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l'-XONI~I¥lhu xMDIBIm' ELF,t)E .VFRKOOPING . ~ ~ WELLINGTON.

' ~:.~~:-::e?r.':''::':._KOS TB:AA RVANV· 'A S'TGOEO' . PUBLIEKE VERKO OPI NG. TWEEDE TROEP ..

ken van KaapnGruBD, " . "i:'. ., i ii',. ',J,_,.' den Boedel van Wijl.n IOHANNES ARNOLDUS BNGEL~RECHT. 60 EXTBA
BN

VB!OTBBLAG'1088Dvia MA"~lRA, ~.deD audereD DINGSDAG, , _ "~I A_BUD.te ST. HELENA éti ASCENSION aanleg- i

~7:S~:Poo-= BREE- -E; N DGELE!Empl~NEINp:DEE,RSTRAAT. DE Onde~eekende,'daa.rtoe gemagtigd door de Executrice Tes~entaire 0Z~M~~~~~~2L~U~.L~
't'en'oert naar ENGELAND, lLUfBUBG eli , van vengemelden Boedel, zal per Publieke Veiling Ver1(oopen, op KOBUD Publiek "orden Verkoolat ui'
ANTWERPIIN ............ Pnj_. In den :Boedel van W~\len'dEk Wel Ed,.Heer C. L. de PJa,.to. , '!: ..~:R!J~R,!!L to WELLINGTON......
ILULBOO'l'M. BrlU.BOO'l'U. , 1 W I O:B T· ',''. 'KAMABOES," NAMAOUALAND, FRED. J. BOux,lLATHENIAN, ' 28Alllpi N,-,_,Alii, -...

SPA&'PtWI"I --~ I II. , _OP Wellington, 8 Aug. 1883.

,t 4k' KBMd!.........()J.c........·--- :&lA.AlfDAG,den'20sten DBZB, .DONDERDAG, 20 SEPTEMBER 1,883, it~~~~~~?IAF8LAGBIl8.
NUl DI KUSTRA'. S IN N4TAL ZflLLEN WORDEN VERKOOHT:

Vertrekken &ij WEKELIJKS, Da aankOJDBt 1 DftlE HUI~N N: B t J. .-l. cl 1.':""1/6DE PART OF AANDEEL in de PLAATSEN tt MATJESFQ'NTEIN," MUILEZELS ! !boot ..&It ZIJ!I , 08. 126, 127 en 129, reestraa, «lNK1Uen, eT'iot~ ..... ,,;=:...... .....Peper- en de Bloemsttj.at, elk twee Kamers, Voorhuis, Kombuis, Aohterpl_, .... LANGEXLOOF." 81>1_ i. de Wijk HARDEVELD. Ald.. HDg N.\jIoIAQUA. MUILEZELS' tIr
minderde PrijuD. enz. I LAND. , Deze Plaatsen zjjn welbekend als uitmunteDde Weiplaateen voor alle soorten

Voor Vracht of Pasaagedoe men aansoek bij 2. TWEE HUIZBN, 15 en 1'7 Peperstraat, nabij de Breestraat, bevat- Laveide Have. ,
de "UIIion" Jrlaat8ohappij. tende Twee en Drie Ktuners elk, groot Voorhuis met zeer groote AchterplMts, n.-L E V BNDB HA VE:THOS. E. FULLER, K Id i e

Direkteur-Generaal voor Zuid-Afrika. en eer. , •

3. UN GRO~I KUIPJ:RBWUF, No. 13, bij de Peperstraat.
. 4. EBN HUIS, WO. Il Pepersëraat, Drie Kamers, Achterplaats, Kom-

bUIS, enz. \ '
5. EIN STAL EN VOB&ZOLDER, No~ 9, Peperstraat, nabij de

Loopetraat, 1: '
6. DRIB HUIZBN, Nos. 106. 108, en 21, Hoek der Bree- en Peper ..

straat, No. 21 bevat Vier Kamers, Voorhuis, Kombuis, Acftte~láa.tB, Buiten-
gebouwen Drie Groote: Kelders beneden; Nos- 106 en 108, Dne Kamers elk,
Kombuis en Groote KeIaer beneden.

VERKOOPIN(A T'E BEGINNEN TE ELF URE.

ZATGRDAG A.S., 18 DEZER,
. AU. in uitmuntende conditie. (Indien fiiet te Nrtn Verktxhl,)

m.-VOERTUIGEN en BO.BRD,B,RUGERBEDS(l'HAP. 6 Eerste Klasse Muilezels.

VOLl(S'VRIEND.DEEt 53·'
AG, 18 AUGUSTUS. ISSn.

86 STUKS AANTItELBEESTEN
280 Á~NTEELSCHAPEN .
6 MImRIEB en VEULENS

4. OSSEN 1

20() SLAGTSCHÁP~
2 JONGE PAAR...,BN.

1 TElfr BOKWAGEN, lOPEN KAR
1 STEL TUIGEN, kompleet metZWINGELS
2 DRIE-, 1 DUBBELE en 1 ENKELE VOORPLOEG
GRAVEN, PIKKEN, ENZ., ENZ.

Naar Engeland, via St. Helena en lladeira.

DE Kon. Maalatoomboot
ATBENIAN,H.S.Wu-

UIGH, GezagToerder. zal ala
- boyen yerirekken opDINGS-

DAG, 28 deser, ten 4 ure n.m, Puaagien
gelieven aan boord te gaan &ande Ooetkaai,
(Alfred Dok) niet later dan 3 uur n.m.
Voor Vracht of PD.8II&gevervOOK8DIenzich bij

de Stoombootmaatschappij "Union."

HUISRAAD
LIBERALE BONUS.

Het gewone assortiment HUISRAAD en KEUKENGEREEDSCHAP, en wat
verder ,op den dag der Verkoop ing moge aangeboden worden., W. G. STEYTLER, Secretaris,

Agent voor de Yorkooping.

"ervers~ltingeD zullen worden verschaft.Gebouwen der Kamer, No. 3 Kerkplein,
Kaapstad, 13 Au(guatus 1883.; ,

G. H. MPLLE~, AFS'LAGER. Olanwilliam, 8 AUgustU8 1883.
CHAS. M. FRYER.

ZELDZAI~ KAllS TE TULBA&H'~ ~
PUBLIEKE VERKOOPING ~

Vaste en Lo~;e Goederen Ossen! S'cha;pe~~~okken!

ZUID-AFRIKAANSCBE
K O:N INKLIJKJ: MAILDIENST.
De "Oalltle }cail Paeltet&" M(S(l~.

DE ~toombooten dezer Linie vp,rtrekken vau
Kaapstad naar Londen om den anderen

Dittgsd&g. via Madeira en PlyDiouth, te
Eint BeleDI en, Ascencion aauleggende op
bepaalde tUl!8Chentijdell.
Aug. 21.-KIN.I:"A1JI\:-- CASTLE, Kapt. J.

WINCBEsnR.
Sept. 4.-GARTH CASTLE, Kapt. R. DUN-

c,u,.
" IS.-BA WAI\DE.K CASTLE, Kapt. M.

P. WEB8TIIB.

ANDERSON é 14t1.klS0N.
Agenten.

TE
OMTRENT

550 "SLAGT .. EN TREKOSSEN
1500'SCHA.PEN,EN BOKKEN,

In den Boedel van Wijlen den Wel·Edelen He.r THOMAS JOHAN· Opgobragt uit het Binnenland door Kapt. B. SlNCLA.lR.en nu op W~g van
) NBS THBRON. POR,. NOLLOTH, zullen

"WINTERHOEK.'.' DIST. TULBAGH.

Naar EDfel~d en Bambur&' via Madeira.

J ) El Kon. Maalatoomboot
. NUBIAN, B. F. B08TI,

Gezagvoerder, zal ala bMen
yertrekken op of omtrent

Vrjjda~, den 24eten deur, te 12 uur 'a middags.
Pauagiera gelieyen aan boord te gaan aaU de
008tkaai (Alfred Dok), precies op dat uur.

Voor Vracht of Peesage vervoege men .ioh bij
de Stoombootmaatschappij" Union."

I) E Ondergeteekende~ behoorlijk _gela:'t zijn~~ door den Wel-Ed: Heer
J. C. D. TllERqN, zal per Publieke Veilmg doen Verkoopen, op de

Plaats
EiKOOP WORDEN AANGEBODEN TE KLAP}! UTS,

. OlttfttNT HtT EINDE DEZBR MAAND.

W Ilf TEil BOE K, De dag der Verkooping zal in een ~ere Advertentie vermeld worden,

WOENSDAQ5 ~~ER ~N~~ ~~~~_M_._~_B_EN_S_US_~_&~~ _~

75 ZWARE SLAGTOSSEN,
75 Do. Do. KOEIJBN,
150 TREK ..en JONGE OSS~N,eoo .N.AI&l~~QUA SCHAPEN ien

BOKKEN. .

Naar llouelbaai. Port :Ilisabeth,Kowie in
Oost Londen.

DE Kon. Ma&latoombQot
SPARTAN, A. }{cLUJI

WAIT, n.N.R., Gesagvoerder,
lal als boven yertreknn

.IIIurlllfu ~VU_ ... ) den 19den dezer,' te 12
iers gelieven aan boord

tegaan aan d . (Alfred Dok), preeies
op dat uur:

Voor Vracht of Passage venoege men zich bij
de Stoombootmaa~sohappij "Union."

HET VOLG ENDE

V ~ S T :G 0 E D· :
I, DE WE1BEKE~DE PLAATS II WINTBRHOBK," gelegen in de

kom van Tulbagh, met del daaropstaa.nde Gebouwen, (van welk een partij goed
verhuurd zijn,) beplant met een hoeveelheid Vruchten-boomcn, en een grooten
Wijngaard, met Grond annex voor nog 100,000 Stokken. Daar deze Plaats
zoo wel bekend is, is het ~iet ncodig haar verder te beschrijven.

2. DE-AANGR.ENZ~DE PLAATS, GENAAMD "BERGPLAATS;"
gelegen als boven, die wel bekend is als een van de beste Veeweiden in het
District en geen aanbeveling noodig heeft.

Deze Plaatsen zijn ~inuitmuntende orde gebragt door den Overledene,
die geen moeite of onk~ten gespaard heeft om zijn Eigendom in goede orde
te brengen; terwijl het volop voorzien is van Water.

,~LdsSE GOEDEREN:
12 Extra Goede Trdko8Sen,100 Aanteel Bokken, (0 Do. Beesten. . VASTGOED. LOSSE GOEDEREN,

2 Karpaarden, 1 Merrie ~ 15 Varkens.

Het Vee is in uitmuntende conditie en de aandacht van Slagters en Spa- E NZ., ,
culateurs wel waardig.!. ' TE "BRANDWACHT," AFD. FRASERBURG.

VERDER:

A,L de bovensësande, in uitmuntende konditie, zullen vroeg ID September.ca. verkocht worden.

