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'rt~R.EENlqD MET DE VOUKSVRIENlJ.

ENGELAND,
,ia ~I A fl}!;1 RA, om den anderen DINGS,I)AG,
re ST. AELkNA en ASCENSION aanleg.
~8nG .. op bepaalde tU88chentijden.

Om de VEERTIEN DAGEN een EXTRA
BOOT tusschen de 1d:ailbooten in, die Pa8sagier8
,erv()('rt nAAr ENGELAND, llAMBURG en T ,

ANTWERPEN tege4 Lagere PrijzeD. BOVENG~MELD. GETAL !B0K-
.AILBOO?.EB. BX'l'RA BOOftlf. KEN, zal Publiek worden Ver-

MEXICAN, 17 Julij. iANGLlAN, '19 Julij. kocht uit de MARKTKRAAL, t}e
THOJAN, 31 Julij. :ARAB, es Julij. WEL L ING TO .
TARTAR, 14 August. NUBIAN, 22 Aug. • ,
ATHENIAN,28 Aug. oP,

SPARTAN, Il Sept. : DINGSDAG 24 JrI IJ 18
H \1\ IH': kUSTIf'VE~S I~~ JHTAL 1 "LJ.J I 83.

J. F. P. PEROLD,
J. D. CELLIER~,

Gez. Curatqren.
Vendu.kantoor, 16 J nlij J 883.

.MALAN & OELLIERS, Afslakers.

~ .IC
30 EXTRA VETTE ZW ARE

" AAN SLAGTOSSEN.
VER SCHEEPERS. D' E mWERGETEEKENOEN ZULLEN

OP ,H IElUlEDE geschiedt kennisgeving dat op ;
en na de~ Itiden dezer, alle Vrachten Woensdag 25 DezJn.r

'&or KU8thavens In Kontanten moeten betaald , ti ,
,.ordet:. bij u!levering van de "Bill& of Lading" PUBLIEK VERKOOPEN I
(Cognosaementen). ,

TH OS. E. FULLER, Alge. TI!

meen Bestierder voor Zuid KLA PMUTS -STA TI',E.
Afrika van de S.S. Maat.
schappij "lf uion" (Be-
perkt).

"iC,omboo'mllabchappij "UNION"
( BEPERKT).

I I" ",·tr, hootell dezer Maat!chappij vertr e- k--
zcn Vil" K!lar~ta,' naar .

\' ertrekken zij WEK.&LIJKS, na aankomst
v m iedere Stoomboot van En~eland.
Retourkaartjes worden u.itgereikt tegen ver.

minderde Prijsen.
"oor Vracht of Passage doe men aanzoek bij

Je' l"llion" Maa~~chaPrij.

THOS. E. FULLER,
Direktenr·Generaal voor Zuid.Afrika.

, .

KENNISGEVING

Kaspstad,
5 J ulij 1883.

Naar 14osseibaai, Port l!.1izabeth,
Oost Londen en Natal.

I)E Kon. Masl8toomboot,
" ,- TAHTAR.H. DELA COOR
rik TRAVERS, Gezagvoerder, van

Engelaud en Antwerpen met Vracht en Passe ..
~el'8 omtrent den 19den dezer verwacht, zal
als boeen vertrekken na ontlasting harer Kaap.
atadsche lading.

\"oor Vracht of Pa888ge doe men aanzoek bij
de Stoombootmaat<lchappij "Union."

Kowie

- --------------------- ---_ --------~-

Naar Port Natal,~Mo88P.lbaai,Port Eliza-
beth en Oost Londen aandoende slechts
om Passagiers en de mails te landen.

~:r-. DE Kon. Maalstoomboot
~~: 1, DANUBE, o. M. HE~
/ :,' WORTH,Gezagvoerder, zal al.
-' -.' . boven vertrekken zoo spoedig

mogelijk na aankomst ven de K. M. S. TARTER
TSD Engeland.

Voor Vracht of Passage vervOE'ge men zich
I ij de Stoombootmaatschappij "Union."

liaa r EJlgel&nd en AntwerPen -na-Madpire,.

DE Kon. M8IIistoomboot
, ANGLIAN, J. MORTON,

Gezagvoerder, zal als boven
- . vertrekken op Donderdag,
J9 deur, ten 12 uur '8 middags, PalBagiers
flt'lieven aan boord te gaan in het Alfred Dok,
Liet later dan 11 nul' '8 voormiddage.

Voor V racht of Passage doe men aanzoek bij
I f Stoombootmaatschappij .1 Union."

&\
ZUID-AFRIKAANSCI::IE

.t<.OJiINKLIJKE l'IIAILDIKNST,

De " Castle Mail Packets" Mtlat8chappij.

DE Stoombooten dezer Linie v.ertrekken van
Kaapstad naar Londen om den anderen

DiDg8d~, via. Madeira en Plymouth, te
Sint Belena en Aacencion aanJeggende op
bepaalde tU88CbeDtij~eu.
Juli; 2'("-DRUM,MOND CASTLE, Kapt. J.

, D. JUFRIE8, R.N.R.
Ang, 7.-NORHAM CASTLE. Kapt. A, Wm.

CHESTER
" 21.-KI.NFA uxs CASTLE, Kapt. J.

WIJICHE8TIR.
.Scpt. 4..-GARTH CASTLE, Kapt. R. DUN·

....N.
" lB,-HA WARDEI( CASTLE, Kapt. M.

P. WEBSTI!r..
ANDERSeN 6.: Mtlkl80N,

. . Agenten.

60. Ext.'a Vette Slagtossel~,
Op l'IIaandag, 23 Julij aanst.,

Z 'CLLEN opgemelde Ossen publiek verkoc~~
worden aan KLAPMUTS STATIE. ZIJ

sullen zeker present zijn.
M. v. D. SPUIJ, H.zn.

Paarl, lt; Jnlij, IS83.

.1. S. MARAIS, & Co., Afslagers.

Zuit..At'l'ikaallsch ,tthenreom.

DE VOLGENDE -SESSIE &al aanvangen
op MAANDAG, 23 J·ULIJ A.::5. De

Senaat zal dien morgen bijeenkomen ten half
10 ure, om Studenten in tc scbriJven.

H . .M. FOOT,
tSecretaris van den Senaat.

DE HEER

G. MONTGOM£RY WALKER,
prc,kure1lr,Notaris en Trantsportbezorger

STE L_L~ENB 0 S CHo

Zal de Ondergeteekende Publiek doen Verkoopen op de Plaats zelve:
2 ZEK~R ERF, ~elegen aan VAN DE~ PQEL'S PLEIN, in de Noorder Paarl, bevattende

.. rUIm. en suffisant WOOiliHUIS met twee frAAije Pakhuizen onlangs aangebouwd, met
.Met het. voorleggen van dit Rapport, dat niet zoo guns ..tig is vergeleken fraaijen Tn.l.nllro~d en Boomgaard, geschikt 'foor eenigen handel of nering.

d d TergehJkertlJd aal Verkocht worden eene hoeveelheid VE I{F en WIT LOO D.met vorige jaren, willen Directeuren slechts aanmel~ken" at ZlJ wegens en ge-

drukten toestand des tijds en de vele Insolventies, het raadzaam hebben B0NUS Z s:t\L GEG EVEN WORDEN.
geoordeeld zeer voorzigtig te zijn met Discon~ren, te~ gevoléfe waarvan de
Wissels onder Disconto met circa £65000 verminderd ZIJn geworden, en waar-
"door de ontvangsten aanmerkelijk verschillen van die des vorigen jaars ; echter
kan het Rapport als zeer bevredigend beschouwd worden. .: .

Eindelijk zullen Deelhebbers drie Directeuren hebben te kiezen, 111 plaats
van de Wel-Ed. Heeren T. Roos, Sr., JACS. P. THERON .;en Ic. J. DU
PLESSIS, C.zn., die aftreden, een van welke weder verkiesbaar is.

Het Dividend zal betaalbaar zijn van af den 1sten Augustas aanstaande,
1. J. PROCTOR, Voorzitter.

±kE!2,., J

472 EXTRA VETTE:
Jrapater Bokkjm,

(PER TREIN OPGEBRAGT).I·,
In den Insolventen Boedel van D!NIEL

JOHANNES SCHWARTZ. vakl Wel.
lington, Togtganger. '

Paarl, 17 Ju lij 18B3.

DE VILLIERS, FAURE & Co., Afslagers.
i--

KENNISGEVING.
DE HEEREN JOHAN JANSEN ErJ Co.,

Makelaars et! AlgemeclIe Agenten alhier,
hebban hun Kantoren overgebragt naa~ het
nieutoe Gebout» van de ,

Standard Bank. Ingang Darlingst*aat
KooP'Warf!111 :
Aandcelen Gekocht en Verkocht.
Past')oed '
Gelden belegd .
Schepenkennissen aangegaan.
Wijnboeren, Distillateurs en anderen.: die

Brandewijn, Spiritus, Wijnen of Vrnchten te
koop hebben, zullen wel doen, alsvorens: hun
waar van Je band te zetten, zich te vervoegen
bij ,

JOH.-\N JANSEN & Co
:Makelaars en Generale Agen'ten.

, .-

GETROUWD,-Op Dingsdag, 17 dezer,imct
Speciale Licentie, door den Wel.Eerw.

Heer Dr. J. G. KOTZE,Jr., PROF. JOANlWES
UN DRR TUUK, van-bet Z. A. Athenaum:met
SARA JOHANN A, tweede Dochter van Wij.
len HENDRIKREGTER.

GETROUWD,-Met Speciale Licentie, ten
huise van den Wel·Eerw, A. D. LucKllio,F,

JACOB DANIEL LOUW, met jongejufvron w
SOPHIA MAGDALENA GREEFF, beiden van
Malmesbury.

KAapstad, 16 Julij 1B83.
---------_._-----

BEV ALLEN,- Van een frissehen Zoon, de
Eehtgenoote van MARTHINUS S. Louw,

H.zoon, van Groot Drakenstein.
Paarl, 12Julij 1883.

iBEV ALLEN, van een ZOON, op den 7:den
dezer, de ecbtgenoote van

A. FAURE, V.D.M '
H,ertzog, Stockenstrom,

10 Julij 1883.

Aan Familie en Vrienden.

WORDT bekend gemaakt dat het den
Heere behaagd heeft op heden door deu

dood tot Zich te nemen, mijn teeder beminde
echtgenoot, PIETER GERHARDUSGERKISHlJYSE,
in den ouderdom van 47 jaren en 8 maanden,
mij nala4;eude met vijf kinderen om dit smar-
telijk verlies te betreuren .

E C. G E.RMISHUYSE, :
Geb. VAN DENBBRQ.

Ratelfontein, Worcester,
7 .Julij, 1883.

ONTSLAPEN IN DEN HEE~-Op den
11den dezer, mijn teeder geliefde Echtge-

genoote, HENDRINAWILRELlfIL'iAJACOB! Sw.un,
in den ouderdom van 50 jaren, :5 maanden en
27 dagen.-Diep betreurd.

J. H. BADE~HORST.
Caledon, 16 Julij 1883.

ZACH¥ ONTSLAPEN, de Heer PdttIP.
PUS A. M. BRINK, aan de woning van

zijne Dochter, Mej. E. WEU, in den ouderdom
van 67 jaren. .

Doeter VERSFELD,de Familie en Vrienden
worden bedankt voor hunne liefde aan hem
bewezen.

M. A. J. BRINK, :
Geb. BiJJERS.

Stellenboscb, 17 Julij 1883.

ONTSLAPEN In Christus, heden morten
om 3 uur, in den ouderdom van ] 9 maan-

den en 17 dagen,JOHANN HERMAl'I'"N,eeni,gst
Zoontje van :

J. H. NORGARB, e~
E. J. W. NORGARB,

Geb. UN Zn:.
Clanwilliam, 10 Jnlij 1883.
"Dat Lij gestorven is, dat is hij der lIIO~de

éénmaal ~"en; ell dat hij leen, DAT LI~JT
BIJ GOJ)l. '-Bom. (): lO! .

Zes-ep.-Dertigste Jaarlijksche ~apport, van Ji>ire?~eur~n
aan Deelh4ibbersvoorgelegd op den 16denlJ u.Ii] 1883.

DE Directeuren leggen thans aan Deelhebbers hun Zes-en-Dert.igste
. Rapport voor, waaruit blijken zal dat de zuivere Win~ten met inbe-
grip van Saldo Winst én Verlies.van het vorige de Som van ~9,236 8s. 2d.
bedraagt, ; . k

Over deze Som bevelen Directeuren aan ~olgenderwijze t~ besclnk en:-

Aan Deelhebbers een Dividend va.Q.J;2 5~. per A~deel, .
waartoe vereiselit wordt : £4,500 0 0

Aan Directeuren ... .•. .300 0 0
Van slechte en twijfelachtig-e Wissels af.te schrijven... 3,415 12 4
Latende op Rekening van 'Vinst en Ver hes voor het Tol-

gende Jaar . 1,020 15 10

:£9,236

Generale Staat van de Westelijke Provincie Bank op
den 30sten Junij,1883.

BALANS REKENING.
Aan Deelhebbers opbetaald Kapi-

taal , , £.10.,0.00 0. 0.
Reserve Fonds :J6,OOO 0. 0

" Banknoten in~omloop 36,.'20. () 0. I

Vaste Deposita , , lo0Ji:!ï '1. lf)
" Vlottende do. , , 4;),233 1i 2
" Interest verschuldigd ,'),565 lIJ ij

Bank Post Wissels " 4. 1;j .1
Onbetaalde Dividenden 4r to 0

" Filialen 41,333 18 0
" Winst en Ver-

lies vorig jaar £1,[l.9 IS
" Do.do.dit jam- 6,256 10

Per ]{aRSIl in handen :
Goud en ZilVl'r£15,185 10. 1

" Traitesop r1,~Ko,
loniale Scha t·
ki >lt , . 106 5 0

.. Noten & Cheques
van andere Ban-
hu " .. 4,75i 8: 2

" Balansen in an-
dere Banken .. 12,i:.ll 13 11

£32, .. 0 I. 2
"Wissels onder

Disconto nog niet :
vervalh-u ,,2'16,594 12' ~

"Do., vervullen.
I!(!~ureenl , ' R,:J8:2 7 ti

" Do. do., g'edcel-
telijk gesecu-
roord .. I,H~ 0 0.

