .... ( moeet me~ den Raad belOldlgeO, 8PE.~GLD v, DI!! ~CIPALrfEIT V4N QROIDiE
kwaQi er DIetiI raD teNgt Ook MD eeD :fUNT
MIni_ter ....n OndennJl geloofde spreller nllt. Wel Ad... I.eonlU'd deed BjlnsoeJr dm de taxatie .... n de
gelooIde bIJ dat bet peel IrOD liJD deo SupenjlwD- kOlteDrekeuog 10 dele jIAAk b .... leD te hebbtD De
d ..nt Generaal niet loo'eel urantwoordebJijbeid kweetie betrof posten lultBChen d.,. prokal'll1lr ea IIJO
te laten alJ hiJ thaa. had, en trad d. teg~nwootd1,Ve klient, IIrjZ'umenttHlrende dil ad.,okllAt dat da TaXAteur
bouder ...an het ambt at, dan 100 m8a hllromlrEDt lZ'"en f8flt ba f Itcb DIet d.. ioaten tWIICben den
welhgt eea maa&ref!'..1moeten nemea HIJ eln41jZ'de prokll,,"up ..n dUID8 kheni In te 11\'..a dAo In gevallen
met een ...oorstel cm de \\ et alln een Ooml,é te nn mnlafidu
.... rwiJIeD. Het Hof Ion Ipr ulypraak te 410en verdaap:de tot

De beer PearaOD Wilde dat men met de gel8jleD- den volgeoden dag
held 'lOll WAArDemsn om den dank ...IID het HIlII -+-
1llU1 I r 0111& ...OI'r bewelen dleDlIten te be!Il~SO VRIJOAJG 18 p-ULU
Van den beer 0 ROIl Il!lde bIJ dat dele bhJkbAAr IIPINGLBI\ V' DE MUNICl1'ALITEn VAN GRO!NI!PUNT
t~n biJ Illn rapp rt opmerkte, reed. onder de De Hoofdrejlt ...r ultapruk doeQde, lelde dat biJ Uit
ecb~duwen dea dood. wu en d t bet dna hot beat de kOtltenrekemoll had Ils:t.len dat de ad.,okaat
Will om onr l1)n I'IIpp<lrt te IWIJgen HIJ w.. tWII.lf JlUInIl&8blld ontvllnll8n ,()Or lIJn ' bne!" en
Diet ~egen bAt amendement Fuller, en ~af ts,en, "jf voor I"dere r~fr!'lher" De T~teUT hAd twee van
til keoneo dAt de twee MlOl8t!'ra en de ...Ice KaiII"" de twaalf en ok twes vap leder der VIjf gOlnt!'" Jl""
her d", UDI ...eraltelt jrenoeg ...oor een RAAd nn 8Cbrapt De kW~ltll! 11''''1Uil of dAAr dit 8\ln taxatte
o derwlJ' loudea liJn, mlUll "Ilde men meer ledeD tueeeben prokureur pn kh~Dt WilS detAX&teur g ..rell'turd
d n moeet men le good betalen Aan sp8Clllle MI"". dese eomm~n te 8Chr4Ppen ~hJ bad de EnjZ'el-
n IIt"r. AI. d. vaD Ond ..rwl}ll of Landhollw ge- IICke autonte1ten nAlluwkel1rlgdoo~elelen en bevonden
loofdIl bIJ DIet eiJ de MIDI8teri moesten, lijDIlO dat dl' tIIXl\tellra In Eng~land geellioDdllr cheld ma,k-
Ilenl, blln werk IlIOveel mogeh)k tot bebetlr billlner teDlD rekellDjZ'en tWIICben de partljen,ofln dietaeeehen
onderboonge bep"'rkea prokureur eo kheot. Zelf8 ....gfen de Engel8Cbe

Oe h~r Brown jZ'af liJn genoegen te kennen dat hoven 100 ur JlelZ'lUlnOlD te beeJr_D dAt Al ware
men thaI e eeDljre belanll8telhng In OnderWijS aan er een apeClale overeenkom.t tllllBChen deD prokarellr
den dag lellde IDIIar jZ'~loofJe OIet d"t bet be e I dien, kheot dat deze ~nen eel! lekere eom lUll
oogde Bestollr TaD ODderWI]8 ..."..1 geven z u tenzl) betalén de taxateur t cb II'tlreICtlg4 wae om loodanlge
d.. Ond"rWl]lera Ieln er lets In te %Slegen blldden posten te IICbreppen ala bIl onder h omltandlgbedeD
Ret tl!lrenwoordlge Itel.el ...ond bl] oDl't'gtYllardl1C ,an de lAAk lOU n o~hg oordeelelI De A"I{ter8 In
dlUlr II n kinderen er geen voord eli I nn getrok"en EOJlelAnd JlIUlten als rSjZ'III toe daq alle koeten rek ..
badden, en hll Wftl ...oor het 'I'nJwtlhg bt>gllliel Dingen door den lautellr moesten 1I'0rden n!\genen In
() k ID Inkt! bet onderWI)1 HIJ WftS roar dt'lI@IlUIk WII8 er gezejld dat dil prokllreur moeit
bet ",ool'lltel Fu ler en 't'6rklAArde I ch 8 rk tellen "orden b~lChouwd als een Ilewoon agent en dat de
b"t Ileven nn meer jZ'eld ...oor h.t ond.HwlJS Un taxl\teur de pOIten bad Q1o~ten toeltaan mAllr dIt
meer geyorderdeb f Mrna sprAk biJ ID h.t voordeel Will een Vl'rketlrJ argoID~nt Ean prukllreur wae
...an bet rapp'Jrt 'rIIn den be~1 IJ Hol'II een bl'ambte 'an het Hoog Geregubof dU8 geilOIld8n

De hller Wm AylIff aprak tegen de Wet en J>s- om dt! rellelen nn bet Hljlf te Ilfhoor&llmlln eD Ile-
Ipr" .... l'BCheldea punten 10 verbAnd er mede biJ'" bonden door 100dAnlge lOD)men ala het Hof In gehJk
bilt betalsn ...oor h"t onderWijS naar mate de ullkolD loortlge genll"n tol'stondl Het :kontrakt tlliBCben VAL8CHH ID IN GJl:8CHRrFrB
8ten lete wat biJ afkt!1lrd.. Dr Dal .. vond hiJ te lien prokureur en dilln. kl ent wlIS:dat d~z~ loodADIge WilIl(lm WhIte Steuart .181 William &~u(jrt
bAnghArtijl eo to! Ilereed OIU toe te geven, maar bet lOm ICU bt>talen a. op taxatle lOU 'Worden toeg~8taan Whit~ ,tond be!ICbuldljotd van nlsehbeld In jZ'e8Cbrrft"
kgenwQordljre stelsel werkte goed Had In dele laak d~ MunIcipaliteit Willen betAlen mllar dbJecteerde er tegen "'" DU terelllgesteld te

De K IODlale SecretarIs gaf IIJlI tWijfel t .. kén dan :lOU er gaans moell~hJkbeld geweest lIJD maar worden op grond dat hiJ met voor I Joe verdedlf!" Dg
nen of de hf'er AylIff lete van de .tukken jZ'eleaen JIl18t b"t tejleno ...erllelt~lde W&8 bet Jl",al In dit 1l8reed was Zekere KApt Moller wr.s ...oor bem 68n Uit e n hela 19 J ken br ef zonder darrt.ooke
b"d WAAr IlJU b..topg over bAd jl"lo peo Dd un ge.,,,l ...ond bl] wareo de k98ten b.,rekend n!\Af de b..IAnjrfllke getuljle en WIlS DI~t bIer Ad, IDnes ,.,
hftD!!,l)le Wilt hAd met h~t bier bestAAnde 8telBei reJl~leu door de bahe op 12 AUIlu4toll 1882 voorge- l"lde dat lIevangen8 eet"!Jt afslaller Moller bad Opjl&- rung maar h Jkbaar nJ('t heelond cn:Ul.n een
van onderWIjl nIets te makeD mAAr slecbte IDet bet Iteld Vit wal de eerste malll dat hiJ offiCieel VII l1a...en al, de porsoon die dil eb que met den OR.awG !l~ezeten der I(a.apstud door eeu Jeugdl~ han
batuur er VRn \\ sa men yoor eeD Comitá of die re,zelen ba<i kenDl8 gekregen en bl] kou IS DIet I H Moller blld jleteekend doch lattlr Kllpt Moller blld delaar ID N amaq uala.nd gesel re ven heeft men
wlld~ men Ilr Dill!! over de Iluk boorf'.n '! Dur erkeDne dMr de eeDllle r~!!,el~n der bahe dIe biJ genoemd ZIJ badden ecbt"r jreen Kapt Moller kun onB erl f gegeven datgeue mede te deoleu waar
bad bl] llIet tegen WBar dit kou hiJ leillolen k~nde ll~plUl8serd WRr..u t !Ijl bJ ,.,jf IId,okut Will nen ontdekken GeVAnge e lelde dnt KAp Mol er het pnbhe~ JCt" nan beeft Do br f Bg08clll'6
dAt de Wet ...rtJ wel Dr I ale 8 denkbeelden"e- Toen werden de re~elen un den HoofJregter nO dien DU n de TrllD8Vllal wal en spo~dlg In KllApstltd z u veu op een pi k I I et laud Ier Bou lelzwarts,
dergaf en dit bl~ek UIt stukken door Dr Dale z lf tIJd 'I'oorjrdejld ter zIJnar goedkhuriDIl In deae terutl Z )0, waarop de rellter de IIUlk tot morgeo Uit I ten N 0 van bet Karas g bcr",te
getsekenrl die sprek", 'I'oorlllll IRak bad de t.aXilteur een leer hberale lOm Wejle 8t~lds om ge,anlleDe gelt!loI'enbeld te ge.,en te bewl)