W. H. FISHER

Naar fort N&taI,-IIouelbaa.l, Port l'.1ir
mbeth en 00" LoudeD aandoead+
alleeD om Paaaaaiel'll en eie lIai1a ~
landen.

DE Kon. Maaletoombeot
AStATIC, H. J. N.

HURI!ON, Gezagvoerder, zal
ala boven Yerlrekken op Mor.

gen (Zondag,) den 19den dezer, te ll:UDl v.m.
PallBagiel'8 gelieven aan boord te gaan aan de
Ooetkaai (Alfred Dok,) precia. op dat unr.
Voor V r&c.ht-'of PIlaaage YeJ'Yoegemen sich bij

de 8toomboetmaaiáchappij .. Union."

Belangrijke Publieke Verkooping
IV-'.N KOSTBAAR

BAZAAR.

TER kennis nn vrienden VaD de Groene-
puntsche Gemeente "ordt hiermede

gebragt, dat de dames yan die Gemeente eeD
BAZAAR gaan honden op DONDERDAG,
den Mell S.fr.:PTEMBER AANST. in de Me-
tropolitan Bali, Burgstraat. Geschenken voor
den Buaar lullen met dank onhangen worden
dOOI" Mejnffr, DI BBI.I, JANSEen DJ VILLIERS,
GroenepuDt.

2 Wagens en lOpen Kar.

KELD:ERGEREEDSCHAP :
Stukvaten, Leggers, i Half-leggers, - Kuipen. (Kajatenhout), Trap- en

Onderbalies, enz., enz., ena, 50 Zweepstokken.

Uet gewoneWOrtim~t~~~!~ i.fel s,~Swelen,en•., Keuken. OpWoensdag, 29 Aug. a.s.,
gereedschap, enz., enz., enzL_ , , . TEN 11 URi '5 VOORMIDDAGS. '

I ALSOOK·. ' 1. ZEKERE PLAATS "RIETFONTEIN," alias BASTERSBER~,ge-
1 Brandewijn Ketel,. kompleet, Graven, Pikken, enz., enz., 1 Groote legen omtrent 4 UU.I_t RIJDENS VAN SUTHERLAND, in Je Áfd~eling

Z e~pot, 'en al wat verder op den dag der Verkooping moge aangeboden FRASERBURG, Groot over de 10,000 Morgen, tezamen met de daaropstaan.
de Gebouwen.wo en.

II. LOSSE GOEDER;EN :-Schapen, Bokken, Paarden, Ploegen" an an-
der Boerderijgereedschap. -

BONUS: ZAL GEGEVEN WORDEN. )

In den Insolventen Boedel va.n OCKERT CORNELIS VISSER.

DE Curator in bovengemelden Insolventen Boedel zal per Publieke Veiling
Verkoepen op de Plek zelve,

B-E KIE NOM A KIN G.

OVERLEDEN, TE PORTERVILLE,-Op
den llden Angnatna 1888, mijn geliefde

Echtgenoot., JACOBUS J. N. DU TOIT, in den
olld6rdom \'an 48 jaren en :> maanden.

Roe ."8ar dit yerJies mij ook "asen mage,
Dogthau "ij ik Gode ."ijgeo en aaabiddin. £

MARGARETHADu' TOIT,
Geboren K01'ZI.ll

Porie"ille,13 Aug. 1883. LET 'YEt! ~VO~SDAG, 5 SEPTEMBER: 1883.
H. A FACAN,!

Afsla~er.-
Ik "eDach hi"rmede teTens mijn harteJijken

dank toe te brengen anD de TéJe Vrienden Toor
hunne belaogstelliDg aan den O\'vJOc1eIlGbe-
'lf1llleU.

DE HEEREN 1. J. HOFMEYR & ZOON
zullen Publiek VerkoopeD,

OP DE PARADE,
OP

Deze Dieren zijn in Paren gebruikt
en gewend aan vlug reizen.

PUBUEKE VERKOOPING.
In den Boedel van Wijlen. lU.RGARE ..

TRA JOHANNA VAN ZIJL

DE Ondergeteekenden, in hunne hoe-
danigheid a.l8 .Executeuren Testa-

mentair in bovengemelden Boedel, m1ten
publiek doen verkoopen, op

Donderdag en VrIJdag,
6 EN 7 SEPT. AANST.,

TER PLAATSE "MALKOPVALLEL'
TE 10 URE,

I. LEV END E H A VE:
Il Stnks Aa.nteelbeesten,
8 Muilezels,
2 Karpaarden,
5 Struil!vogels,

14 Kalkoenen en ander Pluimvee,
200 Bokken,

3 Jonge Bullen,
8 Merries,
I Hengst,

10 Varkens,
600 Schapen,
Onder de Bo'kken en Schapen Ï8 goed

Slagtree.

Il. Voertuigen en Boerderijgereed.schap:
2 Paarden wagens,
1 Kapkar op Veren,
1 Schotsche Kar op Veren,
3 .span Tuigen compleet met Z"ingels,
1 " Trekgoed " voor 16 Ossen,
I PlI.Ilrdenmolen,
2 Bakken voor Tuigen en Zadels, ook

eenge Zadels en Toomen,
1 Lot gezaagde populier Balken,
6 Vloerplanken,

100 Voet Cederhout,
I Losse Bok,
lOpen kar op Veren,
2 Krui wagens,

III. H U I S R A AD:
I Stel Tafels, ZOO all! .Aanzet-, Kleed-,

Ronde-, Wasoh. en Kleine,
~ Huisklokken,
12 Mahoniehouten Stoelen,
12 Andere Stoelen,
6 IJzeren en Houten Ledekanten met

Toebehooren,
2 Kleine IJzeren Lroekan\..en,
2 Kleederkll.llten, Kisten, Koffers, etc.
I Naaimachine,
I Groote Spiegel,
I Hang Lamp en andere Lampen.
IV. Het Gewone Assortiment

Ke1Ike?lgerecd:<chap e1i Dispe'llsgoederen, GlalJ·
en Aardenwerk, te reel omte meld-en.

V. Smids en Timmermansnreedschap:
I Blaasbalg,
I Schroef,

Schaven en Boeren, etc.,
I Aanbeeld,

Hamers.

VI. Staande Oogst:
8 Mudden Zaad KOOrD,
8 " "Haver,
51 " "Rog,
3 " "Garst,
3 Schepel Erwten en 24 Mudden KOOrD,

1000 Bossen Dekstroo, en wat nog vorder
ter koop zal worden aangeboden.

D. J. A. VAli ZIJL,
A. J. UN ZIJL.

Clanwilliam, 16 Aug. 1883.
, ------ ..._--z.A. ASSOCIATIE.

VeDdu ..kantoor, Tulba$h, 14,lAug~1883,
J. J. DE WET." __,___",.,.

..,..__ Kaapstad, No. 6, Kerkplein,
Eemg _Curator] 16 Augustus 1883.

TEN DERS zullen "orden ingewacht door
de Direktie, tot op

Donderdag, ,30 Deler,
Voor EEN AAN DEEL in deze AS80.

CIA TIE, met de RENTE van het loopeod
jaar gerekend van af ] Mei Ll, '

A. DEN YSSEN, -
Secretaris.



I

J
1
11
lJ
1.

. t

.' un. Loudea • 0111 Mil

·no eeb Uole YOGI' Z. A. UoI~t8l:l8l1,hf,cop de nOodiakeJijkbeid Y1Ul I .. lk eeD pen, lOO a II 0018 lezers
1It~~ "den handel me~ bet binne~laDd deukt "ielll&~d ;.sedwo.~ iuboeking "oor een den heel' Bettiagton, en op

T Pl'lJ1 gevea, was hét. ala vaD lf}{ aaage'JeuD bepuldeD tijd :~ reeds wag aan de KaaJ*'be -r',_.fJ...: --.I... ~ ....
' 18.- roe ., n ., bi' _..I '..... • l. ..-A. ... a-.ar e......ge..euru w_r• P',!"", i, ... """"' ... B'!F' d.... ~ • .., .. ~ ...... I.... e.... I. -- _"'d. ."&........... ~ ~ Ea ....... _. h..... b.. dal,

TOlt,-O. M. F~d Alufrer.; ten 81nde men In geen beSwaar met d. 'l'rau- ala maD een gesonde pc>litiek "olKt, 8tem, lD1Ilg

,,20.-Kama~M~~=O~teiD~dL:~~:' vaal door annexaties en nrdere ~moeijlDgen bekomen .... is betReeD de heer lAinr onlaDtt ~Il~n, pu ,ftIl de TraDlvaal.
L!'~Dde Hue j)Il: Loue Goede~D ID zou kunllen getabn, de werkknDg Tan den a18 w~sohebJk "'~l'ItelAte: 45at men de over. I1~B t~Jfel te . ~eDllen gaf ol de DI'I~IiBC,no
deo losohea&en "'_clel vali J. A. ED. vertegenwoord~ der Regering iD EDgeland tollige beTolking det' Naturellen.)ooatiea in een bier 11Ie&80CltiJds kwaad bad
gelbl'fCht. '! tot handhaving vaD bet hanrlelabeJang d~ Ko.. positie stelt waarin lij moeteD kiesen t11llllOhODtoeriep: "beleedig geeD Ea2eIBC~I.

10Die, . door een minnelijke schikking met de arbeidell ell verhongereD. Er sijn Natll1'ellen. riDg l" In bet plan wordt
Rijka. en TraDlvaaJacbe BegJriDgeD, beperkt Aammea die wolligt hét laaUte lOudeD 'fer- NatureUeDkwestie, en het
werd. Het ameDdem81lt maakte blij~bu.r ikiesell, ell dezellliot m£Il, aluij met beschaafde behoorlijke Naturen.apolitiek, als
geeD geringeD indruk, ell de. heer Wolf lfende :rueeD in aanraking komen, als IDeeIl" voo,. de zabn no al h·et ongel uk wat
Eich er toe om, door een 'foontol tot .erdfging!r.on VerdwijDeD. Daartoe behooren echter de mjade de gedruktheid aan de

nn ~~t debat, de Regering eo haar TOO;tan. ~atureJleD 'Vall ~. Afrika ~.iet. Zij worden .leobta iet.t bijkomeods en ,ijdelijka~én op het
ders tiJd tot beraad te YeraohatreD. 1l1latekeDde arbeideri, ala liJ maar eeol aaD' '" thd LJ,d h--~~