" Do. do., niet ge-
secureerd 3,41':; 12' 4

---- 259,801 12 6

9,2:l6 8 :1

l\[eu1x>len, Schrijfbehoeften en
"Zegels .. ..
" Ba'nk G..bouwou . . . .
" Schepenkennissen ' . . .
" Voorschotten aan Publieke In,
rigtingen

" Aandeeien ..
"Filialen '. .. .. ..

Overtrokken Rekeningen, g<J6C'
"cureerd ,. .. ,.
" Do. do. niet gesecureerd

792 6 8
15 • 5 In

449 3 4
6,8!14 13 8

2,1,115 0 0.

15,:368 16 li
250 0 0.

41,451 10 :1

£381,912 !j io I £381,!.)12 5 10

WINST EN VERLIES,
Aan Interest betaald

en nog verschul-
digd... ..,£13,514 li 6

" Licentie ell Be·
lasting op Noten H27 14 9
R 11 I a ris sell,
Drukwerk, enz. 3,24.) (I a

" Saldo ... 9,236 8 2 £26,8:!2 0. ~

Per Raldo '" ... £ 1,!1'0 lx ' 1
,. Disconto 18,:105 :l 1
" Interest 5,545 18 {)
"HlIiRhuur... lGl 10 0
" Dividend InRol.

vente Boedels... 1129 11 1
---i-'- £26,~22

£2(i,82:! 0. S £26,822 0 S

B. P. Dil PLESSI.;, K!UI8ler.
J. P. DE VILLIERS, P.J.in., Boekhouder.

Wij certificeren dat wij boveastaaoden Staat hebben nagezien en dat dez~l'fo juist en naar
waarheid is.

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

CO~':[MERCIEELE

Zee- en Brandassurantie~aatsohappij.
O.GEBI~'l' lass.

Ingeschreven Kapitaal, t~50,OOOI; Fondsen
belegd, £Ej8,OOO; Verhl3zen alreeds

betaald, £115 oao·
ZEE- en BRANDASSURANTIEN van alle so'Qrten dagelijks tegen

, loopende prijzen aangenomen, :
PROMPTE EN LIBERALE BETALING.

Kaapstad. Junii 1883. A. W. BROOK SM1TTH,'Secretaris

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

kend te maken, dat hunne Eerste Bezending

C R P..V E. N,
JuIST GEARRm ;ERD IS, BESTAA...'\'DEIN:

DIAJfOND," "SI/Alf ROCK,'" "LYNDON," "CAST STEEL," "CAPE"
en de beroe-code " VLVEYARD"

SPIeT GRAVEN.---~._----------_. __ ._---~----
Altijd Voorhanden a "erhanden UZERW~REN en

MANUFACTUREN, e~:. enL . . .

!2!

PUBLIEKE VERKOOPING
V;AN

EEN KOST;BAAR BRF,
AAN

" VAN DER POEL' S PLEIN," NOORDER PAARL.

". deo Illsehenten Boedel V;'O STEPHANUS JODA~"NES J\.
COBUS VAN: DER POlL.

OP ZATURDAG, 21 JULIJ AANST.,
8

2. In den ~nsolventen Boedel van JOBANNES PETRUS VAN DER POEL en STEPHA.
NUS JOHANNES JACOBUS VAN DER POEL,h&ndelende onder de ftrma
VAN DER POEL & COMPANY.

I

Alsmede op Zaturdag, 21 Julij 1883,
DE VOLGENDE

LOSSE GOEDEREN:
1 Kaptar, ~ene groote boeveelheid Kleedingastoffen. waaronder Doeskin Tweod Cache-

mier, Flanel. Laken, Silesia, enz., Klaargemaakte KI6Aderen, Hemden Kru~banden' Dusen
Hsudachoeeën, Zakdoêkea, Boordjes, Sokken, Boedon, Samb~eelen, (taren, Kuoo~n, Dust
Coats, Ste'f~18 en Schoenen, Toonbank, Rakken, en andere Snijders.benoodigheden. Alaook

Een Gouden Horologe.
EINDELIJK:

De Uitstaande Vorderingen bedragende £166 3s. 3d.
"erkoopiug ten Il ure ts lllorgeus,

J. J. DB VILLIERS, A.P. zn., Eenig Cnrato\

J. S M'A"RAIS& 00., AFSLAGERS.

Te gelijker tijd zullen verkocht worden:
DE UITSTAANDE' VORDERINGEN

In de Insolvente Boedels van JOHANNES PE.
TRUS ISAAC van BLERK en STEPHANUS
P. F.GleVILLIERS.

WEGGELOOPEN
VAN de Plaats Stikland, nabij Durbanville,

sedert het einde van Junij, een groote
Zwarte Os, met achterover bocrus 811 een
g'c8chaafde plek boven den staart Schutmees_
ters en anderen, bij wie hij moge komen' aan'
loopou, gelieven kennis te geven aan den OD.
d~rgeteekende.

BERIGT.
A. RUTTER Stikland, l G Julij, 1~3.

M. LOUW.T.

0. Il

"L-'ABRIKANT -fan den beroemden "INN ES'
..£' Zadel, die voor gemak onovertroffen is en
g-ewaarborgd wordt, precies te passen. Probeert
den Nieuwen Lamswollen Zitting Zadel, en
prachtige Veren Zitting met Gomelastiek,

Zadels gemaakt naar alle patronen.-Tuig
met Voorslag gewerkt netjes gemaakt in stel
eo en spannen.-Reparatien netjes gcJa.aIl.

/)e zorqculdiqe bereidin.g en Verkoop valt
Sfrllisvederen is ulljneSpecialiteif.

H. A. BA~1, JUNIOR
88 Loopstraat, Kaapstad,

~1A K F. L A A R IN STRUISVEDEREN
l' WOL, VELLEN, GRAAN, BRAND~
WIJN en ALGEMEENE PRODUKTEN.

ONDERLINGE MAATSCHAPPIJ
VAN

KUNTANTEN VOORGESCHOTEN OP EENlG
PERCEEL,

.Prompte Afrekening.
LEV ENS VER Z E K E!R ING

CM U T U A L)
ElamsDe Kaap de Goode Hoop.

EE:"I uitstekend geneesmiddel voor HoeI~
BERIGT AAN LEDEN. Verkoudheid, Inflóenza, enz., enz.

VAN Hoestpillen

HIERBIJ geschiedt kennisgeving k racht ens
de akte van Overeenkomst der Maatschap.

pij. dat do ACHT.EN·DERTIGSTE JAAlt.
LIJKSCHE ALGEM.LENE VERGADERING
zal gehouden worden, op

MAANDAG, 6 AUGUSTUS A.S.
TEN 12 URE 'S :MIDDAGS,

In de Z.aal der Maatschappij, met het~oel 10 April 1883.
om een Rekening en Staat van de aangele~en I . ---_
heden en zaken de~ Maatschappij, ge~oakt tot Prijs Is. Gd. per Doosje. Franco per post
31 Mei 188:), te ontvangen; om drie Direk- Voor 20 postzegels.
teuren te kiezen in de plaats van de liftr~dende, ELAM, Dokapotheek,
alsook voor de aanstelling va~ twce Audit euren, Waterkantlltraat.
en voor andere Algeilleene Zaken,

De eenige Kandidaten ter verkiezing benoemd
zijn de aftredende Direktenren de Heoren AR·
DERNE,.Mr;RlSos on l't{,\l,r;n, die alle herkiesbaar

GETUIGSCHRIFT.

Aan den Heer ELA!.!,Apotheker, enz.
Waarde Heer,-Ik hr-b meer nut van uwe

Hoestpillen gehad, vornamelijk 's nachta, dan
van eenig andere medicijn die ik gebruiU
heb. Ik beschou w ze voortreffelijk te zijn.

ALEXANDER IRWIN,

zijn.

BEKE~D:\IAKI\'G

H. J. ZOER,
R.roku.reur, Notarisen TransDortbezorgsl'

KANTOOR v AN DP;

zero AFRIKAA;\, E;\, VOLKSVRIEND,.
T\rJlluilllraat, No. 11 Kaap.ta.d.

Op last der Direktie,
J. C. GIE,

Secretaris.
Kaapstad, 12 Jalij ]583.

KENNNISGEVING. PASSAGIERS.
OE HEER NICOLAAS E . .MOSTERT,van! 1')1<:0r:t!crge[;e~ende ~l TEGE~ den 25sten

Riebeekskastccl, heeft hiermede kennis : J'CLIJ, \ IER Lf_OIGE 0\ KRUEKTlil
dat hij zijn Hengstpaard HOYALTY, 3Jaren: WAGt~~N~ van nEA~FOR~' WEST naar d.
ond, ruim 1ï hunden hoog en getrokken uit ~n i :rRAN.:::,\ AAL _over KIMBERLEY zenden, en
ingevoerde Roadster bij E'el!HoIJand8che Merne, t lIJ bereid P88lI8.g1er8 op te nemen voor de Traoa-
uit de hand te koop aanbiedt, "Hoyalty" staat I vaal en tusscheDplaatscn tegen zeer BILLIJKE
bekr:nd als een per~te kla5l!e dekker, en ge. PRIJZEN.
~lllgtregist.er zal aau den Kooper worden gele.' ..Men melde zich om inlichtingen spoedig Ma
,-erd. _ bil:

N. E. MOSTERT.
I' De Gift"

Riebeekska.tteeJ, Malmesbury,

J. A. PEROLD,
Noorder l'IIrIt

Paarl, ~j Julij 1883.
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GETROUWD. Iden bals te flchuiTen P De brief' 1t'~~g I~n. Z ~~ IGe~~~an:S:jm~ley ~ft kenIUIl KRIMINELE ZITTING TE GRA.HAMRT-\.D
(Met Speclale ucentts). Brand over Basuto·zaken, 'vooral kan 0 Ier IR nl dat ala de £3S0 door hem aan Patnek GRAHAMSTAD, 16 Jr I.IJ +-Do knlnlll< I, lIt

Op "i"~, 17 Jain, 141'1 HUI18 nil M"Juh.1 t d be pu vergelI.kt Schl.nt oua Naturellen verschuldigd, met de kosten der zaak, nng begon heden De rol IS hgt J .bn IJ
de Wt!d H R.tl{1er, d 'or d~n Wel";"r. Hr JJ' me an lire rI J " J om zioh zalven ala haud el er .ui~t bij stond uitbetaald werden, de baljuw Clougb zal morgen wegens valschhod iu 1:'" I ~'
Kotaá, GI, den h..er J .)""I'll'~ nn der Tuuk, m"t' met vall dien aard dat men rr gevaaf • t r pmg van gemeentegoederen tot het teregtstaan Eon Kaffer die schuldig wr rl • ,n •
JOngelut, Sara Joba"M R"IIt.or van een onmiddellijken oorlog ~t de Ba. liefde al te sohllderen omdat biJ ÏSl pun ge Ijk met bt't van het lhnl8terle drag zou houden. lien besloot tot den aan het !i.Il.n.ra~dE'n,Il3

h

bl
J
Port ,ufr,.,i '~'lll~

G - Burgers tijd een Regtersnhap • no Seanlen voor te s~aan. ÁTHEi$ME -Het testament Vll,ll een vrouw van een ooer Old et doel OUl v, rkr, I I
EOOOPT 8U'0'1 In behoeft te zien; maar illamen dó Jaars, waar hiJ sieh Ulet bevoegd toe achtte, kor m Eugeland, die ZIJn vermogen van £:500 t,(. plegt n, werd voroordoold tot 3;) ru, I ! k 'I ~

In de jI'Toot& Ned. Gerd Kerk, op Woensdag, d h tot L_ _ het verspreiden van atheïstische begrippen bad tronkstmf met h..rden arbeid voor Hu Jllr I _
18 Julij, doo, d.. W,I"". Dr, J J. K.." •• 0., .. , en ,.I'~. loop •••• een gem .. u ... de b•• d had g...... , ..... ~"" eoeren, Het y,Ik.!"", schoon mot D,. Jo", .. n •• bestemd, ~ "" voor dm Swt ... vsarli] • ...,.,. M'r av on<1 ui 0' een p.b"ok, h.,,, ik ".
eeDe dochter Un den heer Euatatlus LoUIS Emile sobsppelijk bedIVang eer Baauto's door don leden verklaarden zioh tegen Or. JOl'188en omdat diens politiek geen bilzondere .....mpathie ge· I seerd Het zou met onaardig zijn om te onder- wo en gebouden om hd \\ ~I'ollt" 'J .I.
Brandt, met name May MIDnJe Maud, eene doch- Vnjstaat en de Kolonis kwam, zoh men dan hij voor sn n am bt niet dengde on do Regerwg 4 -J zoeken wat er ID het bakkeu van taartjes 14dat Disannexatie te 1...spr' kf n Er" or lt w lJ l' .'
t..r "an deo beer William Diederlek Jobannps Roberts, 1- J Voelende het toch uiet na om, op grond van iemand t~t onguloof aan het bestaan der Godheid lnng ill de zaak gt su-Id, maar de I, I I -, 'Jr
met Dallle Chnstinll Dorothea ] eene dochter van niet veel "'eWODnen hebben? Oe ~chatmeester verkeerden raad haJ gegeven He~ eind was part I. I . I ht d h t cl k I kan lwl(i

n
Grahamstud he bbon g('tf'!t~fe. rt! orn I, 11zu-rd

h u biJ H El b tb ... 1o.n lere IU IC lOge II lt' cover e saa I I ki k ~ neD eer ane III BD I "yte. met name' 111\ e Generaal eiudizde met zIJn vertrou~en te ken. een besluit waarbij verklaard werJ dat Je DE PORT ELIZAllETRSCIIE 'EERL'\MARICT-I runner ezers t.' weten tic OlD'Il -H. I knUl' Il
Maria. 1(" I 'li d vau ZIJUontslag had, sieh scberp Uit te laten Een vergadering van koopheden die bij dez« 'I U( l/ulr/.lr.H sloeg lu-den I, KOI\ I' II J I~

DV ERLEDEN nen te geven dat de Kolonie hare l nioeijelijk., 8tsatsproc
ur
enr een behoorlijk gequali oeee over de ondankbaarhelU een man betoond die markt bel...ng hebben, heeft ZIChverklaard voor! groote hO(v., lheid kruid w crd 'Jl sch "hg!

