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TIOIAlf; _'.1.......,.,
"'fAtlTAtt, }:if nlUl"--
ATH~lAl', 28, OOB1f:IUf;,~-8ei".
SP AR'l'Alf, 11 'Sept.
MOO R, 25 Sept.
MEXICAN,9 Oct.

\ ! ,tR IH': ~.'iST!I' VI~S l(N N.\TjL ~ Bura Vette
Vertrekken Ill) W'EK!iLIJKS Da aaakótnat . OSS"V U"' __ 'g

V \D iedere Stoomboot 1'&11' EDI"~d. ...., en _"' ....1.
Retourkaartjes wOl'dtJnnitgereikt ,tegen ve... ,8 Gedresseerde IJJ..

minderdePri_. ' P A A Jl D Eli.
Voor Vrscht of ~ doe men aansoek bij

de "Union" M.. taóhappij~ OP DONDERDA' f1 2i "UG
THOg,. 'I, FULLER, ,-w, !11' .,

Directeur.Generaal ..oor Zllid.ACrika. 'IJ IIORGln TU RALP 12 ~ ..

Naar Algoabaai, oost LcmcIeD in NataL ZULLEN bonn gemelde OSSE. en PAA~nE KOD: M.l86ooatboot, DEN Publiek worden VerlCocht uit d.
MARKTKRAAL .

~ NUBlAN, S"F.'BwrIB 0 d d ,",---" . J' T
;./ 'G~t'der, no -BD~ 0 er e vaRn liJn er eenIge qnge rekos·

land venr'acflt op of- omtrent Woeoadag, 1 A.. HD. ..' i :
go.tla sat ala boven yerfrekken na ontlasting , De Paarden ZIJn.• }e paren,.all8Q.~n 3 to~ li
harer KaapatadlCbe lading Jaar oud, en geechikt ..oor onmlddel'IJIt gebruik.
Voor Vracht ofPauage:doe "en aan&Oekb" Beide de. ~eeeten en Paarden sijn! i.~uitmu~-!

de IStoombootmaatecisappij .. Union II lJ ten de eoaditie, zullen seker preaeot ilJJn,eo n~t
-- -- -. • . .. . Voor den dag der Verkoopiog uit d~ hand wor,

Naar M088elbaai Al~haai, KoWlt en den Verkocht •
oost Londen. D. H. ROSSOUW, Ju In.

OE Kon. MUIS. toomboot, Wellington es Jn.lij 1883.
ATHENIAN, H. S. ' ,

WlRhrotr;'tJnaflYOeHel',fto J. PRED. PEmZ " 00., AJ'8~AGDS.
'EngélaLd via St. HeJena.

omtrent Donderdag, 2' Aligll8tua, verwacht, AI Koloniale Weeskamer ei Trustmaatschappij.
ala boven yertrekkcn na onUasting harer VER K OOP N'QKla'pltiadsche ladin~. .
VOO1'Vl'Icht ofPiIIIP'Ige'd08 men aaDSGek UR UR I

~ de StoombootmaatllebRppij "Union." ,
Naar Natal; I08ïelliUL A1nabUi' ell

oost LoUUD aaudoende i1echta om
pusagien te laaden.. f) E Kon. PtJaalatoomboot,

ABlATIO, H. J. N·
H.i.RRlSOll, Geagvoerd.r, sal

'ala boven Terlreikeu ZOO
l1lC*fiW tDo8fIIijlt - _komet vu d.,.. IC. Jl. ti.
Ánwit' nu Enjteland.

Voor V rtIcM of Pll8sagil doe men aaft'lóek

;~=n~a:::;,:o~ei~ ZAmDAG.28 DEZER,' ..:" DE Kon. Maal.kloIIiboot'< '. ..,,, ARAB, E. T. (,hfRIlI,
...} ~. , R N.R., G~gvoerder, zal al.

boven vertrekken op or 0111·
treilt Woensdag, 1 Augu&tu, ten 4. ure n.m.

, puagieni J!llieveo aalJ"boord te gan aan de
OdJtkaaf, lnist later dan 8 nr n m.

Voor naoht ot' P'auage YerTOe~ mee -Moh
bij de S1oom'bootm~laéb.ppij "'Uni~~.: _

LSOOK:i,
.. lIS.......,; ill" goede C01lditte.

. M. 1... BENSUSAN, & co.

·HET WOMJER DEZER EEUW.
Goede, Sterke,:ÏÏ)ienstigé -Stoelen,

.1:S, .::n.;,~!R' S'T·U~·K· ', .-{:J, a : r~,&' . •

Direkteur V&tl DienBt. ,_
Kaapstad, ~l Julij, 1888.

G. R. KEET. Predikant v.n
Wepener,O,V,!".,

ONT BIN 0 ING ' PASSAuN

VAN , GIERS .
VE NNOOTSC HAP. [)]I; OnJergeteeltende zal TEGEN den 25aten

i JULIJ, VIER. 4EOIGJIl OVKB.DBKTEDE Onderge~eekeI1den geven hier- WAGENS van 1IE4-tJFOR.T WEST naar de
mede kennis, dat de Vennootschap TRANSVAAL ov'êr KIMBERLEY .. aden ea

tusachen hen bestaande als Afslagell8 is bereid Passagiers op te nemeD ..oor de T~8.
en Algemeene .Agenten, op heden ont- ;;~~~;~henpIaataen tegen seer BILL1JKE
bonden is, en dat de tweede Onderga. ...Men melde r.ich om inlichtingen spoedig MIl
teekende belast is de zaken hunner bil:
vroegere firma te likwideren. .

M. J. DE VOS,
J. J. THERON.

Worcester, 30 Junij 1883.

Op laat der Direktie,
J. C, GIE,

Secretaris.
K.apiltU, 12 Julij ]888.

llams HoestpiIlén
EEY uitstekend geneel1DidCJelYoorRoest,

Verkoudheid, Influenza, enl .• ens,

GBTUIGSOUJlII'T. i--_
Aan den Heer ELA.K,Apotheker, ens, ,

W~rde Heer.-Ik: heb meer nut yau lIwe
Hoeatpd~en gehad, vornamelijk 'a nachts, dan
nn eenlg andere medicijn die ik gebMjikt
heb. Ik besohouw ze voortrefFelijk te zijn.

ALEXAN DER IRWI1i.
10 April 1888. --~

Prijs li. 6d. per Doosje. I'ralico per PDlt
, voor 20 posUegela. :

ELAM, Doiqlpotheek, ;
Waterkantatraa~.

AAN BOUWlEESTERS:
PLANNEN en SPECIFICATIEN voor een
, NEO. GEREF. KERK, te WEPENÉR,
V&Q KLIP of STEEN, met Toren, IJzeren ~k
en bevatteode 600 Zi~pIaataeD, 1IIlIen tot den
1200n OCTOBER eerstlromen4e, door den On.
dtft.ge~~cie o~tn.ugen werden. :

Inzenders van Plannen gelieven duidelijk' te
oJDllchrijven voor hoeveel dez8lfe kunnen w6r.
den uitge ..oerd, daar bet niet alleen nn ;de
netheid eo degelijk beid maar ook van de nit.
yoerbaarheid van een Plan door eeue Buiteuge-
meente BOO ala deze, zal atbangen of het
aangenomen rordt. .
£';0 wordt uitgeloofd voor het aangenomen

Plan. Voor verdere bijzonderheden vervoeg.
mea zioh bij :

Met betrekking tot bovenstaande
Advertentie geeft de ~ndergeteekend~
verder kennis, dat hl] dezelfde bezig",
heid als tot hiertoe door gemelde firm~
gedreven, in zijn eigen naam zal blij~
ven voortzetten.

J. J. THERON. ;
Worcester,30 Junij 1883.

STELLE NBOSCH. '--DR, B. T. HUTCHINSON, 1.D.8., R.C.S.L,
. (Tand heelmeester van Z, E, SrR H. RoBn,.•

BON,)kan gel'lladpleegd worden ten huise ~
Mej. WruK. op den eersten Tan iedere maaod.~
(WOENSDAG AANST.) .

SHE;RIFF'S SALES. '
DISrRICT OP' OLANWILLIAM.

H. A.J BAM,' JUN1QRo;
, 88 Loo ".'::~
AKKLAPMll~BBBN
, WOIi,:.V.LLD, G&L!N, HAlIOB-

eD AI.iO'EJQUB 'PlIOOUD'D.
- , ... ~,l' ...

Wl'gvvJdtg6 b6f'itLl~. ~ V~IH) lHUI
8truMJedn.~~l~';,.

ION'l'ANTD '==-00:0 (ij' QNlG
~1'9plpte Afrek~ ..
-----

lUAPSOIIE
GoUyememéata ~Spoonreg8L

WESTELIIK S1'ELSEI,

Verandering in de :Prij_ VU VtnOII'
'Van Puaaciera.

op eli Da1 Augustus, 1883

ZULLE~ de Prijzen van de gewoDe re-
Itollrkaartjee zijn :-

TIIIICh.D lat. 2<1. Bd.Klu
K... patad 1 1( :MuileDberg 3t. ed. 2a. 9d. k 3d.
PapeDdorp cl St.Jamea}
Zounivier • eo

Kalkbaai. ... 8a. ~. ed. •
• Papendorp 2a. 6d.-Zoutriyier 211.3d.

~ prijzen van ~alf-maandelijksche, maan-
dehJksohe, en dne.ma&Ddelijkache

SAlZOENKAARTJES
TUSBCllIK

K"!-'pstad, Papen dorp, Zontri"ier, Obser.
vaton nmweg, Mowbray, Rosebank, en
Rondebosch, zullan een weinig vermeerderd
worden.

Eene verminderiag van 20 per cent. zal
gemaakt !'orden ill, alle bestaande prijeeo
van SaI.zoenkaartltl8· :tD88ohen Kaap.
stad, MUIzenberg, St. James en KAlkbaai

IN

Met het oog op het aanmoedigen van het op
rigten van woningen nabij de Station, zal
eene vermindering Van 30 per oent. gea:aakt
worden op de bestaande prijzen Tan Saisoen.
k.aartjes, aan ieder die op erfpacht of in vol
8J~Bdom bouwperceelen koopt biDnen een
mIll van een der Stations van Diepririer
naar Kalkbaai, beide atations medegere-
kend, ZOodanige kaartjes te worden nitgereikt
aan de voorgenomen bewonerB van de hoiaen
z~.ra ze gebouwd' sijn, Voor e,n tijdvak van
VlJf lareu~ lEan."df' h9beJfdA ~ t.o.ga..
kend worden aan familieleden van den be-
woner, maar niet aan logeergaster.

.SohoJierkaartjes znllen voortaan uitge.
reIkt worden van eenigen datum in eeu
maand tot denzelfden datnm in de volgende
of daarop volgende maanden •

A. DIFFORD.

BEKENDMAKING

Paarl, 9 Jalij 1883.
J. A. PEB.OLD,

Noordc!r Paarl.

1). I S A A C S &, CO.,
88 90 EN 92 LANGEMARKT-STRAAT .:

Pa.a.rlsche BrandUSI11'&Dtie en Trustmaatschappij.

BELAN GRIJKE VERKOOPING
VAN KOSTRAAR

VASTG()EDf iEN-:AANDEELEN,
TE'

W l~L L ING TON.

J. J. DI VILLIERS, A.P.zn., Sec.retaria
. . Voor de ~eontrice Testam~ptair.

J.-;I'RKD. PENTZ &; CO., APSLAGBRS.

LE VENSPO;LIS.
N DBN BOBD~L VAN WUJ:.BNi.DEN HBD FRANOOIS JAOO.

B~S BOBWARTZ.
In den Ineolventee Boedel van PlrtLIPPUS

AU1I:BTU5MYBURGHBRIn;

DE HEEREN J. J. HOFMEYR & 0 N 6 T A ANST
STo~~g~~'~~~~~~l&~~&s~e'. P MAAJ DAG" ~AUGUS . 1u1 ' ..

Zal de Ondergeteekende Publiek doen.Verkoopen, op diePlaats .zelve :
I, ZEKER STUK GROND,: gemerkt ,G, met de GebpUW&1l daarop, bevattende

een fraai, ruim en Buffieant WOONHUIS, met Wagenhuis, Stal en Baitenvertrekkeo,
alsmede eeu NET KLEIN HtTURHUIS, met Boomgaard en Tuinland, gelegen
te WELLINGTON, aan de BAIN-lSTRAAT.' ,
, II. ZEKERE 'l'WEE STUKKEN· GRONO, gelegen in de, nabijheid van boven-

staande, een gedeelte van bet lot A, van de Plaats" C.aAMPAGNE.'
'IlL Z8KER TWEE STUKKEN GRO;ND, gemerkt Nos. 41 en 42, gedeelte van

bet verdeelde Eigendom van Wijlen Eer", A. J. DU TOlT, gelegen in Rooikamp.

VERDER:
liO AaJldeeleo io ' de .WelBngtoDsche Bank.

BONUS! BONUS!! BONUS!!!

01'

TEN 12URE 'S MIDDAGS.
EEN LEVENSPOLIS op het leven

van den Insolvent, aan~egaan met de
Mutual LevensasaurantIe Maatjschappij
'Voor ... £500 0 0
Opgeloopeu Winsten ". 67 2 0
Jaarlijkscbe Premie ilO 12 1
Opbetaald tot 20 Junij 1884.

'J. J. HOFMEYR, l I Gez.
G. W. ST~J,ER, S quratoren.."

Gebouw der Kamer, No. 3, Kerkplei~,
Kaapst4d, 24, Julij 1888. '

--t---

VERKOOPINGCe .. Ca8tlé Mail PaeJret';n MtSa~.

DE !itoombOOteudeMr Linie ftrt'reklc~ .. n VAN . .