• r , '.. • gevaar vall wrIJVlag 1lUC eD e"" e uwu.
< ZUIdaar den stand van zakea. Dat daaaD· arbeid geweod B1JDea wetea dat er Dlets&Ddera el t d bJ k be Ik' V

j
A' 'k

. , . . emen en er an e vo lOg. '1.n &DerSchoUwlDgen van den hoor Rhodes op ~enlg voor bea op :lit. De toekomat VIUIdeu Z. Afri· Bo Id ._ b J I""t di d £, 'k ' hilI 'daar k b boe . d . E....c....h Dd. wordt voorgeste auo et 1natnnr IJpun . vao 18 er Aln aaers verse eD,; aaDsC eD r, Ja, dil toekomst er uro.,.."" e b hd' J dat dh
bbe " ed 1 ' be Ik' Z A"k I' . td d gevolg van de eersc eD e overtulg,ng •8 INn WIJ re s .roeger meerD1&en 0' ge- VO lug van . .n a 19tIQeeu voor uren .. j •

wezeo, ea hét ligt aiet in oos beltek om t~ iD streveo om land te bekomen, Z~tuen me~ zaken ~erkeerd. ,allil j maar h'J ~t D1e~ "er
een bestrijdiDg zijner &ieDswijze uit eeD lAm· árbeidslu-acbt om bet te bebouwea, en die geDoeg, "'aut lU plaata vala «!tJO ~raktlache
kaner oogpunt te treden. Eén opm~Dg arbeidskrncht wordt eerst dan beboorlijk ge. opl088ing dcr tijJv"ag'lI eu een grojlJslag VIUI
moeten wij echter maken. Hij steld~ de beligd als de boer ziju karakter als zooJlluif( vereenigiJlg te bieden, strekt hij 010 ~et land in
Traosvaal voor ala een naauwkourig bedllOhte Diet verloocbeDt en bij zijn bedrijf blijn. 110 ou rust te bonden, IJe ware f'~088ing ia
politiek volgende die met de belaugen 1 der migrafie kan uit velerlei oogpuDtea verdedigd Confederatie, ea de Unie, tbanB toL ~vorderiog
Kolonie in strijd wu, en hij vroeg den :heer ,n aangepreseu wordea, en ook bepaaldelijk op fan Coofederatie opóerigt, neemt als b~ginselen
Bofmeyr of dese, in wieu hij een voonit&n. grond dat het hier &&Jl kleiue even min als aan aan: 1. een Confederatie waarvan 'de Kaap.
der der Unie VIUI Zuid Afrika zag, geJ~tde groote boeren moet ontbrekeD j maa~ komt bel. kolonie ill P"vinciën verdeeld ~atal de
die Unie ooit tot stand te kunnen breijgen door Immigratie 100 ver dat de eigenlijke boer V" t t d TIl d ' ll~n .. ' <)

. nJs.as. en e raosvaa e en ZD ..,.. &lJn; ~.als men de TI'8118vaaJ toeliet het VIUIde Ko- de pachter, en de boer vaa thaDlf niet langer I 1"'_ IfL-- 3 . ~ t I I
'. ' 'boel .. It I h' d P aa...., IJ" se oesruur j . een~orlllJlg se selenie te WInDen, en deze dus buiten de mo- r ea heer te gehJ maar outer eer II, an . '.

. I liikheid teld L" h t be k ' d It"gt hi '---ta d geb"",} af ïke d van NatllrelleDbeheer; 1. een centl'1l.lan Senaat,Vil" 16 m 17.AvglUlu8, 1883. ge IJ el s..., e 010 UlJ e " Wet' en, er nJ men Ier....... n on "" w U ne. . :
\lIr,tfipp~lt!n, per Sbs. I'" 0: il 0 - 0 18 0 Unie de hoofdrol te vervullen. Maar is die .an die waaronder de voorvaderen 'fan het wunn elke Staat vertcgenwoorJI~ wordt,
Amandelen, 0 :0 3i- 0 0 4 Eieuswijze juist? Is niet veeleer de Trau. tegenwoordige geslaoht den grond tot den bloei ea die in de hoofJatad dt'r U Die z!tting zal
Alijn, per i aam, 0 12 0 - 0 12 0 . b d 5 h I fh k I"kh'if b'
&)Onell, per 3 be. 1 ; 5 0 - 1 17. 6 vaal DOg aan he* zoeken en proefnemen. en ea de beschaving gelegd hebben die bier zoo ou en i . ge ee e ooa an e IJ el Innen
lleet, per 006 0 i

O
26- 0 \) 3 dus gereed om, nu de ook door haar· be- veeluns de oude bnrbaarschheid beeft vervan. de grenzen der Unie, door de 'ngeleche

!loter, per lb. 0 1 7 - 0 Ill, oogde Unie nog Diet aaD de orde VIUl :den gen, eD waaronder meu nog in onse dagen Regeriag haar te v6rleenen; en 6. l!:pgeland'lIBloemkool, per stuk 0 '0 ó 0 0 7j ,

Bitter Limoeneo, 0 ':3 8 = 0 2 8
1

dag is, met de Kolonie als ouderen S~t in aieuwe Srat.tlu hoeft siea verrijzen eD zioh Oot- toezigt op alle havens voor Rijksd~leinden.
',iJ""', "', "" 0 10 0 - 0 '3 0 oml.g I. t""on ilo d_ h """toe op "';kk.I... Wij dool'n ni.t i. <tie ... .....,i. AI idd.lo .. haa, d"", "ho~ik.~ doo. dog;:,::;.:.;,::.,:, ... g!~ l~ = g ~ ,: b.h"",lijk. wij.. g.' h.id P Wij .""', ..... lnuW .... ie di. oich ... k. 'D .. do< U.i 000£...... 11. d... i., 8..... aa. d.
Groen Voer 0 !1 6 - 0 I 6 ons twijfeleD geeD oogenblik of do kwestie anderen nog onlangs bij zekere ledea van den haod, waartot. meu in de ocrstkomcn4e Parl6'
'loenders, l'"r 8tuk... 0 2 0 - (J .'3 Oj vau den Kaapachen handel ~ot bot binzaeu. TraDsyaalacben Volksraad, g6toood h6cflj maar
~~I~~!;~:t~~ stuk'" g g ~ = g 1~ . g land is Voor een behoorlijke oplossiDg fat· sien wij te aanprijzen op de gronden door de
KlapEel'9, '" 0 Ó 2 - 0 0 :? baar, mits sij namens de KaapscheRegering door H.H. Pearson en Irvine gebeágd, dan. wordt
Knol-ooI, per IJS •• , 00 P 0]'_- 0

0 2 91f iemand ter hand genomeD wordt die met do bet oos duidelijker dRn ooit, dat er in ui""Limoeneo, per 100 . 'j, u

~artjes, per 100 :.. 0 2 0 - 0]2 0 Traosvaal sympathie koestert en weet wa' lij weenin iets natuurlijks en lang niet onrede.
PatattllB, per 3 be. OOS 0 - lJ I) 11 beboeft. Of een der tegenwoordige Ministe~,' In lijks of verwerpelij ks zit.Pompoenen, 0 7 - 0 0 i~ .....
P.. I 0 ;,. {) - 0 0 {) dat geval verkeert, dat laten v'i; daar, lQaar N .
IJnappeen, ... lil ~ 'T EE EN ANDERPeperwortels, per oos 0 0 ó - 0 0 lij dit is stellig .dat onhandigheid en bemoei:jal. •

Peterselie, per oos 0 0 1 - 0 0 li ligbeid vau den kant van den man die :.,alsPrei, per bos. 0 0 1 _ 0 0 J! .
Rozi jnen, . ... 0 g ;j _ 0 O,.'lt vertegenwoordiger der Regering naar EllJre.

De Vil!i('f~, Fall/'B <~. Co., Afslagers. Hadijzen, per oos. 0 I _ DOlt land zal moeten vertrekken, zeer veel kwaad
~"-.-'--------- -- Selderij, per boe g (J li g g ~ zal kunnen atichten, en dat de heer Scanien,

W}~LLI~':GTON. ~~~~e~:~~~:~bOi 0 U Of- (J 0 1 81~ het hem werkelijk 010 het belang der
Witte Wortelen, 0 Q lj- 0 C lj Kolonie te dae .. is, wel mllg toezien wien
Zuurlimoen6n, 0 1: 0 - 0 3 (J h" I" Id'

IJ, a s ZIJn voorste er oor gaat,
naar Engeland zendt. Wat te verkrijgeIl is
,onder &chade voor de in de zaak betIok~en
pal tijen, en zonder dat er strijd va~ te
duchten is, is een open haDdeisweg door .bet

... gebied wat aan do Transvaal behoort gehecht
ZATUItDAG, :8 AUGUSTuS 1883. te wordeu, en hartelijke verstandhouding ~DS.

.. - "~-- --1.._ schen de handelaars vao Kimberley en lUI~re
DE ZENDING NAAR LONDEN. Koloniale .oorden, en de Regering en bevolking

ONZE lezers kennen, Dit oos vorig nommer, de der Republiek. Te streven naar een werkk~'pg
merkwaardige petitie door een, aantal Stella. in de landen bewesten en beuoorden de Trs.Ds.
I dl. vaal zoo als de heer Rhodei er een aad dean ers aan de Koloniale Regering gezonden .
met het doel om onder zekero; voorwaarde~ k:aa~~oloDie toed~~kt, is even dw~ als ge.
bun land bij de Kolonie te laten Jnlij\-en. On. I vaarliJ~.. Gevaarlijk omda.t bet onfe~baar ~ot
der gew()ne omstandigheden zou elke Kaa Bch 1 eElll strijd met de Ropubhek moet lelden dien
Regering, Engelsch of Af, ikan~r, ze te/Zijd:l! de h~.. r Rh~es waarschijnlijk even gaarne
hebben .. gel.egd, .niet omdat Stella:land ern laud vermlJde.n Wil a.ls de 8terbte voorstander van

1 h lf Ir d D d bijv. de kwesties vlln vlag en souverllwiteit.van Vl'IJbDlters lB-want die zoogénaamde vriJ" et.l1 n..aa.n. erlsme.. waas 010 at men een De Braodwet gaat minder ver dan wij zouden

la dik beschaaf Gelooft men dat de Uritsche vlag en de 'ouve.buiters hebbeo hun land vrij '\'Velop dezelfde r.;, moelJe lj . van UIt de verte t, e~ de wenschen. Wordt het lijk van een ofauder land. DE HH-EXOOMYISSIE had gisu"ren niets valibe b d N t 11 I L~_ reiniteit der Britsche Koningin zoo ligt !bij de belan L \... Imani" bokom.. al. d. ''' ...udOud" Kol" wO<'. oe a".. " a'""..... _, loo"...op.... nd.~ p'" g""d.b dauWM' m,n groot g te ,,, .. ,deen, H,t b'~~ dat hot
. h ' door een v Ik d d d k .. d r Tran'.IVaal en den V rijsLaat bijval zullen vi,ndnn, eleetriek. e licht één avond een heelen tiJ'd uit was,Dlsten over et algemeen,-maar:om den aard 0 van e ze en en en wlJle, e in den regel aterlt, dan beeft er_o zeer te regt dat er 10 de afgelool)('U mAand een >ijlde lJU'nderd d Th