beer Fredrik Cartt!f oud 66 laren heden zon te boven komeu. On81 lijken die regtegeleerde moest "Jn, en dat Dr. Jorissen. een vermeerdering der uren wanrin ZIJ open zal I _
d t t· f dORe .. de Ziel I'n het brein geweest WilS van den ZIJn lUliar een voorstel van de hand gewtzen I GRAliAlfRTAD, 17 Ju lJ -D" Z 'lik ". Jmoeijelijkheden alles behalve gerlpg. Het IS 1 me zIJnde, ZOU moeten a tre en, e - 'Id b G ('I h j h 1 y n

vaa den '" haa d TrandvaaI80hen YrIJheJdsoorlog" Oe P E Olll op verbooging van verkoopingsg» on IJ orge oug ". rr (( • n \. rhoord IJ J neDiet de eerste maal dat de zaken hier slechë gering schijnt sich over de zaak gese ~ bet verkoepen van kieme partijtj. S aan te! verwijderd. zich op (I, (",rsl, L<sch ul Ii« I
te hebben, en verzocht den Raad om Dr. Joris- T61egrapJL, dit aanhalen de, IS van oordeel dat de dringen half twee ure <'11 d. I',] toen L, t b Jf "cd -;. l~ II
sen altbaus een Jaar traktement na ,uJn aftrc. redakteur vau het Volk4blad deu Volksraad "I GRAAIF~RE~ET IN HEr PARLElfE:oiT-In een I kwa lil te halfdri« UItspraak \ Ui "dml jig '\.~

brief aan lie Oraaff-Re'"Fttn wordt geradcn om I (-'enlgt hld, Ulb'11lg ,hf <t<ml:(voerd ", rt "" Iding toe te staan, maar dit Jaar werd tot zes te bard beoordeelt, .f Dr. Jcriesen," zegt ht·t na de ontbinding der Wetgevende Vergedering er geen l..-dr lt g' Iijk \ ooru(lUOn h ~l I. ,t" il I;;
maanden verkort, on het geld alleen toeb"CItaan Port Ehzabethsche blad, "IS slechts een geluk- den heer 'LIeWater te herkiezen. IUSar advolaat gevangvnr ploitt, sdlUI,hg "p d I, l'Ulll I
als Dr Jorieseu bij tiida Uit Europa teru'" was. k h f Christiaan Maasdorp m plsate van den heer FIF-I tweede akte Regtor llu~h,.uan ,he 1'1. 'I

J '" zoo er, en ee t de Bepubliek onder geen ver· lDlDg te kiezen MUl herinnort ricb dat zIJn broe- vonnisdr den uian tot Iwe( 'Il teil half J ~.r
NatuurlIjk heeft hiertoe, zoo als ook be- phgtingen jegenl hem gebragt In der daad, der Andries vroeger Graaff Reinet een tijd lang I vengenisstraf met hard, n arhud Er", rIl r

paaldelijk In het debat over de zaak vel klaard h vertegenwoordigd heeft veel mod. lijden gt' o. Id wet Cluugh, gl, te
IJ IS onhmgs op eeu bezOtlk nWJ.r Engeland en HET BEROEP TE WIJNBERG -0a, d. Maandug familie en kiem" kmderellwerd, de lUdrnk meêgewerkt door hilt verslag h h d b-".l K k d
et vaste land vau .Europa geweest ten einde gul OU en C'--uu(J t'r eraa Hverga ermg Olll ('cu __

der FlDanOleele Commissie gemWJ.kt. Maar beroep wt te brengen, kregen ,18 Robertson GHAIIAM8TAD OYER DE llASI-TUK\\ ["TIE
• ? 0 een zeud.ng op eigen gelegenheid te volbrengen 10, ds StrasbelDl 6, ds Helm ! en <is ~teg. _drooJto lIjdt m.tl\r dat toch vrucbtbaar g6llOeg waar komt dit verslag op n£er p InslOna- i, R H D

["'die alle kans heeft de beate belangen der Trans mann 2 stemmen. Op het tweetal kregen dl no, G A AMi"iTA , 1~ Jl Il; -E~n Iruk \ J~ISals men er water op k'\n brC(ngen Mon heeftl ties-want besohuldlglDgen kan meu ze niet" bertson en Strnshelm loder tien stemlDeu, terlVlJI woolldc pohtllk(, pubheke vCIj.,"!l.d.nng v. r j ~
eeu Naturellenbevolklng die Il'TO(Jlc arbeds- noemen,-dat door toedoen van Dr. JOllssen vaal te fobadcn Wat In het oog van uladcn cr een bLm,co bnefJ" ID de bUB gcda.tm werd I tRrell avond ten starlhulze guh.md, n D, ~l.~ ur

d b k d hod d N d Ills de Tel8'Jraph de "beste belangen der Trans I FltemdeliJk Vld het lot op ds 8trJillheUll I bcklt'L'ddé Jtlll 'oorzltterHtocl De eerste r " lutlekracht beZit, mits men deze ma'\l naar el8cb een tot us ,.er on e en nan e:r eer· " EL'! YOGELSTRUISZAAK-De beer Jas Manllln, "frd \oorgesteld door clen he. r J0'Ulh ~Ider I
b t I ht k b M h ft b jland8che Handelmaatschappij om ID de Trans- vaal ZIJn, IS bekend. ZIJ wstaan lO DIets die aan een UItspan biJ Fort Beaufort \\ oQnt Cf'1I Ultstekend~ tor ~praak HIJ"" S d, ',rg",l"aan e IC au rengen. en ee een 10· d d kEI I tit I 1--'--.0. I I did 1 k 1

vllal een Bank op te rigten tot gren I'Csultaat an crs !ln In verster Ing van nge so len III zag <:r een mallne J<'S voge s nlL'! oopen, I' W<l( nng op , e voor LOCUI IC' e '0 ome Z III l, k D n
nenland waar men een handel mede kan drlJ' h-.l Id) tb d t .~ ( hew Olildat de vogel tam was en er bed wat lJie-1 door Wlnn&lDe \an ti, \oorstcllen d r liJk,

tOU ge el ,eD ua IJ a&ren egell ..,Il guns e vloed ell, zoo mogeliJk, herstel van Engelsch deu rondliepen, en legde dl' ve('ren mtJos ap:u-t genllg \uur hlt tweder O\erneDl(1l \ III iJ" lt
ven ook voor onze lands'lllkomsten vau hoog der Bankplaonen geknoeid had die door deu ge7.llg Dat Dr. JOMSsen die belan!Jen heeft 0111Z(J aan den elgeuaar te geven, wat hiJ Gok LUId, pn hiJ ned Gl IL~lDstad '" n st, rht, Lal li'

belang !Jat alles, IDtnsschen, kan $Iechta dan h"er RollarJ wareu op touw gezet On! lIjkt Il kiJf welkeliJk deed t.()(>nhiJ ZIJn nn.alll vernam Intus-
I

Zich oj! geen ouzek, r, "IJZM lUt ti elrukk n
h d WI en tegen wer en en ee t-legllngewerkt, dat scben was cr reeds een \errolgmg t<'gen hem lIl-I h. t 'Wetsontwerp op de Dll.ann~xatlC g tk:'NIEUWE MARKT b., re""oo,d.ol .fw" .... 1. mob ... " b•• "~". ,II" ""b,l .. "" ...... d H.I .,k.«n."'Jgu,." .... , w'l •• ,boe!d •• o,,, go""I<I,e••• ~n '"'",001'" ",boo,,, I", ".,,, "nd. De"",I.,,, '" ",,,,,lg< _ Doo, , ".

Vmt 17 cm 18 JUIt}, 1888 tosschen de Enropéscbe volkplaDtlDgen en een bhJkt er ztJer dwdehJIc alt dat de Handelmaat- dat als de Transvalers do door ons vertalIlde het Rondgaande Hof verweZtn I stig gevaur (n \(rw1kkelillg~n 1<J1l! dez, K IJI)(
behoorhJke regelIng der Naturelleukwestle be- schappij, lla eerst III "en oo.;eDbhk vau opge- KUIIJERLEY -Toen onlnngs een Mlltajl gevan- WOrdUI bervkkelld door d.11 Hrstoordcli t ". j

A.r 11I"p..l..n, p~r Jl.8 0 8 II - 0 l>l 0 woorden van de Telegraph lezen en vatten, de gellen vlLndaar nfJ.1(rde Kaapstad v, rvoer' w('rdfll Tall Basut"l"llCl 'II duur, r hcrba.;,lde III"'r , r, 1Il
.!lIlD, per li Mm. 0 U 0 - 0 15 0 komt, en 1:al bet dAArtoe komen' Stellig DIet, wondenbold een aanho,1 gedaan te hebben, Id leken de blnnken ondtr heu dllJl lleerslngt;.g Ilooze poglllgf'n zIJn gedaan door !l.Chtere,11\ I
h""t, J"!r bos 0 0 l{- 0 CJ .ij antwoorden WIJ, als meu ZIch banghllrhg toont weldra tot de ond.Hollandsche nuohterheld a aar gevonden velJtld,¥lDK VIlU het gedrag maar d, kleUllingelL vonden het bhJkLaar heelj cl"l atlmullstr ItICSOIll d. urde III dat gl Il!' ~I t
Lut"r, per Ib (J .! 0 - 0 :! ot van deu Vol,sraad hen ligter en beter zal doen voornaam Oln !loan blanken \ \stg< ketend te Zijll t<,h. rstellC'n Z JOLeshm d~zl \, rgad, nrw ;,t 1 tr.oonen, per 3he 1 7 0 -.! 5 () en, ID plaats van op eigen kracblem, op den In inanCJeele zaken IS teruggekeerd, CD sohoon Om ZICh op Pohttl-lI1alPHtrnat McKenna t< Wfe- "etsont"erp op O( ,hSlrUlex.u.t. nu ,0 Jr I

Bloemkool, per sluk 0 0 3 - 0 0 ói gebroken rIetstaf steunt die Engelanq Ons kan Or Jonkman gezegd wordt verkl~rd te heb. IDZlon dat ZIJ lU zake Or JOrlllSen op den Ver- ken heeft mCil cen fmalJ' n hond ,hen biJ had. \ or- Parl(111fnt, (n clat de reddiJke \, 'N, lJ n
ElJer"D, Jl<'r lW 0 17 7 - 1 0 J ben dat er lU Hollanr! geld genoeg voor de keerdeu weg zlln geraajt, dan letl! Wilt bet geHn, en dit lS re< ds ,le d. rde hond dlCu hiJ dWt \lUl de RIJkRr. genng he\at zo,'', I ti,
&nden p..r sLul< 0 3 0 - 0 J 3 en wil loenen verliest Een gek!! urde diender wordt v, l"Volgd ('t nt,,~Illlddel. Il aHl! onh
Erwten, Droojle I * G - I 4 G Transvalli te Vinden was mits men slecbts een Volk..-blad of WIJzelve er over zeggen kunlien Olll(lat IUJ ,ell hond van een lllIJlIIlPLr die ,<}r- ('n 'po. dIK' lcgdmg
GU&fA8,per JOU 0 0 U - 0 :? 13 HET OI\'TSLA.G VAN OR JO&r'5SEN behoorhJke CommiSSie dAArheen zond, koesteren geten had hem ,nor de hontlenLclastlllg U laten k. un lig \, nlient ell
H .."nd ..r., j>t'r .tuh . 0 1 i,- 0 :l ti WIJ daarom eeDlgen h,.ljfei aan de gegrondhflld Berigten In ue j'lte71d of the Fre, Stat, om· regIstreren. op ('(mgszllls IIIwe IUaUler behullde-ld g.dl ring ha<.lr ,rn.tlge huup mt .I"t ~ l "1
Kaolkoot, pt!r bi! 0 0 11- 0 0 2 SPJKDIOl:I( dau WIJ Uit het telegra~ over de trent l:lasutoland stellen dcn staat van zake. hlL<I 'Vimt lit xt ' "et.ontw, rl' doOl hd Kuiollla"l Pari, IJJ It ;.1
Kool, plIr 8Lllk... 0 0 I - 0 0 3 zaak hadden afgeleid, zIJn wl! IU hetj beZit van dier verklallQg omdat van den be!{ln af de aldaar als Diet 1';00 erg voor als men Uit den I VROLTWQE:-iKOOPE:'I-Mul,,'1s

k
trau.t GlLrcla hkad on I wordedn g('Ipa..,"eerd D~ heer lrturg. \\ j Jr

KlllkoeDeDJl<'rstuk 0 510 - 0 ó 10 ImeeDlugln Holland gtlheelscht beeft dat IU f1nj!'.te Ul'l'u.townOfnzaa van vrouwen ooptn ReCOil«nc hIt \ullr.td," "pruk III hu""l).
KII'ppen, 0 0 3 - n 0 3 nadere berigten omtreut het outshIjg van 1)1' brief van PresIdont Brand, Dlngsdag tu lj ,ZIch WAAr z,kclf ,\<1 HlIS van cf n \rou"" onder,'" Ulilllg- VaH d. \oorstdlcn der lêl kill:< •
J.lmo"Dt!ll,per !OO 0 4 0 - 0 q () JOrtssen als Staatsprocureur 'VIJ Ieunnen lllet I al wat er teu behoeve der Repubhek gedaan Wetgeveude Vergaderin'" gelezen af zou lelden Izukel \ee wild" hebbt n dat hiJ \ oor h l.JJ.rdoeh- rlllg om lla'utuland ovur t. nellH n A\ ke"'t
Mldhee ( HJ 0 - lIG zegg-en dllt dlO bengten den onaangebamen IU'1 werd, de handel en kapltahstenstand :lIcb Er wordt gezegd dat d; mtnrle:e hoofden In I telt bet.~lcl btad, hen wel om

