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lt( UTS STA T ION.
Zij lijD iQ uitmuDtellde oonditie, en word_

met sorg opgebragt. . ,
P. G. llARAl8.DE Curatol' in ~,oven~'melden Insolventen Boedel zal per Publieke V

V k Plek 1 Paarl, 9 Aug. 1888.. ;~~ ~Prn op .e. ze ve, , J. 8. IUBA UI " 00., APlLAOBU.

O)rWOeDSdag,129 Aug. ~., ',..# _
TEN 11 URE 's'VOORMIDDAGS. ~~":-1...tt:L.. . '~_. ;

1. ZEKERE PLAATS "RIETFONTEIN," aliasBASTERSBERG,L ~Gedresseerde Ezels, van' '
omtrent 4 UUR RIJDENS VAN SUTHERLAND, in de Afdeelf;.g 4 tot 6 jaar .
ERBURG, Groot over de 10,000 Morgen, tezamen met de daar-opst4n- 15 Tre"kpaarden.

, ..G~~~E GOEDEREN :-Schaperi, Bokken, Paarden, Ploegen en in. OPuï!'D!d? A!!.B~~.!~
~r BoerdenJgeree~schap. ; '. . 1 Z aIleQ in Spanllen aredreaeerd, pUbli"k

. BON'Q'S ZAL GEGEVEN WORDEN. ! ;;;;r;;f:t:",!,.:.oo;..~!U~~A;!!
TraDSport.

W.E. WILSON.
Paarl, 11 Aug. 1883.
J. S. lIARAIS & Co., Af&lagers.

D. J. DE WET,

Eenig Curator.
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A.arda:ppelm,pr. IN.' ...:. l' 1
Boolléll', per 8 hL... , .~CJ _ 1 IQ
&ter, ffl lIL ' 0 1 9,,,;,,0 1Beet.,.,_ ... 0 U'i':'- 0 0
III.oem&ool, . "", 0 0" J " 0, 0
Ei~ per 100 "L. 0 lj ' _ 0 18
B~perltu 0 t 0-0 '2
Bn.rt.pr. lOt. Hl. 0, 11_ 0 8
.Kool, per ,.tuk' ••• " 0 lt- 0 0
Li1llOllle1l,.pu 100... 0 1$ 0 - ij G.
Nart jee, per lOO, ••• 0 8 0 - 0. 3
Pacauu, )1ft ~ be. ••• 0 9 6 - 0 I~
POIllJ'Ollnell,per Qllk 0 0 2t- 0 0
RQén per bOt. 0 0. lt- 0 0.
Laijaen. 0 0 1 - 0 0
UijeD, ... "• 0. .8 6..;.. 0 10, ij
\Von.len, per.l.oe ... 0. 0. lt- 0 0 lt

Zanrd~, 11 AIl«IM~ 12 Waplll.a 36 K.~reD.muw. 1Uu.~. ,
t
I

Pun 11 '" 18 ~ 1888. i
A"rd"ppeJen, per 3b.. ' 0 9 0 _ 0 18 0
Ree"perboe 0 0 2-0 q 2i
lIo&e7,_per III. C. 1 8 _ 0 la 0
BloeaaJrool, per .&uk 0 0 ,_ 0 0. 7 '
Jhoore Penihn. •• 0,0, 8 _ 0 ~ 3
Jilijerea, per)OO... 0 HJ 0 _ 0 IS, 0
Gaa,.., pet 100.. 0 0 6, _ 0 2 8
GaDIID, per ,tu... ..." IS 0 _ U 61 8,
H'leDdert, f't'r .Lul- ... 0 1 6 _ 0 2· 9
KooI, peret'" 0. 0 1 _ 0. 0. ~
Knolkool,)IIt,..... 0 0' It- 0 0 li
gAlkoeo(q) JlI'llltuk 0 12 0 _ 0. UI 3
KropelA . ... 0. 0 oj- 0 0. of
Klappe", 0 0 2 _ 0 0. 2t
Limoenl!n, per 100 0. S ,_ 0 8 5
Okkemoten, 0 0 4i- 0 0 41
Pnta&cu, per 3 IMI... . . 0. 8 0 _ () ~ 6
~perboe... 046-080
Polllpoenen, ... 0 '0 6 - 0 0 9P"'--Ii '--v_..... t, f:.- '" 0 0 2 - 0 0 :2!
SHapeD,per ... 0 0 Oj- 0 U Il
l'!.:lrfarllent, 0 11 6 _ 0 12 10
Ijlt., 0. 1 0 _ 0 10 lo

Wort8lell. per bo. 0 0 1 _ 0 0 ill
Zuarlimoenea, 0 2 8 - 0 8 ~O

SNEEUW EN KOUDE.

QUEENSTOWN, 11 AUG.-Het weder was
gedurende de laatste dagen bitter koud. Br zijn
Tencheidene aneeuwbuijen gevallen en er WIM
weder een JteTige Tal. ftn meeuw, heden lDOtg8Jl.
Het echijnt tot regen te sallen OTergaan ~t
hier aeer noodig is.
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1U1'B.UU. 111. 1iAl'JLj.BL. ,

Adv. Leonard 'foor IIpp1ikallt eD M'f. UpiOjZtoD
Toor reapondwt.