T I d d d' .. bo t ... , eo is de stemming van hen die tba~s deer voorwaar en. ans nam de beer Scanlen . I'IUISvaers au oor le VriJ neen "n. .--d . k I >_ d t d sc.hl>TV>n,wat. groot'"e biJ' de ton berekeod onn"";ng,1 _""" s een on 'ler lOB p aa ...., en an neem e - ...~.. _ O~ze als tekst voor de redo die hij Dooderdag- iD gelijks.oortige e ementen kan worden l:evorderd Confederat;e U nie voerstaan van dien aa~cl dllt lO het Dok was geweest, en dat bij den brand inW
t K h Regering de kosten en verantwoordelijkheid op . de Per8i" de spuit dienst had gewagerd.de etgeveude Vergrtdering tot toelichting· waarUI on l'e aapac e maatschappij bestaat. h W d d I b d zij op die twee puoten ook maar IP!S, zeg bijv. DE OOST LoXIn:_....scllE BOOT'" 'TSC

o

, nnI'
H d h' zic., aarom wor t an, a li een ran ontstaan .......... <aA"."0 .ij. 'oo"t.1 .i"p<a' omdoKo'.. ,. "jd,.. a m.. '" i. d. Kol•• i. d... nholddi. h.t •• " .... " ....... ".i.it.it doo<"re"i.i- hoeft ""'"", b_, j_lijk""", vo,,,,,,,,,.. ,, ....

de onderhandelingen der T''Rnsvaia,Ische depu. onder de TransvaalsWte burgers heerscht, dan is die veler lijf on have dreigt-want dat doet teit der Koningin. znllen toegeven? WiJ' houden waar werd voorgesteld een uitdeelina Villih b
" Ik b d h t h cl d lOs. }X'r aandeel te doen. en de rest van het Datigtati, i. E".. I.nd t. la", ."te.'n.oo,dig"" ad m•• ""'nte"'.d ten ond" in 'J"" • "'n.-. on.n ". ~.d •• OOga&'D'Z.iJ Af,ik~ .. h. Oo,l.d,. ""d. bij h,t -"".nd. ".~..... Dit d

en een zeer vreemde tekst was Let. Als ge· plaats van het te nriaten " en zoollUlg men zoek afhankelijk gemaakt YaD een beëedigde. H.r" ... . biJ' sommiO'e leden geen b~"val, en vriJ' he::c too-.
u rat.e onder arer Jl aJestells SOD'erelnllelt ."woonlijk, echter, wall het niet onze Eerste Ihet hier VOOr zijn eigen deur niet schoon kan verklaring dat er verdachte oDl8tandigheden h L' kl .. 'h neelen vielen voor, to at men eindelijk sloot

voor een ersenscUim ver aren, en WIJ ac ten h(>t rapport bij een latere gelel'Cnheid op nieuwMinibter die de politiek :ler Regering ten volle ve~en, behoort men Iiiet naar een invloed in bij deo brand hebben plaats gehad, en blijft. h . h I"'. I .. door te gaan.
la d Ik . et evenmin onwensc lo' IJ'" a s onmogelIJl{ om ,outvouwde. Dit liet hij aan den (ieer Rhode!!, n en en op vo en te trachten dier. Dader de persoon die de verklarIDg silegt aansprake. Z 'd 'Af 'k __~ C d _~l. EE.'1..\IooHDEx.u..R.-Zckere Waham, een blanke,d

· beh Id' , 0 d t I bete I k 'l':_ UI • rl -a tot een tw=ue an!l a te ~en I heeft &:lchk Oost Londen, nu.a.r het schiJ'nt geheelle a ve e zendIng van cen dllr Ministers w neD en me vee r gevo g UDDen liik voor de koeteu, en wel,~t Voor vrij wat .E k
. {)e£ ~ -<s.....___; maar eer dit gcscbieden kan is er heel ~wat nuchter, aangegeven als moordenaar van Gray,.u, ""pa 00 oog d. u"I.Uiog ... oon .n... .. .. " a'. d. Proo."n, (f00 .... 1 ,i.dt dat hij di, ~n j_, ",I"'" toAli,,,,",, m,t in_"

ResidcDt in Manko 'I d mecr te doen dau Ld verordenen ccn'Jr Con. hersenpan werd gevonden. Later echter be-roan" s an voorstond, en voor EiJ'n verklariug geen b"hoorlijke gronden
"t k t d' HET IMMIGRATIE DEBAT ferentie, en behoor~, 7.00 als de Bond trsch,t te ,,:eerde hij ~t hij, toen hij zijn ver!cl=ingmaalrt<>,"'0 oo."u m. oe. pa'" .. ho"". wu, . • h.. n g,h,d? Wij h"hho~ ....... ' .... 'm.I.. m,t wcl ru, h,t h~fd w_, Hij w.nit in b,'
w"'g li., "" h.t H." ". opkook. D. Zoo wijooni...... lon u. h.t d.hat ",. n••- te k.n •., g...... d.t h.t in on~ oo.. n .;'t ge- doo•• b.t pnbli,k lot h•• ,egt. ""',f ". d. :d':.':;~~k"''''' '0 hocbl'ni... hoed.. tot nad"
kwestie van Bechusnalaud, zeide qij, was Thu derdag in de We~-vende Vergadering o~er bestaaode toestanden en van hetgeen men

I be "6" noeg bielp om naar mogelijke b.randstiohting eeo EL'! Al"RlKAl\ERDi' HOLL.L,-n.-Een correspon-,.. ,'001" I.. g , .. , J. Kol,"i, d.n di. Immig"'tJe "ij~..... dit .. .,. omd•• "ij .,,, .... n .... m•• k.. g,b .. ", lo "OM .. , d.. , _ d, ti, R. Ad,.,tiM', di, H"""'d tijd,,,.
ea. Ilwmtolood.n d. T"'''koi, I" do.t"k .. d..... uh. will••• "Wold'D, Ni.t da' do d" •• lijk .. d.uook ", .... i.... II•• al. n~, d, T"toon.tollin" bowekt, wij.t ~ op dat a""',
aan ooze Oostergrens voud D:ftlnni~ts dan Na., I mmigratie.kw6lltie op zich zelf niet ..aerbelang. mogelijken moord, en dat wij veel liever een De heer Faller blijkt, met zij n Voorstel bij ?e 80cieteiten gewoonlij.k tuinen rijn WR.&r

.... . ... I I h bl' mUZlek wordt gemaakt, en pnJst dit aan bet A.m-turellen, die men met groote kosten bestnren riJ'k is, maar bi; hare behandeling werden vrage' n doorslaand·" wljzlgl.ng IU ons s.te. se van straf- omtrent de otel e asting, een alles beha:lve kaner publiek aan. In Holland is het niet alti'J'd.A.ug,l8.-W
v
rce8ter, WinkelvoorrAAd in den illsolv. ~ . . d k d K t d h d 'k

......" n. ,'. J, d, To" .. "'.,- m~.t 'n .. ,d" ""w .. , M. h., ;,.tnn, d" "n .og hoo... ge"';", '00' d. Ko'on;'". '"d .. ing wnd... ". " .. 'bU..... al... do, gu"t'g'" HO... op e "pa •• o e '"' . f""''" "m i. d, 'I~ ""bt to ,it ... ; lri~,...t
L L, LlUderb!rg- & Co., Afslagers. Rijksregering kon laten. Iu Be~huanaland aangeroe~d. Zoowel de heer Pearson ala de /.de NapolAOnische w..tgeving, het vervolgen verkoopers van hoogeren rang gemaakt ~:~~e:~~t, ':v'::~ i:o~1f:a~~r:.e~u:.....~~" IH.-P.~".Ku"",. Mwl""',_J. J. Il"t- . t" Id, . I . . te h.b"'" •• n op oon doo, h.n gehoud.. ~_
m.y' & Zoo,.AI.,,,,.,,. w", ." • ~O .. to hoko",,, wat '00' N•. h.. , I"i ...... md.n d. landho.w'N di. ';it .an m;'dacl.. m.. , mta uot•• d d. phgt cl" .... ".d .. '." .ohooo ... n hot pl.n '.n de. ~b, Vrijm''''''-', .... bot -'-Id doo, dee,,'~,-Ku,...d.VM" .. d, i, d.. "",d., '". C, 1."II'n ",i.ig of .i.u. '00' boo"n "0' "a .. d E...... naa, hi" kom.n .1. d..... n.n di. ,mh.id w.nl ; m.. , th... w,",t .i.t ....... , h", Mmi,. M,L." .• dat m.t d.t ol" oo""'PO.dont_ ,_ "jd.....,t ..... _,.
L.. Wicht,-U. II. MolI.

r
, AfelsD'er. was maar bUI't nd' h t d: 'd 'd h t . b'k b . . I k DE WET op het GeregteliJ'k Onderzoek biJ'

\\ I 0
", eien was e e w..'" naar bet VaD en gron e regte ge ru. wÏlJten te voorgaDteld om braIIdstic tw'" als eeu voor RAO'ering vrij we overeen wam, te ve' r.,,''''.- "" ... t.. , -, '" ••• ij" '"" F, J. ~ -. _. n""""'Dboudt in dal alo i,_.d aangiftehij ""'"

H"~. j',-J, F"d. P"I. • c",.Af.~_ hi.n"'aed, V '''00' d. Kaapkol.. i. hare. ...k.n. .n daaN..... ala mon .. hi" .""" ala h.t p.bli.k g.""lijk. mi.dud m.t .... M kh,zen. Wat had d, h." Fo ""' " dan .... dootdat d, b=d .. d''',_hto '~"'digh"".
g~rB. bandel met dat binnenland, eu daarmede de {)lichters op zijn plaatsen nam, do waarde dier gelijk te stellen. VergeI6~t:'n met andere maat.

k
om te~en t~eth plan delIf. Rsdgerin

h
g
. ~p : te ootstaan IS, de Magistl'R.&t een onderzoek zal in.,,'L-K~p"""'b",. "',"eo, &"'PO". 'M'.. g,l'gouh,id .w .1•• ;.." .... t ,"0 Z. AC,ika pl""'n .w.ld", "'" ".d.n dOODIoon..... da' " ,om.n, ".. .t w. 'gl .t 'I '"mg .I"'~." dat d, k,.w .... dit owl....... alo d,

en P8IIrden, rnn N. J. Swart,-})e bh' t . . regelen vII.n wetgeVIng dOQl'de tegenwoord.ge, dat, als eens het plan ingang had ~e. boofdbcambte van het Openbaar Ministerie waanut.nVilliers, Fl\ur. &; Co., Af811ll.'"r~, el' esc aVlllg e versprelrlell, dan giU zij haar wie thans, als Kaapsche boer, door hard wer· Re . . d' d ~_a.t d't W t' e de stukken worden voorgelegd, van oordeel is dat
,,121.-" Frisch jl6waag-d i8 hl\lr Ktlwonnen," naLij lockomst prijs, en du" zou zij dell VOorrang I(en zjch en da zijnen een beperkt inkom~n . ger~~g IIIge .en , 10_ I e ~e een IIvou~en oln hoogcl e en lagel'e pater.l.tbe. el' werkelijk zulkeomstandighcden bestaan hebben,