1
uat gernddeldoj(htektr I ~,~,IOllllO[DI"a, lf

l
ook vDodr als ouk dt h "'I Jl" r

N"I'tjt's, per lOO I) 3 3 - 0 3 Il t d ht d h Id 1.!aa t I me m "-lew~ en ar, r moe. (r, cr voor )j>( m I '. ou, t r,-,>u utI< ,,( r " IljJ".g "",nge" Il "
OUernoten, 0 0 ;J - 0 0 ~ I druk dIe het eersttl tdegram over de zaak op on8/ E' zeer op e; ac ergron ~e B k ~ ~ e Lerlbe ZICh met Jouathan zOllken te verzoeoen, om lUet helll te Icv. n De ag~nt van ver wet t- I EUIl "udtn rcsolutw \\ '-nl \ uorgcstd,j U lJ ,Il kie
Pat&tta.s, per 3 hl! 0 8 0 -) 8 G I maakte, heubeu doen afnemen. WIJ zêlden toen nu eens dat r JOrlssen In e an ma er dat Joel wellha zouder voel aanhang zou zIJn der(s wees (r Ol' dat zulke zaken vro' g,'r waren i clat d. aallglllOU), n r, 80lutll door dell ;'tt t\ r z u
PipaDI!'8, Jl"r bos 0 4 0 - 0 7 6 I d I II I L b RegerIllg DIet dou besten raad heeft gpgeven, afgew,zen lDaar Imr "il10 de MLgI~tra"t IlIIH I "orden 0I'..;,zund~11 pcr td~grnaf >LaU.I'll .:IL, r
p 1 Il at III ve e geva en vau natlODa eondanrbaar eld als de he~r :::laner er Diet voor doorglllg zlln aan, zlJn,l. Zijns mZIens eu volgen~ het rnpport \an Purt t;hzabcth Klllg \\ Ilhaws T Wil ,. I' I"ompoenen, 0 0 5 - 0 h td. t • is dat dan een I edeu om hem zIJn alllbt als I N II k I I '" ,
P"t..rilehe, per boe 0 0 1 - 0 0 lt! e woor vau toepassing was . ZIJ we CDnie. aanspraken op de pOSitie van opperhooid over der COlUJllli<81(J 0l' " -ature en u li ()) III P(jll town O",t Londtn lU KImi,. rI,) hUllIle IJ/ed
Pi]Dappelen, .. 0 0 /-l - 0 0 IJ wat ZIJ doen', eu hoewel WIJ, dIe do'loopbaan Staatsprocur('ur te on~nemen 11 HIJ worat h I L U t bill k d t ~l b praktijk ,he V....I z,d, hJk en wd hg kOll g Il, Il \Hlklllg 't lZO'k.nel, Dit W,"ti '''org' ,tdd i r
Prei, per hos. 0 0 lt- 0 0 Ii van Or J i T I do I voorgesteld al! zekere handelt ng van hlJt Trans- ge cc 011 IJ el I IJ en'be a ,asnp a geen In zoo v, r \Ii on t eht. r \.dOll1~ er Ill, h }11J ,t, ti, 11 Itl~r.r HaIl A.h HOjJlt) cJl aIlderelI , r
RoIlJnen, 0 0 ~ - 0 0 l I Oll:;&en IU 'e ransvaa Z vee on! aanvoer vau vo ge Ingen komt, en dat het het l)(wlJs olltlJrak ,jat vcrw('uderl8 OOit III Lt; 11llgl, Il ,lat d, ns<lutlt llUur lui, re St.a-ill J
3eldenl, per boe 0 0 I i- OOIt I mogelijk IV IS I a lDwkeung hebben Qagogaan, vaalsche pubhek verkeerd te hebben opgevat bestnur van Kapltelu Birth een goeden Illdruk ~It vali het vee W!l.S gewet st en d, zaak dus Ill"t Kulo1U' en met Haar eelllge lllt\erkortn.ll Z lJ '.

Ollen, lJ ó 0 - 0 G Il bem voor eeu man honden lIlet alloon, zou als I Toen cr spraak was om een NatIonale Bank k 0 dId (} I 'absolutie \an de lIlstantw 'l1l,hg'le zond. Il "01,1, 11 m LJiI "lJdcr-. n dachun LIt ~I
Wortel .." ""'r ho. 0 0 l' 0:> maa t. vel'gavo es .m s aan r,nge and acht VUISTGE\ECllT JE KIMHEHLE\ -De heer ;\{Ol'- Il t t uHt t d d i,,~ .- Il - leder erkennen zal, vali groote" her!!eI1lkracbt," met Inillndsch g-eld op te llgten, h[\l1 hij hlerlU PU) ICI ti OUI ell {' oor e pers ",all L lt 'J
W IUe W'rleldn 0 0 1~- 0 0 1 t de correspondent vau het blad In kwestie voor. emg, relPsseur der Frnnschc MlUltschl\PIJlJ In tic I lutw g' gn ell 'oor alle dodI md. Il \ oU ,erd l u

om ('en eemgzlnS Engelsche UItdrukkIng te IGen tegenplau tegen dat der Handelsmaat. barlg Uat ovengons althans Mllsapha ID die KIUlbcrlcysehe MIJn \ond torn hiJ op ZIJll 1'1,* zIJn elJ t~ll laatst;_, \ .. slol t melJ haar all'e 11 "'<li

bpzigen, maar ook met opregte hefd~ tot 7.1Jnl
l schappIl gezIen, terWijl hiJ er Uit had moeten hid kwalll dtn heer Moffatt, elI( tlezdfd. b, trI kklllj:\ I d. led. 11'Oul (jr th l1USIl<d(Il "all dt R. 'enn te

h kid overgavoge?n el Ziet E'U liS een spaak In (JP d" delfplekkeu Vlll W AlIall L<klt>eIt z(ud," IJ( 'lrgldtlUI"; "ash,rtclIJktt7ull;grmeu IV vaderland beZield, verwondert het ons 1afleid eu oe noodza (J lj k m' n 0 oprlghng Lord Uerbys Wiel steekt, zal rueu lllt een tde Mf)ffutt YIOlg hem of hiJ z~kel< II tWlllel It.d zllld 0IJdl '()orn=mst.! k we~1Il
geenszlDS dat al zIJn verdiensten 10 dell gevoer. I eener Bank aohlte. Maar dit IS eeo dwahng laten ruakm dIP H dl s grond naktf', "oor,j, ~ I

t
t' d t I d gram zien volgden. \HUlrhlJ Moremg Zich \TlJ bedaanl schijnt I DJ DIA.:\:! :'i \ EL<len worstelstrIjd Diet tegen vooroordeelen op. I ómtren een .alt le me ZIJn regts!e eer e " \. T DEX

geboUll~n Illaar JlUst blertloor Moffutt heiN ,"hgtlwogeD door dIl boerenbe\'olkIDg tegen hem ge_l
l
/eullls Illets te maken heeft, en wallr lrJld NOOIt te t'oren hebben WIJ den heer Leonard te h(bb,n, en deu> gaf hem cen slag op 7.1Jnge. KL\IBERLEi: 1; JLLIJ -Er ZIJIIgIsUrtll \ r

koesterd .Ma~r W IJ zien tbans dat het pla u het naar om I Ral aauleldmg van r:ulke InBlllua· als :MIDls!<-r(Jf Parlementsh 1 zoo goed boor(Ju zigt Voor het M llPstmatshof WEnl Moft Ltt tot sehel]. llc "ag(us \[lU htt LUUltuland Wlllg>kUil 11

om bem weg te krlJgeu elders ZIJDoorspro!lgjl tits wmillld voor oul ovoeg I tot ZIJll ambt te spreken als gisteren, en toch wal! zIJn rede m, pr o)s boe~ veroordeeld lUoI.arMorelllg d...od h~lIil~11letL'tCll'r u:bl mGo)1 hllg<m ,lie t rg aan de L1lll1. Il

~ (Jcn clvJPlt aetIe \oor £,,00 0, h ~devergoedlIlg voor Lmhche k001t- lrJd, Il ,:Heu zegt <lat die Zl< k'~beeft dan IUzulke tot op zekere boogte verscboon. I verklaren, zonder hem gelegCDhel,l te ver_ dlo ven eon advokHf\t rl LO vau een parlementair I h, t Hoogo Hof aan Moff.tt bood £J liaa. g'" D met g~' lar liJk" -ZOI U 19 'olld cr IJl het" ,1

hJke vooroordeelen, eu dat 61' knoelJerlJeu tegen j scbaffen om zIJn gedrag op te heldereu redenaar, want biJ bepleitte een ZJ\I\k In piaaIs llpologw I].f\n rhe hmuzolvLIl lil hpt 0111" hJk 'ul- End e,," gloot gt\'t:ht ttLS~dlCUmb()orlUl~' li
bem hebbeu plaats aehad die hoooogeplaatste I eu te verdedigen? Zoo als de heer Cel. van over eon polItieke kwestie raad te geven de De H.egter8 blnkt'1l nc ZlLukZt"'r on bc>d1lI0' nd plaat., L'-'ll ,tit rt aall dl ont, a.ugene "on<leu

,., . te acbt<,n IUll.Ilr Morelllg ze Id,' dat Moffiltt hern Er WILS g. CIIpoliu, op dl' plek en anderell wan npersonen III de Transvnal geen eer aandoen lWls teregt opmerkto kan hiJ DIet eenmaal Elke POhtlOk, heette het In ZIJU pleIdoOI, dIe ex~reR III hijzIJn van het '" rkvolk geslag( Il bUllg Zich Illl I de za,ak w t" latn. --Gisur'>h ", r J
In een der laatst.e telegrammeu over do zaak als hiJ In regten eeu aanspraak tegenover den niPt rijmt met do plannen der Regellug leidt ha en dat hll tO')l1CUmoest dat zoo let.s met R :-;"aul mol OJ ct U Leschuldigllg \an lIJ Hhlll'

V Ik d I f
.l I f Id I d K I ongt straft g' scbwdd, Hpt Hof \ proordC( Id~ UI he<.:htelus gt 110 ID ellwerd te kenneD gegeven dat het on tJ.,lag van losran lee t, <lie aanspraak aten gelden" ongetwlJ e tot een oor og dien e 0 ODIOlIlet I Moffatt tot £,j \ergoeding, maar Mort:mg mOl.t

Dr Jorlsseu eensdeels het gevolg W!I~ van het daar de Re,.!ters, als leden der CommiSSie van dragen kan, eu ten bewijZe h,ervan verhaalde de kosl<'n beWen sedert het ontvangen van dit
feit rlat hIJ met voor 10mand gold wleos regts_ finanCiën, Diet bevoe!l'd ZIJn om In eep zaak hiJ ,.an pianneIl Olll Basutoland door VriJwrlh. aanhod geluaakt

----....,.......,.,.....,_.,....... K \\ TO\\:'i I~ J( LIJ -Dgaven gerekend wOldt, maar dat de ReO'ermg geleerde opleiding hem re,,<7top de leiding der regt te spreken waar ZIJ vroeger lU een andere gers t~n ondor te blengt:n waar geen ver. {ECTEI{'S TELEGR ~I~IE~ ~L" ' correspolll lt
,., 1 1 A I te .l'ua..:>eruva" de JJat /"It"" t.l, graf~~M UI 11Ilechts de belft vaa dit te kort door nieuwe of I bahe gaf, en <lnderdeels om onthullingen op bevoeg dheld oVllr gead vIseerd hebben. stand 19 mensch aan kon den ken. Had hij 1 L • d, zcr 0]', ~U oulang, t, fhuba HO,lgu gebl li ien

verhoogde belastingen, en de rest door een oor' financlt:el gebied [he onthnlhngen ziln vervat WIJ moetEn bier eindigen maar WIJ znllen gezegd alle nndere poht&ek leidt tot ver- pitsO drukte Masupha a lil du \, rgu.d.erdu (11H

I , ' f B' d f ONDEIlZEESCHE TELI~GRAUDIENST Ihoofden n.ad.hedcu ,n aud.reuzlJII \",t \ vrlogsIeeDlDg Wil dekken Tot die nieuwe belas III een Il\pport eener financwole Commissie die, k.ch nog een woord aanhalen Dit het rappo~t der I der der a~ulo s-een ver er tronwen! dat ZIJ • I"em(n wt Olll mets met de IhJksregenllg tt l, 11

hngen, die meerendeels sleohts verhoogillgen vreemd genoeg, bestond Dit de dne Regters FinanolCele CommisSie. DaarlD wordt een tele. onzes Il!Zlen8 rUim Ter:hend bebben, en BRITSCHE OORLOGSCHEPEN NAAR MA.U~ I t:f~G~" mogt ZIJ B"",utJland overuelDul IlIJ
en Wlj:l:lglngen der '---taa d b h van het Rooge Geregtsbof, benevens aeu Su. gram meêgedeeld door Dr Jorl8sen, kort na zIJn dat, onder de omstandigheden, de Koloulsten RITIC~ r te cr tU

h
k, nnen llat 1 all"l haudel_aan lllll

....,., n e ZIJU, e oort kk d h I ICen !cs uan em moesten ""ta en, als zlJud, I IJ-OOreerst een wl d h b I peilOtendeut vau OnderIVIJS, Ds Dn TOIt en Iaankomst te Londen,per onoerzeescben kabel aan tot heil zou stre en,- an had II lets gezegd LONDEN 17 JULIJ -De Bntsche oorlogskor- de ecwge IUagthehhc.nde UI het distrikt Pil i.t• JZIg'lng er UIS e astIng waarbiJ., • , li h

d II de twee' 0lksraad8leden Neethhng en Malherbe den Staatssecretans gezonder: Het elDd dAarvan wat hiJ welll..;t zelf golooft. lie KoloDlsten zul. vetten E/(ryall<-8 van 16 en '1un rnvrl "" van IJ I a IJ anddll.JJ.Illdie hiertegen odJe~tcerdell te t \ r
eze sne er, naar mate van de waarde der hlll- Voorzitter was Hoofire ter Kotz ~ N h .was IC zamenZWOrlll te eu ons lf p _ len er wel vo)r zorgen om de Basuto's In hun stukken hebhen bevel g<kregE'n Olll naar Maun~ -le gTCll7.en begeleId zouden worden li in I I

len ItiJten zal dan tot dus ver en waa cl! g e u IS et g g ze S IQ re tIus te vertrekken De stoomboot .\"tallS op 1-1 statIuns ill ZIJUdistrikt monengeslotenLhJ\tIl l,n
Re' ,.... • ""'••d d•• d. HoofJ"",,, m.W, J '""'",00" lo,,, D, Reg'"'. bi" m.... b.t ,Ood I' bo.;. ."''''p te l.t •• "",d.""" .. pl.. '...... II to PI) mou," ~n "'k.mon n, 0'£ 1pc< illooi ""'=0"" bo... ldWON' E", J"

gering meer verwacht dan, Schijnt het, do I op heel goeden voet IS geweost Wat de rede bid aaDgekoman" Een zamenzwerlDg schijnt onbesnlsd te liJf te gaan, en zonder eerst een '" drie V,LII Jucls 'oik gc\allen en een gevlUlgrn g'
Wetgevende Vergadering Vervolgen!! komen I nen hiervoor waren IB niet zoo heel gemakkehJk er stelhg In Prt;ltona gesmHed te Zl'n, en men heerscher als \{o~besb, en later de beschermmg Ontvangen eli gep'4bl, eerd op 18 !"/'j, 2 .0 t m ~own;~ lvndleedaff:nalrcktu!IJschenlOIJalen (D rel" ~l(!, li<!
diJ ~ UU (I e" ee e ge \ augene Z( gt 'Lie• ". ..... ,. D•• '00' d... k ... ,oop wo,d" ." ,.... kon, .... , d" W.,,, W'Jd., 'o.n d. '''I b,t .".Ig Maa, D, J."" •• bod .. ld. d., "'K,t.ob. '" Kaap~"o " .. "'g, woeo. "J ECROPEESCHNIErws .,""'"' op 100,.1,"dio '" ""un, "'.d,,,,,u ."
verhoogd, en zullen tevens hooget of lager ZIJU heer Stockenstrom, toen nog. of kort tEl voren, geen zamenzwering tegen Zich maar telPen de reeds lang op huu behoorlijke plek geweest t "erk "areu doul Joel U. v lIen W!l.lS