Dit wu een aaDroek van R~mood Balt1, ClIl'II1&or
in den ineolTenleo boedd 1'1UI Philip &phael, om
het, tcluappen nn eeD ecbaldba .. ijl door mej.
Raphael io den ~el iblf6di~nd. Rapbael wu een
wiokelier te OudlshoorD eD hlld op den OdIlD Angas-:
tDl 1881 lekere Obarlotte Bart met hawelijknoor-
wflArden 1l8trouwd, in welke fOOrWllarden werd '''r~
m ..ld dal Obllliotte £300 I>..llIt en aan baar mao .£200
geleend had. lo Janu"tij 1882 giDg Raphael iO'bl-
1'.Já en lija TrOUWdiende toeD in den lIoed.l eeD
aahald'forderiag ~oor £Ó06 in, en aieebte preteren~e
er 'OO~. Het 'fellOfk wu nu om de '!'ordering life-
ecbl'llpt te bebben, omdat het niet bewenD, wu dat
het jZ'eld baar ecbuldiJr wu, ot indien hllt Hol dacht
dat dit wel bet genl W1I8 de. IChnld'forderiog con-
current iD p1ut. van p'.'erent te maken.

Het bleek dat de twee Rap,bael8 die de eeDige per.
IODeDW&reDdie licbt OYer de lAak kondHl '.",preiden,
in Engeland war.n, en ad,. I.eonard bewMl'de 011 .dan tUn &dakttur.
dat dur er geen Iletaigenis WftSmen Yeronde",tellen
móest dat de opbreng.t YaO het buimlad clAt ,66r het 'l\Iijnheer,-Met ,erwondering lu
illlOl~elJtechap WIl8 verkocht aan reepandeote wall uwe lIitllue vlln Duoderdall den
o,erhandigd. teekend " Een Lid der Kerk vlln
. Op eeD 'flUI!' un bet Hol stemden de ad,okaten er VerguIl mij eenige opmerk i
iD toe daL de schuldford<!rini!' tot .£200 ZJU worden ~~lveo te maken. Denkt" Een '!
verm!~derd eo eoncurrent in pI&IIls YaO preferent IJverendtl. voor onse HolJandSC~8 , LED EN die hunne winsten tot eene
lOU IlJO, en dit wer,j du! gelut. De kosten uit den eenkomstig da Iter van He~ die oos Kontante .Uitbetaling· jemaakt
boedel te komen. / " Gaat dsn henen, onderwijst alle dwi h b

DE KONlSGL'" ~'8. WOOD.' I bet onse Hullandseh 8pr~keod~ willen hebben, of gebezig 'W en ' e, •
Ad •. Upington 'foor appelllint en ad •. looe8 voor doen, Rla Il3dlll. de predlk~.nt I ,,' hen tot de permanente Verrninderi.ng

de Kroon.' ': behoefttlD vooUlen heett, ZIJ~ tot ~io,gJn!van toekoms. tige J;, aarlitksc~, P.remz.enDit wu ee~ IlPpél nn het Speciah- Hot te Kimber- denken, om ook de schApen dIe, u
ley waar appellant Wl\.~schuldig b:J'fOnden MD hat kadde behcoren te trachten tot brengeb P door hen 'betaalbaar, wordt mits deze
o,~rtreden 'flin artikel 3 van de W 6t op den ol EeD Lid" zal .toch wel met d~e:~ ~rverzocht $chriftelijk aanzoek te doen
DiRmllDiliDdel, door land er daartoe Ifelic~ntit!erd II- rele VROon le kl;lDe dorpen de wI')le voor den I!den October aahst.'lijD 'lID den trap Sixpence een ruwen diamant g en moeten nil dit! w.~nscb6n .' w
kocbt te behben, en gevoenisd werd tot leYeo jann del tAIll, ver8token.bllJv6n ,.aD , O~~~I¥t, Alle Winsten niet ala bovengemeld
dwargarbeid. en gML de legelll:!n van Lid ver., dat hIJ IIJ:De d .ltd 0 t'

Uit het geluigenit ,oor de Kroon bleek dat de ~ngelache ~~oedere en luster8 de krw,mt!le DIet gaot opgeëischt zullen na en ~ en c Q_
"tll!p "aan appellllnt een diamant bad verkocbt voor die er fan IlJne tIltel vRllel! 1 ,:.. .. ber aanst., gevoegd worden bij hunne
£8 eD den ,algenden dRg bl't geld 100 krijgen. Toen Hopende, h,;er Redll~teur, 11 voor. ctit ..mlJn schl"1J' li ál Bel d BiJ·v_oeginge:n
bij echter den volgendtln dal!' bij appellllnt kwaw I veil een plaatsje sult vindeu, Doem Ik :mlJ : pOISBen,.. a .. eg e
had deze Ion.' geroken en weilrerde Sixpence het geld/, ERN' HOLLANDHR KN LID DEa HOLz..iIDSCHI Gan. slechts bij overlijden. betaalb,aar,
t~ geven en Joog bem WSll. Otschoon app~lIant en l!'OB¥8BRDR KERK. : Houders van polissen "Kontante
diens p.lek doorsocht werden w~rd gsen dlamaot ge- ROOMSCHE SCHOL1<'iT, IU' b L_l': " ft" V .
ronden. """I'. -. lt euuIQg 0 permanen e ertnin-
De Hoofdregt.!r, sonder adv .. Iunes te hoeren, A an, ~en R~dllkteur van de "~~i~ AJfikaan'" dering van premie" eischende, gelie.