Kaapet~d naBT Londc. om detI aDde,.D 'G'ROO"'.I: P A "'BUIZi'DH Paarlsche BrandassUr. . &Iltie .& ,Trustmaa, tschappii ,DingBdag. via Madeira en Plymouth; te .... AA .1:1 'v
SiDt BeleJl. en AlIC8nc1on- UJiléggende op ! I .

~~~~~=:i:"(i:&STLJ<.K.p •.A.Wm· Oen,traal Gelege'! Belangrijke P.ublieke Verkooping
CJlII!Tn I)E Onde~enden, met inatnioties be-

" 21.-KI.N.l<·AlI:N~'OA8TLE, .Ka~ J. mlu.tiga. doordenheerMICHurJ,·T.KDG, V.AN'KOSTBARE' ' 'WrwÓnsnB. e-

Sep!. ~"-(fn.TH CASTLE, K.pt. 11:' u... ..ne. PO' P"~ke Veili"" le Koop tnbied<m, ,I VE ... AG:lNIlADBSH OUT
" Ht-~ÁnDEl{ CASTLE, KeplM. Op Maandag, 13 Aug1 a.s., IR N, W -: '."! "-~~i_,.JWkl80N, zrmT:EL~E~~!~~;~::~~im,ge' . ' • GEREEDSCHAP. HUISRAAD. enz.

,- Agenten. I.D in de Ho.tertaVaat, nabij de PJi,. ioatraa'- A AND E P A A R L
No. L-DE: GROOTE ,PAKHUIZEN die . •

H. J. ZOER, betN!.ij:;ig-:~.\~~~ks;.D.NDE_P.~KliuIS, III den InlOl,enten Boedel~,aD BADDERDIEN DO.INGO.ProklrJe1Dt.li~,~n TnnlDM'tbe!OPgtr ~n01'er het Cigaren Emuorium ... nldea heer.~* Uil ». Ti bits. '\;',ZUID-AFRlItU.N .m. vt'JfJt8VRlEND,·
,1\~, N.. It X""lld. Yerder al .orden aangeboden ..Jn aantal

'I'I".~1iIWOV·I. 8 G - ,VI:V G. nieuwe Rij'., karren en.. !
.IL _il~ .n .I:r •.&.~ J. J. HOPDYR • ZOON,~J'I.

'BIJ de'U·'OD3é.tiWleêtende L()()PEND~ op PIQi UET'B' ~RG""'-', lljlt PLA:tT8 : I~

.EEN LIG'r' ItOODE KOB;'Mllerkt'belideJ "
ooreiL, wÏl1këlhaak yari "Voren. 17'ost en Lo,"~a....IUlS· • I. Zeker Erf gemerkt No. 22,:A'8deelte v..a NANTES, gelegen aan de Lady Grey

De EijreDaar bo'desel"':e terag krijgen, Diita A 'D-.UD~. Bnrgstraat, "lak over het Maaonic lIotel, noeger behOOl'eQd~~ den Heer P. A. J, n
IUj all.' Jtoet.a, die bï.· &all YWlKJodeaaijD, ' I ~oa.ux. thans bewoond door den. r~sol1'ent, bevattende rwm en luchtig Woonbni. met

' betaalt. EERSTE K~SSE AOOOM.MO"_'TIE ~ Werkwinkels, Pakhuisen, S~l.l met IJzeren Dakeo, geschikt voor eIken handel
~ A. J'. SMIT. M:ejutvrOllWJOU WIlD, .Ja~ tepa- of neltog. . i. ,1

~~iam.... onr d. Publieie IU.otoreo. • ~ II •.Zeker Erf gemerkt No. ~" ~ger DeIIJ)Ol'8Ddeaan ALlE Kn>nDO, 'bevattende
, UII,flEBR StalliDfr eD Voer voor Paardeu. ! ' eêDe nette kleine woning, met eeu fmaijen Wijopatd, Vruchtboomen en TIlinland.

G.~MONTGOM[ft';WAlIER,' T E RM:'ENBI' L L ,~ K . vatte~; ~e:h:: ::;:::;:~~.ddor P&l.81!KIl,G~, Belegen. ,iD Bredasrille, be-
Pn,~r.1t~~enTr&n~ -', IV.:We ..:BtakL.nd, gelegen vlak achter laatstgenoemd Erf, gemerkt G.

STE L L lEN ,lJ 0 SC H. KEN NIS Q E VI '" Q V. Zek~ Enen N08J l~eD 17,Blok A, mede gelegen in Bredasville, bevattende
. LUI i Gf.tboll,r, verdeeld in 8 kleine"WOI;IiDBtlD. ' .

' BEVALLEN ,- ... n eeD 1'riuchen Zoo., de ~ TT' UR~N : Vl.; Zekere t~ StDkkell Qron4$ ~kt 6 en 7, Blok C, van het ,erdeelde eIgen.
echtgenoote v~n. , OREU..L 'E ..Lt' •.. dfin slU.NTEB, \'all dell Heer D. J.lBOOY8D1'. '

'1f.'MOS'I'EBT, V.D,H. . I ,'t" vn. Zekill' Erf gemerkt No. ~U,~lte van 'T FORTUIN, verdeeld eigendom
Kaapstad, 11"'".hrtft1888. AL degeDen die ieta té. TordereDhe~ ~ ",il. wijl.1l deD .Heer J. ,J. DU TOIT, !gelegen ubij Van der Poelsplein, bevattellde Ge-BilV.U.d..'EN, ru eeoë1iiiaOhe" Dl1cBTla, op . wJ~.fYTPlIwe.·AIIKi'*VM'P.l aoo. .. verd8eld iD JiuD"ertrekken. ' .

den lidea de~, de· ~oote yb en RLIUlIITB JOB4D.l Roos, gelieve; hunne .
" .' P. .1.-,.. DOux. .YOl'deriopu ifn~3Iel":':~'~~oo den On, erpteo- U)8GOED :

SMfND, 'f'iIU:,' OW. - '.iDie. ceude ..oor ° "t' ".....,~.! ' '
. 0 J Dt\njg S '.; ,Eell..gr.ooie boev,eelheid W4i - I&AA A. ":pvvp, R.: no'-OV1JRUDBN, 'If; ~-O.,V.8tt op 1888. I ".aeleDv2 ,Sei,Bok"ageo'Wielen, 1

~llaQa.. , ifelfJl6defhJufij,!!~.a-.:~ .,Slaapkamer. :Meubelen.'
dom ' '2U' • '8 ,lIuudeu',' ';XUGUS'l!~'Y~ïi~ïtiNci~i«.-LJi;iiiliïii~.;;;~ 'Eindelijk de uit.taande IIK1IlllUl8l;l

FRE~bBEt 'lAURB; J6Dgite.,,_ J1li~~=::~~~=;==~na wijlen deo Heer J.locmJs CiWmIi .....'".."•.;;
A!OOJf.
m. ~ der "'paiNetllijke' ·..JJrtIedeN lKU''W.*'

Z~ nwnVID~~:~
A.;'AUD, V.D.ll.

1Urbdt. ~JIf,
_ 17 Jalij 1883,

OP ·.ZA'TURDAG, 11 AUGUSTlJS a.s.,
~LEN _Oade",~teekenden Pn~liek doen V~koope~.

ViASTGQED.

I ::BONUS:I Jl,
J. F.,P. ,l?EROLD,' } Gez.
J., J. ~E VILLIERS,: A.P.o., Curatoren.

I '

J. S.

ID LbeSait betweenTJltJ8TUB &rrAU OF WILIOJII ot
GLYJIIN,flailltiiIB,llIld Prnsa GsOaGB SLAnn,
D.feDdlltlt. .

INexecuLionot tb. J IIdll'lIIent of tbe SuprellIe
Court in Lbe .bo"e Suit, a aale will be held at

.. Onderlege 'VallfY," iu the aaid District, aD T_
day, the 7th dAy of Aagut, l883, of Lbefollo"ing,
'fiJ. : - HOll8eholdFurniture, Oxen, Co"I. Sheep.
Hones, Oetriêbee, I Wagon, 1 CArt,&c., .te.

JAMES M. OROSBY,
High Sb,rif'.

High' Sberiff'. Office,
23rd Ju11, 1883.

DISTRIKT CLANWILLIAM.

In ZIlte tU8lChen de ollrator in den BoBDIIL vd
WII.8Olr "GL11fW, Eiechera, PIa1'1Ia GltoBGá
SLABBB~ ,Verweerder. . •

INEx~Lie .Yan gewijede yan het BOO( Geregt8-
hof ID de ..bo'l'elJ.. emelde lAU, aal Verkoopin6

wordeli jleboaden op "Oader~ V.Uei," iD het ge-
Rgde DWrikC, op DiDpIag, dan 1den Aagamai,
1883, ... 11 he4 yolwende, n&m.:-Hailtv.4, Oateli,
KeeijeD,BebaJl!!n, Purdelt, Suwnogela, 1 Wagen, ~
1 Kar, eaJ., eu. ,

,JA,HES M. CROSBY, !

OpperWjaw. :
Kantoor ftD, au {)pperbaljaW',
231a./~j 1_- .

--'------------
KENNISGEVING.

DE HEEREN JOHAN JANSEN BN ce.,
Makelaar. en .dlgemeen6 Agen~ alhier,

hebbAn hUD Kantoren overgebrag\ n.... het
nieuwe GebouUI van de
Standard Bank, Ingang DarliDgstraat

KOoptDarers]
Aaadeeletl Oeko&lt ea Verkocht .
Ycutgoed
Gelden belegd
&hepenkenniaal!n aangegaan.
Wijnboeren, Distillateur8 en anderen, die

Brandewijn, SpirHua, Wijnen of Vruohten te
koop hebben, sullen wel doen, al''fOrenlJ hUD
~jr 'Vande hand te zetten, sich te ves:voegen

JOH AN JANSEN'" CO
Makelaars eo lJenerale Agenten.

De PaarJ~~heBank
PAARL.

OPGBBIGT SEPT. 1852.

NomiD aal Kapitaal £ '1.'30
()pbetaald ~taaJ 1'3,810
BeIe"efOD.da 11,810

D~.'QllD:

...

Wel. Ed Herr P. C. LII,.BOUX, Voor,it.&er.
" .. P. J. JdALBE&BE, G.m.
" "A. J. \lA&AIS. J.1ll..
" "SEB. ". ;'u NIEKERK.
" "J. A. BERNHA"BDL
" "J. J. MINNAAR SUL
" It G. J. MALHBRtn~. -

" P. B. D.I Y!LLB.
.. .. F. J HUGO, P.-n
tt



Ontvangtn en gepublic«rd 26 JuJij, 11'15 v.rn.

LONDEN, 26 JULU.-Lord Derby heeft een
telegram uit de Transvaal on~ inhoudande
dat de Commissaris8en aangesteld om met de
Engelsohe Regering o~ ~ herzien der
Oem-entie te onderhandelen, terstond naar Enge-
land zullen ..-ertnJr.ken.

DE DLUU.NTEN)URKT.

~:

VERGA.DERING TE PORT ELIZABETH.

LONDEN, 26 JULI/.-De diamant-m.arkt is
levendig en zeer VlWltmet prijzen van 21 tot 5 pee.
cent hooger.

A.LLERLEI BERIGTEN.

LONDEN,' 26 JULII.-Kapitein Webb is ver-
dronken in een draaikolk, terwijl hij door de snel-
stroomen in de Niagva zwom.

De sterfte 880Il cholera te caïro wordt minder.
Gisteren avond in het Parlement zeide de Secre-

taris van Staat voor Oorlog, in antwoord op eeae
vr&&g, dat er alle8 te zaruen 11 sterfgevallen aan
cholera hadden plAate wonden <IDder' da iD .
Egypte geposteerde Brit80he troepen.

Het overlijden wordt berigt vanD. M. O'Oonaor,
Home Rule lid voor het distrikt Sligo en van Ge.
neraal Sir William Penwiek Williams.

. I

ran ee m n Julii, 1883.
£ I. d. e I. d.
060-134
001-001
o 0 Ji- 0 0 3
1 10 0 -- 1]6 0
o 15 0 - 0 17 0
o "Il -- 0 "11
014-024
071-071
019-020
091-091
o O' 1 - 0 0 2
066-066
410-410
019-066
020-030
o 6 0'- 0 1 6
004-009
o 1, 1 - 0 14 1
o 0 1 - 0 0 li
060-082
o 0 1 -- OOI!
Wagens un 18 Karren,
do. 11 do.

PORT ELIZABETH, 25 Jnu.-Hier worot
groote opgewondenheid aan den dag gelegd over
het voorstel VAnden Theaalll'ier-Generaal voor ver-
meerderde belasting. Het Regeli.ags-schema wordt
algesieen afgekeurd.

Op de verdaagde bijeenkomst van de Kamer
van Koophandel op heden werd het Tolgend rsp-
port voorgelegd en eenparig aangenomen :-" Da.t
de geamendeer le huisbelasting door de Begerin g
voorgesteld open is voor ernstige objecties op de
volgende gronden: (a) dat zij onredelijk druk-
ken zal op de inwoners der steden op wien de
bestaande huisbelseting alreeds zwaarder drukt dan
op de overige bevolking; (b) dat zij alle onder
neming, met betrekking tot het ver~~ren van
eigendommen, zal stremmen en vermetagen en
sb-ekken tot het voor de gezondheid nadeelig
ophoopen van de bevolking in kleine en inferieure
gebouwen. Uw comité is dus van gevoelen dat
eenige belasting van deze soort den vorm beheerde
te hebben van eeu algemeene eigendomsbelasting,
gedragen door alle klaseen der bevolking en ge-
grond op de schattingen van den Afdeeli~.
Uw comité keurt het voorstel goed om alle hutten
aan hutbelasting onderhevig te ma.ken, msar be-
veelt san wsar er eene eigendomsbelasting betaalt
wordt,alle hutten die bewoond worden door inboor-
lingen werkehjk in dienst van den eigenaar van bet
eigendom, van de hutbel&8ting te bevrijden. 1!w
comit-i is van gevoelen dat de voorgestelde Kid-
ing scale voor hotellioenties, enz., zeer ~r
drukken zal op do eigenaren van alle betere m-
rigtingen van dien aard en strekken zar om den
handel te werpen in inferieure handen M re-
bouwen, wier zaken alreeds meer win8tgevend
aijn dan die van de betere kl.aMe inrigtingen. Uw
comité keurt de voorgeetelde bela.8tingen op man-
nen die een der geleerde vakken beoefenen af. . '

Uw comit.J bevoelt aan, met betrekking tot de
voorgestelde zegelbelastingen, dat het gewo~o
postzegel dienstig zal zijn als een ~ op ~-
ta.nties, en stelt verder voor dat alle inboorling-