Ve heH Spn~g yerklurde Dr DAle Ills een lOan stMn Toen bIJ (de H JOfdrejrtfor) nOIl Advokaat zeD tiat er een peraooo Rls dIe Kllpt !'tlall r b st.a&t Met de b er B
van gNote b kwaamh"ld en II'rooten Il"er te bobben WRI ZUUmen dele sommlln I\ls zeer Ilroot bllBChollwd AANRANDING }lKT VJ RNJl:MKN H omanJ pn M"
It'er~ I kenn n en dat bet 'oor den KoloDlaltlD Sot- beb'>en 0 getWIjfeld WRI de WAArde 'AD geld G 17: Q ocor DIl
c ptan8 moel)t!hJk WIUI om Ilch met de Aak .... 0 It!dt'rt ,.ermlnderd en de kOlteD VO r dRIl61 JkllCbe be ert LAete' kool ee arb ldn wo Dachug t@PAarl oog nbl k d k
b..t ood.rw Ja gen06ff b..kend te maken 1>11 \Vet noodlgdbedeD grooter geworden mAllr dil tuejlPstane verkillllrdtl II"t ecbu dil!' t6 &IJ JI.R! bet RaDrllndeD vocht Il Z J t

d lom was ook Ilroot~r dftn ,r~"'~' bet Il~,al z ..u we V D Klpp e Pbllander met een me@ op dt!o 13deD Dd1ehoh ~hs
was IIJn~ I IIen8 DI tra Ikllal maar bilt bleek dat ~ ~ .. ~ " u" J
Or I>alo SplMtS i!poedlg vakant zou word sn en hiJ wellSt lIJn Z Jn do ..l wa. Altijd lIeweeat de kosttID uK J Pb I vre I t 1..
g~loofJe dat , ollooplg dil Allnste lIJ lol' vlln Iemand van reg 8plelling tt! ,ermlnderlln eo hl] zou Itcb ver Ipple an~er verkIllarrle dAt jlevangene b~m Rottp tott al
die hem nr't'l\ngen JOU genoeg lOU ZIjn oe Wet letten tegen AllIIS dllt strtlkken koo om die koaten erg had u tgeAcbold n h J had gHRnge re een si jl VIII I I r f I Il
!\Ar een Comlt(\ te verwIJleD IICbtte bl) Diet boog"r te mllken )Je taxattlur had e"u hbt.rAle IOW g~jre.e en ge.anllene had hew toe met edn mee D Z Ill:?:

kwaad maar In hur kgtlnwoordlgen ...orm Will toeglllltlllln en bet Hof lOU II~ dus met dIe tax!\tle lol' ~okBn dl li vf 1 of la 7.

b J er ""en omdAt '1) el17enlt)k "'ee verbdterlna nIet Inlaten d r re a ..gde lletU lIeDle at owtre t den wond "tl u L tIJ I" .,.,,, .... e op den schouder wa8 toe~ehrAjrt eo met lI'e'88rI Jk ) ZE 1" k
v"n eenlg belang Inhield Oe DI~UW8 RAad VI," I" BOEDEL VA.."1 J woo was was Daar n I
Ullderwl}' 1011 geen Jj'oed doen omdDt bIJ den Ah nit WRS ..eo "pphkRtle Ilel Jk bovenstaande De lJe JUrIe deed u tsp I\I\k nn !IChuldill en de rel1ter d
nlAter dl~n de luk IIaDj!,!Dg te leer ",n 'Verdnt-I beer Standen prokureur hlld 10 dep boedel van Ilugo vonmsd!! )t".VIlDgeue da rup tot sI chu!le maa d
woordehJkh Id ontlftstte en dit hcl tt" bl) DIet on eeDllI'e nrjZ'&d ..rlnll~n op versoek Villl den curAtor bJ dwangRrbdld daar bIJ het eerst door Ph laDtler WRS
I1Ardlg Uit het voorbeeld van KftfltlTJo gene toe Ilewoond om deD IJ 8 lunt t.. ondervrIllle en voor gfSIAg n
waanau twee net looveel waard wIlren ale een leder@ mAAIPen glilnea In rekeDlng jrebragt De tIIXR WiJl R
bl\lve en dlltl ID bet II'ebeel metl De \It et Il..f t ur blld voor de eerete moa:! een "U ea toe"'elttaan t la) 0 nan ook bescbuldlgd VRn lII\urandlnll'., " pl ..Jttt- n ~t schu dl~
bItter Wt!IDlIl dst "'ti prRIet sch nllt Wil! en 0 d~r maar d .. andere tt,·"" IlOI eaa met dtl hdltt v"rw 0
bet meu .. e be8tnur ~ U de ;:;u""rlnt"nd~nt net z\)() derrl en blerover hep d~ Bpphk l~ Andn sNide 'V.rklallrde dat op den .!sten Ap 1

1 h I
r- Lenll AUJlu8t In de deur van Z D Iu sUL e jll'vAn

ft, le lel(ll' ebbe A I tot dU8 Ver TelCen ee !Je Houfdrt'gter verwees de zaak naRr d.n t&XRt~ur
C ...mlté bad hiJ niet, maHr biJ ge oold" niet dat h~t om wedpr du r b m overwogen te '""0 d.n zellgende gene hl\l\f 'hl! vourst~1 det!d dat h I lol' tu Ile zeld
VAn een Wet 1118deze lets teregt zou br.ngen dat voor de enete bljwont II' d~r vergILdenng twee lUI Le 1\8 mlln tt! zullen v~rtell"u eo dl\l\r p had

D b B f
lI'e'l\ gtlne bem m.t ~eu WeS ""stoken n de 1 n

e eer rown vroejl 0 men lets Anden dan lCllnellS liet teveel zou gewetllt Z Q en h J dua dacbt kerzlJ "
d" Wet naar bet Comité zou kunnen ...er .. )I"n BJ dRt de posten DIet vermin lerd h b orJ"n te worden Nadat Dr "n!!,bt bAd verklaard dat Jde wODd vaD
Wijze van bUItengewone Inltructte wae het ant (HillRoEDERB WHITE slIET KPV)NIALE GOU welnlll b~t.ekeD 8 wae mAar de plBllt8 WMr d e WAS
woord Het bltl6k dat de heer Brown WIlde lAtan VElll',EMENT to.gebrllllt g"."arhJk W8S deed de JU le ult.praak van
onderzoekeo wat er met Al bet geld 'oor ond rWIJs Ad ,okat.n Mlludorp en Searle voor elscbers en ecbuld II'
BIln Naturellen werd jted8An Advokftten Leonard en JUtll voor ...erweerden Het vonn s wae les mll&nden dWfln)/arbeld

H et amendement Fllller werd IIJIngeDomen met $0 Ad v MRlI8dorp lelde dl\t de ps til" I overeenlCeko
tegt!o ló st~mmtln IJII lli wIlren op enkelen OA mbn wllr n sl.cbts twee g"tu "'en DIt te 'l'erhoore en Tom Pete 6 pIe tte ook DIet scbuldlg un lIanraD
1.. 1 te +_ ddR "dl lol' met ,oonemenut818te gena... 111'8 er lIjIellng IA(forv60r bilt argument getu gem8 In geecbrlf~e In tt! JlJhllnol L aper WOOlde Ills vroaw b )lle"'llngene

lev~en De AktIe WilSom lekere gelde door I'llecbere Den 2den Mei wu ] om dronkeo Z J hadden ~Iln
DK POBT BLIZAB1I:TIl1ICUB:NATURELLIN LOCATIBWEl' Mn "'de Douane beAmbten te St J bn 8 R Vier betaald vstRndJe eD dlUlrop had Tom h&ar met een mes een

De ,ooultter ARf te kennen dAt de £15 benoo van de Re,lerlni tllrug te krl)llen wood BRn bet hoofd t08gebragt De wond had erg
dlgd voor bet 'Verw Jlen van zekere petitl!!1 Daar Voor el8chers wtlrden 'Verhoord - gebloed Tom alo ..g bRar I er 'Veel
de Wet op de Port ElII"betbacbe LoClltie gevonden Alexander K G Campbell bestuurder van e18Chl're Dr Roas legde getIl ~e 8 af omtr ..nt den wood
WIlreD eD dil ,erWIJliD!!" dill pluu kon b..bben Z'lak die verklAarde dRt er In 1878 een 1)oullne- waarop de June Ilsvangene IIChuld g vond

I
kantoor te St Jobn s RIVier opgertjlt werd V oor VOODl8twsalf maandeD dwang&rbeld