ZBh!O dat de.geb« I~&allk _n kweetIe 'Iln, ge.loulwaar- MIJnheer,-Onder de bescbllJUugsnanteD voor de h' B d hunner
digbeid WBII. H~t lager Hof hAd dil Il~tuljlen voor RIIIl~t.«and" Syunde komt er een voor 'fAn den predi. ven et nommer en e ~g ..
de Kroon geloold en hij zl4l niet hoe dit H ..t de uit- kant Villi ZWllrtlRDd o'er Ruomscb~ *hulsn. AI1,'S polissen op te geven, en moeten duide-
.pr~~k .kon "e!Dieti!!,~I1, n~t WilS ~ew altijd on- bet niet Di~uw, toch rerheuzt het m~j ~Rt de I18Jl' lïk m Id n "Kontante Uitbetaling i"
plelJle~lg delll .ooDluen ~ebek~chl1j1eD, w~~t het dacht der Sjuode we"r op d-se gewl$'tlge zRak ~ij' ) c- e ~ . , P ."
"trllppln~""8telael werd ulIgeb.r'Hd op El4!nwijle di» ,~stiild wordt. ~, of. Vermindering van remle. '
t~t erDstJlle ,,~folgeD kon leiden. Geen g~ld of Hebb-n ds Rvornschs schellen no ireeds sooveel Om Leden in staat te stellen een
dlAmllnt en WII3In dele laak I!'tlyonden, IBnllr dIlIIf het ~ttrek onder onze AlrikR8Dscbe bev"king; Wilt s!!1 .' h L _!

lager Hut geloold hRd dAt de getuillen Vlhll dtl K roon h~t dan zija al8 did scholen ook 1I0lT"ndscb h~gili. Iberekenmg te maken van, , et ue-
de wRI\f~eid bll~d~n gl'8j)l'oken kou dit Hol de uit· lJen td onderwijzen; het buiB HollaDdieh, en d~nrtde drag onder de drie verschillende hoof..
IJlInIlk DIet YernJeugtm. 8taAn hun de knnpste J1ri~ster8 en nopn6n uit Hol- d' ,hId ' .b Id •

Re,!'ter Dwy ..r mlllLkte ook aanmerking "v~r d~ on· Illn f ten dienste. Dilt gevRar dre~t weten dil den, wor t et vo gen e voor ee , op
geloolWll&ldigheid ,an" traps" die betaald werden B1Jedm het wl'l P ;' , I een polis van £500 zonder vroegere
om andereo in deD VIII te lall'D loopen, mllar stemde Men z"!'ge toch voorIlI dat aan de: bageerte der b'" dd' 'r'. ;
Yerder oYeree.n me~ den Hooldregter. gemeeDteleden, om weer Hollandsch, v91dalln wordt, 1:Jvoegmgen, ou er om veer, 19 ~u.ren. De Standaards zijn vIn Hoek. en T-IJter ..olgens een gebeel DieDw principe f(omaakt. D"Stan<{olar,1

RegterSmlth, die '!ln hetzpltde gevo~len n als de en kowe tocb ~ellmaal terug vaD dIU ongelukkig gegeven :- ' i. puntig un éen kant ~n wordt tWBB ooet in tim grond gedre,en, .()<)dat cluclve zeer ... t .taot. In pl. tt.
IIndere regte", W8S, zelde dat het "tl1\pplPg ·stels,1 ?eDkbeeld, dat een ot twee. ~urtje8 per! '!Veek .}l8noeg Polis £500 Winsten 8 per dat er een ron<l gat iD bet IJler g(,llageu is en het IJ zerclraad daardoor gt'tr.nkkeQ wo,dt, wa ..rdoor e~ Ye,.1
wat beferkt behoorde te wor~en eo dat meD geeD 18voor de woedertMI, terWijl al de OVtlil'IJ!''' IlJ1 Bau '. . werk en 'erscheideDe h.nden vereiticht worden om dell Standaar~ reJt op te hauden, it h.t gat er do~rgo'
"tlllp mOe8t toest&llD een dIamant ,wag te makeD eeD vreemde taal beetet!d wordt. Ona ~olk wil h6~ cent, voor dne Jaren, alagen als el'D apieet, looala uit de tel:keuinl( blijkt, zood.t de Str~nlr of dei Or •• d eellvalldi" b.t:boeft ~fg ...
zonder er geld ,oor terug te brengeD. aoders, ~preekt Iqlka !D honder~en smefksc~ri'ten bij indien, bij overlijden ",oodeo tI! worden Iot de lengt-, tlie men op bet tprrein Doodig he.ft. wallrna dele op lijn plaat8 gel&i(d en

PEnna 'fAN F. J. DORHRR. de re~eflDg Uit en pIelt er 'foor II! de Pllblieke peri' b lb £40 0 .anll ..lrokken wordt. Wannellr nil de draad lloed ge'pannf!O i•• wordt hij <lp tijn plaah gellollJen dooi' een
en op bijna elke verlfaderiog VllflBood tJit, Veremlgi"!1' etaa, aar . slelltel of wig, welke vaat wordt "ellaeen, .... ardo.,r de Draad oiet alleen ,~olkomeQ gespannen ",ord~ ge.

oe Procureur G~neraallll3 nu voor de beët!digde Z II" .. d d' t ' f ol " Al "K t t U't } hOlld~n, maar ook de Stan:hard blijft op deze wiJ'le vril· en O'i!he..1 ragtQp stUfi CII kan niet T"rach!,o,enTerklarina door deD beer Rooe, stlllbklerlr, wRArin u eo, 'unnmt WIJ all 18,8 em Imoor ••o moe- Been , on an e I,_ "
" ten de RoomscbeD on. Holilindsch ond,rwijs belor", b t '1' " .... 1 t 12 2 10 "Olden door het vee, dat er "ieh tegl\D aanschuIlrt. , ,

gemeld werd dat de nominaliën Diet m"ldden ot de gen? " ( • e a Ing geelS~.I, Er zijn Kan dit Ileisel nog Bndere groote _dulen 'f~rbond,)n. Er is gePQ '{eva ...r ~OGr het brek'a: der
ptJnonen daarin geoomiotlt!rd voor de jaarlijksche (It LAi<umaDoeo in d Ndd ·'.Ah ri t rd wordt~-l de £40 zIJn voetstukken, betzil' bi)' hel vervoer, betzij' biJ' het vastma~en, en Rile r.hllteri,l.n knn"en iD ve.1 kl';,i""1'foor de toe'falliR'e verkielio"en waren genomineerd. - e ft er UI""" \.Tere ormee El z<u .,