P'""'b",w,, ""oe. d. ,'u,..... d. T""' .... I .... " I t H • 'halto Id I ' ..,~.h,k fign",; .... t d....... IIa.... h.t, I.. 'ong t, h.ff,n naa' ..... "'" d.n "'1

'

.n d,~, het '~d ~ =den do", dm ... "",,,
"FIiecb !iowaagd is half lI

ewu
nneo," 0 a eD. C, was voor IVerse , WIe ra a s eigenaar van verpachte '. 1 dvn het b 'd ijl w t d ;t zullenJ:hag£'n worden. Men ziet dU8 dat bnmtienLu8fl'0eden Levende Ha ... , van J. ::;". haar dus eon levensvraag dat ziJlu do k g'rond nim k t' kenmerk van veeleer te moeten ulenen 010 I en om~ang Il (j •r a men oe, h'- ._ f II . d I

. '. , za enl, e vee. eer ma en en een rus.g en . het beglusel dat aan dit plan ten rOlild en ve IK Sed geva en geenSZ1D8op ezc fdeJoubm,-Malllll & Cellirlr~,Afslagers. IDgrcep, cu Illet toeliet dat de Z. A J1epubliek gemakkeli;k linen llliden zou kUllne Z....· bet pubhek dCIi mOlld te stoppen, d.!;,l) 010 'I' d' I k t kg. lijn WJrden gepUu.t.st.
,,:I:J.-Oud~ P"ut, na Lij Wellington, Levende d I b' d \V .' . ,~ n. IJ Eljn . . ligt epoe 19 overa ,00 Wa oopmans. ~o Ot:DSTllOOlil'l' heeft na meer dan een d roie van

H.. , '"". i. doo i.. ".. "" ...... d,' oo~ ,~, go .. "'waa,t. ,,' t, b"id~n. Dj,t d. ~ ...I•• dlo doreI", h,bhon '"koodigtl ... n b~taa.d kwaad .,t d." w.g •• 'n'm... wi~k.l"k.n "'tnn, <ou".nl'n ing.. o.. 4? ~, ~'W op nieow kapok .... all~ t het
'Iln Z. J .. \1uller,-MalaD & Cilliers, b~l van het ~lIln.e.nland afsneeJ. Da, t de Ko. I WIJ hennnerell ons hetzelfde uit den moud YIl,n WIJ kunnen Ons dit best voorstellen, wan, t jeugdige publiek rich met rneeuwbalJen kon ver-Afslagers ltd tik Ee ,,,_ L f

W I . 1 onle me a IDgrlJpen nog wat anders te doen i' den heer PateTson vernomen te hebben die E d d d h Uh cl h t Voor den door hem verteO"Anwoordigdtio mil en. n lllllXe regen W"~ voora gegaan, maar,,!:J,- ..hnllton, ~ZeL. en I'sarden van J, C. zon k 'J' e d b" M k Il> • , en er re enen waarom e eer noes e d I ta d d' J "'t'- .. ,d.e koude wordt gezegd erger k- rijn dan iemand
Gooaen,-~IIJftll ;~D Celliers Ahlsjl81'9 1'1 g n an lj an oroane oeu;Q.esident I leder Ka.apach wijn., koorn. en sohapenboer in.. . , ihaD e 8S n ZOU lt as Iger zIJn dan. :neh hennnert. Ook ml Plettenbergabaai wordt

,,I:!3.-1\ltio IJrMker~t~io, P8IIrl, de pil\at8 Klip-' aan te stellen en ::;tellaland te <lnn xe d t h t be Id S hh' . noodzakehJk: acht dat de Kolome MankorOlme s het bestaande stelsel en dat de handels aan de ('Ullrulit chreven dat de koude er menight'ufel, ~ 8IItwerk eo ftnd"re ~ooderen ~. e . ren: a e even e Van een c otsc en laird wilde . I" . h " d h' , ". _
tao P. il, Malherll6,_J, S. ·~-rcal·s r. men h"" Kolon.laal g.ezag tot over Laud Gosen herscheppen. Maar is het veilig 010 met oud·e verz.oe.k o.m 10,IJVIng v.an em en z'J,u volk stan Ier meer op .zIJn. eigen ~el~ng beest het leven ost. Een wagendrijver v&n den

lUlO '" te b il .l_ t I Id op dat der Kolonie Zl t d t .... heer Jan Strijdom, van Langekloof, i! onder de
Co., .Af·I·-ers. zou moe n Uit relden, en dat de' KoloRI'e tradl'tl'ea te ~':""k . 1.- . inw lige, IS Wit zeven 19 p aat.aen van s mans an e, a IS le""

·l· ~, . '. ""' en, en In p aa .... van lets te I . d d' d k h' I 'wi~n van den wa.gen geraakt, en heeft beid""-"-"'P~"~""" 0..", b,'. "'. '". a, d.. oom,dJ.II"k... ho" d" magtig•• 10 - hl;' d. Ia.d ~n <l,i... ,.. d WMt g" .... k•• ,ij., wat oe .... en oe • ""n 'e, oe,t k'n- """eo ""h,"', .. ,
1::. :::Swart,-V" 'hlli"'8 Faure en Co N" .' lo., IJven waar ~n voor eugt, l!aar .et.a te nen spoedIg te weten komt C V .l__ h bbe
Af81~t!r8. . .,! men vau 00. rdel.IJk Bechuanal&tid zou strev,<,n waar rnen slechts in den vree.nde het Maar boe is dit geschied? Heeft men zijn ' " L.\YWll.LL\..\I.- 11I1WJ.ar (' n wij een in-

I rd d t I h . - tereslII!.nt(' meded,'eling ontvangen die wij onge-.. ".- K ,,, .. i. i". il ,i. M '.Ilo"d.ri jg"""~b.p. iwo .. , • .. t 'J wij.. lijk op ""n "h - ,oo""""d ... "od' P Lo','" 'ij. aa. Seh t "Ik >a. d•• ".d .. "'jaagd di. ,ij hohouw. h""rig WO""" ........ bn.. nlot in ""'" ""h~1
enz., ID dcn Insulventen ooedel Vlln li I torgrond HiJ' had intussch I . . o· Ve toestand der Noordergrenzen, ...Ah kunnen plaat.s.m D hri' be . d hlf. de Villiers,-J. J.lJutwfyr &; Zuoo' d . d h en genoeg go· and, Bq/lires aau Eogeland eigen. In Holland den? 0 neen, bet zijn jagtgroD(len die men w

v
.. '. e sc Jver ngt at et

.. (81 'zeg om eu eer Hofm~yl' h ·t d tJ. jf, to als de Victoria West NieuwsborU er eeD aldaar heerlijk en over het geheeie distrikt ffe-
.. - .. "", ., I .,," pa ., 'D'. • .d i... d. tijd" •••• taa. g", .. ",lijk ook ho.. t hoof" E. w.lk "gt had hij op di. "" h " . £ ' ~rnd heeft, en dat die regen zich wa.arschiJn-.. ~~,-K8IIpetad, LH~napuh8 In den in8"J.ent~n ; tot het tcrrCID waar biJ het voorstel der Rege- 00 dr, heer tegeno .cl boe I hl? G d d h c rlJVlDg van gee t, IS ernstig genoeg~ liJ' zelfs tot in Calvinia hr>eft uitD'<>strelrt,alwaar

boedel Un P A M Brink J J Ht; . .. , , ver en ras ge ee ver· jagtgronden een an er an et gewone en dat het er slecht I7!Ult ligt bliJ'kbaar niet "'_meyr & ZlJtJn',A'fsl~gers, ,-. . V· i rll'g, voo~. zoo ver hiJ. h,t .... ad.. a,. &ohtto."'bil"'"d i. d,nk· 'D "'~ .. wi;.. , Hi" aan d. 0- het "".... d, .~btig .... t, Vw,," '-hn,"
'" Il d h . > .. ,,",t, d lJ t lho, d ',o,t "" Nat".II .. ond" opp"hOo,"," .n aau ,den Magi,t ... t. maa, ""I .. , aan h.t '=e oo~.".nd,nt d, d,,", o,"~-ri"•• ~" d.

.. - .- B' ." '• ." I.Fm~,b,,,,, d. plu"' 'J '". ~ ~ w. -.n <l,t W'n Kaap hoon d. booroo.tand ,i,h op .. h.. 1 ond" .. """nlij >.. .ig."d= aan do. grond, g'"'' von doo,l.. t.nd. maat.. ""I.n to' ""'''''''j'o "",to'" lnproe=",t "'iety . .ti.
l~lettont"ln .nlla' Ba8ters~ril' en L,,_' van een n.enwe zending van den heer M~rriman eigenaardige wiJ"ze ootw ltkeld . h verbetering. Dat de BoschJ'esmans e"", elJzo.nder goed moet geweest zijn, n&JIr hetUoeder~n, la den iD8()lv~nten ooedel: ct dk' h ' . I , en IS men eer een regt door wijlen Regter Stock8nstoom .. k rd
,~O. C.v.... " i 00 "ga. ,." •• ,." .t P."'.m'.t, "'" wa' ,".d., i. h.t mi.", op te ho.d,n ho.,. .. "jn. , ' Ko,.nn.'. vol.tre"l onw;!!i" W."n om I<i ''':l pro......... to 00 ~Irn, D, n'"Wc,,:.>0 en 3O.-ilJ.erhoope. kasteel. IIlIrd.veld, LOMeI, bezwaar met .h.d 00. g op verschillende k .., esties, 'De. boer hee"'t hl'er met heel wat L--w ......n L zeer JU18t 8esohreven als dat om het land te k d t " d h dist t8dokter, Dr, Fraenkel, WIl.8 pa.!! ~mv('pr,j

d d ",. - __ w _ . _ _ .. e" .n..n a 'i'l YO", • , oeren ove~ .. m ~nit .re' ~ .j. 'o~t ""boopt. .~'",'' gOot 10 !jO 1080lvent6n bo..-dt!l vaD J. en bepaaldelIjk die del' Transkei ducht:· maar· kamnPn . Du he M"L- li d' bezitten zoolang men er Ilcb I~ kao hand liastIg waren ala wolven of Jakhalzen, dat I wat 8aWtal.n> verbeteringen betreft, en in zake~ Coel••_E., F. Roo~, Ahialler. : het was z' ..' , ',r- . cr IJ.....rg wees een Ier ..