DB WET OP Dil: ",SBKIB:ZINOEN dien tt)d bAdd ..n Z8 IIAn Umqulktla bet Ilroot opper
Men glnl!' dllllrDA op DlellW ID Comlt.! Generaal boofd d~r Pondo I nn £5 tot £10 p r JaAr 'Voor een

over de Wet op de VerklfllInllen en de Procureu;r bandelshcent e en £20 op Iedere .cheepalBdlng be
Generul moest Pen pAlIr Ol.uwe ArtIkelen voor !.&II Id In AUilustul 1878 was Lord Cb.lmsford daar
stelleD maar lelde dst In bet eerete artikel wat In eeD oorloli'schlP van Natal gekomen mul' jZ'etul~e
over WI8 gehlllun geen WIJII~'lr IC n ...er noodig bAd niet gellen dal e~DllI' gedeelte VRn het groodge
wu e I hiJ dUI WIlde dat men bet 4Ilnnem"n lOU bied aldIlar offic e,,1 n bel t w 8 ge omeo Korten
HIerover bad tUlIBCben hem en dtlD heer SpnltJl tiJd IAtt'r kwamen de heeren l':dye en Flemlng en die
een lie dj8CU88ltl plu!s mllar IDen keurde bet arlikel bPjronnen re;ztell te !Dnen op al be~ Ingevoerde lJe
gOl'd eerate lnVOerrejrten werden In No<vembdr 1878 be

He Procllreur Genl!!rftal Btelde daarna een artlk!l tAald eo toen hlldd~n se er I t tegen Jl pr.te8tserd
voor Oat hen le 8traffen die Ilch ale Agenten nn elll "\ t!rvolllenl werden er rellten betllald ID J uhj 1879
kandIdaat hlldden voorgedaAn londer het te zIJn en VIln toen Ilf IUIn tot In J uruJ 188l blldden le alt Jd
I e hoete wIlde bl) op £100 stellel en gt!va,,~e aDder proteet b..tlUlld Ten laal81e blld mell beeloteD
ml ID plAats van de boete of MIDen mot de hoete de wettillheld van dit IDI en der bel18 Ing op de proef
laten opleggen mAAr de beer W od Wilde lIeeo te slellen met welk doel liet u ile met eemge Kaffers

..te maar alleeo geVftnge0l8 Hldrtegeo werd I~ 181lr de stoomboot Sit Etelyn WoodWll811'1'1I811n en de
Il~br ..gt dAt d~ kandidaat nleta WlOnen kon door ladlnjr jlenomeo bad den beer Fl.mlng t"rlllifder tI]d
de baDdelwltle Yan deo genoemd~D agent ma.ar d .. I IIg_od" dat II) n et meer belftstln~ zoudea betaleo
be ..r Wood b..weerde dft~ de tegen kllndldll"t lUIk Na dltlO tI)d werd er geene bt.188~101l meer gelod
"en agent stellen en door b.m eeD 't'erk "II jr ImAllr werd bet Dou.nek,oloor 'Verplutst rMr een
,en)del ..n lOU Na nog eeDllle UleU88le WllllrlD plek omtrent e..n mIJl verder af IU\Q de nVIt!r III)
d" beer Hofmeyr belovjrdt' dat de AlI'ent dE'8 noods blld Eoye vet8Cbelden8 mAlen booren le!-,~en dat bet
el cbts bIJ onjr" nk In m e Jel Jkhedon kon IIJD;le- pllkhul8 van elecbere DIet op I3r t.sch Il ODdgeb ed
rRhkt eli dat m.n bem lan Dkt le Itre Jl m eet ,tond Z J betA&ldeD nil weder hcent "!lelden aan AANRANDI~G ~!B:TVOORSB:lIJ1:N
straffen werd bet am ..ndement Wood Ingetrukk~t "( mqUlk~la die op gewone Kllff.r jnaDier dur b"t ErntBt ROf/I'!' bescuuld lid EI '" }[artblen!Sen d,,~
Nog meer w~ld o<er het IIrlllel jlfsproke "D b..beer ,oerd" 151eo Mill J883 IUIDger"nd te beboou pleitte Il et
blerbll etelde men op den vvorIlrond dat bet voor Contraverhoor -Na het Innen '8:11 de InvotlTrejl I scI u dl~
nM matt! doel was om dt'n al1ent te dWlllI'pn een t~n hadd"n Ze het opperboofd DIets bewld Gedu EI la Martllenseen woonde bl) geungene ..ls ZIe
ge@cb even bewlJI van den kandldallt tt! bebb..1il rende de drie )lIren hadti ..n le s mtJlds Ileproteeteerd vrouw I). M.n !'tiel WAe ,..~<II gent! dro hn
Ten aJ tte I1lng be, nlt'uwe Artikel er door en somtl)ds OIe! De plek w8.I\r hIJ dt! la~IOj1ln bez tiJ bad hem opgenomen el II b d g"p 8.& st

) e beer Sprrgll' Yl't>tg wat het JlevoljZ' WAl ale e", hAd lI'er omen WIIlI op zIJn mlD8t etll1 m Jl IAjrer de HIJ bRd b&IH doO!>nIlt'echopt ZIJ bem gtslllg~o
kRDdldaat 11)0 letel Hrl or ut dl\n III dm nIet die nYler Af daD de plek w.arnur bel I usnekantoor en dllJlrop had b J haar md eell m..s 10 de J. J
mAO die Dllllt bem deomeeate 8temmen bad vo ril- WIlS verpllUlut maar hIJ k n niet toege ...en da.t dIe geptoken Gevange e WilS een '~er goed mAn voor bHar
kozen lOU Ill'ld ..D V~ Prok GenerAal lelde dat dit pillats k IODlAAlgrond "bl8d Wad lI'e.... t'st en IJ h ..d let ge we ecbt dat b J vervol~ d
UD het jl'ewoDH r.jZ't OlOt'llt lCelllten worden mMl de FrADk Anderton .....nnoot vl\n de firma Gebroeders lOU worden en wenechte lUIks ook nU n et d~1If hJ
b~er Sp It;g ... rJAngd6 dat men I U bepalen dllt pr I A nderton dIe te St Johns ",ke cl ~ W"lI "r sede t baM onderbl~ld
Ills e~1 !tand dllAt I II z~t ..1 'VerlooI ~teed8 een n .uw" ]870gewet'st toen biJ b J elscl erIJ d ~n8t WRII H J Dr ROlle b ecbre"f de wond he lId !!,eva.arl Jk m"ar
kJellDIC I Il moet ..n glib udeD worden Dat wal vol WiSt dat el8Cbere tegen bet h fT.n Vl\ de Invuerreg op een Il"VAArl Jk" plek w~s en nad"t lle.1I gare
jlenl Jlllf Prokureur GenerlUll onnoodljZ' I'n II~rOVM ten bA den Il"P ot ..st""d e bad cl t zelTe ook lie re teld bad dat Id Il"beurd .. bem &e.r ep"et v od de
.1.len heel WKt worden ,,,rklarende under II d~reb dRlln Ale r..den 'Voorliet verplAateen van het doua JU le hew IIChuldli( met aanoo,.h Il I de Ilell"d. ran
d. beer Holland dAt dl! \It et tocb voorAl dUidelijk 1011 nekantoor badden de doullneb..amhtetn oplCeg8't'en dat bet Ilo!
moelen 'I)n H.. hed Spr !lg elDd Ilde DIet e~n "'IJ le ecbel1l ptlkhu18 OIet op den VRn Umqulkela Ilekoeb }lp regter nruordBe de g vRnge e tut
IljOnll' .al! bet Rr Ikelln "ln 110 <oor te et-l1.n en ten II'rol d .tond De PondJ opperhoofden VO<lrden er dwang .rb.nd
bldm.dtl 't'eueDlgde ~Icb ten a atle d .. Proku eur g het bt-heer mukten wetten enl!:. Slaadrach Mamll pleitte niet schuld jr Ra h t op
Geoerael ne heer Fuller tWIjfelde dMr"n eg ..n of Contr.yerboor -Er werd nU op "lie g ederen dIe de lalen A pnl lUInranden "'0 Alfred J" lIa IJ
luIk eeo WIJZIging g~d lOU liJn maar de WI).I~log DftRr St JOhD8 RIVIer werdeD jZ'ebrallt Invoerre>gten \Ifred Janu"rlJ verklaarde dat b IU Apr lln b~t
gl g er door 11. tA&ld en dIt 11'88zoo sedert \.ugostna 1881 le !de hOIl all ~ama wooode> lIIJ al p op de boven

HleYop terdaagde bet Bof t t DenderdRg verdIep Dil én jZ'evanllene In d" j!'anjr bteneden met
I"kere ::;arfth dIe bIJ bem als vrouw woonde Op deD

KRIM lNELE Z[TIING 21st"D Apnl wIlreD !'tIama en SlIrsh lUID h.t t,.lsten
leW et wprd daar a met am .. d menteD Mn be' \ H JIllDIl om ZII te IICbe den en dIUlrop lelde }!Rmft mams