PI Kerlr nail eenmaal Illat u waRrschuweil eer het te Of' d' '" V . d bestek worden v,erpakt, terwijl de Standaarde ~ IiBt"w "iJ'D dan de ,ph,tte lheren StalIdaa'''., die '"vee/De Raad had echter twee anArls MorteD IItembri~ljes.' , .• , In len In ermin e-
k d "'-. k' kiaat 18I Lant dA Mnstaande Synelde Iq de R'edeDk-'. . " !(rooter llewigL hebben. ,

dpgemaB t loodllt e 8temgolegtIgden leien aD' rollen ODler Kerk bekend Itaan Ria" ds' Hulland!Che ring van Premie ... O· 15 0 Ve Standards ZijD li x li x i, op vier y..rda van t'lkaft1 ~eplll.fst, eo de Dra,d it de beste G~g,.' ya
e~e lI,wIJr!' Ier leide dat eeo atewgerejltiR'de het Synodet en laat ons t?cb niet weer; h"t droe'fig Het bedrag der "Kontante Uitbe-' DiBéerde K~bel IJ.erdraad, 4 of Il maal gevlochten; de toplijn bed't d. dikte un No 4; de o ••d.irstEh d

g b 'd k·· . 8Chouw8p~1 van de vonge Synode beleveD als de, I al' 'f' TT • d' ,,: al i I)raden hebben die van NG. 6. De bovengeuaemde Ocnh~ining il tU !leIiB tm tU do&matiglie !lU tot "of tlJ4
regt. a ,oor el e nr le'~Dge~. te 8temw~n. en moedertaal ~ sprake komt. ' '. t Ing' 0 • f ermln ermg z ver- il ""gtlvoerd, en da., alle. op lijn eij(en fabri~k gemaakt is, kaD de malrer den Oraal en toebt'booreD t4'~fDdacht dllt het 't befJt WRII de J8arhJkeche ,erkleJlng ! , I h'U ; k . d d' . I'. t kb. .
Maanda

o
te houdeo en de andere uii te nellen tot .i WAAKT. , sc I en overeen omstlg en oU er. a",tmg~(H)n agll prlJ-; e oap aan evolen.

• , d d V rd k Voor prijeen, cirklll.irel eli katalogussen doe men aaDzoek bij .''';;; ". '" ,.. ,. ",.m,,' ";d. R., " Ro~.'",,,,"',i.3'.l'lij:.I883. . alomdvan r"n. eraasureË .. ~' e? 00 T. J. BIlIEY. Llderleystraat. Kaapstad. en FIemj,Ja.ma.t, Port Elisabeth.!
De lIoofdrellter, dat de Stadsraad in Julij l.I. aan· .d.an.~eft a BU~ v~n de ZUid Afrl~nn. : S e pOlB vroegere IJvoegmgen Eenil( hgent voor J'()BN SH"'W in ~lIid Afrika eli in wiens Ma~a&iin o{Onstera konr:en buil{tijltl .. or ,Ii ".IOekeD lledllRn hAd om nominatiën,lell ,oor de plaat8en MIJnbeer,--;Het 18 lBmm~~ dat Da. yl Velden. dtl, heeft gehau.

open geYBllen door de jallrlijkIJche Bllreding vao dat corree_poodenues ta88Chen miJ en be~ va1 ve!~edenJ8.~r' •
jZ'etalll'deo en qrie w"gens bet bedIlDken ot over· 100wtldoenvoorkome~.&IIn betp?:bb~~~ Z~JDSCbr~J" J. C. GIE, JR., Secretans.
lijdeo ~an leden. Hierop WIIIIhet de pligt der be· ,en van de~ lOde 1 JuhJ, Illsol hiJ miJ qnwlllekeulIg, K cl, A
laetingbetale", Ileweeet om iD de nominatiën te melden foor den. Rloll 'f~n Burgersdorp had ge+let>pt om de aapsta 8 ugo 1883.
'foor welke der 'ferkielinllen lij hunne kaodidaten !lamen ~Ier PredIkanten,. enz., te oO~oi"l!n ~~"uRn DAS CAPL AND
Domineerden. Dit waa echter Diet R'edaan en dus Ik mal~IDg hlld gewaakt ID den Pntnot,. Hl) heett A A
hadden de belaltiDgbetalere lich even schuldijZ' ge- ~b. niet al verge~eD dat er slecht. yerechll vao
mukt lIaD Pllgeregeldh.den 11111 de StAdaraad. Het OplDltl ~lIt~nd; dllt Ik ~IWa.U er tegen bad de nIlmen Deutsche
Ho' hlld geeo magt eeD interdikt al8 bet gIIvraagde voorbarig IU het publiek te noemen, ~n hem ten
toe te liaan eD lOU dWl het &IInloek ilIet de koeten ee",te om een Ander I?lan Tellocbt; en] ten tweede Druek IInd
moetfD weigeren, op lijDe be~reigiog mij door een beschHjvi!l.gspuot

Hierop nrdaagde het Hof tot Maandag (gisteren). voor d ..n .Rlng te IUUan bren~~n,-heb l'k mIl vol~o.
men bereId Yerklaard te verschIJneD, en d~ nameo dier "Das Capllind" hat sich zur AUfgabe ge-

MAI\NDAO, 13 AUGUSTUS. ,PredikanteD dRn te lloemen als de verg"ilerin~ zalks macht, die Interessen der deutaehen:' ADsiedler
.. vao mij eitchte. ' f in Siid.Afrika nach Kraften zu vertreten, ein.