... t. 3._",,".. """b. N."", G"d.re,. Sm_·~ · 00 al n....... ' ... hJ•• d.. t... all.. ·h_,re. ~n do", .ou d. '''' ...... hte "n h..... "anko ...... boen ., .,h .i" ge. "e,d do", den Magi, ...... in 'ijn I.... "" ''''''re m....... ''", di, ".u =" oo""",".d",
P'J~&"<''M (I, C,H.. p,'_,_, hohal" g,mak',lijk ow oen .ij.ig'.g i. hol i.''''id.u •• gewag'n ... w... d"", d.. h_ bmdhaafd•• iol omdat .... ,ijn 'a.d .... ""'og duidelijk te keon'n geg"'n. mao, :.:'ft ~f !.li!'!,...~,~:"':::::...'7"t~'d...::'t ó:;:'"
. ; smAn,P. \\ .zoon, At81~r. Ivoorstel Scanleo te brel.lgen di d d'''h'd' I' L.._ k ht hAd d zonder, .ander ge. volg .da. n dat een paar:! l"LLI'gen nnnr Robben-.~'-n l behoo~'n gezond('JI-t

P

6.-Wiou-rbO\!1r, distrikt Tulbagh V88te eo I h' , e oor evnJ el rvlne lJtlaotwoura met de vcrklaring dat de rac vaD wapeneu eeu verover maar oor WUI. ~ t!ll1l u" . J

" 1 Q d ' ,van aodeleuvandenafgeza tt be k ' b k K· . . onzerphllanthroplBche t1Jdgenooten een keel worden daar het geV&&r van II.B.DStelringgroot i•.,OSS;! oe ert'n, i.u d..u boed"l van f , • ne. ~r ~nge re aap niet deugd6 Voor groote boerderij met dat de kracht der dingeu hem te sterk was, on h
~IJI8o den h~er 1. J. ThofOD,_H. A'laAn vertronwen III hem en het !hmsterunraarhiJ' tal van arbeid 1'8 t d b" b" d Kl' tegen elO gingen opzetten. Het ia intns. Eindelijk ~gt ~n~ berigtgever dlft vrep.t

~- Af.... " lid . . '. 0 • w.u. 'oog 0 'J" 'J,'" • 00'" kan d. """. ge,.. t lat•• WOal. ''''e. d. v".'g of "'n. nu d. Ril daU"tOli""lori~ .•• t dv.
,. . vau!.d, zvu. verrlUieu. Maar &1U de u6(lr ver h,,'eI~ r.u~Q ~~ niet gebragt _."lat mea lP.er zij ziin. ring w...ler in de zaken van Za'd Zlt~g be~reft, op de lange ge8Chm" n

' ~ " ... 1 ,,-.. "'" nt h... vool boan,

"on), in plaats VAn haar invloed'
een minimum te beperken, aan afdoeD.

.de ver~tetingeD aa~ _de Noordergrens te
denken IS, en het eenige wat wij wagen te
hopen is aat als de boeren die tbanB in de ge.
,Yangenia zitten VOOr het geregt komen~ hno
,zaak niet rnet het oog op theoriën in stn-
'd~rkamerl nitgevonden en .io debating_
clubs voorgestaan, maar met lDschtneQling
der bestaande om8tandigheden zal worden
behandeld en uitgemaakt.

75 htra.Vette ZWÁore Slagtossen
200 .. II Schapen ell Bokken
20 Goedgedre8S88rdeRij-en Trek-

paarden, waaronder egale pa·
ren lijn, Bruine en Schimmels.

DE ONDERGETEEKENDE ZAL

OP DINGSDAG,~21 DEZER,
PUBLIEK DOEN VERKOOPEN,

MARKTPJUJZU

J. C. GOOSEN.
:JlALAN J' CELLIERS, AFSLAGERS.

Heel wat tijd werd gisteren zoek ge-
maakt over de vraag of men aan de Maat.
schappij die den Spoorweg van Worcester
naar Roodewal wil aanleggen, de door haar
gevraagde vrijstelling van regten op doo-
baar ingevoerd Spoorweg. materieel toe.
staan .sou. ORt er over dit punt meer dan
één gevoelen kan bestaao spreekt nn seij . "
maar dat een menigte leden geen onder-
sohoi(i Mgen tnll80ben het geval VaD deze
Wet, dat van de Kowie Maatschappij, en dat
van de Vrijstaat.che Spoorwegen, dat tOont
dat hun gezigt niet' al te scherp is. De
V"ijstaatsche Regering vroeg eenvoudig,
in bet belang van Z. Afrika zQOwel als van
den Vrijstaat, een _t.0ndering op den
regel dat de Kolonie 1'&'1 waren, naar «Jen
Vrijstaat gevoerd, invoerregt.cn vordert
waar de V rijstaat geenerlei dool aan heeft.
De M~tsc?appij, Voor den Centralen Spoor.
weg wil Vrijstelling als een der Voorwaardell
waaronder zij den weg wil aanleggen. Maar
de Kowie Maat8Chappij had hare overeen.
komst gesloten zonder er up aangedrongen
~ hebben ?at er Voor haar Spoorweg.mate.
rieel geen InVOerregten betaald eeuden Wor.
deo, en zocht Inter, eerst toen Je Vrijstaat.
sche Regel'ing met haar verzoek kwam, en
voor de tw~de maal in deze zitting, een
door baar Diet bedongen voordCf'1 als bij.
al ...g te erlangen. liet W8B welligt ver.
stllndig geweest hasr dit VOJrdeel toch toe
te staan, maar met hare zaak heeft die der
W t't over den Ct'ntralen Spoorweg in w~r.
hei<1 niet.a gt>lDeeD. ~

Paarl, ]6 Aug. 1883.

DE VILLIERS, FAURE &; Co.,Afslagers.

~WELLINGTON..;---
1 SPAN VAN lf EZEL8, 6 JAREN OUD
1 SPAN VAN 8 EZELS, 2 JAREN OUD
1 PAAR PAARDEN,

ZULLEN Publiek worden Verkocht uit de
MAHK1'KI~AAL, to WELLINGTON,

N. J, SWART.

r(tll 16 m 17 A~, 1883.
£ .~ e, e 'I. d.

,\sr,lajll'eJen,l.r.31N!. 0 'f, 6 - 1 ] 1
&ODt,", .,er 3 be.... 1 lil 3 - 1 16 9
F..ijeren, per 100... 0 1:1 0 - 0 l~ 0
GUAvas,per 100 .• 0 li 1 - 0 4 0
HoeDdere, per eiuk 0 ~ lj- 0 2 H
Huerll, pr. 10'J lb. 0 0 2t- 0 0 ~t
Kuul, per stuk ... O·q 2 -,0 0 ~
Kalkoenen, per stuk 0 ~ 6 - 0 9 6
I .imoenen, per 100 .•• 0 6i 0 -- 0 6 0
Patattu, per abe ..... 0 loi' 0 - 0 11 6
1'''llll'l)ell~n, per 8tuk 0 ol 3t- 0 I 8
Ri~j"8, per b. 0 4: 9 - 0 4 9
ltapen per b08, 0 0i 1;- OOIt
RIIdij'.n, 0 Oi 1 - 0 0 1
Rosijnen, per lb. 0 1: 10 - 0 1 lO
LJijell,.. 0 6; 6 - 0 11 11
\\' ortelen, per bos ... 0 Oi 1i- 0 0 lt
Zourlimoenen, 0 ~J 0 - 0 5 0

Donderdug, 16 Augu8tus, 7 \Vagen8 en 7 Kil ten.
Vrijdag, 17 " 9 :.. eo ~ ,;-~~

NIEUWE ltlA:lKT.

KLAPMUTSSTA'rIE,
Bovengemeld getal Ossen, Schapen en Paar.

den, die in uitmuntende conditie eo seker
present enllen zijn.

(Jl'

"'oensdag,22 Angust. 188$,
U:'; HALF 12 UIlE V.M.

60 Extra Vette Slagt Ossen,
la Goedgedresseerde Ezels,
5 Rij· en Trekpaarden,
24 Donktys.

"Op1'I'jjdil~, d~u 24stell deze.',
ZULLEN bovengemelJe OSBen, Ezels,

Paarden en Donkeys publiek worden
verkocht te KLAPMUTS STATIE. Zij
zi.io in goede conditip, en worden met
zorg opgebragt <1oor den heer---

G. E. SWART.

mente· eu Volksraadnittingen zoo m¥len bo.
sluiten. De beginseleo worden voor rijzigiug
..,th''lr \"erklaar,). Oat een Conferentie tbans
~l'der mogelijk is Jan in 1880, toen ~r HurUe

Men 7-a1 uit ons ve slag der verrigtingen
van het Parlement zien dat de Regeriog ten
slofte hart' toevlagt ht'eft genomen tot
tijdelijke verhoogiug der inY~rregteD,
daarb:j tevpns. bet eenigo nog overige
belastingplan IDtrP.kkende waar hevige
stl'ij lover te wachten stond. Onder de
omstllnd ighcden is dit niet onverstandig,
maar het is geen aangenaam voorllitzigt dat
men bij Je 'l&nst&ande verki.:-ziogen, naast
audere k westies, ook vooral die van !iaan.
cie..!pfl !\aId ter spraak zal trachten te
brengen.
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DE (jarator in bovengcmelden Boedel cAeft
de Ondergeteekendcn gelast publiek te

verkoopeo,

OP \\TOE1\"SDAG,

Frel'tl'8 plan door de HolJandsch.sprekende
Afrikaoera met oog op de TrannaalsC:le t0e-

standen algemeen werd veroord6eld,' dat ia
dnidelijk. Ev.n duidelijk is het dat de ~inSt'len

OE zaak van Langalibalele heeft de gemoedo. in het plan vermeld uiet allen in praWtijk % jn
ren in Natal wakker gemaakt, en te gelijk te brengen. Verdeeling der KanpkoJonie if<
met het besluit vs.n rlen Wetge,ondcn Raad Provinciëll i8 oen verouJerd deukbeotid ; men
o~ zijn tel'UgkoDl8t voor oursadzaam te ver· kau iu I'.niri Af"ika wel een genleo',sch~ppelijk
klaren, is er ook de vrsag weder geopperd of maar geen eeovormig Naturellenheer hebben,
Conlederatie niet het redmiddel voor de Euro .. daar he~ onmogelijk is om h"tgeco: in de

pésche volksplautÏJ;lgell in Z. Afl'ika is. Dat verschilleDde Staten door historische on~wik ke-
or hinderpaleu in deu weg vali sulk een poli_ lillg geworden is bniten rekening te la'en ; en
tiek; staau die zich voor 's hands Diet lAten geheeie ooafhankelijkheiJ billnen de grenzetl
verwijdereD, dat zal niet ligt ontkend worden. der Unie is volstrekt niet genoog, want Je
Toch doet het ons genoegen te ~ien dat de Na. doorgaande uitbreiding van het Enrqpéscbe
talezen eveozeer beginnen te begrijpen dat element in Naturcllenlanden mag bij de
de tegenwoordige toe8i1ind vrij wel 00- vorming eener Unie niet uit bet oog worden
boud baar begint te wordeD, als velen in deze verloren. Omtrent dit alles kan me,I zich
Kolooie j en al is het ~hau8, 010 velerl6i echter verstaan; maar terwijl Je Af(~kaner
redeuen, meer de tijd van denken en praten Bond het terrein voor Je vormin;::, een er: Unie
dan die van handelen, dan behoeven wij daar. voorbereidt wil de Confederatie Uuie, souder
010 niet te wanh~pen aau gemeeoschappelijke zulke voorbereiJing, de vertegen woordigende
handeling in de toekomst. ligcbamen der verschillende Staten t"rstond

I laten 'bandelen, en dit lij kt ons voorbarig'. ;Neem

Paarl, 17 Augustu::! 1883.