HUlB Ilerapporteerd IIn nu bie f nog de beh"nd ..h>Jl Toor Regter DlClje, dat ~ls bIJ le Diet Ill1een I et bIJ bem zoo ,llllln HIJ
der IIwendementen op de \It et .er bet Gemeenté keerde torug D8llr IIJO kamer en jrl Il later In d"
b.stullr nn KIIDberl ..y TPr T'lle e~n IIrttk.l blld MAANDAG 16 JULlJ str88t mlUlr Mama volgde hem sloeg hem en stak
de Kol ,s creta IS lJ...wAAr omdat bet In de prAItllk hem met een meI In de band H J bad Mama let
,I~cbt werken lOU en er werd 'VBng.sproken om het ne Kr mIneI .. rol beVAtte ~ saken nam een 'l'&n ges111gen
Mukel te laten o,erbl l'en He V lOrutter lude dllt YelkracblIDg drIe nn IDbrallk met d dlt,,1 een MdotJe Galap had In betlel! I" hu 8 Jlewoond met
well gt de VI el nAAr bet COIDlté t~rujZ' zou moeten \ van POll nj!' tot ,"brIlak T Jf v"b ARnrandlnjl met Ma.ma en Januan) en I ad llevaDgene Janll"T1J
dMr pea peIltlonaIlS ..r bl) d~ tierde I""oll t~llt!n "Yoorren e een 'VAn roof w .., vlln vAlecbh.ld z n steken !'tIama had JanuanJ eerst geslagen
geboord lOU worden !'tI.n glilg dan ook voort ID!'t JD II' @cD fe twee VRn bet ultrf I ~ vao val~he to Deen WPfll ~AADhale en daarop gestoker
de i'et, 100 a:811J gewlJllgd:W1lll en~II I!'p r~ehjk muM ..eu 'I'In mllduleul bankrpet en zefen un \ ::;llrab die door gelang6ne werd 0p!leroepen v r
SLe ...an 8l1lp" tot At lDen .an Art 10 kwa.m waar- dld,tal klaarde dat lOttn JlJ Iln Alllma MD bet tw AI.n
Tan meD hee beter achttl' h.t Berel blJde d~rde IUlog I V"!lr ote lUlle bat nd 11t de vllljZ'ende heeren - ,. Lfen hnUllrJj I ch rud de III li k .. am bern Jen
ter i!prailk te brengen. Er "111 elgenll)k geen quorum Edward John £Arp Johann 8 PII!t ..r F81lre Johan en 1~lde dllt Mama ge<'n mlln W88 dMr biJ let be-
meer, Ula.r de weinige '.Dweiige leden WAun tt! Ooenraad Gle Jamee Bylend \\ Jl lam Jl dine \ sved"n WAl
IIcedb&l't1a om !;enlln bOUIle te Dem!'n Het wa, Plet ..r n ..ndnk Ka steil Albtort Jacob LandIlberIl' ~,dat de g"valljleDe de )url" hRd oell'f'~proWen
t n mll!uten ... r Z... IIeD epr mpn met de raAk klMir Gordon MUf1lOn JoblUI Carel Piton, Ds...ld Ra- z~lI'lI'60def dat alle. ~"n on.-",ull \>11\8 ",,"ee' •M~~ennedelt e~ nog hn Lpetl~e, door den blltlr berllOn, Alfred MOlltagQ Sed!lWICIr. Cbarlllll Jornano \ dilL de andtrd h.m erg getergd h",1 werd u t.'pr~ak

a 11Dge I~n 'IIAn et lten .... ,lCbto OelJleente- V 08 I aVid Cbn'tiaan dl! W1l8};, RMl f Abraham (!edAAD nil ecbuldlo( a&n gt!"o e IIBllrandlD~ W81H
beitUUl' um"'l1 lUJ'~IDg 10 de Gelll .. ntell lit aldor IZeederhel'll Hoben JObD Fredllntk An(lrtlwi J uhn lOP dil regter bem v,roord""ldI! tot ,"Dil buet" nil I
,. - Wil, 8UIi mill UWtG. Lo1l1l Mu~b.ll Brown 'D Henry Willia.m ClUCkd .£5 of MA lDa&lId d"&Ilg&l'b~ld

,

PROXQREUB8 ~
De beeren R W n~rle, E IJ Stanley en James

Rutill, WArden to8ll~t.n ala prokurear., R W
Gray al. notarii eo TUIer, '"' notaris ea transport-
besorger

U....DRAU MKT DIIIFSTA.L

Gruta Juln hf'8Cbuld Ad b] "I IllIm J GWllhlln
Op 4 Ju I) 1883 InjZ'ebroken en el'n pAir arllkelen
jZ'tstoleD te hebben plt'llte DIet scbuld Il maar lekere
F1r day bAd jlevllng80e m~t de ~oedere U t Gw laID s
hbls lieD k men ~n ofeeboon ~evllnllene 1~lde dae
F.nday lilies 161ljren lOU waar.oor h J betaald werd,
vpDd dil June hem schuld g

De n gt~r It'llde bern dtUlrop een Itraf op VRn twee
).r.n d Wil P ~ b.-Id d ILr er dr ol vro liere vonD S;ttn
~geu bew b wel'; ... rd n weg n~ d f8t11 Op d"
~ merk ng d r d. Rellter dRt h J eD dief nn
berOt'p wns v.rldnarde ~evAullene dat d t DIet 100 wa.
laftar dat men In de la .re Hoven geen regt h~d tol
.~reken en dus maar schuld g werd b.;vonden

VI!JIKBACHTING
Mllr(Alnru DllIIlei. een J"nl1en nn omtre t 14

laren ebbaap"acbter pleitte IICbuldl" op 30 A pfll
1883 '" Grootviel !\IanIl E Hoffman nog geen
10 Jarell oud verkracht te bebben eD werd door--den
r"llter "eroorde~ld tot 15 IlageD mel de rottlDg 8n
etSn mund harden Arbeid

ar OOT ~ \ '1 \~U \LA.ND

N '\'~IDDAGZITTINO
,

DIRPSTAL

1) , !.dImt ahas OUpll a!t1lS AJI"~ en Atxlul al RB
al RS Ojnl pi" tte scbuld Il &an heL steleo

va eeu e~Dd op den 4a en Me 1083 viln
Tbomas Jam!'! NRylor en daAr er drie vro~gere vo
DlMen tegen hem beweten werden werd b J ver
oordeeld tot 20 met de kats en t ..... Il maaDden hRr
den arbeid

VAL8CHHKID r~ GKSCRR1PTR

PhilIp JJ outer Ad Iltan an de Byl opZlen~r
w onllCbtlle te KMpstad stond be@chu dlj{d op dt!n
Od!!n Apnl 1883 te KM stad e"D chequol yoor .£18
met deD oaam va P J v n Back8trum valecbel Jk
Ileteekend en op de volgende dagen lletrllCht te
bebb..n 'VAnd~ ba d te zbtten eo p" tte niet @chuldl!l'

Ad,okaat G ddy trad ...oor lI'e'angene op eo Hoell
om U tIltel dl\llr "r een lI'etu ge afweZl.{ w \li het een
we rd toeg es tall D

m~lIud
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- . 10!Julij, 1M3.nez., J!..ad VeTi!'Il,.It·r.!.. "P 1~llt8,ledell Wnel ~J.l!, 0 I. I d el"- ana Il Z' ondsg ,au at
"' Ed, ' ~ ba k k I Z· ~-Ac.. l,' .e'1TRAr e ..... .
r~ r war~n t~n ~T8 "Hlr ,·t uoen Il-r n 1ft en ~an kRill_I "'~ le ,fot hii M!'n tWAf!'rlfl b~r" ..p ODt'ROII'fln
'an den Rssd IOg-bm·'n van rI" Standard en VRn d» I I' d Mt' "Ta IIret" (TranI'fIUlI)
Stellenhoeecbe I 'illtrikt8 )l"..k, VTKI{t'nd" ''''8tjl''- ~..d '''' w

b
" un .. Ir..mee

d
:, e .•" 'L ._1,:'1" L-'Ttjfftlnd,:

Id' I I ZE..rw o"p"" or a spo e Il(' IlJu "_y' Ut..lIIe ein jl'eva VIIn o,~,trt'kkdn 6 p..r c,~."t "0 Mt8t-j h~ d,,~ hern ontvan ..n beroep van l\Iilrl'llyebu'g en
gemeld .. 8 per Celit op hel m."nd.llJkecbe saldo. I ... t r N tb t Jl

ko
n- mede.l--l.i.

nT I"k ti'd d'" _,.j' ri d r d nr 'lit nallr slAre e n Q" _.. ...

e IJ &r I w~r. e!.~e~n m"mone Irp;~len no p Onse mllrkt wordt in den IMleten ujii (oa'llurlijk
beer J. D. I\n,t', jletel'ken,j door o~!l'... e..r 150, I 't' tijde) nie& lOoerg druk be-
b@ereu, den RMt! Yer.o-k~orie har. Imvkl ..ken te I ttjll:~yor:e ~~n t ~~~e J over de IS: Wij 101-
doen met de Stdltlllbol!8Cbe Di.trikt Bank, dMr due, ,'foc h\"'d P~. 0j! fla~': kt OV81'feiJirolllltil!' < den
eene plaats..lijktl il1.~"IIiDg sijnd-, door den Raad i ;~necl~ :al~I~~:D8 ~:edrukt ook in ae peul.i.