IlETDEl'lln:¥:KYTVAN OORLOG vs. DEN STADSRAAD Wat den wenk betrett 'fRO deo Oomilié &IIn mij, :engel'e Verbindung der Deotach.n udtel' einan.v A..... KAAP8TA.:Ó. heb ik slecbfs dit op te merkeD:- 1 ,
1 AI ·k t • kk t d !... d der herbeizufiibren nnd sie von allen 1wlehtigeaAdvohten 'LevDard en lont18 'foor eischer eo . 81 erllg moe. tre en Wil oor,mlJ ID en V . u

. Patriot geschre,eo is 'fM de door h_ gemelde orgingen Im .lUutterlande und aU.n ubrigen
ad,ohten Upingtoo eD ScbreiDer ,oor verweerder. Predikanten, dan ZQUik mijD geweteo fteweld alln. :Staaten dorch 80rgfiltige Berichtêratattnng'

J)it wu eeD Applikatie om eeo order ,aD het Hof doen. !:zn beDachriebtigeu. .Aufsabe aus' dem Ge.
op de uitspreak van eeD .peciale jurie, met beuekking 2. Wu het nooit mijn voornemen iai dele WIk biete der Volk8wirthschaft, un~rhaltendo
tot de hallen, de Kapeisloot en het StuCkeri88tr&llt· al, klllger op te treden (hem ook "'oed be':end), want I b M
. I ,,11 ~nd be erende ittbeiloDgen, Ro~ne nnd

noAod· U·· had '.. t h t t taR dBarom heb ik als ouderliog in het publi~k gewaat. E, rzablon:::en IIChliessen sich den p'olit18·cbe-v. Plng.on nie... egBD e Ofll n IChllwd '" u

nn eeD order ,erweerder. nrpligtende de o,er· Zijn Eerw. stelt elechts de lIitsJ)raakf der Rio 8 Berichten an.
IlIIIt fan de HalieD te ~ermIDderen, '!*'Ar ~8 wel Oommifl5ie iD het liebt, eO de b~handeliB; 'ferlwe! : Abonnement.praia: per 3 MOD~te 6 ah.
tegen ee~ order ODI v!rweerder te .erh, IDderen ID het Ihij. Zou hel weleD hierdoor nld te winnfo , Ik lO! ~ 6 MonaLe Il' Itu. - jihrlich 1 Pfd. St.' I
gebeel DI~t te slagteD 10 de Hallen. '. gaarne het gedeelte clAt ik in haoden beb, ,nbli0geren, pranuiIlerando. . . DIS AAC '8&, CO!

Nil eeDlI{ Rrgumen~ stood bet. H.ot eeD InterdIkt ware ik Diet door den Editeur geWaarSC~wd luIke : Inserat-Preise: Einllpaltig per Z~II 2sh 6d , '. ..~,'. ,1

111

,
tc~, verweerder ~erhIDderende. OOIt lO de Halle,! te 11IIDgBstukkeo niet in te IeDdeo, dMr het . dementeir und doppelspaltig 5 sb. _ Bei atehenden
eJagten loolang dIe gebouwen ID hlln tegenwoordlgeD werk 'foor"'ut. Mur ik hoo~ DO'" al/H te· h t
t08llwd blenn en totdat verweerder het Hof kon I· h "'II d k ". r.1I1 e ~nzeigen Rabatt van 5, 10 resp.' 15 '/. be IIbe.. dat d H II '.gt .. ",t .. IC t te ste en, 110 Un!leD e vtrltand. en In het ft 6 ' 12 tI· hA' ,

w1JleD e a eo 100 IDgen. liJD. UIl ill geeD publiek 'fOor lichlel,eD oordeeleo. ' 0, reap. mona IC en nzelgen, , HEBBEN PAS PER ONLANGS
overlll3t kUDnen veroollaken; bet Interdikt effekt te Vergun m·ll·den waardl'''en Do ·1 A k~ k Probe Nummern gra~:'" d ~_ ",
DemeD 0z deo 15den November. '. " .. , mntloo \ eell :wen: -, WII,un ~CO. AANGEKOMEN' E VAARTUIGEN ONTVANGENlil,:O ',. --k d " •• t d 17. I I t te geven; m1l8Cblen beeft liJD' Eerw. DO" DOOit erYer e UI .. p._. er )olle om .. en e nape. 00 &110gedacht:..... _ T '
,,~d.n ""': "'_ ..... ':;,"._d. "IT. 1.M.. ,..;;"~ujd'''"kn d.. d. id. C'm· Westeliike Provincie Bank . . EEN UITGEBREID ASSQRTIMENT I.
dUP1ng,toDdaat dad,!Dt~~ardtenh gt te·te VAn Yerwtelder. miesieleden feilbare menschen lijn, eD DjAt een al te, 'J
er .... , e ~. ..-Jn e lleDoverge8 e e. h d kbeeld h . k k T PAARL Et' Kl H. d, 1

De voorname kweatie was ot de jarie de gracht eD de oog eD . 'lUI ~nne Dlt8p':" en 0'1'tereD; en ' , ers e' asse U''lsraa IIloot tegmeD Kapel410ot had genoemd, daD of dat 2. ~e~ Ileflnner~ zlcb de UI~praak ~er leltde .'" '" I
woord alleen betrekking had op de aloot eD uiet op de Commtl88B

leonrdde '"gumokMlde liederen iJn de ge- " ' ',' , " " , i
gracht' meeD e urgen orp. " S i I IT d; I

De Hoofdregter leide dat de uitspraken 'faD de Wa~.doo~ ~Eer~ •. DIet betre~king to~ -ddc_ht- .: MC a e ,erga ef, oG'.Dle .1J lUI te Koop aa.hle48. tele •. JPl'IJ.e. die ...... Ue.""" ...~jurie omtreDt de KapeleIoot niet met elkaDder te makwV geuIt I', heb ik .1!'Ch~~ dIt aan de ~"'tandlge rov !!it", .... , IdI .._ • '
rijmen waren aD du lOU het Hof hieromtrent abeo. Ieaen dUt18 te v.rage~ : .Wle lIJn d~ 'f8rdac~tmakers f , - - i' , 1I;00p ..ne., W&a1'uorcea, e. •• e.p aau te _a.e. YOO'"Yel' .~
lotie nD:de in.t&ntie geYea en omtreDt het Stllckerit. !~.h~~edoad6~:t~ d: Id~et p~b~?k b:aa~~l~·wd t,?' W., ORSDpTEC~jLdEezeVEkRenGnAiaogegeEl'Nena'."d,_~~= gzr,°I°teJ··HH·EdID.H&eB·,,dlEeeNeotdaac