II'> LONDON, 18 JULIJ - De Mimst"r voornaar mate van de waal de dor gobouwen waar Procureur Generaal der KaapkolOnIe, o~er een Repnbltek, en laten de Transvalers Zich er Maar terWijl Cl velen zIJn <he zulk een verderf Bw~nlandsche zaken III de Frall8Che Kamer van
de nering ID gedreven wordt lIlt IB bet En. der grieven van deu Regter tegen den 8t~tspro' voor wachten om zicb door mannen te laten der Basuto's ernstIg en opre~t Voor een werke./ Afgevaardigden zelde dat als er te Tamatave eell
eelsche IIteiBfll on ongetWijfeld bIllijker dan het I curenr om adnes werd verzooht, dit adVies gun· lelden wier Ijver Voor buu Repubhek vrij wat hJk kwaad zou .Ien honden, tWijfelen WIJ of dit labws

l
was bogaangt' de diFranteschhaedRclgenng I"et

' i uarze en zou Olll re vaar g neenthans bier bestaande Wel IS het de vraag of [StIg voor laatstgenoemde Inldde, en dat eiet wel· tWIJfelachhger l8 dan dw van den man dll'ln ZIJ met den heer Leonard het geval kiln zIJn Waar. De heer Aml8liley, Bntsch Cousul te Rnnname
Diet de omvang de .- H II I mgen van oordeel waren dat de Regter vooral dit thans zoo erg hebben verongehjkt. Het zou om, als dit zIJn ~evoelen was, nam hl) Zit-illl Hollandscb Gwana, IS tot consul IIIMadagaskarr nertng, zoo aus In 0 and aanw;estelden thans ook d T I I I DIet ID Or JOrIssen kou velen dat deze een man vreemd zIJn als het te Pretoria aan hen ont.. hng ID het MIDlsterle Sprlg'g? Dat MIDlsterle ill TLd dl" H Rul' k didIII e ran8vaa, lover a s maat., lam n.e mon , ( e 01110 e an aat
Ita! moe t d I van vnj wat meer begaafdheid dan hU hem brak die naar de vleeschpotten vau Egypte, verhet hiJ, Daar ZIJll eigen zeggen, omdat hl) er /IS met eene groote lllocnlerbClu als hd yoor Wex~s wor eu gonomen , maar WIJorkennen dtb I h dl' I k f d k

dat d t I I I IJ,;e egen cl le' voelen Hoe <lit ZIJ met andere woorden do hoogere en zekerder zwakheid In pt aats van racht had gevonden or gc ozen
gaarne I wat a te on-Eugelscb IS lntns 0 J bl f I I cl d bl' be Id d cl d h d hIk '"I h 'I De Fransche afgezant ID Londen heeft hodankt
IOhenwdt t d d . I r on88en ee as I er alepraktlzeeren, zo Iglllgen 00 er e Brltscbe vlag, hun- en aar a IJgelJ In ",cc ts de8tenn der Iwegens sl(chte gezondhmd Hij zal opgvvolgd PIETEHMARITZBCRG l~ JCLIJ D

I pUD op eu Uur stellig ter spraak 1 bandelde als raadstDan der boeren met een keren, en IS Dr. Jorissen op stal gezet dan KoloDlále bevolkll:g kon dell heer Sprlgg ware worden door den heer Wu.ddington I respond. nt 'an dc 1, "-'. ui \ lfAd schri -ft c ru
m .. ..., kom.n m.' betrek, ... oo. "".re 1""··1b.kw.... b.. d w", "'"m •• d '" 'w,,"I~ •• 11,.... 0,..... ,'.lI •• '"J" hond•• b.b"". h.ob' b'J"""., o. d... by d...... ~t. w'" Do "'0'''''' C",tl•• =_"" to Plym,,"," .... td"" ,m I~ndhlw~ 'C, lo",,", ~ m:/, .
teD, lOO als de VriJ hooge die da Regenng thans I werd, na het herstel der R('pubhok, op nie:; dan tot dns ver zlln bestuur tot een treung elOde veroordeeld ter;: ~et~~,~~, vertrok <nBtcren von l\,Ld"lr

o

te <ihiatMlan)ftll.Dmna etll t:('u~IJUk 19liedfoodilZlJIl Ill!J.;1
d b O' •• J.ILll C u J ge 00 Zt UIe SIUlOpUJ J t st .MeI' , r.... n e genees eereD wd De belasting op tot Staat8procllreur benoemd Daarop yolgde Maar had de heer Leonard er kraoht gevonden, ol n ru W!l.Chtgrooten n00d lil het noorden van Zulul," 1

kwitanties en dergehJke UI meer IdStlg dan Ide benoemIDg van gewone Regters. Het; bhJkt 'T EEN EN ANDER. en was de heer Spngg er IU gCIIlaagd om de Ba. :OYEI',LANDSCHE I EIJEGRA A L'VIENS'I'. door d~ ,eraruung 'lUl hE't \oJk Een corn 'I 1d k
L d '--h t dd, d bed 1/.. ~[' dent van b. tzclde IJltt.dop de grenzen hE"fl bn \ Ilru .-oen, en - ()(ft niet eenmaal zoo heel I Ul e I!CDB8leover de zaak va.n Dr Jorl8sen, HET suto smet e wapenen te wlOgen,zouden dan 'an KUUl1gezien die uuntooueu lLt het gtrucltIS een valsche vool'stelhng dat men het .~ ui

laatIg te IUJn, 100 de bevolking er maar eerst zoo als ZIJ IQ de Volk88tern vermeld wordt dat tt' h Af k k de rebellen DI~t door verhes van land en natlO' K A APK 0 L 0 NIE omtrent ZlJn dood on" aar 18
• h h to bes L kb ' verze wa zie III n Ilner rlDgen flegen I boe h bbe P Waan gewend 19; maar zal men ter Wille hlOrva I IJ ZIC en c I aar stl'lde voor heli ambt h t k D tol d f na ltelt ge ten le dat hetwIJfeit IS __

• n, ) e ma en van aaSD an, 0 wel van al de Il d d h ROBERTSON OVER BA8CTO-ZAKEN /het toonen een er che .... e ID pI t k I van eersten gewonen Regter, maar dot de ch k I Ic N II I ste 19 Diet leman van e sc randerheld waar
yo' aa 8 van een Wl· Hf"" a an e IJ e ature en anden, tot een Kroon. I

kahe onwettig verkl ? D t I 00 uregter dit het mjslukken door op zIJn kId tIl d de heer Leonard zIJn vootspoedlgQ loopbaan ROBERTSON, 17 Jt:LIJ -De heeren Du
aren I IS een punt b k beh I kid oonle voor oe ,outer a el t UIt een vree8 te d k h ft Preez en Du TOlt hobben hier <n"t"r"ll avond Idat I ge re aan oor IJ e op el lOg te wI]7.eo NDé d I aan an en ee . "'_' ~ c

we mag overwogen worden Oe accIJns op beeld d . at zn k een maatregel een VereeUlgmg der _~~====~== eeu groote openbare vergadenllg bunner kiezers I ( f all een Cutr"'Jundenl )bi ver en WIJons at Iemand die con geletterd ' - t kOt t d B k I I

er UI ID der tiJd door den heer MaraIs aan be.. d d be e Europésche volkplaDhngen In Znld Afrika ID AA:.. CORRIISPo:lmE."~TE."-Wegens pla.ats.ge- oegej;:t d Il ~ ren e d almto· we~tIe ~sloot MO~ fAG eli Jl LIJ -UI pen 1ilhwr gt lJ
Tolen toen bet MlnlBterle Sprlgg er met con op j ~pvoe !Dg vanl ed h 3tle 800rt beeft bel(omen den weg zou st~n Zalk een VereeDlgltlg brek teu gevolge vau de Zitting der wetgeVing! ikl e \e ger;roor tgerB onvoorwaarde_ pubheke vergadenng werd b. slott;ll _ IJ, Zb
n zIJn elgou an ce wat gl.'legenueld heeft d Z d Af k Re zullen versehCldene bneven en ingezondene stukken IJ e overnallle.~:an f a~utol and dOOI de lliJks-

1
1 ~denng 18\au ge,od, u dut hlt lJtC t, I 7",1 Zij I

randewIJn voor den dag kwam en nu e v t k moge In e tU Il a pubhek DablJ eemgen tiJd op pla.atsUlA'moeteu wacbten regenngthvoo,~~""""nd 0 aln(RerskstelllUlen mOIsten Basutokwefoltlt wt tt sullen t<)t 1114 dt ti, I , Ih ,r er· genoten om lIte za en bekeud te I Wor- cl hó d Kaa voor on ouuu.~ oor «> IJ srcgenng van \lle I 1 t I f hie
oogtng VRn belastln,rr op vree:nde bIereD mede den ton n&auwste met bet wor en geac , maar 111 e pkoloDle DR GOGOL, van Murraysburg, die om zIJn ge_ hellloel)mgen met het Llh(~ r der Ba8uto 8 door e ec le, en )t_~ t et vo ,tt.. \t rt~'"l"'ll In I .r

ppaard gaat lullen do brouwors er lIlet zeer biJ Iverwant, en In de Transvaal regts~ezen dweet men te goed hooveel b!DdorpaleQ In wIldbeid naar Dwtschland wá.8gegaan, blIjkt op de Kulolllstlll ~~~\~::' Will d, wellschen der VlI~,d~rlllg b !;
liJde V dimeer dan zes en weg vau een vereeDlglngsplan staan om 10 JllllJ aldaar overleden t€ zIJn Hij was nogn er er IS or geen andere Verhooglug jnren lang rcgtspraktljk als ZIJD broodw1D- b tik Ik maar kort III dp Kolorue geweest

te d beverwezen IJ en van 7U oen nlan nIet ale E.K.'! l'HEL'WBLW Ook UI.~nh h ft thvan InVOCl'1't3g n an op tabak en cllfaren artl IDlng eeft gehad, nog niet 1:00 voet.toote k bet kk I k ~~ - "" age ee ans
k I Id be eon "aa vau eeu re 0 IJ verwIJdl1rde toe- een eIg"n Afrikaner, lo goed Hollliudsch geschre-• on van wee e die men des noods ook he voor on voegd tot eeu ambt kon verkjlaard I k st t be h H be ven, lI1aar waarvan het eerste IlOllllUergeen meuws
1..__ I rid om e sc onwen. et zwaar tegen de be t t d"
&AU maken Een belastIng op het Inko I wor en waartoe onmlddelhJ k df\&rna een Jong D _ I t k t b va wa WIJmet ree S van el~ers kenden

men h ls tt kas DIeuwe L\otlgerlD~po 1 le wa Il Aftlk&llers DE HENDERSO:" RESERVE -De Onpartijdige
durft de Re!termg nog niet voorstellen, maar I ;enso dad a VOt t B;nd btlnoemd werd I het meest geldt, Is van meer praktlsollen Afrikaner IS er zeer, gC'8rger4 over dat de Rege-
II) beveelt ze aan de aandacbt van het pubhek I lemkan h die °te°

l
met r Jorissen eeu ge· Iaard. Men heef~ te dikWIJls gezien hoe ver- nng wagens voor de aldaar gt)legerde Nllturellen

daa h spre ge a en veus gemeld en advokaat ~sl d k heeft gehuurd om ze weg te voeren, zullende ditaaD ; en r men ze Ier niet keut IS het DIet d K t d h bik I I eerd de IUmenglng eeuer RegerlDg In Z;uld de Kolorue m!l.lU'eventjes £125 kosten
ODm.geb;k dat ZIJ vnj veel bIjval zal VInden elr ~_~~lal sc e a le wer za&m gezlCn he~ft, Afnkaansohe zaken werkt die aan een Euro. KLIPPERS OP DE RAILS-Niet ver van Quepns-Ee za , ver""" • en wil ons, het gedrag van den h town aan een spo b nlrst aaD het eind zlJuer rede maakte d H l'J t d d peesc ID plaats van een In ZUid Mrlka ge-' orweg rug, 18 0 ani'S een po-

e oorureg er IU ezen an ers dan beneden gmg gewaagd om uen trem te laten verongeluk_
Sohatmeester GeDeraal een Ilanmerkmg van kritiek VlOden Toeu nn d k st d zeten pnbhek veraDtwoordehjk IB, om hiet ken door gToote klippers op de mils ~ leggenI t k d H he we le IU en eiken maatre!!'e[ te vreezen dlo zulk eeu In Gelukk.i.D'zag de II1l1c1..'-'st ze no b t dpo I 18 en aar. IJ erhaal Je nl wat zIJn Volklraad ter spraak kwaru of de S'--tsp~ou " kk I k - .., llJ.Ill g IJ IJ S OIU

bO' -- 'r • menging ge\,ouer en gema e IJ er moet ma dell tJ-em tot plotseling stilstaan te brengen
am tgeDoot van ~nbare Werken gezegd had reur een behoorlijk gequalificeerd regtsge~r_ ken. Kolonl8ten van Brltsobe afkomst 21 ~ GOEDE TIJD~G -Gisteren 'Vernamen WIJ van
over de moelJ6iIJkbeid om loonlDgen te plaatsen de moest ZIJn, WIUJde Hoofdr..ater net t"""', I h t . dit d J een boer UIt Porcelf>mberg, dat mdien er geen(.I . -et vv Il - e, 10 en rege I me le vree~ ID begl11sel gToot~re schade komt, er aUe kans bestaat om diten bet ~re:llet der Kolonie op t~ bonden 2:oolang !Ig aanw~zl!S, beweerde eerst dat men de k~es. eens, en slechts een andere vrIJ wat mIOder Jaar E'(;ngrnanoogst til hobben zoo als DIen Zl( b
men hier een Naturellenkwestie cn k!kls op I te van gInsel en van personen DIet nroellt gogronde vrliCs-dat hon eigen bolangen bl met !mn hennneren dat er OOItrteds gewonnen IS
Bat 11 d I dooreenmengen maar I t h I te ti J Ook van andere Zijde vernemen \nJ dat de granenure eo- en an ere oor ogen het>fL Na, dat IB • ,,10 ZIC a r toc4 de die der Hollandsob.sprekeude bevolkmg znl er ul1erpmehtJgst wtzien _P }) Adwrtentlebl'1d
leer mogelijk. Maar IS de Naturellenk:westle I~rklarlog ontlokken dat 'Jr Jonsaen, niet len achterstaan .Is de RIJksrege'lDg met VICTORIA"',EST -Een Mozambleker IS aan het
lIlet Toor oplouing vatbaar, ell zou luik ~n S'~~t ~ lijnde om Regter te ZIJn, ook Voor Ibevoegd blijft Zich met alle~ te bemoellen _ ItatlOn m de buurt door dne ZillU'8 zoo ~en