In den Insolventen Boedel van ZACHARIAS
JOHAlHiES MULLER, van Wellington,
Togtganger.

PREEKDEl'RTEN OP M:ORGEX.-Groote Kerk: 's-
morgem, Dr. Kotu'; Engclsch, do.; 's avond8 Ds.
Sk-ytler.-Nieuwe Kerk: 'smorgens, Ds. Luokhoff'
's avonds, do. -Zeepunt : 's morgens, Ds. Roux:
-Papendorp : 's morgen~, Ds. Steytier ; 's avonds
Eerw. Smeer.-NB. Collecte voor Busten8tatie-'
fonds.

DE IXYOER.REGTENin de eel'8te belft van Augus-
tus hebben !2i,:!89 be:irngen, tegen £55,124 in
den.zelfden tijd van IBS:!, dus zoo wat net de helft.
't Is plciz:ierig !

DE KA:'I.-nmAATAUGUST AHRBECK beeft zijne
twee vool"l!tellen, op d-n 15d(>nen 16deo dezer te
Stelleuboscb geleverd. .
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'S MORG-itNS 'l'EN 10 URE,
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OUDE PONT,
NABIJ \\. ELLl~GTON,

2 Extra Kar Ezels
2 Mell.:koeij"11
1 Span Tuigen
1 Zadel en Tc,om
I IlorJoge
2 Stnkvarell
2 Knip Balies

Trap en Under Balie, enz., cnz.
J. n. CELLIEIiS, Et,tiig Curator.

MALAN & CELLIERS, Afslagers.

Ol' DE I'LlArs
VERKOOrIXG VAS YASTOOEJl.-Het bui~ in

Buik-ngrucht, in den insolvenk-o boedel Villi
pastijbakker Stramrood, is door den heer Muller
voor .t:l ,4,j(l verkocht.
TE.\IBUL.L'\"D.-Volgens een berigt in de F'rolitiff

Guard"", is er groote sterfte onder het V64j op dil
plaatsen in Tembuland, en dat wel omdat het aan
de weide die men cr vindt niet gewend is.

DE "IIERSEXDHAGF.R."-VoIgpns de Oa~ ;V,r-
('1ry is het Ministerie thans zamt:>ng'Csteld.us volgt :
Openbare Werken, Merrim,U1; NaturellenzakeIl,
.Merriman; Koloniale Secretaris, Mernman ; The-
surier Generaal, MerrilIulD; Procureur Generaal,

1'ergdijkertiJd -;:u~ 1~('rkocht"~'l)rJelJ :
1 Paard
I Ezel

En de UitstAande Vordel'illgl'n, IIIIls bohoor-
ende tot dell I1l60lvclltcn Boedel vau l>ANIEL
JunA.sNES :::WARTZ.

Valldu.l\antoor, 'Yellington,
Lj AuguItus, 18t<3.

_ ~~LAN ~_~ELLIER~~, Afsl~~ers:

EEN J(JNfH~}O:N~C!f, Holllloder,ook bekend
met de Engehehe taal, wenscht zich rre.

plaatst te zien als ONDERWIJZER, hetzij"op
een ~chool of bij cen f'"milie.

, ~Adr~:M: .c~'U~~~ "'\11 de Z~,iJ_J.jrik~._

J. F. PEROLD, I Gel.
J, D. CILLIMtH, t Caratol'en.

t ~ IC lt 1) U " I " t. C ,.
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TE NIEl" LA!'m hebben Donderdag avond de l>x VJDmmr_ BN
kandid .. ten voor het Lieabeekache Gemeentebe- lingen de.er Wet
stuur !" Il \-crgadenllg llIet hun ltiezers gehou. behalve op velr)[cl()pmji~
den ('D lu t voomaamste wat hierbij aan het een :patent hebben, beJ:lOOrlii'.Ii:
licht kwam WM dat de meest ... kaadidaten zich pen, ena., boekhouden, en hun
ti gen Jl' I'I"uncli der Watermaat&iliappij ver- heid ter inzage verscbd"n als het verlangt,
kj_rden til flllt bun Lowenngen dat elk dorp onder straf van boete of tronk zonder hárde
I,st voor "J" '1;"''' n wa.tervoon:and kon zorgen pad, Wie vogelstruisveéren zonder den
rut t tOtJUIChmg' Il untvu.ngcn werden. Kandi- Ioorsprong naar eisch te worat
dil ten zIJn de h. eren Goodliffe, Cloete, Wrensoh I ook ~straft; dit is ook het gllval met hem die
dil ook te Mowbray kandidaat 13), Thompson, vellen m beut heeft en hiervan ~n rekenschap
Deane en H. Thompson. kan geven; en eindelil~. wordt el! boete gesteld
PlIYLLOXJ:lU. wordt dit jaar, volgens een be- op valsche en kwaadWlllige inhechtenisneuung on.

ngt LO de Londensche T111I«, in Frankrijk alge_ der de Wet.
IDlO{'U ~gaan door het .ma.ken van een gat DE D.lLUOcvERXooPER8dpZer 8~ hebben Don-
vsn eenige dromen diepte rondom den voet van derdag avond een vergadermg 'gehouden die
dkru WIJnstok, waann men eerst water en door den Ed. heer Van der ByIJ werd gepreai-
daarna een hoeveelhCld sulpho-carbonaat van doerd, en waarvan het doel natuWUJk WMom de
rotasaruni doet. Dit werkt tegeli:ll'kals bemeeting dranJ.....-tenten te be....peken. Onder de oo_~_ "'.. TAn
r dood d ! L..._ • d rtel &1-"" -r ~~'" LEWIS 1'8. DENSTADSRAADVAN .......PS _-"en tot het en er ....-&wn. e op e wo ti Zlgen was de heer Ohla&on, die verklMrde niet
hun verblijf houden. Dit is, vooral als de wijn. tegen het plan der Begering te Bijn om hotelsin N~t de advokaten het Hof hadden toege-
l".arUen op hellingen ~t ~in, en het water dus kostbare gebouwen meer te laten betalen dan die sproken seide
0r1"~mpt eli ID plJpen geleid moet worden, een m mmdere, maar wel tegen de £..0 van den heer De Hoofd.-egter, dat eischer £1000 eischte alsJ:U'-' Dak, kunnende de a:DIIten o~ Id. per plant Pull T di vergoeding voor schade door hem geleden wegen8tt~t worjen ; en schoon het nuddel niet door er. egen e £40 werd een besluit gene- lekkage uit bet Molteno Beservoir. Het Hof moestd '._1 fd" men, en even zoo, op voorstel van den heer be-I! I rd oh al ~__ . thdransche Begering en w-e"'oo en pnll waar· O'Beilly, tegen den heer Fnller .elven, verlWl.- nu !Willen 0 verwee er ZI .._. we <l
di&, i, gekeurd, schijnt het goed ie doen. Daar rende de drankverkoopers dat Bij DOOitmeer hun schuldig gemaakt aan nalatigheid in oen bouw
het echter jaarlijka moet III&Ilpwend worden, ia stemmen voor zulk een man zouden nitbrengen. van het reaervoir. Volgens verweerder, w88 de
het voor ltlein. WIjngaardeniers te duur. Volgens den voorsteller had de ~ Puller de achade wet ~gt door lekkage en al W&IJdit
NrJ:UWE INsoLVDTJu.-16 A~-Rrnest kastanjes uit het vuur gehaald voqr een kopt........ zoo, had hij zich niet schuldig gemaakt aan nala.

LodeWlCUSMa.raia, op ~ta, distrikt Bean· tige Begering, die niet eenmaal 'ho';'. eigen p~~ tighCld. Het Hol w88 er echter overtuigd van
fort West, boer; baten, £373 58. Hid. ; sch~den, nen getrouw bleef. De heer Ohl~ verltl&arde dat de achado aangerigt Wy door het reservoir,
fl H2 18. id.; tekort, £76& 14a, 6d_ - Willem daarna dat het amendement ~ (£30 als want ~her had dertig jaren lang op het eigen-
Juhannes .Breytenbach, te ~dtahoorn, boer; minImum, £3~ als het huis £600 a £10J0, £40 als dom In Itweetie gewoond, dat vroeger altijd droog
baten, £150, schulden, £190, ~kort •. £40 ..- het £1,000 li £1,500, en £60 als het meer waard was, maar sporen van nattigheid toonde toen het
J ha. Abraham Van Zyl op Driefontein die ) reservoir geruId werd en welke nattigheid afnam
o ones , , - WM hem zoor billijk voor.kwam' maar andere naar mate bet water in het reservoir minder werd.

trikt Calvinia, boert' baten, £lGa33b1riel~';Gerschhard
ulden

,sprekers ~nden het _voorgestelde' 1jarief te hoog Men had echter ""lr.Agddat eischer niet eerder dan£H!l 68 tekort, 216 10..- " us en te zeer op de groote hotels drUkkend, en ., ..yv
I'khillwlJk, opPiena8r's Kloof, distrikt Worces- een hunner zeide dat nu voor lI()Qieteiten £18 eenjaarnadat hetwatermhet reservoirW&llgelaten,
ter to~ganger; Abraham Johannes Van Wyk, betaald werd, leder hotelhouder zijn hotel in had geltlaagd; maar de reden hiervan kon zijn dat
tt Calvinia, gedwongen lIelrweBtratie3, pl'OVllllon.oel 8O<'..tetsltzou herscheppen. Men besloot hiQ,,. ...,.,, .. slechte toen er de volle droklring van 35 voet
to- g!'8taan, baten en lCh~den met beltend.- een petitie aan de ~g te zAriAen en water WM, het water begon wt te lekken en op
j i _-\ugustua.-Jan Hendrik NIcolaaa Henue, distr. ComIté wt het opstellen er van ~Tkiezen van eischers eirndom te komen. Men had wonder-
KwelléndlWl, boer; baten, £H; schulden, £231; welks leden de heer O'Neil Lyster de "'''''01' '0".; lijke theoneen ~ngevoerd voor de verdediging.
tekort, £15i.-Stephanu8 Petrus Voster, Jacobus- l'II&r van O'Donnell's heldendaad ~n 13. Volgens den heerClW'Iler088, zou het dreineren van
zoon te Graaft' Reinet, vrachtriJder; baten, £80; DS.' Kapt. JUrIlIchs eigendom het water op elllOhers
IKhul,len, £207 lOs.; tekort, £127 10s.-James E TEDELI!KE RAAD hield W~nsdag. ZlJn Clgendomgebragthebben, maar hij, deregter, zou
BeáWlth, te Port Elizabeth, timmerman, baten. eerste vergadermg. na de verkieZlllg der meuwe eerder gedacht hebben datdit het water vanelschers
£1 7.:>~is IOd.. schulden, £2,107 1:l8., tekort, leden. De vemgtingeu begonnen met de verltie- eigendom zou weg houden. De heer Roos had
lu·jfl ~S. 2d.- William Stow, <list. Albany, land- Zlllg van een Burgemeester, en er werden als ka!l- erkend dat hij lJlet de buurt altijd goed bekend
meter, baten, £350, schulden, £867; tekort, didaten voorgesteld de heeren Stigant en LeWl8, WM geweest e~ slechte na den bouw van het
£.:>1i -Abraham Thomas Watson, te Cradock, van well:e Iaa:tetgenoemde het won met 9 stemmen reservoir er vochtigheId had gezien en alle
baten £27 12s_ 6d., scl:ulden. £6i 28. 2d., te- togpn 2 voor. den heer Stlgant en 2 blanco bnefJe8. in aanmerking nemende dacht hij,
kort, I3!! 9s 8d Charles Henry Penny,te Queen8 N~t de meuwe Burgemeester met een korte regter, bewezen WM dat de schade door
b. baten £1 H schulden £.21' tekort toespraak den 8toel had aanvaard, werden de drie het reservoir WM veroorzaakt. om echter geheel.Lr:? ' , , , , , eerste Comités elk met zes led~ be~t, nadat t:eker te zIJn WM hIj gewillig zijn uitspraak
Bu !:FORTWEST -Eerst nu geeft de Caltri~et een pogmg van den .heer Dormer m18l~ was om ze wt te stellen, zoodat men verdere proeven kon