O
o· WKO ...d··'Tv·El'WaehKt.OOP'atraat-riool uitapreak ~oor 'tErweerd.r. I}'II e e.p In .. 0 le onl Ier .. re !"" IJ enl8- , I.A .ER1 ..... e-

Verweerder werd daarop io de koeteD 'feroordeeld, ~rifteD bij ,oorbiJ~ewaodeld~ mlJI~ll!n en bij ~puden worden op : " , , ,
moetende ecIlter eieeher de k(l8ten "D IIlIe e. kio~el'lChoeDen vergelijkeo; eD 10 ;publi~e predi. ' . ,
tuigeD beteleD die alieeD ,erhoord wareD omu:nt lra.t.lelld~ leer deraJg.meeoe .erlOeDlog e~ van d\!D M' AANDAt.! 3 SEPTEMBER' 'A' s.' i • " • ,

de KapelelootsnhettHuckeriletraat.riool. tn)snwlldermeD8CheD opdeDVOOrR'r~lIdf~neoP .' ,~,', , _". , EEN BIJZONDER
Hi rop nrdaagde bet Hof tot den ol d d Hopende d!'t. ZEerw. na de opheldeflDgpD deleD 's MOaGENS TEN 10 URE'

., ,- ' geo en 1Ijl. b.!vateeD welotgnl bedaren" r ' , GROO.""1' ~;N VOORR' AAD .v»nVDT AVD' , Verblijf ik, !I',' :Ten einde te kieleD één DÏJ'eotour in plaat. f'....
.&.U:U.I&lA.LIA.&.'t v.n den Heer H. J. HUGo, die bedankt heelt.Mtlt achting, lijn Dw. DieD~, '" ,

.... (Y~- c...,-:~Wij,'''''. TE~AL NOORD ::~.::"-:'!'::., OP""·"~.~:-::~E~,. K·,,·,'OLO:N::,,"·A· : 'L·E, M. ,·,E.":."U B:, :E'l EN:.l1>. bJdintf.dat do Volksraad ?er ZUId Afrikaan- handel Zlch ~ d,: .meuwe belastingeli en voor :Weetelijke Provincie Ban k, • '
!!Cbe Repn .,:k, deu heer Jonssen, z~nd~ vonn Ieen op Kaapse .en WIJD, ~dewijn eh tabak ; Paarl, 28 Julij 1883.
van prooos, ZIJn ontelag gegeven heeft 18 hier met I verklaard, en hiervan kennIS. aan den héer Dow. '.

bevreemding ont'f8~n. Dat hij plotseling ont- ling, M.L. A., gezonden. ~ r.~:at van Deelhebbe-rs I'D de We"'teli'u VaD Saped8111'8 Jl,. waUtelt, geaaakt iD :£'IU'Op•• ,.eh.D StIJl, cU~,elagen zou zijn omdat hij g'fli !lTaa4 bezit itl de I L.\..vn (k)OSEN.-" Hiermede," beet h.t in een -v " \J U' ......_.. .__ __
~~syrlewdh~iJ valt . moeij~:lijk t.e ge~?Oven. De I ad!~rte~tie, in de PotCh,efstroomer, gedapkend 'Provincie Bank verkiesbw voor dj k1UUl8DVel'ltoope. tegen a........ k8 :.Jil' _e ..., -_ .. pdJ~ LBVERI<N boV8n$taaDde steeda Tan ele beste
,,,,,,.doo ~ Ik. J"""". DJ' Mtu~lij'- te. ".jd.lijk"''''''' d", Co ni•.., wn poot.ni D· . ...a XDt; ttlull baled.v. Ir. alltelt.. k.,lile" togen d prij_.
leurgt>steld. en ook onder de niet vrienden van Roode Grond, Land Goosen, 21 Julij lj883," o~ , 1l'eCteUren. Be, t Kaáple, he JPahU.k eD ...... 0· 01'4 •• yenoeht •• ' Handelaan in al de s~edon en dorpeIl' derden ex-staatsprokureur wordt dien8 ontslag, zon· Igeteekend ,door C. J. Weber, wnarn. i' rzit~r AJ,tng RN Pentl, AI Kol . V taat T aal K' ben f
der opgaaf v~ roldoende, redenen. kwalijk op~. en J. G. Celli~1"8, Sec, retaris van Bestuur : TO tem, Aq~et: AP Ple88il, JH dil g.:breld. 'rooDk.lD,en •• I'a'briek te ko_e. 'beId&UgeD,ea on lO, rys , 1'Io1lS'f , Im ftJ 0
nomen. Ook ul het belang van Transvaal zeIl is/ " wordt keruus gegeven door de OOlI) sie van Blilmaat P J PIe88is, B P du, Sr _.... d t _at t' '-_ t....- doen tftD eente aAnw.k.om banDe prij ••
~et zeer gêw~scht dat over deze zaak het noodige , Bestuur van het land Goosen, &lUl alle , ïwilli-j Brillk,L' J PI~88Ïe, D J du, Dj In ve. lIII&etuenee. e ....". V&Ilm. V.noe_. om e _ door hanne namen in te sendell .. Il
licht .('~preld wordt. " . Igers ~l1lr:l('rO:o0t Op~r~oofd Moshette, [volgens, Boijlman J H L &oe, J A J lulUg g.vaU •• ; ....u.D.. &aD led .... die het :£ta'bu..e t .. t ti adres.