, beboordtl aang.m"edl_lld te worden. Nadal d .. hen II dor bestuur, 'le 'Iaatat wordt Daar Hk'r punt, moOer
Fiecber en de voorzll t-r ten Jlunste v"n voort h pe I I rp T t I d 'lau he' ;oorpebe.tuur
jtun wet de Standard Ban}; t" handelen, dRal haar c~.ntr.. fl8 egen... ° e eD D' r' ekollID de
teoder de laa.lf~ W88. en de heei en Kri~e en ande-" libIn, v'Rr Qhet. tiJdptlrk ;~ : tl~Tb~tI. RiDtouh
ren!teo jlunate van het ondersteunen VIln de plaatae-I eeren '. umton, sr., . u i
lijke bank jll!8prokel1 hadden, werd besloten het over- (deO·e laatatke hek~ki·eï)··k ' deler .Ia~1l0
wejlen der zaak tot d" volgende bi jeenkomer uit te I ~ 00. er ° aak' naar

d
1 ,erneem, '"'IS

,.tellan ' een nnlflDaur jlemM t wor eo, I
~ . . I h bbe d bi . oourant... Het nieuwe kootl'llkt tus-chen den heer VOD Back- J A 100 de d n te . ";' heli O~II! b:~eHollandaeh

.trom en den Raad, io zake het onder boud der at-! amlD?~ at eie 'e DIe se e_e n , .
deeliogaraad_ wfljl'en fll'durende de volgende drie IYeI'lCIliJnt. Jllmmer ook, <kt In de boo(~artIkel4,der
jaren, werd i!'E'sloten. \\' erd ook besluteo dat dt! 1I\IIlete nUlDmeR er 100 '88.1 ,oorkomt "ai oni:~gde
S.'cretali~ nu de r~keoiDg m~t de oude aannemers naam geyo ..1 yerwekt (en Diet sender ied8n) JD
.luite. I~den der Hollandsch Gereform~rd\ Kerk, Il

De heer R. A. Mork"l. pachter yan den tol te Editeur behoorde meer ~onl«{umt In d~ e ~~ ~~n1:.
Moetertylt!i woond. da ,er 'IIdt!riog bij en stemde er len=-meer oYerelloko1l1ltlg he' geecbrev"lne I Jn
io toe om ';ater sonder k05t~0 door deo tol te laten 1~~ding8&rtikel voorkomeDde in bet ~te nummer
venoeren, njner courant. I .

Den beer Lindenberg werd de lom van £:2 MnJle- Een petitie lIan bet Gouvernement ,waallD men
boden, in afdOE'niog VIIDzijn eiseh tegen den Raad verzoekt om een Municipaliteit te bekomen, is deler
roer een Jlebroktlll 'eer. dagen 'I8n hier versonden. '

'V erd ,00rgl'lelen en naar den Secretaris voor on-
derzoek en rBjlport verwez~n, l'en rekeniog van den
b&er Michael King van Kaspeted, voor grond en ma-
terióel un zijn eillepdom verwijderd.

-----r--~---_._ .._ pplj~ J; " ZONEN,
Hebben .nu voorhanden I en bevelen aan de volgende

AUTJKELGi\ TEGJ~j~ IU~ L.4tlc.s'r,·; PtC•.IlK\ :
STAAF .. en BOS-IJZER van de beste kwaliteit"

ZINKPLATEN EN GALVAN!JSCHE SCHROEVEN EN BOUTEJ.
Patente ASSEN toor Karren en Wagens_~

OOK VEREN VOOlt KARREN EN WAGENS.
SMIDSKOLEN, BLAASBALGEN, AAMBEELDEN EN SCHROKVEN.

VEBE' EN ous VAN ALLERLBI SOORTEN, DAKTOUW EN OEY EN1
• 0

Barg- ieD Kasteelstraat,
i KAAPRTAD

,'" , coMMl£RC!E.h;LE

i'
Het Cumittl van den A (rikaRnder Bood

Boerenvereenigi"g erkent de 'JntYIlf,g5t \'flD
,olgende bijdrageo V00r dit FUDd~ :_

Led. erkend ", .. _ '" ."
\'110 deD heer 0, VIln ne ..rdeo, \'uor-

zitter .IIn dpn T"k, Wijk ~o, ::,
Vrie8poort,A~rdeen .. ,

Gebouw der Kamer, No. 3 Kerkplein,
Kaapstad, 13 Julij 1883.

:1.. "

'DAT PRACHTIG, GERIEFLIJK en GEM.iKVQL WOO N H U I S,
, gelegen te Groenepunt, met front naar de zee, kolt bij den Zee-

breker eli omtrent een kwartier uur loopens van de Stad. Het Huis is
speciaal als een woning voor den overleden eigenaar en onder zijn eigen op-
zigt, zonder naar de kosten om te zien, gebouwd J het is onder leijen dak en
is een bijzonder prachtig gebouw naar moderne bouwtrant. .

In het plannen van dit GerieHijk Woonhuis schijnt dei overledene eige-
naar er in geslaagd te zijn het grootste aantal groote en Iuchtige Kamers te
vereenigeri met beknoptheid, gemak, koelte en een afwezigheid' van vochtigheid
tot een gra.~ die ieder andere in de Kolonie overtreft. , '

De Gebouwen zijn in perfekte orde; de materialen enz., in het
bouwen gebruikt waren van de allerbeste, en daar er positief niets te
yerbergen :is, zullen de gebouwen de meest naauwkeurige onderzoeking door-
staan.

De 1{amers zijn ruim en behelzen een groote ! voorkamer, ele-
gante zitkJamer, 41 x 22, met plafond met massieve kornislfen en gouden
lijstwerk ;, ruime breakfastkamer, 25 x 22,., eetkamer, ,(3 x ~2; verscheidene
luchtige slaapkamers, 22 x 22, alle overeenstemmende met d~ andere kame l'S

Bijna al de kamers zijn voorzien van elektrische bellen, pmchtige kagehels
en marmeren .schoorsteenmantels; het geheel is mooi geplafonneerd en
smaak.vol gemeubileerd ell de ventilatie is overal perfekt. .

De stoep is groot en van een bijzonder fraaije en goed gebouwde Veran-
dah voorzien.

Er is ook een Badkamer voorzien van alle gemakken, h~tzjj voor warm
of koud w~ter, wordende het wa.rm water geleverd door den keukenoven die
over de £100 kost. '

De buitengebouwen bestaan uit bediendenvertrekken, !stallen, wagen-
huw, tuigenkamer, hoenderhok, voerzolder enz., enz.' liet Eigendom bezit
in 't kort alle gemakken van een

EERSTE KLASSE BEEREN-WONING~
Het Huis staat geheel en al vrij en de ligging heeft bijna geen aanbe.

veling noo~ig_ Nabij den Zeebreker, met een prachtige opene ligging op de
zeekust, heeft het een uitgestrekt gezigt op de zee en het oniliggende land.
schap, da.t buitengewoon grootsch en prachtig js.

De ligging vereenigt de meeste vrolijkheid met een aangename ver-
wijdering van de~ weg, De Tuin is zeer smaakvol aang~legd, en heeft
keurige bo~men en fraaije hloemen. en planten; in 't kort men: kan geen ver-
kieselijker eo. aangenamer plaats voor eeh huis vinden.

Z~e-en Bran~tiema.atscha.ppij.
O.G •• IGT 1855. -

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

betae.ldj£115,000.In den Boedel ván Wijlen den Heer EDWARD ][NOLl~ES GREEN. -~-r------
ZIE. en BRANDAS8URAXTIIN van alle soorten dagelijks tegen

loopende prijzen aange~omen.
PROMPTE EN L.IBERALE BETALING.

Kaapstad. Junii 1883. A. W, ]ROOK SMITH, Secretaru
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OP DONDERDAG, 26 DEZER,

•

( Vml em Correlp91ulMtt ) ;
12 Julij 1883.

Den lOden haddeo wij alhier eea pDblieke verJlA-
derinz, 0'8J' twee telegrammen TU 4e heeren Du

T- CO I t I Toit en Du Preez ontvangen, om de g)l,oeleo. vaD
( , an een ot'rUI'U1It en .) de iDgeletenen te hooten omtrent de .Baautokweetie

K I I I kk hi 0 I thane voor bet parlement. :
a~l mr-n a uen f"g'('" w"g 0.. cl! mn lt r ~aaf I De heer W. A. Joubert die tot 8eerefllfia gekolenhet \\ esten ? l\Ic't selrij fschlCtenJen: Hoc het ZIJ- I I d tIr ;

.. h bL. h hi h dAl' ti WR8 sa e wee te egrammen "00 . ,
Wl) ~ UI.'n et u-r t aDS zr-er roog. . s er me I D heer J. H. van der Merwe di~ jnist op bft
8J>Ot.'dif. regr-n komt OBi <I"n grond zacht geno('g" e d d n' b .. ..:oon~e ul'de dat

I k· .. 1" dorp WR8 en e yerlla e ng Il" ~ ,,~voor uen P ()('Il te ma vn. IS d" ploegtijd vooruij , b h ! ~et zoo weioi en tegenwodrdig t~ zien.
I'D valt er g(i'lI koon] te ,)o!!'st',·D. Ef'no vergee- HB.t. em Pb d I lf d r I ti ",oorstellen
ding ('('ht,'r is het dat h..t vee het dezen willter zoo IJ 10~ e~ dter / ~O geër j ':I~ "be '
&,0('<1 h.",tt. Ill, h r: t umllr iu (Ien wint ..r in het veld jlt8eCon eer ad-ri en ~er . . 8 le~ d:-at lila de

k . I' I "De,,, Vefj[R .rlng le .IID gevoe en, ,wozr-n IIn--llld uitzon. .:nng ti weil er van waar KI' bo' d • dV" tll$t t : de Buutos
het v"l<l niet g"nocg H·,'k, ,st oplevert. 0 nnehver n en lSd er~_bTlJ81"k e;l:...n,.I dl' D.