p688Cn een zegel van een shilling zullen dragen,
niet alleen met het dool oin nit dezen bron-
nen een inkomen te krijgen, m&&r ook met
het verdere doel ow valachheid en bedriegelijke
ve~nlijkingen te verhinderea. Uw comité
betwijfelt het of de voorgestelde verhoogde belaB-
ting op tabak en bier een ..-ermcerderd in-
komen zal bezorgen en is heslist vtdl gevoelen dat
eenige verhooging der bestaande invoerregten het
effekt hebben zal van het gebruik te verminderen,
smokkelen aan te moedigen en den handel in an-
dere kanalen te brengen. De voontell6ll der
Regering tot vermeerderde bclIi8ting overwogen
hebbende, is uw comité van gevoelen dat de vol-
gende bronnen Tan inkomen be80hikbaar zijn, als
zijnde veel meer rogtvaardig en berekend om de
groote IIl&S8& der bevolking te bereiken, die nu
maar zeer weinig tot het algemeene inkomen bij-
!iraagt :-( a) een aocijnsb61a.sting op alle kolo-
niaal gestookten spiritus, van zegge 38. per gallon;
(b) een aocijnsbelasting op koloniaal gemaakte
~)ne~, van zegge 3d. per gallon; (c)oon accijns-
belasting op koloniaal bier, van zegge 3d. per
gallon, zoo als door de Regering ToorgesteId. De
jongste officieeie en andere vertrouwDare ve!1lla.-
gen als een basis nemende, 8Chat uw oomit.! dat
de voorgaando bel.astinge~l de volgende bedragen
zullen leveren :- Koloniale .spiritus, £180,000;
Koloniale wijnen, £b6,OOO; Koloniaal bier, zegge
£30,000; Totaal. £266,000. Indien Koloniale tAl-
bak onderworpen werd avn eene _aooijnsbelasting
van 3d. per lb., zou het een verdere som leveren
van £8,000.

Aardappel en ,pr, be.
Beet, per boe.
Bloemkool,
,BoonelI", per 8 be.•••
Pijeren, per 100 ...
UaDItD, per stuk
GlIA'TU, per 100 ..
Bu,rg, pr. rou lb.
Hoenders, per stuk
nu.r,
K09I, per stuk ...

. Ka1koeneD, per Btuk
Kaf, per 16 lakken .
Limoenen, per 100 .
Nartjea, per 100 .
Patattaa, per :J be. .
Pompoenen, per stull
Rog,
RapeD per bos,
UiJen,
Wortelen , per I;.oe ."

DopderdIl@', 26 Julij, 6
VrijdIl@', 27 do. Il

OVEltLANOSCHE TELEGRAAFOIENST.
K A' APK 0 LO NIE.

DE NnmWE BELASTlNGEN .

NIEUW!: MARKT.

ZATURDAG, 28 JULIJ 1883,

HET NIEUWS UIT ZUT.ULAND.

DE NIEUWE BELASTINGEN.

VERGADERING TE PORT ELIZABETH.

PORT ELIZABETH, 27 Jmu.--GUteren
avond werd er in de stadazaal een groote pu-
blieke vergadering gehouden om de door de Re-
gering vooraestelde belastingen in overweging
te nemen. f>e heer Brister was voo~. Do
woordvoerders waren de hoeren Kint, Vardl'
Marks, Lumsden, Solomon, Vemaley, Kingmill
en Savage. De volgende resolutie werd unaniem
gep&88eerd :-" Volgellfl het gevoelen van deze
Terpdering is het belasti.ng80hema door de Re-
genng voorgesteld onbillijk en niet berekend om
het vermeerderde inkomen op te brengen dat er
van verwacht wordt; en deze ~
keurt de handelwijze goed Tan het 8erete lia
van Port Elizabeth (de heer PeanoD) die eeue
motie heeft ingediend waarin het afgekenrd
wordt." "Deze vergadering protesteert voornl
tegen het verhoogen der onbillijke en laakbare
huisbelasting die bouwondernemingen nog meer
stremmen en leiden zal tot het ophoopen in
kleine woninsen."-De&e ve,~ ia van ge-
voelen dat de billijbte en VOOideeligIte belaating
die gebeven kan worden, een acci~DIIop kolonia-
len spiritus, wijn en bier zou njn, die genoeg
additioneel inkomen zou kunnen inbrengen zon-
der den geheelen d.rUI: op de reeds overbeleste
blanke bevolking der Kulonie te leggen. ,
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BVnIIlLABrllfG. '

De heer Hockley wilde 0JIP"fn oYer df; Mb.,.
_llilte butbelutiq iD Kiug WilHam'. ToW'1l eta
Queeoatown. Er waren achtentallen, seille 4e
~etarit 'fan Naturellen 11lbu, en de oplf&1'.t!u &cm.
deu ,_.kkelijk "oorg.legd worden. A.arJgeDOmlL

OBA. ,
De beer BrowD wilde eeo oppal van het peal

hutten op het land in Victoria ~t IUUI01111 811 liju
"olk toegeataaD, de hedilD en het u. die er WOOD-
den, ena. Oba, leide hij, ",u teneden geweeR
tot de beer Irrine hem besocht bad; toen wu er
ua sijn belang een 'toome! gedaan, .11 lIa wu lip
pl.k druk belig lIeG di.".nneat te wordea.

De SecretAri. YIn NRturellensalren antW'OOrdde
dat mell wel welt! opgafen kali "eratrekkeD, maar
dat Oba altijd geklaágd had, en dat men hem hM
land pre "en had ten ge'toljre ,&Il een belofte "lUl
den heer Brownlee. Oba'. 'tolgelingen wares, "oor
lO') 'ter hi] wi.t, ,eensainl talrijk, eH 1110gten he'
aiet lijn. \Vat do middelen yan beet.un der Katren
io kwtllltie waren, dur ...... mOlliJfllljk een opgaaf
YIUI te doen,

De heer WRt80n seide, dat ni!!1 de heer BroW'1llae
mAAr Sir B. Frere Obi! land I18d beloofd, 8n wel in
G&lekaland. In Victoria Weet waren bij.n Ilja "olk
een Iaije boel, die lutig geaoeg kon wordeD. Men
il8d hem atelliiC naar Galt!kaland moet.n &ellden.

De heer Fraat nOllI!' hoe gTOOtObi's lADd "U,
en wat aijn regter op wu. Het was &JO morgeD
of &JO acreIIIroot, lei de Seer. 'tau NatarellenukeD,
nn hij had het eÏjlendomarellt er "au, op de ,bepaalde
voorwaarden, b.". wat het getal aijner ,olgeliogu
betrof.

De h~er Lai ng lIlide, dat meo "08ruit geweten
had dat de hoeren tegen het pl.aat.aen van Oba op
sijn tegenwoord~e p}>ek hadden, waar lijn "olk
door dieverij teel' lut~ wu.

De heer Wm. Aylift' .prak in dergetijk.n geut,
en wees op hetlreen door de noodige Botren "ereeni.
!linll;eD lu I&ke Ot. besloten .......

Na nOJ!' eenige unmerkingen TlO deD heer Wat-
IOn werd het voorttel IUUIgenolDeD.

"REBBK- BN V&LLL'IDIKJ'STAL.
DMrn& kwalD het roerstel Lainlf om een Colllité

tt! ki.z~n tot bet uitdenken 1'In maatregelen tegen
"&eren- en nllendi.lstal. Het F. .BeaDlortaobe
Boereneongret had &ieb over de _k Iterk ui&gela-
UlD, en een wpu.)ntwerp wu klaar, maar bet wu
b-.ter dat men de nak aan een Comi~ "er",_.
Vellendieletal werd _lIillt LhIlDSminder bedreYen
dan Vfl>8ger, I11118r vOjl'elatruineeren kOD lDen ligt
stille u RI, men dil .ollel. met mielies lokte.' Het
Comitá zou mOllten bettaan uit den Proe. Ge-
neraal, de Il H. Pe Wet, Froet, Upiol!1oD,
VaD Refeblll'l!', ~wis en den voorsteller. Zoo.
dllr dlOlClI8IIleaangenolllen.

HOUTH4aau.

Ook de hen R.ld .telde benoeminl!' vaD eeno lIDité "oor, nl, over een petitie uit Humanedorp,
omtrent de houtblLkkprs-he~ntJ~a. Hij wilde dt>D
Oommi88llris vnn Op@nbue Werken, de heereD
Hofmpyr, R lbertson, ~hekay en hem aelnn all
leden hebben. Hl] IIcblt .. lijn voorstel toe met
er op te "I II~n dM rie OOtnmlllMrlll YIn Openbare
Werken j!'eleJrd hlld dllt d" hcentltlll ten d~ele "er-
booll'd, teD déele verml nd ..rd wareo; m&ar jmt de
pet;ll\e "Mr men Wilt metS Yerdillnen kon,-<1ie
yoor hilt 8tJnkboutkllpp.n,-wlLren fSAk verhoogd.
Spreker 1118 eeD brief van De. Gro ..newald, nn
Humansdorp, over de armoede der houthakken
"oor.

De heer Robertson seidd dat een Comi~ un d.
Kaapetltd jl'eE'll behoorlIJke IDhcbtingen kon ~o.
mpn, en IIftf eeD scbildering .ao het "erdriet wat
een hou thllk ker onder het tegenwoordige .teleel
I-ed. Men moest Ileyer op de plek iolieh.tiDgotn
oyer de Iftllk btlkomen. Stinkhout ,oor dwareleg-
jl'el'l te l!'ebrUlk-n, 1VIIS jl'roola gekheid; bet hout
WIU tor vtlf'1 te goed voor. Witte en roode ela
deulI'de er beuor voor.

De KolonlRle S.eretA'is had nit!t tegen een
Comité, mRar zeide dat de zaak dlkwl]l. wu "oor
lI'ew~".t, en dllt mAn toef! IlItIJd gekl&&jld had dM
de R"jI'erinR' het belanil' der Kolonie "ertraarlooede;
mRar ru scheen men het haar k"aliJk te nemen ale
lij de houthllkke" nlet iD allen q.eele hlln gaug liet
I!.'IUln.

De heer fIoiland was "oor een OomlttS, dat
pehter op de plek onder2011k m08llt instellen. ZIJna
In119111 IRjI' het groote kwaad MO bet leldlaam wor-
dAn un jl'Oede houteoorten. Buitendum wu er
1l ..611 Ha8~ na&!' wllgenhuut omdat ef minddr clAn
Yro"lI'er nMr wlllfene en klITren vraag wu Hij
wilde bet Comité ook in het O>aten oode.raoek laten
in8tellen.

ARngenomeo.
ANDERK 'I'.ORSTBLLKN.

De heer "'''teGn HoeJ.!' om lekere briefwi.eliag
tU88Cben dOl Vrijstuteehe E'n KoloDllIle R6Ireringen
oref d· weggerMkte ossen vlln lekeren Jonf
Amos

l)e Koloniale Secroltllris leide dat de ,tukkIll
reeda ,edrukt werden en w"ldra yoorl!'"legd lauden
worden, eo h~t "ooratel "erd inlletrokken.

Op vooratel van deo heer Faller werd het 00-
mlté over de Op"o~dinR'8wet Zl\mengesteld oit den
Kol"nlalen Sf'eretAria, de beeren Pe&fIIIln, Raid, J.
Ayllfl, Hofm"Yf, ,vHmlln en den voonteller.
Op voorttel \'Iln den heer Wolf luUen .tukken

over h.t IAndl!'eed Voorultzij!'t tn opgnen oYer d.
DiRmRntm&flt~bRppiien "onrg.lejl'd worden, en op
.oofstel van den Koloniftlen S.cretarÏtl, namens den
CommilllllHlII YIUl Opnn bare Werken, werd de Pro-
cureur-GenerfULl IUIn het COlDitjj over de Diamaut.
wet tot!~eyoeil'd.

DE STOCKE......STOOllSCIIE DORPSnE81TRE. ....

C·C
P

.p.Al(IIIIUU, J W.....>IIID_. P
&hu, J
&dnáU,RB
Wat.enlleyer. CE
t.ewie, A.~ee E
Jfalherbe, J A.
NwkerJr,. A. J VEW

BEA..UPOBT WEST, 27 een
maar ~ lIDda ,
digende openll8ze ~,- gisteren
avond beeloten de plaat.eli~Jte Wen te venoeken
voor 'de Wet op de 10s:makiDa' ftIl Baeutoland te
stemmen. Het het oog op ae Begrootinprede
besloot men met al8"llleeue st.emmen: dat de ?OOr-
gestelde bela.etinpn verkeerd waren, maar 100 ge-
Jrijzigd konden warden dat lij billijkfll' werden
" ook dat het niet weuachelijJr wae de huia~ ~ ~olda, P 58 Pauwl~ J 0
dog te verhoogen. ~á .tM:tyers. C F 69! Coetaee, LJ

) ~ VEW Wijk, ~ A. Morkjll, DJ