Allerl('l geruch. ten ZIJD In omloop omtl"Cnt cene) beshlltvnn,die Comm18S1e" dd. 14 Julij ~1883.- De~,ksen C R..titl'~F JP; h.~oek 'be11lD8tt-t'.de .... t 1D.".,uke atteDtie Kaapstad, den 5den Julij 1883. /'..... tati< uit ....... oa1. WO,.... op reio .., rijn, I",~ "'langh.bbond.,f Vrij_ m '"I groud. Ruk, do. 1 Ilo",,~;.,..E i oe ~ "" . . ,
~ '!'" de~"""" .-ring le b~d,,'M o~, ""bied ru"" ,"oh aIhi& bo.md", op d'" ,"'- j n.,.....F A R;.b... _ ]' B; zq die ....laqateDe. la d...- ..........lIleloldale ~ lea Doctor Be...._I.
WlJ~ng der. nvent:_ie. en ve~er UI Hollan,l oe.u A~I~tus 1;883,met het doelemde om diJ plaata t HOfPmel, M 0 Mouoow, J de Ve .1I0eD YOO,'"h1Ul 'b••.Hk te. voU. 'beloolUl,wOl'4ea. ' , lIVVUI

e
",looiring te ellDten. Die deplltati~ aal bestaian UIt Sa.lie!llestaJ, alwaar besloten is een dorp te vesti. IHon.k, lJ G Bou,J P

Paul Kru~, vecbtgen~ ~'mlt, P. Joubert. en ~n, te occupeeren. ~ok. wordt ter kenntsse van ILoq.!w, A J, JIlD In Spuy, StIlpbs J 1'áIi dsr
Ds. du TOit. In zekere kringen zal het .8unuwere l<'Iler gebrágt, dat ZlJ ZIch van alle ben"odigd. LeOnarde LoDie ~oonbel'Jr, AI E I
ontslag van Jorinen den weg voo,r zulk een heden moeten voorzien, a_. dezelvei: "alhier Loq_w, T~b, J A In ' To", G J dil, E In '
dE'putatie niet ~elijk~r maken en in andere onverkrijgbaar zijn." Is &liésiestad w4igt een' Malan, JlIeOll D : Toit, f) A do l

kringen tUU men vóór alle dingen duidelijk wen- mededingster vau Pittius? Wij hebben reden dit Mol~ P de Villielll T"it, 0 F dil, D l!' io
!!Ch.en te :weten bOEI het ~ en d~ ~ring der te go!oovcn lUS wij den ~chtenburger cvrJoellJlOu- Malherbe, W D Villiers, P J de, P J III

ZUId ~ R.epubbea: nu emdeliJk denken ~t van ~etzelfdc blad zien v,:rteUen dat ~ wel- Mllrais, Jac F V.ill!e", J H de, O:C A ID
over ~tie UIt Hollaud Daar ~nsv_a.al. Ex· ligt beter 18 van L:md ~~ mets te,zeggeu, maar Ma~i8, J S,.D In Villie"" 0 0 A de,:Br
pectoratles, als \'aD de heeron Taljaard en Sloop, dat het toch noodzakelijk: 15 om er op te :.'wijzen MlIl'Iiis, JJ, D ID Villiers, J R de ! '
in deu jo~ V?~, en. da~ .I.namens dat eensg.zin~eid alle ~n ragt maakt,f'en dat MIIlIliIl, D F, D zn Villitm, J J de, A P IU
hunne oo~ têgen euugrstie UIt Hol- gebrek &an die eensgezuldlteid mooi op Iweg is MB~a, J S, A ID Villiclll, J D de, JD ID
land, vallen bier m geen' goede aarde. over het om te maken dat d. Kaft'ers en hun "(iIooge Mollj CorD~lie Wicbt,J 0 '
~een mag er,in TranBvaal wel wat meer rek?," ~derepa.ardige zaak" het van VrijwilJ,igë••,· ra tNieh,!md~ JH Wicht, J Fpms gehouden ~ met de toe5tandeo. III WInDen zulten. I Nieqrk, S V na

t :

het :genoegen ihet ge-eerd Publiek be-
dat hunne Eerste Bezending

":R 'A'~'"V E N'le '0, !, " , ," ,'; '.
...... '"c',{,' '.' ','" ,': ;' .'.1 ' ,

:JUI8T GEA.B.RIVEEJm IS, BESTAANDE IN:

DIAMOND,'" "SHAMROCK," "LYN DON," "CAST STEEL." "C4PE" Paarl, 9 Jolij 1883.

_en d~,be~mde ',~VI~EYARD"", ., I EEN DEI(HENGST ~
SP:~Iq-,. G.,AV E"N.,! TE KOOP. )-.

' I "AI .. .." DAARdeOndergeteekende be.sloten heefttijd Voorhanden allerhanden UZE, RWAREN
I

en alloen Melkvee aan te telen, biedt }lij
MANtJF CT ' 'zija Fransoh 'rrekpaard GAMBETTA, te" A: URENJ enz,. enz.: I Koop aan, Het beest is volkomen g'éZOad,

, goedaardig, in prachtige oonditie, een ze-kere
Veulen verwekker, en nitstekend geschikt
Toor het veredelen van Stook, zooals sijn
nakroost bewij.t. '

ALSMEDE:

~
VRIJDAG, 10 AUGUsTus.

,;

" 0 I i
Oft. HQTCHINSON (TandbltOlmeeater vpul

i. Z• .El. SIR H. komlfaoH), 2,1~ïell"eetral1t,
Kaawtad, sill te Ath~...I;oD8 Hotst., [WELLTNp-.
TON,op-QONDERPAG, 16 AU,'GUSTUS,18n
ten huize van Mh,WIUM, STEn.~ENBOSCiH,
op den 15lJ:EN ~ijn ter raadplegibg.