I I "u' - . Ik' I te })..IIC errn-n '00 er lJ6 oor IJ en In oe n .....-
n !lngen tIJ' I.' pr lIJ l l'7.t' ~tn' en ml'! zoo vpe I d e k~nnen uitoefenen lIan""',i;:ID er groote

b.",stellvll·"s.:h g('get'.'11 Ill" ,IeZl'll WIIl!I'r, z.-,o op rIe 08kllto8D t d KI' h 't L.b::r :"an (Ja8U'~l~"'t I "I IT! .. d' ".t~D voor cl ° Duie &liD e "" ~ ._ Il ..._P "" seD II S 0l' '" , 0'1"'11. ('gf'll ,(' pnJz('n 11' I d d" ddt d K I ...·e dat land
08&'n, kQ,'ijl'lI, ,." z.·lfs vaarZf'n hier <10<'11. i" het an vderoJOn~n liJn. 'konl e~ lA '~Ie °IOor, I d-l'o ..'nl

.L_ I I lf I 1 . h I Ifd h tot Oil erwerptnll', op ° ODIA e Wil , ..g " -,"m(~'r :"'-'1'" lt' t, uun ,'r om ZIe (ez., eoe- b • ter is BaButoland Ra.n de Hid·k8r..uering teru~
v,.t,lhel.fi scha[l('!l\'kt'sch ""U ~ schaft'l'1l als welke, et 00 '._ gd r t d-:,t bet terug
(L., ., I I ) k .. dl' te g~ven IDI... er voor gtzor wo ,.. _
,'<.'{'s",m, ,'{'sc] m.'n nJgt v.an l'ze 'ne soorten I n d~ Kolonie niet iD nieuwe 100eijelijkheden

run([(.l't'n. Eerlang LUIl,," Ils&:n cn a.an!t·,:lbeesten i lI'eve I " I
wpdpr zoo ,~dliu<rsdl PI~,luur zijn. (ht tie,Vfacht- : do~pe ht~er V. d. Merwe !leide dat hij al ~e diacnuitB
pnJz"n rI"r transllOl-tn),Il'rs :t:r aunmerkdlJk door, ed B B V eeni in en 'deD Bond rluuwk.uria,('rhoo!!!.1 zullcn worden. I VIID e . . . ~r. Il Il; , . 1'1

G "', Jle1e160 blld die In d~n jletst deser reaoli1t11!8waren.,'('lI bl·ude val! he! tran'port nat \To.'g('r onze, D ' rd L d I) by h d' hi' k g
we~('n n-rl"velllligde PR",', ...·rt hi('r than~. Do. e voorwaa ~n va~ or . ~~ R: J 00 ea
b dO' I'" h" Al" I N cl lezen Het acheeD hem daaruit meet IIleof derug over (' mnJe .1,,,,1' IJ - IW~ oor n"k' 'n mMr trachtte VlO Ba8o!tolan I Af te
lev"rt ('(!htr'r nOI<7('{'lit' hoog" opbrengst m tollen. k'IJ ilell;er~ fl d d' d I\ J .;. .
Dit kan ook we niet and('rs. De in\'()('ITPgten te i om.en'.?n er voorwaar e.n l~ e .~.onl" 10 DleUWIl
Oo-Lo cl" .. LIk 1"I lf'I ..t ,moellehJkbeden lOU lelden. \\IJ hebben ,er-o. n .., n ZlJll'IH'rg'(' I' ell )IJ 'enu' (en lJl' van, '. . k . bP' ltd'

I.J ' t rdi' d rd stllndljfe maDnen, Zei sprll er, ID et ar emen lev~r ( en pun., Dl.' noemelJ"w~. g ,veldun f' • er wel voor lnr!!,,,n kunnen enz. :
W 1t'~S s.::hlll,t IS ,ian die venlllndenng ''1 ons V(·r-: n bG' P ZI"I wao t....en bet IMIste "'e-tier' I Il eer . . van J __ ,. • ..

T' B ' deelte van b.t voorstel V. d. Merwe, namelijk dat
l' nrgpl''I

do
l1' khag-t lll~n erg 0\,('1' de lang-) '001' ,(Wrd6n. Hi' wilde het !londer Voorwaar-zame 'VoortzdtlJllor van dl'n Grl'ns~poorweg. Hpt, over h \bt,IC J I

lijkt eclth'f of, als ml'n e"n ,tag Je spoorbaan nabij I' deDn • h n. ,\' A J L.. t kth";' -t
B rYI il' d h 'U" e eer . . ou""r on me ... eeov e g ....
urge orp ':l' .7:len .. men en eer JnelTIIIliill d lt n' t mede 81l0. Hi' lOU ecb~r voor het

maar onr..-'mo(')(1 ZIJn elg"n gang moet latf'Tl gaan, I ee e I le d hi!' V d JM t' I b"
I " - hId! voorst.. van eD e_r . . drwe ft empten a I IJ"n teVl't't .'n za moeten 7.IJn m ..t zoo als ct aD 'd h lf h t ! I ~taRld' t Id t

het A;"" (Io('n, in plaats Vfln zoo als Burgersdorp e • t vRn e ;e egrBm e en i8 e ,~ . oen
hpt wil !!'1l<laan hebbt'n' al Z"l1 er ook ('Cn direkte! vnor, jleaecondeéld ~oor. den heer G. P. Van ZIJ.'..
lijn mo;ten kom,'n Vfl~ Molleno naar Ven~rstad' "ID~dz6 velrg~~bll.lDdllIS vsn djlevoel"fn tedaeeulJ Ba-

, Ik 1 I I ' 8uto an z, .... ou eD wor en ° r""gtljfeven,!'uz., we e we ·"'n le<>.. "md teD w!'sten van, z Ik! zODder eeoi,lle YDorWaardeD uI 816aehieden."
BUl'g'f'r<;tjorp zou moet.'n zIJn. maar ,oor de be- I .u . d d) ,
langen de~ land wezenlijk h,t best 'Van all('~ zou I (ODtle~t lO eje w;orMe~h' be G J M 11. be S
blijkpll. Mis~t:hif'n wordt het nng raadzaam de "eeren... a Ar, , . . II rer en .
gl'hede lijn te 'takPn. In allen !!'eval gaat hét: GeorJle Bays verdedli!d~u bet voontel V. d. Merwe,
ru, tot kl d t h t k t kt'" I· h I I dat toen IDet Mn stem verworpen wer4, nogtba08,. ill" - Il "'en a •. on ra voor ( "POP l'e (' I •

'Verl"n!!'il " !la""" k t kt .,- rdt 'lDet de b~fleerte dat bet ook zou opgezond,n worden,
ODldt t'" jjl"'h t

n
I~t'll -OIjl ral ;UT g'('gt'tveJrrjn.:Wgt0 • KUDnende dejlenen die voor bel ooreprook1'lijke voor-

1 t t' fl ('f'll\\·C'lU et.' IH'r WUI'! J en I d b dd . b' • h t d
toch h t w k oi I Jcl' Ic trakte Ate Ireltem a en zie olet me. " allieD ement

e . ,'r nf'r .. an, "re emf'ro, on UI'l'I ~er eni en dllt Ion der voorwaarde tocb wiel degtli 'kIm,t t}t)ell, <'n t" ,,"ehJk tll'n h('er Mi'mnULII er over e jl , d . I ".' J
la.~tig te yall"Il I\Is <li,· C!(, gruote kontrakteur is ('n een, v\lorwasr 8 WB oot. ,
het leeuw~nd('el fIer winst nipt ~n zijn zaak st'-\ekt, - ---!W_3t£_

IlliI3l' in 's lands S{;hatkist laat komen., Om minis- ( 10J : I :.ESpa N J)E1\ 'J'IE.
t.. r te zijn Illoet uus Vl'r "an l\angenllam wez('n,
IJiI men md zulke ,jpftigof' ill\'loedrijke lui te doen
krijgt als de Burgf'rsdo1'p('naal'l'l.

Pedagogen DlOet"11 het hi('r prnchtig hebben.
Een huruwr, voorzi('n van g...tuigschriftt'n, onuer-
vinding, enz., bidt zi"h '<liD .J..ehts voor v('rschaf-
fipg ,an ko~t ell I,)gi(,s ~ Dit is haast op zij n
Roolllsch: Wie kan nn nog klligen over de bezwa.
ren die }X'dagogW vl'roorzaakt? Zegt Kieviet:
"Werhn net voor mijn kost! Hm! Ik strel Aan den Rtdakteur,
lievers, d.an moeten zij mij voor nipt kost geven," 'Vaarde beer,-Ik zie dat negen ledeD tO comité