• L. -- sprocurenr DIet deugde. Het blelp o'et d f bJ. dat hij eeruge dagen later over~den IS. Een deropto.iO'l' niet een veeloeter mIljdei lIJn OlD d t d h C II d • I 1 riJ t en wien ~t aan door&!:Jgt ontbreekt Zulu e, Baatjcs genaamd, IS opgepakt, te""'n de
"-..... '__.I a 0 eer lj Iers, re akteur oer Vol/. ssteff. 1 ~ I d be de nd rn.. li P ",.
- &A'1IUlet en t4lveQ8 den blOt'I der Kolallle te Ilch "oor Dr J b db" In .. e ge e eren voorstanders van OVergllve I a eren. '-'Wir e cn enny, ZIJn bevf')scbrif_

orl"sen In e rea stelde en I B I ten wt, geliJk ook tegen Kwaaunan, een Kaf-
}ermeenlereQ daD eeu poging 0111 le ZIch Vau I aanbov~ om lJlet TOor ZlJn terngk ~d ' !van asuto and de RIJkBre&rering. WIJ fer dien men verdacht houdt tan den moorde-

t OIUS e J.faag Ibedoeloll hilif U4t li!\) Bn~oho koloDÏ8tlQ Daar van. Jakob O~ ~ ~~

Jali] 12-~
en 1maand.
Juli] 17 - \\ illem Cbllrlea Otto, aoon

heer Cbarl.s Stynbarl, oud 14 dagen

!taao Slechts weinige Jaren zijn er verloopen
sedert de ontdekking der DIamantveidon de
Koleuie en den Vn)staat er boven op hielp, eu
thaLs heeft man COil dt.:!gd IJ ke cl181s als toen.
Zullen de TIRlISVaa1!che goudveldeo ons thans
reddwg scbenken? Dat IS de VlRag' Maal'
hilt 18waar dat men blOr hulpbronneu vau groot
belang heeft .Mlln heeft ec'"! land dat wel aan

2-

MARKTPRIJZEN

• 1',," 17 671 18 Juli}, 1883
£. d £. Ii

Alir l.I'I"'I~n,vr b<! 0 7 6 - 0 19 3
IIloemk,1('}, 0 0 ]!_ 0 0 "
Boter, per lb () 1 8 - 0 ? Oj
Boon"R, per 3 he 0 0 0 - 0 IJ 0
Erwten, 0 8 8 - 0 IJ 4
f;Il .... ·n, per 1 JO 0 17 6 - 0 l!.l 6
HoenddU, ptlr 8tuk 0- 1 li - 0 2 0
Koot. pt'r stIk II 0 1t- 0 0 2!
KIlIkoeneD, pt!r 8tuk 0 li 3 - lj 5 3
Pompo~nen. per SLu" 0 1 6~- 0 1 IJ.!
Pr ••. p~rbo~ I) 11 lr-O 0 lt
Rol>'" p~r b" (I II 1i- OOI!
Rie]es, Jl<'rte. 0 4 4 - 0 4 4
UIl"n,.. 0 G 0 - 0 7 0
Wortelen, per bos 0 0 lt - 0 0 I!

PiD!lSiHIl, 17 Jultj, 3 Wl\gen8 uD 7 Karrdo
WoeD.dag, 18 do. 1 do 5 do

DONDERDAG, Jl) JULIJ 1883

DR BEGROOTINGSREDE
NA allorIel beCl)fertn6'en dill leJereen even ver
veleod vond kwam de "chatmeeater Oeneraal
eIDdehJk Voor den dag met hetgeen leder ver-
langde te weten, nl hoe groot een te kort er IS
en welke maatregelen de Regenng tot dekkIDg
er VRn voorstelt Men zal zien dat er voor het
volgeude Jaar, op meer dau een half mllhoen te
wlOlnlg Inkomsten voor de bestrijding der lilt.

DE ZA.KE~ I~ BAi5CTOLA..'iD

NAT A L

DE MELHOSE

D("RB A.N 17 JCLIJ -D~ IJ,1r Jiff 1< ;!I't r I
nanlltldag te .. lire van hi, r \( rtrokk, n IJl 1 I
heeren J B Zuleh A.blLss,Gn J, DUYlllcl ~l",
E Hmlth als pllsS1tgJers \oor d" Kaapstad

DE ZAKEN I~ Z( L(-L~'i1)

'ERGADERIXG TE MOXTWL

EEN DROfolPARTIJ

HET N.-HI \QLUA.sI>SCHE 10\11'VICTOHIA 'VERT, i JULI! -GI"U'!,(,11 nacbt
beeft ID den trouk een drospartij op groote sehaal Het Collllte \:ln Afrtkll.JJ.nder BOlld PIl lJ
P::tts gehael Nigen gelvangenen di, UJt harde IVEreemgmg urkUlt d, (llhangst der vuIg, nil
P voor meer 0 mm angen tiJd v, roordeeld dragen VOUIdit Fonds _
waren zIJn door een gat ID den muur van hun cd 'D __ I k I

b k d b """"'l , (r elHte re en en over en rutenmuur VRn den tronk \' D APK I
~ klimmen, wtgebroken Men 18 dnIk hPZlg au S ne du TOIt,
met naar ben ~ zoeken, maar (en hunner pwJ, ~ekullekk"nj door dlll
nog gepllkt g IS 1 oudulillg ,leuheerG &:hvlu

'Van dell beer P J ]\iaudc
~eel duna 'an den Afrikaan
del BOil 1 \lo Ijk lll~~b"k
.pnut IJIstnct Hta1l1~rtun
Trar,"vaW

V,LJ]den hC'tCrP ~ V, ntcr ge
kollekteerd k TlLrka~t.ad

£20-1 1

, !

EEN DROEVIG ONGELL"K

QCEENSTOWN, 1; Jl LIJ -Zeker, John Rh"r-I
rock weru, teI'"WlJI hiJ biJ de heer Brndfidds "ol I
waSliCbenJ, nabij Queensu:>wn uan het werk was. I
m de machinene getrokken en zoo emstIg bezeerd
dat hij gisteren overloc'fi -Dr John Rhmd. dl~- I
triktsgeneesheer van Queenstown, oTerleed gts-
tet'en morgen - Het '"~ ,Ier IS zeer droog cn
Wludeng en lULIl h()('ft rlgtn , rg lloodig

I) Il

.L!GI- _
Df hf'er ~ md, slhllJft IJ,t I bIJ lt ._

ZI~l1t\\IJk ti, ., 111 'UI uug \ I .{;>(l Z I
rt·j..ktn
Men zende ZIJU. blJ,lragt n !.an d Il '\\ ~arJj I

d® Thesauner d. II he"t J II HvllJH \7 \

OllauJe-straat Kaap5tA.d

DE HEER J M ORPE."\"

\~-.._.~--....
BARKLY OOST 17 JnIJ - Mt U acht hd

waarscblJnlijk dat de heer J M Orpen vro4'g('r
Geuvemeun;-agent m Basutoland, em! ~eqUl81tl( st. rlJJ~t'Jn, de IlCbut~p,tro J. der l> lér n u" I
zal ontvangen om Zlch verku sbaar te stellen voor wordt 'P 14 F .bruan I ~evl-rd lu.r rllnlrr:l]kb u
de plaats III <ien W('tgevpnoif'n Ra",:! die door het de bIJ""t661J..t! (JV (Ht'h u",," h.rr pn O".r 'Arr.-'

bedanken van den Ed heer Il. E. Bowkur UI va- IlInllUI....n Yoor onz.. J~artelung 'l'erl'erdeo de b
_t itl",orden. Ihvt<iere ArieUiIIe ~ \lltn I..iu..l ~l bIJ8en~lt.
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DEI volgende ZlJn de blJl:onderhOOel1 +an ver

Ilndenng:eu In bestsanda en rueuwe belastingen W(,
door de Regenng zullen worden voorgeste_d.:
De hUlBbelalltmg die thans ongelijk <in;.kt daar

een hut van £2 waarde evenveel alii een huis van
£100 een huis van £101 evenveel alii een ~n £.500

NIEUWI

verlangt dat er Een vru " r v<>nUJIl ock vocr 'a -bl eid 111"" _ Tb
- ..... v "V oma Peacock Yerklaarde dat gU&IIgene DUf

genomen wor pcbnlt~ we d t.... ,e'Ml!'ene b wuen lIfI daarop d~D w nk e _8 lI'"kom ..n tlt""JJ .Matje Uit WY, ea
te stellen naar v IJl lede de re 'tol· b m t t v f jnren dwang· ...beid d

be ~ , c ••1"'" ur deo bt-e Dorde bad v8V~d R J hA geant-
"""""uu"" ..." eren en DLKF5TAL wo ti dat <id b-stuu der Ma le Dl t I was en ge.

dltl\f MAile mstrucnes had j!'@I,teu olDtrent de
lilll'·hn,,,.••n I ] beID w I he lpen kon Gevanjl'ene Hide

dat IJ J te laat b) d. hank WlIil gek lDen maal'
ti b .... r -\ 'pel ng I e \ Back.trom Il ",{ kende
eh que had Jle doss u 11 J bad daarop de
ue 1UI0jl'enomen mlUlr ~t!6n gelJ ~uggeY8D daar

zeld had GeTa gene nalD de IICboeneJI
aew~geladedat h J een paar dag~n later tenag loa
om bet jl'eld leta wat Diet geecbllldde

Oontruerboor -H~t moe.t na drie uur geweeR
'IJO toen ,evanj!'ene bem de cheque gal Ge,angene
seide bllA8t g te liJD dur hij de trein Wilde TaD$eU die
Qm kwart voor Vl8r ,ertrok

Ehzabetb MllJle ,rouw VBn A F MatIe, verklaarde
dat III leker W&8 dat gevangene de pel'8OOD wae die
!lur man de cheque had AA g~boden

Contrllverboor -GeVAngene dacht hi] WII8 In bet
~Wllrt Jlekleed mur II) kou niet leggeD of bet J&k
li hlMde Will dat hij nu aan had

Door bet Hol -Z ) bad geYaDlleue hocren 161rgeJI
RAD hur man uat hij D .Malan wae en dat de naalD-
Lt~k.D1ug acb ter op de cb que de liJD" wae

H.n y \\ II Rm8 salt>stDllU ID den WInkel ,aD JODet

~ CO v~rkIMrd" dat b J geva.njl'~ne den 101eo ~p il
hftd ,Pllen ID d D W nkel "'11 J nes Het WilS ow
ttp t '} un Gevanjftlne kwam schoenen koopen 8JI

bOod hem een cheque aftD WIUl' de nu nrtoonde op
....Pl..ek De MAW I .MalIIn Will er toeD alleen
R~h terop H J had geweljlerd de cheque aan teH OOG G li.: REG T S HOF tmeo en WitS Ar .zeker van dat ;renngene de per-
S<)OO WAB dl h~1D de cheque bad aaogeboden

KHHHNELE Z[T'l'Ir-IO Contraverbocr -Hl) Wist dat het 10 Apnl Will
Dl at hij d t In de e urantdO had gellen Ge ,,&II-

gtne WAB In bet Iwart gekleed Iwarter dan het pak
d~t bl U Mn bltd

E 0 A'p"hDg Jr Terk aarde dat de naam-
~ k·nt n~ aeh ter op de eheq lie Diet door bem
~t8Cl reven was.. dat h J niemeud bad gemagbgd
v ur hem le teekeneu II J teekende altijd J anior"
Acht r srjn rum

() t slo t de Z&Ilk voor de Kroon
A F \iII le te Uil Il"r epeo verklaarde dat toen

Ill] lI'eVRU~e e arr esteerde ll'evaDgdoe leld8 dat hij
n,.ts Vltn d. IRak atw st II J had met den 'konstIlbel
aar lI'eva Jl~ e8 hu S W I ~O gaan om te sien of

bIJ d- k eddereo Kr Igeu kon d e geungene op den
dA n kw el ~ lUl had m&Jlr de kon8IAbei had W"jl'eDl
btt la e uur g ..obj-e eed en beloofd den volgenden
d.>? e gaan om d.. kleeder ..n te halen maar had
dilt echter n et !1'edaan

\ Ileva lI'"ne w rden pZAtoepen J de VII-
• 8 rl. rerklllRrde dat h 1 z ch her nnerde met