. NIlrowS VAN DE DI.UUNTVELDcN 27 Norton, RC 61 l)artdr, G

- • 28 Damee, E LouwI. S vr
XDfB~'" 26 Jux.u.-HaancIaR avond 29 Murray, CG 63 j Reitz,'F

werd een mboorling te Du Toit'a pan ver- lIO .urray, A. H } Coh~, NH
moord. De moordenU,r u in hechtenis. Zon~ 31 f Roll&nd, A. E Ml Backet, HJ 0
en Maandag werden er njf inboodingen. dooal Kc~ee, R • 87fre~ A. G
gt'VODden. 'De dood wu het _1.. ftIl bloot- 33 J Blliott, H H 87 A.ttwell, A. B
stelling en een onbeperkte h~"Jd Kaapach I Kotze, J J 6s KUDll, B A.
brandewijn. en J Smuts, J 69 { lféaUlbote, G S C

Nog drie blaabn lijn ~, 1Ieachnl- 36 Ilaraia, JP HortUhel', W
digd Tb I. D. Rimae. ne heer Hearicheen is ~Id, A. 71 8~~,'lC C
als "oorzitter van de De Beera J.njnoommiuie 38 J :.::' DJ de 72 Fick.:Il L
herkozen. __ 3D} Blater~ ~ A. i: ~qcl~

DE TlUNSKBI. l Titterton, LJ 0 1DtI"'V . ,Annie
-ii ~ge, CR 7li Jaba~, J T

UMTA.TA,27 Jux.u.-De Kaapedhe Veldartil- { r~R TH B9bult$, J FW
lerie 18gi8tenlD van hier naar Ibeb VDrt.rokken. 44' 78 MóXir.;1,.Alice
Ilergeant Bhaw, van het muiekoorpe der xaa Mp t, R N Jou~, G J
scbe Bcherpechutten, .is toen hij op de- P=t ~ Glfeeer, E B 80 Brook,! A. T
voor het Ilfacheid der Artillerie .... van sijn JJMrd 47 {~Ulmeyerp E 81 KeytelfiP W
geftllen en oagekomen. over II.gren&en ii'alles ewr:ar, 82 { ~~.C Le titia A
rustig. zee l1l8ten van de orde van het H:t 49 Karats, D 'B u.....
K .. \.,-- . . se Werdmuller F 84 ~ J Hnm llJJn 1Ui8l'.wer. o....r St. JanenVler, ?OOr e 61 Wil.AH f 8 '
&endmg &lUl Umtata aangekomen. Vijf Duiteche 62 B n~ W 8ó t muts, N
landbouwers bebben zich hier n*gezet, en zijn 63 r.!w'rence T J 87 X:::~: E de
van plan~ w.ar ZIJ ~ goede p]a,ats JrIIkocht heb- M Gie G G ' W
ben,.te oen wat er lOt het laod te h&len it. .Een M Brfuk PM 88 atson, E Y
petitie &lUl het P&l'letnent wordt druk geteekend, r FnUn' P R
wet het doel om de Regering er toe te brensen 66 81,
den weg over Ongelukmek, die den aflltand tus- Schl1D1anl1, A W
scben den Vrijstaat en Umtata (en dUB ook de Hen zal zien dat er onder de ge~gde budi-
Kolonie) twaalf dagen korter maakt, niet te laten dsten vijf jonge dames zijn. WIAlU'VIUJeen, de
blijven. dochter van den heer Lewie, K.L.l.. met acre-

blijken. De heer Kupfenburger it Ieen Stellen-
bo8schet, waar men teade verledeh jaar VIUJ
VIO~achtte dat hij oovenaan lOU kom(en, maar die
toen d()01' de mazelen belet werd opite komen.-
De hflfl1r J. T. Jabavu (No. 76) ileen niet onbe-
kend Kaft'er stndent uit Lovedale, ",aar hij, zoo
"'ij o~ niet vergia&en, redakteur van het aldaar
uitkomende Katrereehe nieuwsblad is.

I:lNlfISQBVJNGBJf, hZ.

De heer ~id gal kenDU dat hij de Reg.rinr nl
Yl8If.~ of II} den .Afd&elinjr8l'ud wan HomanllClorp
een blJdnge op het £. "oor £ bejliJllel pI ~keJisen
om een bl1ljf 0"" de Gam&ooerider te mIlken.

De heer Do",liDg al "l'IIfI'en wanneer de jaa~jk-
acb. op.raat "aD den I.ndbou", en I., der Kolonie ter
tafel aal gelegd ....orden. I

• De h~r JODbiI!t &al "oontellen, alaeen "oo~
111 de. Di.taonexati~~et, dat de RijJrere.rering io~-
merlriDA' van de bl Jdna,e der Kolonie, d. nooilige
maa~rtljfelen aAl dlwetelleo en hendba \'8n o~ de
openbAre orde in BuutoJand te bewar~lD' eo' dat
Yerder de Rijbregerinlf lal. "oorrien in 'he" ui~
leyeren "an uit dil Kolonie "oorhl~tige miadadipn,
en het tel'lljf ~rgen van If8Itolen "ee, en h ..t JlIge.
leu of het nrbiedlIII nn den handel iD ,eweren. !

De heer Manael had den "orillf'n &fO' d nage!áteD
l'en "raag ~ .teHen 6mtrent de Wyobergache ll~Dt,
maar loa die later all 8fln amendemeot op een '"por-
.I.f'l '''!! ~en OommieMrie 'an Openbare W e~kllo
mogen indienen, ,I

.KVAiHOJUils TI JrurnEBLlly.

De heer 'Wolf noejl' de RêllllriDg ol bAAr Mnd.ebt
bo.p&Ald was bij de SChandelijke IIIlIol..r w&llrop er
I nbuorlinll geTaUl!'eneD uit de g"aDf{enie te Klmber-
It'y ul.hlllgen lijn tt!TWIJI zij ziek ~n onbekwaam
""r~n, en de daarop gelilaakte aanmprkingen flin' de
Hospitl\al autoriteiten, en of or niet onmiddelUJk
bierna gf.'zien kan worden. ,

De beel' l\Ierrimllu lelde dat de RejZ'erinjZ' 110il'nlete
nn de _k had reruomen, .ij had ecbLt!r g~""l6fJTft-
feerd, en Ion bet repport OYer de zaak zoodrR lij JJ .. t
ontvangen had, "oor leggen.

""rklaarde dat bft
bet il8d moeielI

... .-J.... ,~... hebben lalllJ' had
...el!iiodilld lijn geld nIet ,an

architekt.
aak, W'Urop de a"'.II.,.t...n

MONTAGU· WBT OP DB VlQU{IEZINGBN.

De amendtomeJ,teo op de Wet op de Verkiezin-
gen werdeo dUfIllI door het Huil behandeld en IOn-
der dilGWllie ungenomen. '

VERG \ DERING OVER DEN ACCI~NS.
BASUTOLAND.

(van _ C6rrupotuknt.)
fhden IJamidclAg (25 J utiJ) werd het pu'lillk uit

gellóOdijl'd eelle f~rlf&lftlrin!r bij te wo""n pYer h~t
vool'ltel nn den beer Fuller. Tell h.1f 18~"n ur ..
IrlPaJDen dAn ook de wi inbo, ren ala ook .",!f ..,e bd'
lanlltfellenlfe. bij ~lkaRr ten pnblillke kRnt;)f~.n. h.er W. A. Jonbo.rt tot "oorlitter eo 'dol heer
D. du T ..it tqt 8lClretllrii Il..kolen lijnde, I!!He de
"oor,'tt-r dllt· hij het pobliek bijeen bad ~ro.pen
op ,et' ontvalllfen telegrem Yan onl8 v ..rt~$nwoor.
diK.'1 in h~t Parlement, omllt!nt het "00~ ..1 van
den beer Fulltr tot heffinjl' "lIn den a<'eiins, e. hoopte
dat de veTJ!'ad~ri"g in duidelijke woorden brre ge-
,0 ..J .. rs loulfeluiltprelren,
II. beer U. H. RoIIII<,qW .prak t '1I'8n de ~ll\8ting

op brandewijn daAr lij "erkeerd, onl't'gt'.atdij!', en
oDllelijk drukhnd i~. I

De heer F. p. dD Toit Iprek sterk tt'gen "eI81"e als
o"regtvurdill'. en eene "erdlnklrinjl fan OI.S ,",nICbe
land. A.la d, wijnboer b..echerlDd wordt, ~rijger.
AII-o jl'eld, ook de knopm,,,,, en .preker .:~ fan
,e,oelen dat ~t w-dH hpft'tln "an den II~ns tot
AI,em"enen O~elll'lInll leiden iou. BIj wild" liner
proketie dlln terdrnkkinjl'.

De be"r J.' Knipe leide, wij mOt'sten .ÓOr het
tpgen"'o)flii,~ tureden lijn met de than! ~nde
IIccijnawet ; de "fllladelÏng mop.t bhllr A(k~IlI'i"Jl te
kennph !reYen Qnf bet "oorstel VlO den hen FDller
en Iwi jl!'en """ de groote ket.-l •.

De he ..r D. I, ,,"n dor Mtlrwe legde da onm0$'8lijk-
~eid er fan nif OlD dil Jlroote ketels los te makilln., I'.b,er G . .P. Yan Zijl ",ilde de wi Inb >er,," h~lpen
,n een reeolutil hehben te,en een nie. wen lleel; 8 op
brandewijo. loen "olgde een woorden"i8teliug om.
irel'~ .ienw .. helll.tinren.

HA beer J. N. Melberbe sprak ten gunste VIPll een
~ootcl\elllllin... I

De beer R. P. un dt'r Merw~ leid-, d"ll'! ,...niei
de lI'e!fge' heid'oDY nieuwt! bels.tinR'en te ~ap~..ken.
Wij mO'8t,.n blndelf'n over den IIecjjn •. W .. ~op de
heer F. du Toi~ een rtsolutie voorstAId" die lloBtlCJI'-
d@prd ,... prd ~oor d"n' hfer D. RoeallUiI', als
,ol,t :-" Il. 11 ~erllad.ring g~eft blll'1lafk~llrinR' t..
lrenll<lll o"er ~et voorstel VAD den hAer l'nll~r
Qm .,dernm drn gehll.ten Iccijna io hpt le.,n te
roepen pn btoshut om hetle1Ye mll& kracb& "an peti-
tie. kgen til "erlren, daar die belll8ting Ileehts <qI een
lI'edee]~ "an on,. be'tolkin, drakken .al en "" .~.,
natuDflijk lteYolg de oDde'lfl'nll .. 1 welen 'MI een
leker deel der i"woner •. " A.lg.mSijn Aang.nom.n.
Dt! hppr HoYlllflftide, bet speet bem dIU bij aoq lUl

wu ~~omen. Rij dltcht wii mouten OlIk '1rekeD
o.er ninwe bels.UHjfen i wij moelt.-n de Re~rinll'
te gelDoet komen pn nieu"e ~llI8tingeu l1&li
de hand jleYen. Rij Wil iPgen III~rmeell. pro-
ttetie, aaar lij alechts de rijken be"oo,deel~. en
de armen Yerdrqkte. Wij moesten OOIwantróaw~n
uitaprrken OVf!rhet ~enwoordige Mini.terie, .. aa ....
op hij 88n "oors.el rellOlutie die ,eecondeerd ,.erd
door den beer R. V. d. MeTW'E', als yolgt :_'c Due
\'8f1l1ldp~ng ia dn gnoel.n dat de bo-lasting ~ in-
Il."oerden alcollol jlrooteliib uI knnnen " ..rlioogd
"orden al. onk op andHe weeld~artikelen."-Mlge-
meen ellngenom,\ll .

VRAOp.

D. bpt'r De Smidt .roer ot de Re,erinll', nu zij
lAndmeter8 pateot wlldd lat"D betAIllII, hun "ak ook
belCbermilig Z lU .erlsenen door niet gt'plItllnteerdeo
te beletten bun ~erk Lt! do,,". Hij wetlll daar~lj op
een Wet van Gnqualftod WtIIt. De Comml88luis
"an Openbare Werken antwoordd .. dllt de landmeten
reed. beacherlDing geooten, maar dat hij nIlder aut-
woorden lOU ala de belllating er doorgin,.

De heer Pearaon noeg naar lekere gevallen nn
in"ofIr ".n Ilmmunitie aan dd kust nn !lamara-
land, en bAAr de plann.n der Regering omtrent den
!l'eweer- en IUlJIDDnitiebandel. De O"mml8lari. vao
Openbare Werke.n leld~ .dat van eersljlenoe~de ge.
.allen de R~gerJng lrennll dr08jl, en dat II] niet
jl'eloofde in de Wet op deo hllndel iD kwestie yóór
de . volgende sitting ,erandering te kunnen 'toor-
.tellen.

Op een vrll.lg fan d8n beer Spri;M werd door den
Oommï.aris YIn Openbare Werken jl'e&nt",oord dat
de Wet op de Henonning Yan bet Kies8tel.~1 niet
lOU behandeld worden.

ALLERLKI VOOR8TELLEY.

WEPENER, 27 J'L"LIl.-~ en HoJela
hpbben den haudel in brandewijn verbOden. Het
conunissa.riaal it van W 8pe1ler naar Palmietfontein
yprWljderd. Lerothodi heeft sijn genoegen uit~
drukt over de W8IU'IIch.ijnlijke hervatting van
Bnt3eb bestuur:. en .d~ teruldr;eer der Engelache
~nrlin~ naar ZIJn distrikt. M_pu en zijn ge-
volg lijn even wedEll'lltnvig als te voren. Lero-
tbodi, Majela, Tluko t'Il Leah.b1U'1l sullen Jona-
lhan ondersteunen. Buma.hale en Balnahule volgen Het COmité van ÁfriklAlmder Bond en Boëren-
Ms.rupha :Moletaane let op wat er gaande is. vereeniging erkent de ontvangst der v(>lgende bij-