Een Britschl' gouverneur moge bluébaeks v('r- lulleo gaan oyer protectie. Reg(IOO, lOij!le krllo-
biedetl, ma.lLr hu "I' toch niets tt'gen hebben dat vrienden! Het i. de wurbe'd wat dl! 'eer Hof.
kolonisten hifi gel'l st"kf,n ill de At.:huldbripven der me,.r zejl't olDtrent de mosted, die hier bij ons wild
regering huns lalJtI~. of dat ze een eigen hinneD- ~roeit j jil, Ills .,.ij niet zorg dlll(eD, oo.e lan len
lanusdw 1'...·It.Ulg llit~chrijv"n, of 8dlulubrieven inDeemt eO tuch daar gaat geld over lee o~ mosterd
gebruiken als wettig bt!tauhniddel. H('t bezwaar te kooJIPn. ,
~n opzigtc van dit laat,til is, dat zulke schllld- i Mr. Fuller IPjlt !leen klM!e VRn meoschjlfJ kluJlt
brieven gl'woorlijk ,oor hooge "0mmen (£100) i meer over I!'t'brek &liDbeechermin!l' dan de !wijnboer.
ZIjn, pn e...nig .. formaliteitcll ,ereischen waIlll('Cr Maar Mr. Fuller, da.ar is ook Ileen kltlMlll"lIdboawera
zij van eigenaar verwi"sel"n. Anders zoudf'1l die lDeer belMting betaalt dan de wijnbo~r, Neem
ko.lonistt'll di" de zallk v('r~ta"Il lil:ver een schuld- IDaar oet de builen YS" een wjjnboër tei!~n die vau
bnef nm I;:"~ WnHI' zij u0g' r"Hte van trekkeu, wil- eeD ve~boer, en tocb wij zijo tevreden met; de huie-
lell bezitt,'n ('u vit-thuullen ,lUll ('('n banknoot ,an oolasting. Ook zijo er gereedaebappen die ioge-
zulk ('(ell }X'<lrng waar zij gcP!i rt'lIte van krijgen. voet'd worden t~g ..n hooge invoerrejltlln. i

De afs!aDlIlldingl'n tl"r Friez('n en :Batavieren .Mr. Irvine legt protectie lal bet land tab groDde
die uaar hi"r vpl'huiZl'll wil!.:n llloet..:ll toch maar belpen. Maar leg nU dllt injlevoerde blil'liea of
lieYl'r in hun latHI blijven of Haar Koord Amerika boter ZWl\sr belaat wordt, lal de Katrórlan~lChe boer
gaall, als z" 0I1hl'luiddeld zijn. Wit', die de tót·- dan Di.t een ~ter prijs ,oor het lijne krf,iJreo, eo
standen alhit'r l·n ill hun vaderlanu kent. zal niet ,,!zoo tWl'e jl'ewereo iD plaata un een kdopen, en
nwt zorg "n VfC," denken aall hd lot dier arme zal dan koopmRn of Kaffer leo gruode ga,tn? Ouk
1uensch"n ~ D.· hf'hodtigpn in Holland genie~1l 1111bet, legt bij, de bemiddelden het 18n~ uitdrij-
veIe '·OOIT.'gtt'n ,lil' ze ?il't op 1'.rij~.Sh'Il('~ oInmit ven omdR.t de k~t dao zal d~ur 'lll(elen.: ~"ar.!k
ZP er tt· geW(,vll 'Wil ZIJn. ('Il die hi"r blUten hun weet ~IIt In der tljC met de dlllm"nt'lllldeO'lD zlln
hl'reik .rij IJ. Z,· znll£'ll Lier ui!'! lrunnnn con- fleur, eo vOjlelstruise I ook de koet duur w.,~en wij
"urn'ren md dl' gdcl"urtlp IIrl)('itlcr~) watbetl't'ft boeren konden bijDIl jle&n mRn krijllen om t, werken,
huizing. voeding, bt-hulpzaalllheid, en nog llleer want bijoa allen waren rijk j eo als hi,i die i een VMt
anden· znkm. inkomen heeft, g~brek lijdt, dan is hij toeb niet io-

Ond"T tie str·rfgt'nillt'n mn (len laatsten tijd kan jl'eboekt. Laat hem ook dan maar komeo! en pro-
één vermeld worden. n.l. (lat '-an uen ouden h('er heereo om te bo~en. :
Petrus ,"all d"n npvl'r. nabij BlIrg('rsdorp, die op Een dinjl IeR' ik, dat IIle de boer bE!@cber~d wordt
clenz,'lfden ulLg stif'rf ,Jat cr ('en ,au zijuc k!('in- en hij veellleId maakt met Zijne producten, tille men-
uochtcl'1! huw~,' te Ventnsstad, achen, hetlij wink~l!~r, kier", koopmllD~ age,,!,

Een rondTe'IlI'nrl kOIIH',liiUlt, Hall g"n>!,ullld, be- coJurllntdrukkp-r of zij dit willeo weten of oi'.t, Rilen
tocht laatst Il u rg''i'!i(I('rJ'. wRtLr zijlH' YtJOl'1<tdlin- van zijD g-Id krii,lle. '
gen zoo weinig- b.'vi(·len >Inn dl' .'oonlIWlI' lui, IJat Mijnheer, R.ls dit 100 is dat er Diet meer' aard ap-
l.~Jl1 1)("U'S ,'r gl"'11 gr~ot., Mll\nn,t erllmgdl'. TI' ~Ieo kunDen IDgevoe~~ wordeD, boe is het d~n dat !lij
'\ "IJ! .. r ,.tad. Ahwal ~,)nnl l'lJ Dordr,'Cht ('chter met duur lIeworden ilJn f Ik leg het is, ojndRt wij
w!'ru hf,t I elll zou\'('el llJogelijk Yt'rg<x~1. aangemoedigd zijn Il'ewordl'll door die })..acUerlJlinjl'.

Den s~t"11 Julij zou Ds. Cachet voorgesteld wor- nllarom, geef on. boereo mRar net etD kanti, en wij
dt'l] t.' Rt.'ynsll1lrg. ,'n ,I"1J Iltlcn (lunropvolgcnrll' lullen u allen wel voorzieu. ,
th. 1)"1,1('1'. ~e YtlJtl'!'Sstatl, Er .zal over l'en: tijdje ERN ~RR.
wlLIU'~hiJnhJk w"til'r ,'<'f]f' pn .•hkIUlts-bcW"itigillg "
plaat, vinrlell t,' f'tf')'T]"I',u·g. ,laar Ds. AIlJf'rtijr]
('('n !I{'ro<'l' uaar RU(L'(\-ill .. gdcregen heeft, ,lat DANK, i
m,,)] ([enkl 'lat lI"n""'"''I}''''' zal \Vorden. 1\88p8Cb District, 13 J alij,J883. ;

lIet .loud .. ll't'r lllitrig "11 g'~'" zijn. als partijen A (m dl"T1 Redaldeur Van de "Zuid Afn'kaan'~
Voor d .. ger('gt,h')"'11 <If' kriti,'k Ytln (le rpgtbank . .Mijnbeer,-Eiodlllijk ill ,oor ooze arme i kolonie
"n !,lelthl'zorgQrs kond,·" lwur"ll. llll'I'IJe \'001' h(l1l' uitkolIllt gevoodeo uit allen geldnood, uitialle te-
wutuallLan' taal.Jr .. ILlIl,J",:h b, Y. kort. En wien beeft lij dit Ileluk te danken' Nie.

mand, dan deo heer Carel Haupt, district ~tellen-
boeeb. Zijn wet8COncept in de Zuid Afn'~ '1110

10 J ulij 1.1. is 100 hIlIder, dat ik mij niet k'-n ont-
bouden ~~n ~it nommer naa~.Europ'~ te zeDde" opdat

en dit heerhJk hcht ook dalll zIJn 8ehlJo8f'1 geve!
d" ne Heer Haupt wil eeoe ~IMting, die op allen

gelijkmatig drukt. niet 100 Rls de- onregtiraardige
£:?/x}.i :3 5 accijn8 op brandewijn. I 'ie moet allelIn g~ragen

wor~en door Wel-en lJooll'pdl. beereD ftokers,
kIlotler,houders eo droDkaud8 op sofal fen in

7 7 (J sloteD. lIet ander bogt gB&t dll.&M'an Vlij uit.
Hooget onregtvurdifl. :

£2,6il lO 11 De beer Hsupt stelt eene hoofdbelR8liDg ,~r fan
~eD 1~lld~lijr.t' Lijtlrn;:~n Mn d..n Wll8rnemenden IlO shl. voor elk pel'l!Oon over ·16 jaar. AI,~o een

Thpeau~er, dpo h,er J, 11. Hofmeyr, No. 1, Oraojea I boerpodlilllooner die met ~08t Is. tot la. ~d., .of DE KOSTBARE VOORRAAD Algemeene Handels-8tr8&t, liBRpetAd. zODdH k08t 2s, Gd. 'l'erdlent, betaalt 10a1. hUlS- I •

,belasting en :voor zicb en zijoe vrouw £1 !hoofd- K·d· Ol· H d Aa: d k HUISApotheken enz enzTwEE :BROF.nF.R~.-.\an dl' P'larl W1Q nnlallgs : belsatiog. Om kort te Jl&lln, bij mOet lijn '1er¥ensta rUi enlers- le- en ar e-waren rewer .t •
('{'n /.uak .Oor ,It'n :\[;,g'l'tl·.'t.'l! van ""Il n'k~J:]llg VIIDeene hlllTe mAAnd op het AltAAr nn het inder- "'.' " , Dr. C. F. JURITZ, &; Co.
tu<sehen Porlc'r & ('Ol, eli Klail"!H']] Dommgo., Innd neerl~i!l!tn. De heer naupt wH geen' ooge- enz wordt te Koop aangeboden In hoeveelheden om ENGEl APOTHEEK KA.l PSTADf"" J~~lragl' \'!\n £:;7., !IS" w:t.!,r,"an \·prw('f·rr!.'r: li Ih bPll\slin,ll. IIiJ ie een billijk en regh&llrdig mlln. ., 1.J '~'1,
'\'{'TkIIlArd,; dat nh't. hiJ, l1lanr "Jl1 hroe.ler Ka- HIJ Zltl reker toe~temmen, dat dit 'Iln allen '(Idi/k- Kt· t VERMINDERDE PRIJZEN _
nPDl !il bdJl.J.ll Ulr){'l't, hf,hl.'ud

c
' ,i"z<" nid hij, "~(.ltlg Jledaan worde. De Gouve~neur trekt jfOOUOj 'oopers e,gerieven, egen . I LEVEREN bovenl!iaaDde I!teede "an de bestir