,1,lt I~ \Ie ~pred"n te hebben nAar Ellenburg Van
ddr Hyl Will! Il et p d e plaa II Z badden daar'ultge-
spa en e w&r~n 1.. er naar Muldersvlei Ilegaan
"'a Z \ Il der Il J v nu. Oe kens abel toonde
\ .. n der B 1 an Ma le Op weg bad Matl.
den konstabel !1evraRlld f b J \ an der BJ kende
'" I a m La Il opz Ilte woonlloch 19 te E senburg

verklaarde lI'evanjl'e eden lOdeo Apnl !leuen te
ebben H J WitS toen n J cute broek en onde ..

ha,t eo ZWA t bRa Je j!'"kleed HJ had Van d ..f
BJ t thu e Ze komen

te C ntra verhoor - \ liD der n I Jl Dil nog III dikWlJiI
aar Kaapstad II WRB zeker VRn de kleederen die

>Z'eV >Z'ene d en dAg Itanbad daar h J hem er veel IQ

~e~ e had
Il s Sm h 8 A unmeester te Muld ..reyle her

innerde Z eh dat \ an der il Jl omtrent den lOden
~ pr allo het 8 At n w II n I ebte kleederen en
d z.ltJe aanbad u nh J VIID de KIlRp8t1ld kwam HIJ
k ~ et sek Z l!.!'en of I et den lOden Apt I was
rnaa b ha j op d l Oden Ap slechta ééu tweed.,
kl1l3S8 I cket l\Il I aapstad u tgere kt
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Bepal ng VIUl .temrOli(t Toor .MUntC paliteiten
V erbod aan vennooteo om als Directeuren eenet
Compagnie litt n~ t .. nemen of aan hun del'
hunnen dienst srjn ala Aud te iren
AfscbAffing van buitenkant enen en hotels en
b-perki f< un den verkoop van sterke drankeq
op dorpen
Bepal ll~ VRn nederzettingen VRn kleurlingen op
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SHE~FFIELD,
F·\BEUKA:s'T V'ln el<~ S01rt "II Izor- -n Ondll,j ,i'l! _I q' n ~.;p3:)rte)l, Hl)r.I~n,S

. DraaJk.ttinlfpn. Gl!.:alv<ni~tlerje Drujk~ttlngl. BII~~'''DaJl'lder" Kop~ren Haa.• njlt,~or,l~n
..._rbare Staleo Toalllw.ya. \Vaj.(~n8en M~clllneri. en Wlelell v" n elke 803rt, EGalis die
"Iden gebruikt wordec (~je de bijzon lere Katalogus), eua., enz.

DE NIEUW.~ INGI~lO.~Uln~ DR.tADHEINI G.
EER STE PRIJ S ,

Kaapstad~che 'l"'entoonstelling ..van Land1:)ouw,
1 8 8 2 en J 8 8 3.

.AAN
ot Waa WE

s. N. ONDER
! • : ,e DE" ,

& .D~ (Kook,Koopervan IStruisvedere 0,
BUR G S TRA AT! . Bul'DleSters Cha$bers, Adderleystraat,

Bieden te koop aan tegen zeer lage prijzen KAAPsrl'AD,
.GRAV EN, GRA VEN, GRA VEN, Koopt het geheele jaar door en geeft de hOJO'ste

PABKES, LYNDON'~, WARD" PAYNE'S en nave 8OOtwJi. Marktpri izen. (
tomB, vaRJtEN, Xoloni&le Weesk&mer en Trust-MaatschappiJ \

BOSCHPI K4'KtN}1"'H'ARKEN~qSë~OF FELS, PUB LIE K E
,alsook alle IlO(Irten .

KOPER-, BLIK- EN IJZERWAREN,
W AGENMAKERS-, SMIDS-, ;~'lMMERMANS-, BLIK-, KOPERSLAGERS- EN Kostbare

K UIPERSG EHEEDSCHAP.
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VORB:Bli. ,
'. VERKOOP-ING

VAN DE

Plaats
\

cc Nooijensfontein,"
DE Koe K, KoeijeB, Boerde.-ijgereedschap,

u- ,24, Burgstraat, Ka.apstad.
De St.ndaards zijn nil Ilaek- .n T-IJzer volgen! een geheel nieuw principe gemaakt. :DeStandaar

i. puntig un éen kant en wordt twee L'oet{n den g"WJá gedre .. n, zcodat dezelve zeer .ut "aot. In P DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORD'ERINGd.t er een rond gat in bet IJzer geslagen ISCDhet fJzer!raad daardoor getro kkan wordt.w~8rdoor er

werk 111 Terscbeidene handen vereischt worden om deu Standaard regt op te houden, 18 b.~ gat er d DER: ~ I 8 I PHILI PPUS ALBE RT U
Blagen.la een spleet, zooals uil de teekeuing bli ik t, zoodat de Str.ng of de Drs ad eeov.~udlg behoeft '.> ". d··.k In den Inso venten oede van S
wooden te worden lot de lenj<t., die wen op het t-rrein ncodig hedt, wa.arlla .~eze op 'lfn pl~ats gelegd en Handelsbetrekkingen tusschen Nederlan " enZ. Afrl a, MIJBURGH BRINK'- K 'Is " 'eaang<'trokken wordt. WallDt'er nu de draad ~ued ge~paDDen ie, ~orclt hij op liJn plaats get1oQ,len door een van UI r VI r
al.utel ol wig, welke 'ast "ordt le8Iac~n. w.ardo~r de l?raad met alleen volkomen gespan~en wordt ge· OPGEBIGT TE' .~ • •
houden, Illaar ook de Stan loard blijft op deze w IJ.e vrll en geheel regtop staan en kan met ...erschoren _ _ __ . ~_ . _
wordt'lI doer het fee. dat vr zich teg~n aanschuurt. . : Amsterdam, bij aete d.d. 30 Sept. '-882,

Er zijn aan dit stelsel nOg audere groote coordeelen verbonden. Er 18 gee~ gevaar voor ~~t breken der (R d t '. d Z st· B· B 't _, d h H '
Toetstukken, betlij bij bet vervoer, betzij bij bet vlIstmllk~lI. en ai le maten ..len kunnen in veel ~Ietn"r ee s ver egenwonralgen e e 19 innen- el1 UI eman sc e uisen
bestek worden verpakt, terwijl de Standaards veel sterker ZIJn dan de platte IJzeren StlludalarJe, die veel Fabrieka.nten en'Kooplieden,)
grooter Ilewigt hebben. ! BE AST . hd' '. -0 d d k ! K .

Ve Standards zijn li X li X i, op vier yards v"n elkaar.!,epillatst, en. de Draad}s de ~~ste Gegal" L. ZIC met e Ultvoerl~g van. r ers ~oor e~ aan oop v~n . oopsma?sware?,
niseerde Kabel Llzerdraed, 4 of ó mul gevlochten; de toplijn bedt de dikte nn No.. 4. ;·~e onderste enz., en levert alle mogeliJke artikelen direct Uit de verschillende fabrieken 10
Draden hebben dio van N», 6. De oove ngeuoern de Oml_lelllin~ is de beste en tie doel~atlg8te:d,etot nog toe Europa en Amerika' .
i. i"9erotrcl, en daar .~1I'8 "P zijn ei"en fabrre k gemaakt 1<, kan de waker den Draad,en toebéhooren tellen Belas" zich met' den verkoop op de Enrope6sche Markten 'van aUe Zuid Afrikaansche
bUltengtU'oon lage pn):;m te koop aanbevelen. .. 'p d' \, I Huid H V I . hl' .

Voor prijzen, cirk u Iairee eli katalogussan doe men aanzoek bij: ro tikten, als Vo, UI en, ooroen! oge atrnisveêran, ~ool', enz.! enz,
T. J. SI1lEY, Adderleystraat. Kaapstad, en FIemingstraat, Port Elizabeth. Vers~haft Fokvee, onder oV,erlegglng der E:x:traot-Certifica~n.ult de Stamboe n

Eeni /,. ent voor J oas SUAW in Zuid Afrikll en in wiene Magazijn monsters kunnen bnigfilld worden. Verrlgt verder alle zaken die met den. hand~l. ID verband. 8.t&an,
I( Il __ _ En berekent aan den kooper geeneelei provisre of commisere. . •

D ISA A CS&, co Inlichtingen in Zuid .Afrika gewenscht, worden gratis versc~8ft, zoowel aan II,. 1:1
I' Hoofdkantoor te Auisierdani als bij den verte~nwoordiger voor Zuid Afrika te Pretoria.

• . : • DIRECTEUR:- COMMISSARISSEN:-HEBBEN PAS PER ONLANGS i

AANGEKO~IENE VAARTUIGEN ONTVANGEN
EEN UITGEBREID ASSORTIMENT

Berste Klasse Buisraad,
Die dj nu te Koop aubieden. tegen Prijzen die een sJlellQn Ver-
koop sullen waarborgen, ten einde plaats te maken voor iverdere
groote Besendingen die eerstdaags worden verwacht. .

ZIJ· HE.HBEN OOK TE K OOP

ENZ., ENZ., E~Z"

TE "KUILSRIVIER."

OP VRIJDAG, 20
ZAL VERKOCHT WORDEN OP DE PLEK,

L)E Plaats NOOIJENSFONTElN, te Kuilsrivier, vermaard als een uitstekende
Melkerij en Aardappelenplaats .en als zoodl1nig- niet door eeue andere in de

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

w. DULL, Amsterdam.
• VERTEGENWOORDIGER VOOR

ZUIAFR[ KA:-

Bovenstaande zal verkocht worden
4 of meer perceelen om Koopers te..geneven.

LOSSE GOEDEREN, LEVt;~DE HA\:E, ENZ.
F. N. DE VILLIERS, Pretoria.
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D. B. SCHUITEMA, Pretoria. E. HAU8EID.NlIT,} -
J. H. JAN SON, Jr., Amaterdam.
D. H. SCHlliiLL,

1 Wagen, 1 Kapkar, lOpen K'l", 1 stel Tuigen, I slei Jukken compleet,2 Ploe.
gen, Kafmachine, Manden, Schoppe'J,. Vorken, eone hoeveelheid Zuad Aardappelen,
5 uitmuntende Vaarzen, 1 Bul, 2 Merries In(;[ V eulens, euz., enz., enz.

:J. H. ROVERS, Groning~n. lrel'koopiug te beginnen ten Il lire.

STUTTAFORD & CO. Gebouw der Kamer, No. 3 Kerkplein.
Kaapstad, 11 J ulij 1883.

J. J. 1l0F~lEIJR, }
G. W. STEIJTLER. Curatoren

EEN BIJZO NDER

GRoorl~j~NVOORRAAD

KOLONIALE MEUBELEN,
EEN BEZENDING FLANEL tegen ENGELSCHEN IN KOOPSPRIJS

gekocht hebbende, verkoepen ze nu tegen prijzen tot nog toe ongeëven-
aardaan de Kaap nam :- ,

GOEDE" UNION WELSH" tegen 8id. per yard.
GEH1i:EL- WOL "SAXONY WELSH" 12td. en 15~d. SUPE-

RIEURE L.MS WOL DO. Is. 6ld. en Is. IOld.
Ook buitengewoon GOEDKOOPE DAMES KLAARGEMAAKTE

COSTUMES, zwarte en gekleurde, tegen 358., 428. en , 528. 6d.; 'origineeie'9"&nSupelieue Kwaliteit, gemaakt in Europeelchen Stijl, die prijzen 3, 4 en 5 guineas ieder. •
ziJ k1UUlenVerkoopen tegen aanmerkelijk minder dan 4e pliJI Deze is een goede gelegenheid voor hen die in de huitendistrikten
Y&Dlngevoerde Artikelen van inferieure kwaliteit, ,. wonen, daar een monster-Tabberd per pakjespost tegen 2s. 6d. extra onkos-

aet Kaap.che Publiek en Bezoekel's worden verzocht ~e Uit. ten kan gezonden worden.
,ebrelde Toonkamers en ~abriek te kGmen besigtigen, en ibehoe- Stuur de mant en de kontanten (of verwijzing) met de: bestelling, waar-
'l'en Diet bevreeld te sijn van met verzoeken omte Koopen te ~orden aan zoo goed en spoedig mogelijk door ons zal worden voldaan.luU, ,eyallen, swlende aan ieder die het Etablissement .et een . ,
besoek bel\UlIUgt de meest mogelijke attentie bewellen "forden. LET OP HET ADRES:
ZIJ d.lebelang &tellen in den vooruitgang van Koloniale Initlu8trle STUTTAFOR',D & CO" d,'r'ekte invoerders.slillen 'Yoorhun bezoek ten volle beloond worden. I

~.B.~De kwaliteit van elk Artikel .~A_d_~_k_~_~_4_K_.~_~_~_.~~~~~~~~~_

. wordt gewaarborgd. iST R ,U I SVE D li:aBN!
D. I S A A CS & C~, FREDERICK N. SALAMAN,

88,90EN92LANGEMARKTSTRAlAT. ROOFER VAN STRUISVEDEREN
-------------------------il-- Is gereed de Hoogste Marktprij zen te geven voorKOSTBARE BEZIGHElDS GEBOUWEN,[ alle Soorten van Struisvederen.'

IN DE ADDERLEYSTRAAT. I (<!Pes :-1, L. BENSUSAN& Vo., KastseIstraat, KWinst&d.

PROSPECTUS
EI-::'iER

SCHOOL VOOR JONGl~ DOCHTERS,
-------- -~_.- --_ .._-----~-_-

Opgerigt door den Eerwaarden Kerkeraad der N ederduitsche Gereformeerde

Gemeente, te Raapstad.
------ - ------

INde oprigting van deze School ver-trou wt ,de b;erw. Kerkeraad dat. hij
reeds lang gevoelde en uitgesprokene beho-fr o. voldoet as n eene

Er zijn vele Leden der Gemeente. die niet ill slaat zijn znlke aanzienlijke sommen gelds
te besteden ter cpvoeding hunner dochters,: als vereischt wordeu door zulke iurigtim-on al!
The Good Hope Sen£tnary. en die toch verlangelId siju Jat hunne dochters hooger onderwijs
znllen ontvangen, dan gE'geven wordt in de gE'wone Kerkscholen.

Het is ter gemoetkoming der zooclanigen, dat de Kerkeraad besloten heefteene Meisjesschool
te stichten, alwaar gezorgd zal worden voor eene goede, degelijke en Christelijke opleiding
tegen een en zeer billijken prijs.