liet laatste nieuws van het noorden meldt dat dagen voor dit Ponde :_ I
.. Aman van Moteoene" ged~ it door vol~- Beeda erkend .. ., .. .£2,622 7 11
l~ van Joel. Jonathan II van Haniauilth V D li L Neethlin literu kaard Boodscha Latei an lo •• g, geko ek-
Zul~d sij~ ook terug;:l!:i.,.Ja&ulUBKo ~ teerd in de gemeente te Utrecht,
stad. Chopo wae de ge~ die ~ 'l'ranavaal. . . . . . .
werd. Zijn voorgewende zeniling wae al~ts naar
'Wlteie's Hoek. Chopo it altijd de boodschapper
geween die in onderhandelingen met Cetewayo
gebruikt werd:

IrlAGI8TRA.AT8H0P TI! XIIolBKBLKY,

Op e~n ftllllll' van den h6l!r Wolf of de Rell'enn~ tan
pillll WUOID dOlbfambten in het M"'j(istrARtsk Int '01" te
Klmberl~yt"vermeerderen."nof bet IOU gft8n om ~n
.nelcehriJ,er in gdmeld hof IIftn te stell"n. yernrlm men
,an den proe. G"lIeraal dat de Reg~rinjl' ho 'pte 8p le~lg
in deD staat un Iftk,," in de magistraatehoyen ~ld~1lr
.erbd"'ring Mn "" bren,en. \V 111 ecbtllr het Mnatellen
ran een Inelacbrij.er betro!, dRllr kOD vocrellrst niPte
aan gedARn worden; mOil'ehJk lllt~r.

lIENDEll.80N RESERVE.

He heer Hocldq noeg den Kolunilll,1Q Seeretarie
of er iet8 eO zoo wel hoeveel, uitgeJ(uen WH iin
.. ke het ,erwijderen yftn de inbJorlin:C8n .~n de
HendeTlIOn Reser"e, en wllllr lij nMr toe I!'elonden
waren, en .arnam dRt Iii naar de bo.en Ohumie
wRren !l't'londen. Men WIUI beIIJl een op;rlUlf' te
maken van d" ko.t~n ,lier ,erwi]deTlr1jl, die bIJ daeht
omtrent £164 2'. lId. Z ,ude I bel ,opnn.

WIJDTE VA .."i' WEGEN.

D" bller Frose noeg of d~ Rel!"Hing yoorn6IDenS
"a3 lC"durende dil,,, liUing een wet In te dl"uen 5m
de wijdte var. IIl1e grollte en pub!i~ke we~ell te &.l.
palen, en veroam un den h"er Merritnan d t ile
l{pgerinl!' g~en I ,odanig voornemen had "pIe fI~t
lIil dRcht dat het een mOf.'iJelijk" kW8~lle W1I8, ~n
dat het h_v~r a,n de A.fdedhngsraddn mot'8 word~o
o'ergelaten, waarin de in t<l dienen wet over Afd~
IingeradeD dan ook z IU voorz.ien,

A..'''DE&E Z.\KL'1,

:Z I

HET NAMAQUALANDSCHE FONDS.

]9 11 0

£;l,641 18 11
:Men z$lde sijne bijdragen &lUl den Waarnemen-

den Th.urier, den heer J. H. Hofmeyr, No. 1
Oranje-~t, Kaapstad.

NATAL. 12 _

t?l! "oor.tel Yan den heer Spriglf werd lekere
petitie fAn J. Thompson .. tw"len Mn een Oomilá,
bPltunde nit den OOmmissRris "an Openbare Wer-
keIJ, de heeren LAing, Bra~Hl"ld, Wal eon en den
"oorsU!J1er.

De heer DowUnl!' .teldt! voor, 0pll'a'eo .oor te I..g-
Ilen met betrekkiog 'tot de lt!81lingen oDder de Wet
op de Leeoinllen voor PJllautlhjke Openbare
Wllrkeu. De Commi88llTis ... 11 Openbare Wer-
ken wae er niet tegen, mAIl' kon niet b-loovpn om,
100 ftle de heer Do",hfljl' inlgf'lijke wild", alle bij- Dj h~er M"ckay ,,~rnnm van den Kol. Secretaris
IOnd.,. redenen op te genn W&AlOmeeu leeniDIl niet dit er 18kere IChlkkinl;en zooo-n I!'emaakt word_n
'l!U ~~~D. D.! redeneo .. reD in ~ aJ~rellleeD't~1' een perwdiL'k h"f t~ S""dfll\ts In het distrikt
gl'jffOnd op oDfoldoeDden "'IIIrborg, bet ll"ndua UI d.J"n houden i-hij ve-nam vtlrder d,t
lIend 40el nn de oorlllak, en ,ebrek aan I!'eld "oor de "R~,~ring R'edllrend .. deze I.ttlng d" wet boopte iD
de _k. De beer lJowlinlf 1i8t dit gdd..elte nn l'ln te di~neo met btltrekkllll!' tot het re;lelen der OI.18le
voorstel w"'lf.-A.a"8'enoll~n. Dienst, milt weinig v~rllllderlllg I"oals die door 4d

Nil "olgden toen aantal "oontellen OVer o'er Iragt Oomm'lIIIie ovsr dat onderwerp Mllbeyolen 'WU.
I d d' dOo" 0...... ba D~n hMr W. Ayliff werd 8<!lJlge inf,)rmatle ven-

.an an, 18 II mml_rl. vlln ~rn re Wer· acblIft omtrent de ,0rderiD~eo met het Iltlre ..d makenk.n op het papier had, en WMl' hij bet Huis iD
Cornil6-Generaal o .. r ",ilde laten lfIIan. Es ...aan- "an de plek wl\lIr bet Robbeneilllndschll krankzlllni·
merkinll' 'tu den h~er DowJinlf werd tot het gen gesticht nn Ir t 'II 1111 verwijderd wordeo. '
Comité-Generaal uitg.teld, dat op Woensdag sal D~ heer FuU"r stOlid" ,oor deu petitioDarls, Geolll'lI
plaats hebben. Kil,our, beetierder nn de L. & S. A. Explo'atle-

De h~er Thoe. Louw steld. met goed ge"olg voor mAatschappij, in lake de derJe letlng der Kitnberl.,
een Oomi~ o.,..r Melaatecbheid uo te .lelliln be. Gem8t'ntew~t, per advokaat, in het Hui. Ran te hod-
'tataod. uit Dr. Athentont', de hleren De Smid:, M. ren, waaTop dl! Kol. Secretltrl8 als IItnendem~nt Y~Oll-
dl \'illiert, Du Prees en den v<>orttell ..r. atelde hem 'oor een ,ekol8n cOlDité te lateu ver<-

De hHr Wood vroeR' aan om lIukken over de scbijnen. Na eenige discull8ie t!lO 1·1" de YOOUlt' ...
IlteekgetllChiedenie "an aangeJjure, eo de uOltellinR' aan dllt het pl4n un den heer Full.r h"t !koste "Bé,
"an een MaIliatTlUlt ill Bom "anllland.-A.angenomen. "'aarop d" Kol. S 'cretAri8 zijn amendement terul

De beer Goldeehmidt bad elln "oontel om den trok en het "ool'8tAI Fuller aa.nllenom~n w~rd .
nood in o.l"inia te Jaten DaglIlID door een Ollmité, ne heer Slebel trok een ""ontel in zake hei
beetaande uit den Commissarie rRn Openbare We~ MnI~llen .an eeo gekUl", C1:ntlé onr d~ p ·tltld
ken, de heeren Upington, Holmeyr, lJe Smidt, no Otto Uhlemann in. '
ADret, Rhodee en den voonteller.-Aangenomen. Op "ooratel r"n den h.llr A. B. de Villiers wo:lr4

de petitie d~r Mnnicipale O"mmllllllU'illll8Den iowonert
DB Dl.Ur.ANTWET. Yan de stad en hilt district H"p411wn VRn den 3d8n

De heer Wolf stelde "oor om een Oomité Mn Jnli; rerWtloln naar eelljl' ..kolen comité, bd8tJ1andil oit
te .tellen ten einde el'n onderlo"k in te 8tellen de heeren Bradfi~H, Auret, de Smidt, RI)()de.,
aaar de werking der Wet op den Diamantbandel Peareon, Fuller en den "ooratelIer.
welke ",erlrin" lijIII inlien., ontzettend .erkeerd
Will. In het Huil Iron men troa ..... 1111den staat "an
pkeo in KilDberl"1 niet doorzien, eo bet w.. Yer.
keerd dat meD alda&r all" mlli{t lUID de del "era had
Il'"late~. De.tad wu in het Hui •• Iecbt "ertegen-
woordlltd, e .. eeo beroerder Wet dan die op deo
DiamantbaDdBI had melt nooit gehad. (Bier ",ur.
eehnwde de .oorlitter tegen ongepaste IUlDmerkingeD
op ellD Wet.) D. !rijheid tan d~n onderdaan _rd
o~ een Wijld bepdrb die perlleOl naar leek, en
Kimherle1. werd er een Znid A.frikaal1lCh Siberie
duor. HIJ haalde "Oorbeelden aan VAn lieden die
m'A had opgtoyut en wier huiaea men had door.
locbt Ion der lete te ,inden, en dat WII8 iete wat
nergelll in .het Brit.aehe Rijk ar.beurde. Voorde
.tad w~ l!~et.. "oor d~n mij~bouw aU.. ,edun.
~~ .IIIJ liJD aan&eekenlngen nlet bij lich had, lOU
hiJ Ilcb I~p"rken "'t een "erklaring wat hij ver1aojl"
de om KUIlherley w:ed~r tot een bewoonbare plek
te maken, waar _n Dlllt .teed, door 'pionnen om-
ringd wu, en waar I. D. Bieme erller behandeld
wer~ dan moord. (Jro..ilcbe toejaicbiDlren.) Rec
Comlb~ 'oa 1D000000a heetau uit den OommÏll!aris "an
Openbare Werken, de heeren J. Ayliff. Inine Wood
RhOel., UpiD,ton!fn den,voorlteller, ~n, vo}~na de~
raad YIn d,en ,oont~ter, mIlllt moeten hebben om een
geamendeMde Wet 10 te di.neD.

De beer Robinson &telde "OOr om, llle het Comitá
werd Ilan~teld, de heereo Sichel, Goldechmidt fO
heID. 1~1"1In er aan toa te yoellPn, en daD te."nl h~t
Comité NKt .~ g8fen dm g'etaigen te verhool'8n.

Hilt Comlt~ werd ... ngenomell, en dllal'Op giLjI'
d~ heer ~billlOn "oort met te I8n~n dat lDen licb
Diet begrijpen kon hoe on~eloofelijk "eel diamanten
er len ll~oJg. van het I. D. Bieme IfPstoleu "er-
den. Hl4 Il&f elln andere leajnjl YIn het "erhaal YIn

d"n hl<f Wolf ""D den Ilrmen man die in den tronk
wu fl'eael, .n aeide nieta liever te willen dan dat de
gehellie ..u "oor het lIuit k"'"m

Voorstel Robinson aangenomen.'

GISTEREN.

Aankomst der lIIailstoomboolMEER NIEUWS UIT ZULULAND.

GROOTE SLAGTING NAAR '8 LANDS WIJS, De Ki1!lttuft. Cntfl. IIWAm lIi.teren n~ Ran, !Let
DURBAN 26 J De M. ft . de YIlI,811~e JIUIIIIgler. 'toor de Kupsllld. RM boorJ :

extra II. voi de~"'en ,-&"1.S!: Zal~ De fllll?i1i~D Oift'oAl, ~~del berg. en Cubht; dOlhller
laud, 22 Juli~ Een~'e' té' ve~d . 'heeft in en IDeJ. 0 ~nn!ll, me IJ. H, HUIS, Geo. RiebardlOll
Zalnland ~t grou " enngf _.._ en Btock ; JonJleJ). B. C. Tlul'can, Knltet, Copeland,

mundia, en N,,!en ZIJn ~.eer.o -dOll- OrtelI, G. RichardIOn, Vau Beck en Beck; Ilr.Or;z., bf~ ben~ ~~ ~ &chun ~e b@eren J. Gurd, J. Cupej~nd, Cox, J.
.. pu. J i:~ . ........:.d Cox, J. RobinllOn, O. F. Osborne, A. E'-&ob, T. Le,.,il,

gedood.DJll1TOD~ en , V'!..A.,!1Jd: ~~L-_ ~~ 1. A. Gralllt .. !". Oubit" p, Tobann.D, A. J. Y."l.
~"l""YO I ~., e---. flInRirOOlQ lIijn, L. E. 1_, Geor!re Epe, 1tim81 Kelly,

~, keert naar hml! en v~t oV(ft.} Hopkir,1 eD F. Baker. Geen bekende L,ameo "oor
I!chrilt.-Etshowe, ~ululand. 23 ~uliJ.-Zaturdag elder ..
morgen heeft UlIlbepU, m~di geheel onver- Tot het Enllelaehe nieaWl behoort lieU beriR't dat
1tacIJt aangevallen, en s konmgw magt ~~nJ H. Al. de Koningin bet"r wordt en on~er ander.n
verdreven. Cetywar' werd gedoc,l, en :mJDa al ... t meer jl'tDlÏlk ""frint te I'>open. zoo: w~1 in het
do opperboof~en die met hem ~ mundi -.nu:en. Boo,er. ale in het La,rerhuia ia de kweltie der
Onder hen kiD. Uaetekwaye, U~yo ~D Godito. aDDo.tia "an NieD'" Goinea ter Ip,aak l!ebl1lgt. H,q
B1ecb~. een em gedeelte van •.konmgs leger biNk toen ~at de ColleerniieYen Jn n"ttilll'! "nntX"-
was ti~d8lll den aanval te. Ul~ Na het ge- ti .. g ... n kwaad lAjlen, al gescbiedden lij ni~t op d ..
VeCIlt Ja U.ibepu O~ lOt Il.Jn spelonken gaan re"t'lmalilF~e wijle; maar IlOw ..1 Lord D.rby ala