Onde~linge Maat8chapp~j
',. TAB ! .

L EVENSVERZE~ERING
<MUTUAL).

Twaalfde 'Drie - Jaarlijksche Verdeeli~g
: van Winïten. . : HET OMHEINEN MET DRAAD, ENZ.

,

JOHN S:&:AW',
fo.'kshh-." Fabriek' fall IJzer- en OmheÏldngsdr~ad.

SHEl'FIELD, ENGELAND, i
FABRIKAN~ v en ~11t.so .rt ~"Il her- "II Ur.ldlHi Ii" '~'. hiP n !~.pO()rt'!fI, HI)r;lea, Shls u ~D ~Juren

Draa,lketllnifeo,' Olll(al vanll~erde Draa,jkettIDg~, BlJuemá1l. -iders, Jt0p'Teu a.allokoor,ie;r. Ver-
'foerbare Slalen- Tram"'YI, W ..gen. eo Machinerie en Wieleo ""n etke socrt, tood. die op de Vi~mant.
elden gebruikt IVordell (lie de bijzoll,lere Katal01U), eDZ., eoz. '

DE NIEUWE Ij~GlnfOIU1DE Dll!ADHEINIl\G. 1
IEER STE PRIJ s . .

Kaanstadsche ']_"entoonstellingvan .Landbouw,
1 8 8 2 en J 8 8 3.

Zeitung fur Slid - Afrika,
Verlag 'on BraDo, Mich,.olie &; Co.

CAPSTADT

J. FLOWER & ZONEN;
.Hebben nu voorhanden en bevelen aan de volgen4e

ARTIKEL'G~ TEGEN DI~Lj!GST.~ PRIJZ~S:
ST .A.AF. en BOS-IJZER van de beste kwa.liteit..

ZINKPLATEN EN GALVANISCHE SCHROEVEN EN BOUTEN.
Patente ASSEN voor Karren en Wagens.

OOK VEREN VOOR KARREN EN WAGENS. 1
I

i SMID SI OLEN, B LAASBALGEN, AAMBEELDEN EN SeR ROEVEN.
i 1

' 'VERjI~ EN VLIT!;V:4N ALLERLEI SOORTEN, DAKTOUW EN OEMEN1 I
Burg- eo Kasteelstraa·t, '

KAAPRTAD

~ I

N.B.-De kwaliteit van elk Artikel
wordt} gewaarbo~gd.

D, I SA A C 8 & ~Co.,
SS.90EN ~2LANGEMARKTSTRAAT.

".tU ,

PASSAGIERS.
[)'II: Ond.r,jleteekeode sal TJl;GEN den U,ten
- JULIJ, VIER LEDIGFl OVj<:RIJE~TE

WAGENS van BEAUFORT WE<;T nul' de
TRANSV AAL over KUfBERLEY Rlndeni ea
ia bereid PUlIng-ieM! op te nemen voor de Tr4na.
nal en tDa!Jcbenplutaflo tegen &Oer BILLIJKE
PRIJZEN.

Men melde zich om inlichtingen spoedig laan
bij:

J. A. PEROLD,
Noorder Paarl.

14 AANTEEL MERRIES, allen n'.r
met Veulen door GaBKTTA, en verscheidene
Veulens en Jonge Heugsten, vsu de boTen.
genoemde Merries, door PLUNGIU& en Gu.
"TU.

E. K. GREEN,
Obaervatoriumweg StatiQn.

Elams Hoestpillen
EE~ uitstekend geneeamiddel Yoor Hoeet,

V erkoadheid, Indllen", enz., eDZ.

o BTU Ii) SOH RIF T.----
Aan den Beer EUK, Apotbeker, enl.

Waarde Reer.-Ik h ..b meer nut yan Il"e
Hoestpillee gehad, vornamelijk 'a nachts, dan
van eenig andere medicijn die ik gebrnikc
heb. Ik bescbonw ze voortr!'ffelijk te zijn. .

ALEXANDER IRWIN.
10 April 1883.

Prijs ls. 6d. per Doosje. Franco per ~
voor 20 postzegels.

ELAM, Dokapotheek,
Waterkantatru.t.

WAARSCHUWINGf!
ONEOHTE NAMAAKS&LS

VAN ONZE

NAAIMACHINES
WORDEN

Dagelijb hjlt Publiek in de handen ge&peeld door
middel van allerlei futen, .ooral op den grond
dat ráj gemaakt zijn naar het

S J NGER STE LSE L.
Ieder Machi,l.e Sitlger he;(t dit Han.

delsmerk op den A rYn.

HANDELS- MER K.

KA.TO ••• r
22, Groenteplein,

KAAPSTAD.
19,IQueenstraat.

PORT ELIZABftH.
4, Oxfordstraat.

OOSTLOld)D

Kooplieden
op

Liberale Termen
voorzien.

. en
DURBAN, NATAL.

ECHTE EN OPREGTE
HOLLANDSCHE en HALLESCHE

. MEDICIJNEN.
Huis Apotheken enz., enz.
. Dr. C· F. JURITZ, " CO.
NGEL APOTHEEK, KAAPSTA-D,

DE Inwonen VAD bet Ditt. GROENKLOOF,
bieden eene GA.RANTIE aan 1'&0 £~OO

'. JAARS &an oenen Doctor. genegen sieb
onder heD neer t-e zetten. Een vereiachte it

de sooda.nige ~et de HOLLANDSCRB en
E Taal bekend zij.

Voor verdere informatie adre8Sore men &iob
dell Wel':Eerw.

Darling, 7 August 1883.
J. J. KOTZE.

(;"dr~1ct li'" llf)fmey~<t Reqf;'r, No. II,
. 1'.'I'.I'I_traal, .hG4fJW".
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