Het onderwijs zal medegedeeld worden ih de Hollandscbe en Engelsche talen.
Onderrigt zal gegeven worden in al de gewone vakken van onderwijs, 1E000ls Bijbelsche

Geschiedenis, Spraakkunst, .Aardrijkskunde, Rekenknnst en Handwerk.
Het Schoolgeld is bepaald op 5s. per maand, vooruit to betalen.

~erlingen worden alleen lijk bij den aanVRDg vaR een kwartaal aangenomen.

D~ School zal vooreerst in de CODsistoriekamer der I'ovenkerk gehouden worden.
ZOOdra het getal leerlingeu het wettigt, zal voor een allder lokaal worden geBOt'gd en zoo

centraal mogelijk gelegen.

De Eerwaarde Kerkeraad Tertrouwt dat hij in deze endememing de hartelijke onder.
atuenillg en medewerking der Gemeente eal ondervinden.

. Verdere bijzonderheden lijn te vernemen van den Wel·Eerw. Heer A. J. STKIJTLER,Voor
ZItter, "Il den Heer H. H. MAKus, Secretaris der Schooleomn..iBSie.

VOGELSTRUISVEDEREN.
Het Eigendom van de Kaapsche Handelsbenk in GEORGE FINDLAY & GO.

Liquidatie. ;' HEBBEN ONLANGS ONTVANGEN: , J
Te' Koop bIJ·· Tender. STAFFORDSHIRE IJZER,-Plátte, Ronde en Ovale Sliaven, HOekIjzer, Hoepels, Blad

en Bandijzer.' •

UPPE RS GAL V ANISCH DA KIJZER, - i tot 10 voet, Galvanisch GootwerkTEVD'DDS dOk '. Regenpijp'3L, enz. . ' '
Jo... .DA aan en ndergetee ende geadresseerd zullen iin~e- KAGCHELS. VOOR STEENKOOL EN HOUT,-Strijkijzer.kagchels, Kookkagohels,wacht worden t . RegIsterkagehels. •

TOT DEN lSTEN ~~UGUSTUS AANS1. :. PLATFO~~ :r~~?e~~nH~~h~~~OOtot 2,000 Ibs., Toonbank Schal~m.FamilieScha_

'. ...... , VOETSCHRAPERS,-Denrmatten, Lantarens voór Kaarsen, Olie en Parafine,Voor het Kostbare, welbekende en Ultgebrelde BeZIgheId! Gebou., EMMERHANDVATSELS,_IJzeren eJ,i Koperen, Koper en Hopelijzer~
de KAAPSCHE HANDELSBANK, i . PIKKEN, GRAVEN, SPADEN, Schofllels, Harken.

Het Gebouw is dagelijks te bezigtigen en alle verdere inf6rma- IJZEREN EN HOUTEN KRUIWAGENS, Pompen, Tail1spniters.

tie Iran verkregenWOrde~~;. STBIJTloER. Officieeie.i". IJzerpakJallÏlea,IICray-ut, Xa4J1!at
Kaa~ 28J:i~~IL:::H:I::~ Idqwdaro~~, S U I K ER! SUf K ER! !

De Ondergeteekende koopt Struisvederen en be-
taalt de VOLLE waarde.. De heer
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No. 5J St. Georgestraat.
E. G. ASPELING.

J. FLOWER" ZONEN,
Hebben nu voorhanden el1 bevelen aan de volgende

ARTIKELEl TEGI~N DE LAAGSTE PRIJZEN':
STAAF. en BOS-IJZER van de beste kwaliteit..

ZINKPLATEN EN GALVA.NISCHE SCHROEVEN EN BOUTEN,
Patente ASSEN voor: Karren en Wagens.

OOK VEREN VOOR KARREN EN WAGENS.
SMIDSKO.LEN, BLAASBALGEN, AAMBEELDEN EN SCHROE!VEN.

VERF EN!VLIfiIVAN ALLERLEl SOORTEN, DAKTOUW EN OEMEN'I

Barg- ea Kasteelstraat,
KA APRT.AD
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KOOP AAN:
RaDsome'. Ploegen, Enkele, Dubbele, Drie- en Viervoor.
Rao8OlDe'a 342 Ploegen, met Balken en Wielen.
.&oaome'a 343 Ploegen.
Howard'. Enkele Dubbele, Drie- en Viervoor Ploegen.'
A.merikaanaohe Ploegen, Nos. 19, 20, 21, 22, 28, 25, 26. •
A.merilraensche Heuvel Ploegen, 0.00. BL, A2.
B. M. ROSS '" Co's verbeterde. Dubbele Z"eedsohe Ploegen, met Hefboomen
B. M. ROSS '" Co's Patente WIjngaard Paardenharken.
Howard', Zig-zag Eggen, "'001' Ligten en Zwaren Grond.
80hara 81l toebehooren voor al de bovenstaande. .a, at &088 & 00" v~~ van ~dbouw,.ereedschap, StoommacJJinerie .111.

t . ,. dagelijks open ID h\UUle vertoon.lwiJ.er. . . i
Il. Jl. B08S • .f'_00.,:S'l'RJ.~DSTBM'l,:KUPSTM).. I

!

• I
I

CORNILIiS MOLL. HET WONDER DEZER EEUW.
HEEFT JUIST ONTVANGEN 'Goede, Sterke, Dienstige Stoele n,

Praohtige Monsters Witte en Géele 2s. 9d., per stuk,
MAURITIUS SUIKER~ IN DE STAD VRIJ AFGELEVERD.

-_' - " I). I S A A C S & CO.,
88 90 EN 92 LANGEMARKT-STRAAT.'I'B&00. 'l'IIG•• DI: J.AAGS'I'E DIA." T» a13ZB •

. Paar~ 25 Jtmij 1883~
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WETGEVENDE VERGADERING
DI~OSDl\G

PKTITlltl!
De heer " IDlIlD ha 1 een petitie VAn den Aln

Sl\A der B nd van I JD plek over Hollaedeeh De
het' \ n eent een u t ds Kn'Ylllla tep:en de W~t op
d Hen r.m ng 'Un bet Kl_telael bepaaldelijk wat
de e~ en der aldeeling betrof maar Il] was niet
n d De beer De \\ et een Uit Somerset Oost
n el ks onr een kwestie met die bewer Dg In

Té band staande De b&er Wolf een ut G 'lna
1\ d \ e! over Stellaland Zal gedrukt wo QtllJ

D h er Beid een u t Hw:naD8dorp o,er Holll\ndtoc"
!e r lp ngton eea. u tHanover tel!'en de \\ et
P b Kaste s61 De heer A de V illiere &eQUIt
" uwmord over de &aak nn Tembuland De heer
che e nut :::itE'yn.burg ten gunste nn de be

r an een l\I1lgI8tr&at aldaar De beer De
uti JD distr ct over Basutoland waar

ru n het b€stuur gIlhAel In handen der Kolonie
b bben De hiHlr WIlman een Uit Beaufort

\ 8 ver IIChooltaken in den geeet der vroegere
-o • ellen nn Ds de Villiers De heer Spng,l

boer dezekere IIChlkklng omtrent een
p Mt.< Wllde De beer Spr gg wllde de nak Daar

I !lenn" verw ),eD en de Oomm _ru van
\\ erken lelde dat h 1 bier met tegen
Il de Regenng de I&I\k reeds noeger

II g had onderzocht en liJ ne Innens allsen
III C Il de 'Aak veranderIng 1011 kunnen

ell hermede seide de beer Spr gg Zich
n "eo De heer \Vllman had er een van

e eubepcbermlDgnereeDljfmg tegtln bet mA
n blls<lto and tot een Kroonkolouls De h""

Rensburg een U t Steynsburg ten gun
uvernementenoten 1 el heer Hofmeyr
esb rg tel{tlD ds R'emaakte schikkingen In

j De heer De Wet eeu u t lIJn d str ct
andseh De heer il eh el een u t Colesberz

VAr een te ellrl\l\l Daar Venter88t11d Htl
Je V Iiers een ander u t \\ llowmore over

1\ t De beer Re d een u t Humansdorp
IJ en aard Ve heer De \\ et een 0 t
v8 t n gunete van een lIodere "re 8

I'erubulnnd IJl! heer W Iml\n een dut
\\ est D" heer He d een utI umans.torp

nse fd6D !lard I Il heer Halm y r een u t

8tJ.,r~ eg en het plan der nl:lgenog omtre t
Hssu snd De beer Spngg S" VRD den beer

vroeger I speetour o,er NlltUl'lllllln loea es
p .. lde ZIll na.1f COlllltll over andere p ti

~ an d IlU aard verw zen worden IJ" heer
rweyr een Il ~ Culesberg o'er OouYeroementa

D en en een lIodere vllndaar our Hollandeeh 0 Oe

,

AVONDZITTING
Na de h -er Laing spraken nog de heeren Rho

d s eThos Louw en daarna werd het voorstel
IIofme) r oer l~ liet 4:l tegen 21 stemmen
j our ste den de heeran Du To t Luttig Jou
bert De Villiers (3) Van Z Jl De Wet Te
Water Thos Louw HoflMotlyr Eventt LUng
Mara 8 Proctor Van Rensburg Human Dem
P rs Du P z I a 'J e hl 1urgh Voorstel
II u gton komt h d n voor

lWIJ STELLEN ox S N rEI' VJUUl'I'TWOORDRLUK VOO!.
~E GEVOELENS O:'iZER CORRESPO:VD~~TE:V

INGEZONDEN SH KKK.'\" KUNl'IE.'\" 11'1.&1' TERUG OB-
.lBeHT WOIUJE.'\ -RED ]

'VRlJ;:,TAATSCH NIEU\\S

KKNNI8GllfINGKN
nder de kenn sgev ogen W" er een van den beer
dscbm dt d ol de ood 0 Cal 'lOla dour

w I sten overwej{ftl
paar app< rten w~rdtl 'oorR'elégd en ook

" I'é tukken b.v een OVer deo fiuauc elen toe-
I a ei VI\ Buutolaod en de Iran,ke

VIlA itN
I d beer \ de \ Ihtlrs had lien nujI' over het

t t "fw jk ng uu de 'egte Sp' orwegllRle naar
fl'!tlld eo teven! o,er het IIRol~ggen 'An een

~"rllftt du heen De Cllmwl8S8n8 un Openbare
ken ze de dllt de n ger ng t t de ...lw Jklnll

il n et !>toe0 00 had, IDl\Ar d ...t de at"lIk Dil 7 ~
m en u tw unen en gemakkeI jker lOU Z Jn dM
m n de bru. tI! Hoopatad toch D et ku bUljlen
dil I b petown bl) de atwljk g w unen lOU maar
da de 1 eger ng er DIet tegen bad om de laak door
be I arlement te laten behandelen \\ at den te-
g nal betr~ft had Hoopeted reirt van k &jl"n

!DM met u tate I kon men £5000 w nnen eo d t
"II.! de reden geweest dat de Heger ng er tVII 1>.080-
teo bad
j e heer Wo f vrot'j!' I de I "ger ng de Hoopstad

scb. n e tot K m!>torl~y wl de u tsrrekken en 100

neen of I J dan aan eeu par cul ere maatschappi]
"an 6~ "0 fila eeu sp< orwej!' onder deselfd ..

T rwsa d en ala den Ko .. e l:ipoorweK IOU toes RIID

Reg ering WIIB het antwourd WR8 zeer , or de
enl( ng en het WftS Il et walllllCh )01 Jle da er

me gelalmd lOU worden 1 aar d" In .. een boold
n ~ was achue men het D t w"Lschel jk ze doo

een msatechapp J te IRteo a uleggen
De heer Hu Illnd had een vraag over mMtrfll"

en legon een n euwe Europësche paarde I ekte ii
nomen Er meeat een q uaran til ne vour d ere I 0
De Comm 88an. van Ope bare \\ ken • d VR
de laak n et vd,,1 vernomen te hebban IOMr d"
er wel een Quarante ue \\ et roor d eren w.~

De heer UvW li w de weten WKt de Rejl'lI n~
dacht te doen n zake de verbind DI{ de Gr» 8 eu
Cradocksche Spoorwegen li"t antwoord wn~ dat
de Rtlgenng me I gt nu ets VIIO d en aard lOU voor
stel en maar D een stuk dat weldra voorgelegd
zon wordeD JOU men het eeu en ander vinden
op een HBAg van den heer Hofmeyr OHr het

p an der hegenng om Hollandsch n Mag stral\t8-'
none .. etug te maken sntwoordde de KoloDlalen
Seeretaris dat men Il Ila dsch besigde WMr d t
DU tg was en de ~I.g straat de taal verstond
1::"n W et lOU er echter a et voor worden ngediend
en: J de Pr cureur Genersal d t noodlg achtte
Ur Atberstone vroeg of de Regering lets doen

z u om 'oor u (gangeD n g6,,1 no brand te zorgen
H'H aotwoord an den Kolonialen Secretaris ""
dat do zaak veeleer door gemeente-reilementeo
Illue.t geregeld wordw li] lOU echter de mak
nRglUln en W!:lea op een bepeling 10 de Wet op den
lJranl'erkoop

Lre heer \\ 0 I rroeg I de Rel!snng eu doen lOU
om sekere heden I\&n I melw6g K mberley 'er

eOI

OPMERXKR

DE MOEI t;KlI\AL

Icel
l D

lJ he.,r La ng IUU gaarne e'Ju oDd~noek OIlAI' de
Mil d éO De Illswet WY nuodlg m"tlr ,.our ,eie
deote Jke Natl11ellen was II) leer hard
:--" il g een paar opwerklngen werd het ,oorsttll

van deo beer Uw ,oor 100 v~r dil Hegenng het
ë edgektwd had augelOlllen •

1\ H Il r noor "
b t mrt"t k ~. •
E sc4t dat Hollandse JI/·t dr
lU)n m dat er ~ om uJ tijd n
nan lid Enyell<h btltf'M tC(/f dt I n volflt ai Mt an
derf tI;;e1f Zu 18n", Il J dat nIet b~bt h"ht gl)
nOIl I "t!! li wonnen ~n 18al bet praten eo IIChnJ' ••
OT"r de ID pde taal bojZt Bolld '" ereell Il ogen op Q
rost de tlflllk om dat te elichee !JOtt hl

Bo JlJIIIU.l(,
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