\'t!r10tllleD. .Al ~~. 8J_gendolll van Cetywa)'O, de "eer Gladltone nrklll&rde dat de anntntie door
~aron~er wat ll:iJ mt Engeland had ~~gebragt, QlI8iI!nllAndi nipt door de Riik,,~njl .kon
18 v~d.. l!~wemlu, ~ayo ~ zoon, en worden jlolldgekeurd, lullend. Engeland Ier aleebts
?abu,amaDlIl DJn te ~wuu, skoruDgIJ ~, YOOD wak,¥, dat jl'een andere mogeoCJbdd het
m het ~ ~bieC;L ~ de hoofl;len m h.nd lIanhecbtte. Ook op de unhec'tinlt van
dat ~bied w~tig, die bij den konmg te de NieuwIl Hebriden eD andere Ii"*n tilau-
mundi wanm, IlJn gedood. den, waar de Rejrering 'AD Victori.. Voor il,

-- U de Rijker!lllferinll niet If"I'teld. In beidd Kolonien
.PI1n'E~URG, 26 !ux.u.-Een berigt heelt de I*elieein~ der Rijkal'eJleriQjl .r.roo&e Yer-

UIt mubi I gebied .. aan de .T.mu of .!fatal, ge- !.t(lordbeid lfawekt, en bedt de plutlleliJk~ Regering
~ 28 JuliJ, bevestigd het nleUWI van 'terIdaard d" Jij 18 niel al, finw b·schouwde. Uil
~yo'a D~rlaag en dood of gevangenne- de debatten ~n het Enlft'laehe Parlemeat o~r de
mmg op Vnjdag. Cetywayo, Manyaman en kan men afi,"den dat ala AlIIItraJië, eyen .. Canada,
UndabuJ[o waren _en toen men hen het laatst een BoDdatut ,ormde, men het toerd.r dil nijheid
zag. Groote aantallen vlugtelingen konien in de lOU laten OlD op eigen gelegenheid l1&li juwentiu
Reeerve. mubi il met sijn magt lAIm de ~- te doen. 1

sen. De alaating Wal! vreeeelijk. ~. opperboo!- I In Ierlanfl hel'lt de heer R ..aty, een bJliet "oor-
~, met .SêlI.:etew~yo er onder, DJn ~ood. .taoder der ultnderaebe partij, bij de hrkiesing
Bneven mt Ulundi, van 16 l.I., houden m dat "oor het graafschap Mon8gbao niet aleeht~ de lege
men vuren had gezien aan den biJt van de behaald, lDaar I8lf. me.-r .telllmen bekom~o dan de
broDDen der UmbulnwtUJa. Rivi~. :Men ~ooft OO1lI8fVlUIIY. en liberale kandiclAten PmeD, en hij
dat de kralen van UmgoJIUla m brand ZIjn ge- beef\: later op een opt!nberl'n lDlIaliijd sic~ in relu
stolr.en door de Umanyama.ne. Iereehe tullJitgelateo. In AmerikA IAtenl de Iel'lln

aich echter ~Ol mrker ho..lreD. 100 ale b.t. ODlaujll
DURBAN, 26 Jli'LIJ.-De tua.chenat.oomboot op een Yel'Jlad..rinII' te Nieaw York, door ,lIIIn 10_

A~ venr..Jr:t heden met den heer 8utcl.itre ala d.i .... d bijgewoond, de beer Sheridlln te k,DDen lfIIf
~ naar Kaapstad. dat meo Engeland milt alle middel.n lIIOe8t ~trijcl ..n

De oonferentie van zendelinaen van alle kerk- door de ",~taDa:hap 1&11 d. hand gedajuI. llel
J8Ilootachappen opent heden aJhler. Onder de te "'.te .... P wordt hier die der dyoamleterijl bedoeld.
bespreken onderwerpen zijn, onmatigheid aDder Hoofdreg1er PoJf'ridge, di. 'bij de Iereeh~ moord-
inboorlingen, verktX!P van vrouwen, de "'etseving prace_n hee I'8II'te_bt belrleed beeft, i'l eeD der
der .Regering en _dingen. 1IIm. die men in de lackt denkt .. laten 'tli.Jen.
De Wit_ gelooft niet het nieuws omtrent de De cholera bleef in ~ _neben, !maar in

nederlaag en den dood van Cetywayo. bet Boogerhuie w.rel onlaDga door Lorc1 &raDfille
-- te hnoen jle,JeYen dllt n..ar het oordIIII 't~ ~ir W.

PIETERMARITZBURG, 26 JULIJ.-De COrT8ll- Gull, eeu mail v.n groot ge.., iD g~kUlld",
pondent van de X.mu ol Natal in de Reeerve op bet tot lI'een epidemie in den W.... D ua del "oordt
~ 11 schrijvende, beveetigt de jonpte IOn komen. l
herijien ea geeft het getuigeni.t van eenieYl~ D. dood""'t "' ....Id "", d.en ~mow ftA Marl-
tooverdoktér, die seide dat hij Cetewayo op .;jn boroarb, een lDlIn 'taD lfII8IJ III.ta\énud ""nl maar
paard hielp toen de vij~ overal om (ben) Wal! en die tOiCh, onder A?cUren al. <?ndedolling "'D I~~rland.
~ Cetewayo van Dja paard. aag Bleepen. onur Co_rYatieYe &e,erillgln"Mn belallgtijlr deel
Wat van hem werd kon de JD&ll niet zeggen. <laar aan het beetuur hel'ft llenolDen. To' lijn 100111 bf'-
hij vlugtte om rijD eiJan leven te redden.' hoort de ht'hode Lord RamMph CbwehilL Een

De oorreepondent te 1II8Ddhla"'&na van hetulfde ande,. dood werd ,ez_cht: die-.an den Utuf ,an
blad, de alreeda gemelde feiten bev8ltiplde legt Chamburd, den pretend.nt du"Yooratanden Ya. het
.. Manyamane en Undabuko gene eerste uiliu.ter wetalf KOI.iDgICbap in Frankrija, die "'"Jd wt!rd
"11 deze opperhoofd der Uauto, warden ala gedood in lijn gewoon 't!rbl!~f ~ Frohed ..nr, ~~ ~e' ~!'
opgegeven, sijade lij bij Cetewayo in sijn kraal "ap .. lIIn geawelln liJn IngeW'lUlclen, IIJá elnelll nabIj
gew.- toen de njand er binnen kwam. Duisenden te IlJD.
var. mannen vrouwen en kinderen vlagten naar Onplalrkt'n worden er twee "rmeld: dat ran een
de &.erve. ' Een &eel' groot aantal vee werd door lebip dat in de Clyde nn ... ~llie'p en qmelOf'lt,
Ul!ibepn buit gemaakt Er U aeen berigt of lOOda' omatreeJr. honderd Ueden cJie enD wan.n, 'ter-
Oham bij den aan.val hielp of niet. De ~ ftD dronken, 1111 eelt erge bra.Dd ta Aken. H.t on~el'lOek
Cetewayoe magt ..... ftlnchrikkeJjk, woiéienae de naar bet on.eluk te SDndel'l.nd heeft tot een uit.
vlugtelingen meedopnloo. mijlen ver achtervolgd 'Praak: geleid, ~~ tol't!~te dll.t het UJI liet .I.m&en Yan

een deDf te wijten 11, maar clAt d. allilW onlle-
lrend il. ,

Wat Z. Afrika beueft bhjkt het dat m~Dlnaftr
&aDIeidiDIl' yan iell wa' Dr. Jon-o gell'gd JIal h.~
ben, de Tran.t •• Iech. dep.taae niet 'toor het eiode
no s.ptember ~erWlcht. Het beelt weder Iliet un
.,~eD oYer Z. A.frikaaDlClle pken on&hroke., me.,
~ b.* ""lHImfO ""0 het plu eener depotati. h .. f,
Sif M. Hieb-Beach aijn ..oomel om o.er d~ .uen
Jn CoDait4 GeD8r&11..1te"'D l0ll'etrokken. "f,er de
wen un Zalqland blijJli&men Dch ongeruet,te ma-
ken, eehoon d. heer E. AIIJley het 'toor •• lt '" ......
er «MIl ,root btolwur, .D AI. aehilI~n de lD",te
Zula,oppelboofden lieh iD de toelltandf!n doot Oety-
"'IYO'II terugkefr iD het lenn ~Jnoopetl. Het ~j. UWI
hier ftIJ de wed! onh&JIJen aal dill geen ge,.e en
geen "oor den heer A..hley--4ie toch reed •• ~,. be.
h,l" populair ie,-ëjao.der j!'1Io.ligen indr;k ""'_
kno De _.Ir ,aD BOIll1 ... door alderaan ro",ler
"oor het ParlI!IIIISf' wOJicleu Ilelattt; MIl d~n heer
Aahatelld Bartl8&t,dJ. lIUt Jae' lot "U Ma~ no.g
all hijhet 't.rloc>l'. 'ftN ,eaDtW'OClfd Al. 4. En.
INllclle R.eJ"'I'htK iett "CO, IaeID deed rij h~ d.tcht t. IDiluren.
dOf'D t64f !Hj "'frd opv.InnJfD;'6D cl"he.F
....It tell' nu, ... loodÏjrd oYer 11ft ai n
ftA ilIO Jlapocie.-. bij fhoeno, WM Wj ,.pjj JDiJj_ ..

I anp.iletea.

WETGEVENDE VERGADERING.

ARn de orde WIU de tweede le&ing no de Wet
np de StoelrellltrolDscbe Dorpsbeaturen, die door
den heer LaiDI!' werd "oorIlNteld, mei te saggen da,

MKDIICUII WET. hMr doel wu erfbouders tot.~il!~el'l voor de Dorye-
Dr. E"eritt stelde voor, dat nlUlr bet geYl"I.m ~"n, be.turen te makeo, 100 al8 II] dit lot de unDIIIlllDg

dit huil de tijcl daar is d"t de geuef.'skuDd1;le Wet: der W ..t op de Dor~besturen !l'ew_t waren.
dIlIer K .Ianie IUInmerkelijke "erbel~rl"1l &tohoeft, . De Kol. Sec:retans. Will! niet te.lfen de tweede le-
met betrekking tot het uitreiken VIIn licentien, het I 11II1l, .IIIRar 'lIrllde dUI dorpen die ooder de ~en"
'terhinderen ."'" onjl'elieentieerde prlLktljk, en bet woordll\e Wet .op . dOl Dorpebesturen stonden, hiet-
atrenjrer maken der wet op den verkoop \'8n yerjrÏlt onder lIlten als II] dit verla?llden.
enl. Sptt'ker trad in e,,'1 llLng betnog oYer de (rwak. De ,heer WID. Ayllft' 1"lds d",t ff .~l18I!Cheade erf.
!Ill",ri] die er in de koloni~ ultjl' ..oet~nd wordt. en h.)uder~ pn de and~~e bewonera strijd oyer de ~
de "eie onbeyoegde "ron wen dle ",Is verloekllodigen bestond, en dat hiJ met de erfbouden sy~paLll1-
praktiler"o. al. ook o"er bet g"l!II4k waarmede men l8~rde, dIlIIr delen de ~te aa~~raAk op het kietregt
licb de doodelijkste verlliften kilo IIIInlChaft'_n. ZiJnl hadden. Intl18l!Cb~n Wllde hiJ houden "an enlll1
inlien. WI. hdt hoog tijd dat de wet Yc!el'trenller met erfboudera gehIk stellen.
gemukt w~rd. 'l'weed1! .~uinJ( . had plllllts.i Oomité op Woenadag.

De heer R-id .aeeonieerd~. Iete o.er YIJno gllJg het BOl. uIteen.
De heer Slehel ~d6 dat Dr. Ev~ritt vaD "Il"nten

en tAQdmefn~n zameo l188proken had. V ~eJe~r '
.tonden "l!'enten_lthan8" expediteu..., "-met jlllDe..a.
hearen jlelijk. V,>orts ,eloofde hij dat m"n wel Wilt
wie in !<Jurop" mllar niet wie in Amtlrw lOogt pruti-
seeren, en dehiteerde hij eenige uijen .. redenerinll'en
oYer bet dok~el1l'f&k, welks b.!o.("nMT1I bem minder
tellen ainkings lZ;~bolpen hadd~n dan St. Jlle>he 01ÏA!.
Hij wilde hillr in de Kolnnie nid al te stre niC lIJD, eo
,eiaaIde met dllt gebrek IIlln stre'jlheid hier k"ud
deed. Hij wilde de IIUI k naar een Oomité laten ver.
wijlen.

De heer Fllll~r wllnschte den h '~r Siehel gehjk
met de onett!rffllijkb~id di~ hIj lich door lijn nuem~n
dolr 8t. JACObs olin .erwonAn bad. en W81 "oor ""n
Comité mite Dr. E'eritt er lid Yall werd. Werd er
gl'8n ComittS jl'lIkozen dan z 'u de lIl1Ak door de Re-
geriDg een "OU lil{ flAn de Gen8t'8knndill'8 C"mlDÏlI8ie
"e""el8n worden. Aan maatl'8Jl"lell tot b~perkiDIl
nn d6n verkOQp nn v~r,rif I='eloofde hiJ niet v8el,
schoon hij erk~de dat men se in flLtsoenliJke landen
hebben moet.

De beer Inille y(lnd de tp,~nwoordi4!'P Wet op
.erkoop Yan .erjrif stren, genae" mite er slechta de
hand aan wertt .l!'ehondeD, wat titane "olBtrpkt niet
ileeehi ..dde. V",n dit laatste gnl hij voorbeelden, en
hij Wilde dat IDeO de Wet op de ",-koop un 'ergif