.. If. do g'rMl'rm ~geko('bt, IT".t gToot(l ()n,!pr- hiJ jl'eeft al,&oo £150; wRnt dat IS '1oor hem: ni9t d PAKHUIZEN h k dL, kwaliteit tegen de langste prijzen.
IIChcit.! tu.lsche.n riP ~Wf'(' broed~,,, "'~IS .'~atKAri('D! t meer dan voor den boeren.~lIj1'looner £1 10!1, En aan e oe van e a n g e,.. en de Handelaara in al de "leden en dorpen der
insolvent was en ~llUlUli(,1l md. ZIJ!'1l hUIl f z.oo moet het ,oortgaao biJ alle ambteDaren'ilroop- " 'K I . V taat TIK' be I r
'Vr'Ottwen~tll..igd(,1l IllhBI:t,h.'n AAJ1 drnz('lfdl'nlmnt'j' hedtn, banken, booren, advokaten eu., ieder "it en St· 'nd -staat 0 OIUe, rys , raDsvaa, lm I' er 0
mMr ,[(.. IW ...>T· A"T'f']in,go, klt'rk hiJ Porter & Co., 1IIIII'n brE'nfleo bun inkolDsten v~n e..ne haln lIlaand ra - r • eJde"" doen. ten eerste ~~tr~k om hanDe In

die 'Vc-rklaar(}(' ciat Kiallltlil'r. df' ko<)per wa~. vond 1 ter Ii1eltatkisl. Ja, na is de kolonie uh allen gel4aood G. W. STEY,TLER,} ~2:. deze m,~Dd Ult~ge'Vl'ne prl.JllhJBt~n,dool' hunne
'».let>r gWoof Lij UCll Magi.-traat, cu cischers Boaten dank, hoer C. Hupt ,&4 :. WH. BERo, CllI'ato., ren" oamen In to zenden aan bo"ecstaand adres.
tmwlllJ. hUJI. zaAIt. R. Kaapstad, dell i)deu ] ulij 1883.

(BURGERSDORP.
ZoIlen op de Plek fe.·koebt worden:

CORNELIS MOLL,
HEEFT JUIST ONTVANGEN

Praohtige Monsters Witteen Geele
MAURITIUS SUIKER.

TI: aoop TEGI:. DI: J.AAGSTE DIA B KTEt. I". ZB Jl
Paarl, 25 Junij 1883.

K
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GEORGE FJNDLAY & CO.,
HEBBEN ON~GS ONTVANGEN:

STAFFORDSHIRE IJZ~R,-Platte, Ponele ID 0 rale Staven, Hoekijzer, Hoepels, Blad
en Bandijzer. .~

UPPEltS GALVANISCH DAKIJZEl!,-6 tot 10 voet, Galvaniech Gootwerk,
ReR'eDpijp~L, enz.

KAGCHELS VOOR STEENKOOL E:'i HOUT,-Strijkijzer-kagchels, Kookkagchels,
Registerkagchels.

PLATFORM WEEGMACHINES,-500 iot 2,000 Ibs., Toonbank Schalen,Familie Scha-
len, Strni8vederen Schalen_

VOETSCIIRAPEH.S,-Denrmatten, L!l.ntBrens voor Kaarseo, Olie eo Parafine.
EMMERHANDV A.TSELS,-IJzeren en Jroperen, Koper en Hopelijzer.
PIKKEN, GRAVEN, SP,\ DEN, SchoffelJi, Harken.
IJZEREN EN HOUTEN KRUIW AGEN;S, Pompen, Tuinsplliten.

IJzerpakhnizeD, 15 18ravestraat, Kaapstad.
~
Engel&:
gief'IJ (]
als bo'll
.tadscb,

"oor
de Stoo

W~rc68ter.

50 X 150 VOET,

Op een waarvan een net woonhuÏB staat met 3 kame~ geschikt om
onmiddellijk betrokken te worden. Terzelfder tijd zal verkoch~ worden al het

HUISRAAD:
bestaande uit Mahoniehouten, Papier-mache, en. andere stoelen; t.:'1.felsen een
fra.aije telescopische eet.tafel, prachtig buffet, sofas, fraaije spiege1s van ~xtra
grootte, Btusselsche tapijten, ottomans, speeltafels, "whatpots," Indl8Che
schrijftafel ~n stoelen, ovale tafels, semi-grand piano, van BloadwoOd, har-
monium, 15stoppen, van Darter, cheffonier. kanten gordijnen, sierlij~e hoek-
stukken, zeer .l{TooteverzamelingSchilderijen, waaronder twee mecaanl8Che van
groote waarde, sierlijke bronzen klok. marmeren, Fransche en 'andere vazen,
glazen en pleetwaren, kandelaars, voorkamer stoelen, hoeden standaard, Hol-
landsche klok, deurmatten, dinner-wagens. muziekstandaard, kleederkasten
met scharnieren, elegante kandelabres, ornamenten voor d~n schoorsteen-
mantel, bedstedel!, waschtafels met marmeren blad, toilet. tafels, 'andere slaap-
ka,mer meubelen, toilet-stellen, kleederkasten, enz.,

ZILVER EN PLUTWAREN, ENZ.
Dekse1s~azijn en eijer standers, thee-servies, bl~jes, pielde en likeur-

stellen, messen en vorken, zilveren sauslepels, salad~ en soeplepels, visch-
messen, ponslepeL suikerschop en tang, roomlepels, botermesaen, thee-servies,
tafellepels en vorken, thee-, zoute, mostaard- en dessert-lepels, enz., enz.

GLAS- EN AABDEWAREN.
Echt Porcelein Eetservies, Groen en Goud DessertserY'ies, groot 4>72 EXTRA VETTE

blaauw en wit Fransch Eetservies, Ontbijtservies, een groot assortiment Kapater Bokken
glaswerk van extra kwaliteit. t

KeukenQenoodigdheden, bestaande uit de gewone veTschei~enheid, zooals (PER TREIN OPGEBRAGT),
Potten, Pann~n, Vleeschkist enz., enz- ,

Ook een·prachtige Tentkar voor reizen, (COOPER),La.nd~u en Wago- In den luaolventeD Boedel V&DDANIE~
nette, (Smith Suffolk Werken), 3 stellen met zilver beslagen tuig (CRIGHTON), ~OHANNES SCHWARTZ, van Wel.
Dames en andere Zadels, Toornen, Tuinbanken, Wiel. egge, Tuinrollen enz. enz. lington, Togtganger.

OOK.VII:R KOSTBARE BOUW.PERCEELEN,

STR UISVEDERBN!
FREDERICK N. SALAMAN,

ROOFER VAN STRUISVEDEREN
Is gereed de Hoogste M.arktprijzen te geven voor

alle Soorten van Struisvederen.

NaarF
bet
om

lWIJ STELLE." ONs NIET VERA...'ITWOORDEl,I1K VOOR
DE OEVOELE.'i'S ONZER CORRESPONlJENTWl.

lNOEZONlJD STUKKE..." K~.NEN .NI&1' TERUG GE-
ElseRT wORDF .... -R.ED.] ,

PROTECTIE.

JIlogelijJ
T8n ED~

Voor
1ij de 8

Jl&af I
\l1Pes :-1. L. BENSUSAN & GO., Kweel straat, K aaoatftd.

VOGELSTRWfSVEDEREN.
DeOndergeteekende ikoopt

taalt de VOLLE waarde~
Struisvederen en be-

19 deuor
,elieven
Liet late

Voor
• ( StOOt

No. 5, St. Georgestraat.
E. G. ASPELING.

~ ~

WELLINGTON. Deutsche Zeitung fur Sild - Afrika.
DrDcK uDd Verillg ,o0 Bnluo, .Micbll8lie &: 00.

DAS6ULA!D

CAPSTADT

De "C
DE~I
DinglIda,
Sint H,
bepaalde
Juli: 24

" 21

Sept. 4.-

18."

VERKOOPING TE BEGINNEN TE 10 {JUR.
G. W. STEYTLER, Voor Zelf en mede-Exeduteuren.

GO .::
- HET NA~L\(lL\L:\~DS~'HE FONDS.

H. JONES & Co."AFSLAGERS. KENNNISGBVING. Op

Zt'LL
wo

trullen zeiINSOLVENTE BOEDEL VAN WILSON & GLYBN. ECHTE EN OPREGTE
HOLLANDSCHE en HALLESCHE

. MEuICIJNEN.
Paarl,

.J. ~.

ZOld)

DEVI
op

8eIUlat 7~

10 ure, 01.' H. J. ZOER,
Prokureur, Notaris en TransDorthezorger

KANTOOR VAH DI'I

ZUID A.FRIKAAN EN VOLR8VHIE;\lJ,'
1l.a.tutltraat, liD, 11 Kaap.tui.

Olldrwkt IN Hofmeyr tt Reqtu, lYO_ IJl
IltUteei4fraat, KalIIi ,ta I}.

G. M
Prc,kure
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