naar bet model ,an een nieuwe EDlI'elaebe wijlijl'de.

!Je Kol. SeCretaris ried het ame Id..m"Dt omt'Ant
het Comité ub te oem,n, en herinnerd6 dM er vroe,
ger een Weteontwerp uYer de lllak..,., voor,cedragen,
mftir diL WIl door allerlei kibbelarij "eroOjr1!lukt.

Dr. E,eritt - niet tegen een Oomitd, maar hield
de &to.taaDde Wet voor nrouderd, eo acbtte
"erbetenng "ltibllllr nu bier 1I00veel meer
hettren "an all"l.,i Il00''' WlIrpn dlln vr08:er. VOOrtII
klaajrde hij o"or de lWl\re la!tl'D die men bij de
,ri_owe Btiludnfl'WetLt!n de jfenee.hperen will.. np •

- PJrTITtelf l8jrglln,oll IH'dt de ul}8n .ah den hlls, Sich ,I, die bl!
n. h~er du Pre .. had een petitie ..fta de KIlllpaebe ten d"t'le met tejl'eo-uijen beantwoordde. J<;na8tMnife

Oettlrale Spoor",pg MUllChappij i Dr. Eyeritt, ... n Wet np Vl'rkoop v"o wel'Jrif belette in Enge1llndft" Tarbï&ad, \en If.~te yan Hn yerbond mei den be ..l_t moorJen @Il uJfC1W()rden.
Vrijstaat; ~e heer LD*, een vao Beaqfort Wea, Comité aangenomen. Nam~n I.kr.
om gelijqtelling dM HiDllaDdeche taal en" protectie, PA.",ItTTJlIII ..
filii .. ~ Teaabolandlache .... elling; d. heer Vint-
oent. een '"" w,ldoof, &f>D jlUOlt. van belllÏD~n" !Je heer ~l1Ib a&.elde "oor een Comité lIaD ti! stalleD
.......iaderin' .. n b." _nta!. ~te ...... larieIeu, enz.; om de ~erlrinlf dt!f pa .... eUltD na te «UIl, char deu
d. beer Gdld!chmidt, ... YGJ CWl1riJliam om be. yerbeterJ~ behoefden. A._opnomen. ColBÏt~ nl

()IilaaClriYier; de hw, ~ Ult. den Proeure1ll'-Geaeraal, de heer8Q Wm.1ierllltll.... •• do A.7~ lt'lII8. FI'CIIt, ,en den "ooratel1er.

WOENSDAG, 2'> JULIJ 1883.

AVONDZITTING.

DE WJlDuw. BAlLIJl.

De heer oe Smidt l~iJe dllt het hem s~ om
teren Hn "oorstel el, dat van den heer Ir.in. te
moelen spreken, mll.lr hij lajl' .wb ,enooclaaalrl om
yoorlÏlrti.heid aao te raden. In nOIjl'.r tijd 'IOreo
nraoeJro YIn ~enlPlfden aard, en op even Q'C)ede
grpnden 'teuoend", afl!'ewel8n, fn stond men di': toe,
ww IOn men dan uitaebeiden P Hij baalde e.~e
.oorbeelden Un 't'&D andere ",eduwen, en eincijgde
mr.&licb tegen het "oorlttll te fer kll"!!Il.oe b.... lIaraje vond he' Yl'eemd dllt mel! i" de
p.k ,Diet Jele' laad op de jl'ecuigenie nn deD ~j..te. Generaal, eo daar m08lt men aan hechteD. liese
luid .lfCbte weioi,e jrevallen Il'en&emd ,an der,leljke
hatp, III die .. tonllen IIH!t hIt tejrell"'oordiR'e aieti g~
lijk. Er .... in dia ,efal niéta bijlOnden wat hetllllD
ander. onderaeheldde, eD .!I'plflker lIChtte hel on ~er-
11."eli,r om Mn gmarlijlr preeédent te- atellen.

IJe heu Frost "fee er op dat officieren der
sche Scherpechuuer8 nillftelo"'" waren nn h.,
welllond#, efl op ile ,rootere benr.ren die
eieren IlIu'den dan'ci"iele beambten. VoortIJ
bij de "heel buitenJle",one yerdiolneten ftIJ
Dailie, en .eide luucben sijn If.... l 811 dat van
W. Ourrie ,een ondereeheid te lieD.
Des" laatele ai.n .... ijn· w"rd b streden door

heer M~., en de Oomm. "AD Op. Werken aude
ua .. eie _nlke ul(en het Huil onwillig het
had afge.en, eD dat denlllU II'8t'n u:tllon,d"l'!jnjl'
op eien rea ..1 .ormde. Hi, hoopte dat meo
&ot' lfM'J hoofdelijke stemming lua laten
(Dtu 1&1 ik, lei de heer Irfine).
I)e hilt ThOl. Lo.", "and bft ".,rkeerd het

all lIeG ~",Iling VIn liefdad~hSld te •• dJcl1Iwlea,
en 'ried _u beer Inin. lijn "ooretel in &e
".. &cell door het Comi~ niet IOU "'Ord'D
nolDen.
D. heer I"ine aeide cIiIt aijri' plÏjrt hem

dien rPad u ,olgjsn, en bMcioJlde dat het gnal
Majoor stilie VAn meflr bijlOndereD urel Wil
.rofjf81'8 UeD waarin IDen pensioenen had
kenII. betoog jli,,1I' hij de lI'..htoele
.ieh lDaktonde .1, de Mioiátert niet

eD ~ij ,elt'gellbeid l0!8r
:&iii,., l8ide hij,

maar WII8 du r te~I.~!~:::~::bad hf'm al.tij4br tli.natan. Ook bet laatlte
Rel' •• nBl! .Ma'joor 0]1 het la,. lu

'ID hier &OCh

PKnnEI.

De heer Vlntceot bRd AAn petitie, 100 ver "'Ij
i1lOoren k.'nden, oyer de Wijnb.rgeche Meent. De
heêr Gllab een o.er de K"wie Spoor",elf. De
l1eer Fnller een uit de KIlAp!!tAd, t...gen ho, nieD"e
belllltlRR'pIRo. De heer Woed een van den Afri-
kaner BOnd uit ZijD dl8tnkt, over de Bollandaeae
t.aal. De " ..er VIDtc"nt een u.it Uniondale ell voor
de Ba8nto·w"t. De heer Wolod eeD andere "&II
hzogden B >Dd. De heer Iryine een ""n de Gaika',
in de Trlln~kPi, die jleen Flnl!'o's in hun baurt wil-
len. Zal ,edrukt ....ord.,,,. lie he ...r VlOteent een
len INnlte v,," een ondersoek in Tembuland. De
b ....r A. de Villiers een uit RieblllOnd telfell d.
Buuto-wet. De b6f'r De Smidt een "oor baecber-
",ende rf'gten. De hpnr MaMi. een o'ter echool .. -
kOD De heer A. de Vlllie" een uit FtIII8Jburg
over Goarernementanaun, I>e heer Spril!'lI' een uit
tTmtatA enl • tAn Irun'te nn den W~1lour Ongelob
Melr. De heer J)" Smldt een uit Clamwilliam, te-
jZl@nde BaanWoowet. lie heer Pr ;cwr eeu uit de
Paarl, tegen Dieuwe belutinil'en. He beer A. d.
Vilhere e~n Uit Rlcbtnnnd, o.er de Tembw.landaehe
kiw ... tie. He heer Hofm·rr I'8n Uit Griqneland,
Wesl, ten ,nnste VBO ~rotPctie. [Oe heer Noble
lijnt reeds Ill_t bet'1 dUidelijK, IJI&IIf de heet Kilpill
i. nog veel minder yerlitaanbllAr.]

ZULULAND.
TlUlISPOBTBliZOBGIBB.

De heer De Wet Itelde voor lakere petitiën
der . tranlport~~OI'lf8fll der Kaapstad. aan een
OomJt' &e Yi"")leD, 1jeetaande uit deD CoDllDi_ri.
van 9Peo'llare Werbo, de heeren Marlli., Reitr,
Du Pie.I. eU den 'OOfIItellp.r.-ZuDder dieelIIIie un-

JrrNNISGE'UWJ!lj", KMZ.

PlETBB.XA.UlUTZBUBG, 27 Jux.u.-De COl'-
<*oondent van de Time. of Natal, telegrafeert
hui de Beneden TupJa. " DrJm1amanu werd r-
dood in dt!J! wapn 1'an een haudelaazo. Uiabepu
valt un BOmbJa en Umanyama, Cetewayo',
eenten min:ieter aan, die met een magt in Umjo-
g&n811 dDtriJr:t it."

De ool'1'ellpOlldat ..an het&el.fde blad te 8tanger
telegraleen :-" BiMchop KcKensie, die pu van
Zululand ~men it, legt dat er geen. twij-
fel omtrent Cetewalo'S dood bestaat.

.John Dunn heft de Regering gemeld dat aD-
neutie nu do orde ftIl den dag moet sijD, daar
tllldera U eibepu een bedreiging voor de kolonie
ho lijn.

geDOmen.
Het JIllpier ",u leeg, en "ó6r half elf ging men uit.

eeD.
Onder d~ kt!nnillllefln;ren Will er een ""n 'nr

A.tberttone oTllr landlCh~bki"lI' ..n ill" de J<:A!gelaehe
r<erk, in Y~rband met de Zwd Afnkaanacbe
Kerk-kwesti ...

De heer Upington zal bij de Baanto-wet flen lIIii-Irt! trachten te voegen, te kenn8n gennde det tt.
1\lolonie nn Ille 'erantwoordelitkheid omtrlIIIt &.
,.toland be,riJd lOU moeten wordeo.

De beer RobiuoD gal een ophl!lderiDg" "&II
hi-t'fen hij bij een 'tOrige gelllifeDheid o"er' lID
I. D. B. saak ,eleg;! had, en 'retbaalde wat er 1D8&
z.kerell Nixon .ebeard wu, ""n wien de heer W alf
htt rijne had ~Pgd.

Het OJmité Generaal oYer de BerrootiDA' weN op
.00meI YIn den Kol. Seer... 1tÏtgeICelCI lot
YVoenadag •

1

DONDERDA.G, 26 JULIJ.'

-== - ,
- V66r lijD \tenrek Daar Earo)ll nalll d. A meri-

~"'n.cb. llpoonrrglrooi.,. Vanderbilt een IDmioen
dull",. aj, de natiolNlle bulr te Ne". Yo",. op de
' .... JC .... _ aiJ.lMl' "Mud_, .. , !lij ~& .1 dal
jC,,111 doen "'iut .. , IlD'WOOrdde hij, Dear de a.,..u
m..ltft, dat .... ia ~pa-9"'OOII wa OlD IlIOij .. te
'''"JI. '



OOIllft ."III4AL alIvToWI'I'.
Na a.:\'Ood_Of ..... Ip 1&~,wlWOn~.r '

MIl d.ptohe,.nll ~laeJI' :BrU.d Of~ h~t hef~tf'l
na deo ."tde iD JJualol .. d, ,nnll' men ill O'"l1itá
~o,.r ,de BuutOw.t. Art. 1 jling n aOll!lcr
cHIc_e door. op Art '2, o, ..r de bijJl'II1l&dMf
de Koloou. &e In.ren, bael ,oorllftll de Kol. Secre-
t.ariI "n Alaeoeletlleot da' deo .orm betrof en, er
d~iog, 80 d__tlta de beer HoUand een waat!bij
.ne ~.rmeldiDfl'.'ID de in.oerr.;teo werd w.gnla.
t~1 en eeo fOlD \'An ~20,OUO ol lDinder ala K"lo·
niale bijd,.. werd .oorgelteld, wat dan Art. 810u
laten •• "allen. Dit lOU, aijn. inaieoe, de Wet ,»Or
de Kolonie ~.lijker _ken dAn hellfeen: er
thaJla werd .oól'lrtlteld. De "'1ft. 1001 lOU dao
~tIIl d. Rijb~rillJl' en de KoloniAle ~1Je-
nIlA' !DoeteDultj!'8IDllakt warden. .
Na teil woordenwiaelinll' tU8lCbenden beer

eli dea Oom. \'An op. WerbIl O'fer bet gedl'lljt
Re,erin«, al. welker hAndlanger men meende dat de
ft_ Holland optrad, eo waarbij de Oom. ..n Op.
Werken Hide dal de Regeriog .ich tejreo diene
•oorwtellliet .,.flette, d.. r hij geloofde dat Lord
Dully er niet tegeo lOU hebbton, I~ids d" besr Hof-
mep clat bet lesr dllideli/'lI; w.. d... het Bllie niet
un de Wilt wilde wo a ~ lij er atond" 8Il dAt hij
all .. noudigste manier 0111TAO de _k Rf te kOlllen,
fOOfItelde het «ebeel~ art. 2 te ecbrapp"n. Hij sprak
daarbij,tegen hdtgeeO door den hooerlrrine o,er lijn
aehattillfi un h~t ,erbtuik VAD vreemde wlIFen in
BuutoJand 1I'''I..gJ "AI, eli trad in lliel1"~ ""rek ..
Dillj!'~Do'~r dd vl'rde-liOjl':d"r in'fo,·rrellt ..n tuueb.1l
de 'fIl'IChillende IIfd~elinjlen der b"yolkin)l die hllftr
invoer door de Koloniale hll1'8nl kreg"n, \rln .Rekt.
dat ni..t 'fer TMD£60,000 I' iaarll _an in.oerre,ctrn
op Il'oederen bet8ald werd in B:IIIlt.oIRndvel bruikt,

De ,ooraitter (<le be~r StillAot) reide dat meD
wel kg en bet Artikel stemm.", m8ar f{»6n,oorstel
tot. scb"'ppiDjl doen kon.

De beer Upinlltlln gAf zijn 'ferbAlinll te kennen
dAt men den heer Wilmao 8chter de bank geacboYen
en den heer Bolland, ten Ilnolge YaD een CAUCUS,

in sijn plaata guet had, en noe;r w.. r de £20,000
.oor betaald DODeSt.wordeD. Dil Rt!gering-1II(lf'8~,
lijN inlien", did YTIIAjI;hPantwvordl'n, b.v, dror te
St!jlgeD of er al dan niet een )).,let.tiDgin bet land
~u gehouden WOrd!D. Men kon tocb lijn geld
niet, ,oor Dieta uitge'fen. Niet de heer Holland
maar de Rag~rillif mo'et een opheldering TRnhet
nieuwe 'DOrste! jr8ven. G ,"rn' lOUhij nel meer
dan '£20,000 get en, ala bij maar wiat "!\ar men het
geld ,oor h.bben wilde, en bij had r"lIt dit te "eten.

Vr. Atheratone bestreed de red-nering ,"n den
heer Hofllltyr al8 onloáiseb en onredelijk, mMr lijn
beetrijdiD!l "ae niet heal duidelijk. Il ij 'f,~,ll\lU'd"
dat hij eo lij" IImbtllennoten did 'foor d.;·Wet
Btemden, sich meer !lelijk bleven dan de b~H Uping-
ton. V 00",1 nIl de r..de 'flin den heer Sprigi!', die
o.-eral efl'~kt zou lilAken, Will!het hem ODlII\D)!enaalll
niet met zijn panij te stemÓlI!D,mftar hij Zuil bet doen
omdat bet heil der Kolonie dit lleboo~.

De heer Hofmeyr seide dat men hut AAnbod",ii
Lord :Der'J,.:nelllen of nr"erpen moest, mallr er Diet
11110 knoeijen. Dat,. ae hetgeen hij verlanjld had.

De Proe. Generui lei de dar, wo Alabet "rtikel
Ilf't;teld WAl, men het (l~ld niet geveil zou ala de
ltijkarejrerilljl Baelltoland niet bestuurde. De Rijk.-
r.ilerinjr bad, op versoek der Koloniale, sieh bereid
nrklaard om baar van een IMt te ontheffen, en lOU
I118nhier niet voor betalen ? Nu bet Hui. door lijn
'forige stemOlinIl verklaArd bad Basutolsnd ni~t te
kunnen besturan, IIOUhet sich oie t gelijk blijven 1\18
het dil £20,000 niet toestond. Genoemde 80m stond,
nIllIr de btoatll berl'k~ninjlen, m.t de invoerregten
,oor Besutoland nij w..IIl ..lij!!.

De heer lJe Wet gaf een opheldering 'fan zekere
redenerinllen di .. in der lijd IJr. Atb"ratone, in zake
Basutolaud, 'flin deo weil hadd.!n lI'ebl"ll!'t. -

De heer Rhodes geloofde dAt in de" boesemder
Oppoeitie 'fRn 91'rleden jaar tw ..e partijen, met het
oog op Baautolar:d, bestaan hadden, en sprIIk teji:en
de bIIrekeniDgen nn d~n beer Hofmfyr, "ur bij
over oordeeien .koo ala lid der Baauto-Commiseie,
1I00weiIll. t.,en eijf.ra no~ger door den beer Sprill'g
ftaDjl'ebaaJd. Onse schuld bddroell' thana bijna twe~
derde UD het 'ferm~en 'der Kolonie, en dit WAaeen
r.den 0111zoo spoedig mogelijk VRnBeautoland sf te
r"ken.

De heer l19ioe beschuldigde den heer H(lfmeyr
it, 'fan oneerlijkheid in lijn schermen met cijfers, (wat
""" de beer Holm.,.r oatkende), -n ried het Hui. lIiet

Il~ar hem te llli.~ren. D~. beer HofmE',.r jlftt.op
meuw een vprklftrlng 'fIlDliJD belekeDinj!:~n,sonder
deo heer Irvine te be'redigeD, en seide daarbij dat
ilia men ~ belwAren uit den WPIlwilde ruimen die
StellAIand d'en h.aaJl8Cben handel berokkende, hij
hiervoor lOUlijn.

De beer JOllbert .. ide dd bij niet inlig hoe hij
,oor de Wet kon stemmen, zoo bij Althans Diet te
wet"n kreeg w.t de Rijkartogering in Besatoland
dacbt te doen. Uit Lord Derby', guej!:den bleek
.l~hta dllt de Rij1we,ering er een Reeident, sonder
k!?JjlIImllj:t'.:Z01lp1aateeD,en dallr hllrl men uiets ean.
Hl] stelde Zl]Dtoe'08nelllan het utikel 'OOT, wurill
bepaald werd dat de Rijkerellering de middelen lOU
,erachafl'dn om HlIlIutolaod in orde te houde .. , an
leide dat de lAkeDer niet jroad souden ,",an als men
er geeo .Briltch leger onderhield, Andere toevoeg-
eelen die bij wilde alorgen op het opvangea 'flin
miedlIdige"" bet loeken nMr.. geroofd Vfe, en het
verbod .. 0 hand,,1 in WApenenen krijgroehot'ften.

De Proe. Oeneraal noeg WlIAJ'OIIIde heer Joubert
niet liner te kennen Klif hoe groot en van welken
IUlfd bet .Britache leger in BaautOlaDd zou zijn. Ten
deele waren de toe voegaela TaO den beer J oabert on.
noodijl, ten deela van dien aard dat die Reflerinll
de Wet' loa 'ferwel'pfln ala lij er bij kWlllllen. De
Rijk8ft!K8ring IIOU.. n lelf het land 100goed btoatureo
ale lij konde.

Dil heer Hofme~ 1011liner dat artikel 'ferwerpen
cian het oaar deo lID 'flD den heer Joubert wij.igen,
maar betoogde dat de toevoejrS8le 'An dien beer wel
d8jrelijk .teek bielden, en dat vóór de onrnllme VIIn
Baeluoland door de KoloDlll!e Re..ering er allerlei
oo~naalllheden "aren w!\ar de RijkerBjreriDgniets
IWI deed. De beer Leonard ontkende dit, maar de
heer Hofmeyr hield iDet bij stuk.' -

De heer Siebel 'fond alt bane éér\ der toe,oeg-
Ill, onnoodijl, maaT de blier Upington nalll bet
tegen den Proeureur·G.Deraa! voor den heer JOII'
bert op, eo gaf een 8Ch~ta nn hetgePn er j!'"beu.
Na lOU ale de Baauto'. ne stAlen eDel"slechte ee~
Reeident was 0111er nllar te kijken. Tegen lulka
gebeurlijkbeden wilde de beer Joubert door lijn
toe'oepl o",r geetolen vee waken. Daebt mlln
da' bet genoeg wae al. de Hritllche vlAg in Ba.
IOtoland , ..beec:ben we, d 1 l\hn hRd genoeg voor-
beelden geaien dat dolBritllcbe Regering baar plill't
nie,t deed, eli men moee~ er voor IIOrgendat meo
hier ge"n nieuwe ZIljl.

De Proc:ureur.Geoerall! her baalde dat ala de
Brittche .Rejl'ering Uuutoland njtlt bestllurde meo
he' niet betalen 1011, en dat ala lij het land
niet bestaurde zij bet land lOU ,erlaten. Het toe.
voegsel lOU toch· niete btoteehnen ala de Britaehe
Rejrsring er aieb niet aan bield. Maar erkenneode
dat de Britaebe Reaident in de TranS'fAaI niel8
gedaan had, zeide bij dIU DIen niet kon aanoemtMl
dat be.' .. en 100 in Basatoland zou gAAn; m~l\r
WY dIt wel het g8'fl\l, dan I',U men de ))"talioll'
der '£20,000 'foortaan kunnen wei;reren. Wilt de beet
Joubert wilde, waa ten .48ele nn dien aard dat
pen Regerinjl er zieb "AO 1011onderwerpeD.

De heer HollaDd 100idedllt het bestuur 'AD Ba•
.. toland altf'jd ve~1 Jl~ld 'ferll!onden had, en dat
men daar, ~oor middel ""0 de Wet en de daarin
'1I11II.ld. betaliog, eeD eind aaD wilde mAken. En-
geland voor te aebrijfeo hoe het handelen moeet
dat leell voor een Kolooie al, de.. , nerjr&ll8oaar:
Hij had er 'iotUllCbeo lIi"l tegen Dill eenige woo,.
den, ill lijn alllelidemellt te aebrij'fen waarin g&-
• iI'JJd wvd du het geld 1011 gege'f8n worden faQ!'
behoorlijk heetlIIIr d. land••

IJe beer Joubert leide floelZ'er .amomen te heb-
beo dat Engeland, ala het in Buutol~nd baas werd
.r een Aanaielliij.ke Naturellenlllall't lOUwapenen'
eo daar __ hij bang fOOr. . '

De beer SPfÏA' Wet's er op dat de RijksregeTing,
,oJre1l8 den aanhet der We" al..chte II IOrgen~ loU
toor het _tuur 'fil" Buátolaod, en dAt Lord
D8I'r verklaard bad de Baauto'a lich lehen te laten'Q; Dauomtren& beboorde .de Oomm. ,ao

" . .w"k'dl .het sijoe te leggen. Wae LorJ Derby
,~ 'DOr bet BIIall10 .~Ifbt.ltuur door hem
~, Man wu, 100 ale de Proc. Generaal .elf
lU'I'd laad, belill een o.. reenkomlt met de Rijk ..
nPriIqr, te &rejfen, ..ar dan moftlt Oleo, JlI'ftij iD

~ die o,ereen1lo1D1t ujodf', weten wal tij eijfelllijlc io,.
hlelcl P Pijn oDdV'flnd.injl Tan de Buuto'e WAldAt Bet'j _,• _,,_' br .t_ J.._'" weinige wal er
ID .. e. 1811 o_r ,raren te engeo lon_r ......waag d' CO • ~ G -_ •• ~geh.lnd.!lcftdear" 'WIpIIYID. ' , ~er ID IIIlh: enenlal ~

De eo...... YID 0-..1.. ....W.ken laide CIal leta gepraat wera daD oyer .
.. KOlGDie -__ W~b-;d- h4d in .. Il*. .PJoefor in oad.~ OYeree....... ming
....... • .11 &all d.eRijklregerillg wilde ~ CIeD @"IDder W e~ wijde ~teD breore.,)lala.......... De ao,oóo wwlen eeDYCMlllirhe- Kol. 8~taris nrdedJgd....... De
...... Ga cia &itlelae R8gerill1f tepa ftl'fin.. te her~Ba .. a-a,po1tllerd, eo ~.t~_baa,lIlj1j,"lf
~IIUIJ!I J ea wi. iD de Wel wilie... er &ea op MllUldajr jpIt&ld. lJe
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De OndergeteE!ke~de koopt Struisvederen en ,'be-
taalt' de VOLLE waarde, ", . .

E. G. ASPELtNC.
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No. 5, St. George~traat, bi,
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J. FLO"B~;'&~'-ZON:£N,
Hebben nu voorhande~ en''''pevelen<aan -de '~'lGlgende

ARTlK~L.~~ TEG~N' nR ·tjil~~'I'I~-PIlIJZUN :
s'rAAF.. en BOS-IfZER

ZINKPLATEN EN GALVAlNlSCHt!
Patente ABS", voor ~~rle~ e~ _W~~".

OOK VEREN VOOR KARREN' EN WAGE·NS.
SMI DSKOL EN, BL'!! SB!L& EN,' Á!AM: BE I'LVEN EN 801fióJ:~EN.

VERF EN VLI[Ij VÁN ALLERlEI: BoiiRTEN; ():ditrfóuW iihi(jjJtkN'I
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SCHROEVEN lEM' 'BOOTEN.
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N.B.-p_~~waliteit v_a,~el.kArtikel
wordt gewaarborgd.

D. I"S'A AC S :;& ,CO.,
88,90 EN 92LANGEMARKTSTJ{AAT.
STRU I.'SV·EDE~REN'

- ,! : .' ' •

FREDERIOK N. SALAMAN
i . , : ' ,

KOOPER VAN STRUISVEDEREN
Is gereed de Hoqgste Marktprijzen te geven voor

-alle Soqrten van Struisvede;ren.
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BO.E R~EN.~l

l i:, Jl. M. .OSS~'_~~&;',CO.
-'" B~lEDE N N U I T E 1(0 b p A~AN :'
Ransóme'. Ploegen, Enkele, Ullbbel~ Dr.iIr'é~·Vie"oor.
Batl8Ome's 342 Ploegen, met Balken "D Wielen.
BaDao ... 8,4.3 Ploegen. ' .
Howard'. Ebble, Dubbele, Drie· en lvae"oor Ploegen.
AmerikMoaohoa Ploagu, NOL 19, 20J 21t.'22, '!S,'25, 26.
Amen"kaanaobe Beuel Ploepn, O.oq. BJ.,!. ~; .,' . ,
R. M. ROSS & 00'. Yerbeterde.~bttele ~,,~~obë Mo&gen, iIi8t treifbooulen
R. :M. ROSS & Co'. Patente W)JDg. fi~éo-&arken .
Howard'.£ÏI·_' Eggen, '001' ,Ligk~ eD ZW&l'8n Grond.

, ,So~ ea toebehoo~n ..oor al de ~eDltaande.
R. II. R088 • 00'. ~ van iL.'.Ddbft"gerelHblchap,-T~ eD&.

,. dagelijkl 0,. iïflfimae ~e~., '~r
, R. M. BOSS 00." KUi'S'I'..w.
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. ~,OOOl; Fondsen
V-ëruezen a.lreeds

van alle soonen dagelijks tegell..
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