~rnde lllll Zl n verslag van het gebeurde op de VOOrloOplg met mmder l~en te laUjn bezetten pemen; maar daar Bijne mederegters overtuigd
o >CIlbare ver~erm m zake Basutoland en de ten emde de raadaleden die later te lJriezen ZIJn waren dat de schade door het reservoir WMaan.
~ lastUlgen Het bli~kt dat de heer V_der SpwJ plek te bezorgen. Voo~ de Op. Werken werden gengt WM dit niet noodig. De Raad was genoeg
de boeren die door den grooten trek het Noorden frkoz~ de heeren Stigant, De WajIJ., Moller, gewaarschuwd geweest, daar in 18'77 en weer in
b.."oonbaar gema&ltt hadden, rutbundig prees, de uperti, ~8hloy en Dormer,. laatat~oemde na J880 de heer Gamble aangedrongen had op de
RI ksn> nn veroordeelde als naar zendelin- her8tenunmg met den heer Wilman ; vobr Water- noodzakelijkheid dat het werk gedUrig behoorde
fi:l~ fIr &:£ Solemons hU8terende, en diefachbge werken rle heeren Bawbone,. Mocke, .W~ead, te worden nagezien door een geschikten inspekteur
Naturellen eerder dan de boeren beschermende, het Wilman, Moller e~. H~are, voor. FirianClen de en al dat de heer Roos kon ze~~ WB8 dat de
natuurliJk • R~htk dat de burgt'rs met tegen de heeren J. C. HOfmClJr, 0 Reilly: Wilm~, Dormer, &.ad te dien tijde een atad8lIlgemeur en as818tent
B t' hadden willen vechten ben de RIJIr...........- Hoare.en Mocke. De heer 0 Reilly gaf kenrus <Uw had en om dezen geen aanstoot te geven niet
a_u 08 h d hi Id -~ch': dat hij zou voorstellen de raadsverll"lldenn .....n a&II.rne een m"""kteur wilde aanstellen Maar

nng deze~ de hand bov~n het oof e, en 'Z!' voortaan 's avonds te half acht te late:r h~. ili-~n zaak z~v als deze had de Raad ~et om te
voor de Naturellenpolitiek van den hoor Spngg Er was m de Rfgeloopen week £876 meer mga- zien naar de persoonlijke gevoelens van
Hrklaarde. De heer P de Jager WM tegen de komen dan wtgegeven. De ui+~raak In de zaak IAlIl&Oden behoorde den best mogeli~'ken raadRasutowet, en keurde het vooral m den heer '"'--__- - h S L"::~ -rrd- h ..
" ilma.n af dat deze te n het artikel had gestemd van ~'.~ tqtll et tads""".uur we aan et mgewonnen te hebben. Het WM er end door

d h U ington C willen mvoegen en wat Conuté van Op. Werken verwezen. Het bleek verweerder dat de heer Gamble de beste authon.
"fit e eer p III hi' iers had' d dat de watervoorraad mt zekere schooDge:maakte telt was in de kolonie omtrent waterbouwJrundige
rr ,lOOTzou ZlJn gegaan s J an gestem . bronnen veel beter was dan verleden jaar schoon werken en dus had de Raad naar zIJn raad moeten
Ook dl heer P Pienaar sprak tegen het ~ er toen meer regen was gevallen. Een' kwestie h,(isteren LO plaats van er net tegen in te hande-
\ .. 11 den beer Wilman, dIe ZIch vroeger altiJ tegen m hoe ver de Ingemeur de straata.annemers had len. Onder alle omstandigheden w88 het dwde-
het \Crlaten van Basutoland had verklaard.. De zoeken te beletten om tijdelijke reparaties aan lijk dat elllOher geregtigd was op schadevergoe-
\ vurZltter, de heer De Smldt, verklaarde met te straten aan te brengen en m hoe ver dit behoor- ding. Eischer zeide dat het £225 zou kosten om
f:lomen dat Engeland OOit Basutoland aan de lijk W88, werd naar h~t Conutá van Op. Werken ZIjn eJ.geniom te repareren en dus moest hem dat
olonIE' zou pnJsgeven. Toen het beslwt tegen verwezen. De 8taat van den tunnel tU88Ch"n bédrag wGrden toegekend mela de kosten.de Basntowet genomen was verklaarden ZIch de G 'P d Tui bl ...

h Y Bl teUt D Bosman tegen h t rey s a8 en en Kompagrues n ee.. wegen8 De andere Begtors waren het hiermede een8.eeren an ommes en.. e ophoogmg van den grond voor lange kerela en Daarop verdaagde het Hol,I LUlow henueuwmg van den aeuJU als w':Jlsche- hun hoeden evaarli k te zl n, en ook bienn zal
lijk voor te stellen, maar een amendement m dien gemeld CO gté tenJ 1 D h O'Reill

erd t III stemmen op twee na nu moe voo.'ZlIlJl. e eer y
Zlll W me gemeene , , stelde voor tenders aan te vragen voor een be-
~orpen'LAK EKLOOF 11 AUG.-De .kwaal Waar hoorliJke ve1'8ndenng der. 8Iagthuizen Daar een

:\lJER G, . plan van den Stads-mgerueur. De ~hUlZen
on· dlstIUt m den laatsten tiJd ~ aan loed 18nu kon men, na de uitspraak van het Hooge Geregts-
g; !lrlPn door een regen die den 8aten dezer begon, hof, met langer zoo laten blitven als uJ waren, end~n lOUen emdlgde en ver~zeld was van sneeuw. '--t te dan t ~te v
D k I h bben f her verp.,... 8 men ze zou e arme an
1 WIJS e WIJmeeuw 0 e gen geZlen, het pnbliek er bij lijden. De heer oIler stelde

nUlM nu was alles er meé bede ,:vlakten zoowel voor om den Gezondheids _ inspecteur over het
"la bergen, van 12 tot 18 dwm dik. De boere~ plan te raad le n, de heer Dormer wilde een
ZlJn nu een biJzonder mooIJen korenoogst te apart beamb~ t::ten aanstellen Om te .kijken of
w!lchten, want het IS een oud en gewoon teeken d _I h h H f
d t goed k renoo ....t volgt Vol- e ...agt IlUen schoon waren, en de eer 0 meyra op meeuw een en 0 ,,- • wees op de noodzakeliJkheid om de slsgthUlZen
gens de oude lieden IS ht:t -lOJaren geleden sedert onder voorwaarde te verhure dat de huurders zehet hier het laatst zoo ~811Cf:uwd heeft. Daarom n . h d D
sche WI.U moed ho nde dat dit het begm m behoorlijken staat van reparatie lel un. It
111 v~e z!ven goede' Jar: Een tweede kwaal alles, behalve hetgeen de heer Dormer aan de
waaraan ons distrikt liJdt 18diefstal, maar hoe :d had gegbve~, glll~ er :ir.&!~~-
WIj hiervan ontslagen zullen worden 18ren raad- g van een ne van en 0 g
llel. Ik zal sleehts de diefst&llen op een paar de Seeretans last om deze~ de inlic.htingen te ver-
plaatsen gedurende de laatste twee maanden op- schaft'en noodig tot het m werking 8te~ der
noemen, 11IUn: van Gert A. Zondagh, Welgelegen, Wet op de PGlitie-misdriJven; en tut een bnef
1i schapen, van Bezuidenhout, Ongelegen, 16, van het Departement van Op. Werken bleek het
nm Gideon Scheepers. dito, 2 kneljen , van Nie- dat de heer Gamble op de door den Raad gestelde
kerk, Misgund, 10 schapen, van S. C. Ferrell'8, voorwaarden ZIch met met het ReservOIr-kon be-
SvmersetsgIft ", Tan ~. G. Meijer, diw, 8 ; van IIlOeIJen. Een b-?ef van .de procureurs der straat.
J L Ferreira, Kliphouvel, 6 hamels, van W. aannemers hield m een elsch van zekere b4$ili~,
D M. Ferretra, dito, 1ó, van P. H Ferretra, en een bedrelgtDg dat ~gteliJke verv.olgmg
dIto. e(ill groot varken (beer), van A. Bauft', Kra- mgesteld zou worden zoo die betaling met terstond
k('('lnV1er, 1 VlIarII en eerug negotieltOed; van B. plaats greep. Verwezen naar Or. Werken, met
\\ StnJdom dito 1 't'8IlrI. van N. vr. Kntzinger, het plat: om de vervolgmg te laten geschieden,

ham, , D J' Kri' di 3 h en tevens wilde de heer Dormer aan alle ledenOnzer, 2 els; van " tZlllget', W, a- d Raad f hrift h t traatk traktnHIs, eemg meel en een molen_gebroken. op Twee- van en een a sc van e. 8 On
nVler, bij de OliVlerS en op ElandMontem, bl) de laten ~ven; maar dit laatste wilde men met
F, Trell'88, IS dIefstal de orde van den dag. Vele als onbestreden voorstel er laten doorgaan, en het
Tan de daders VIW bovengcnoomde diefstallen zal dU8 later voorkomen. Het bleek dat. ,*:n ~nmd-
ZIJn betrapt en voor den magIstraat van Umon- gast van het eerBte water door Kapltem Shaw
daJe ~bragt, maar die 111 erg vool'Zlgtig.-Carru_ dawa:aanThabooft, en. daKt de heer .!!.~_W~t . vohnd

t;fn t ' men e men m om:pagruea.Wll rue m e
['011 I. regte jaargetijde plantte. Daarmede emdigde de

DE ZAlCEN AA.'( DE NOORDER GRDs- oorsto raadsvergadenng van het mgetreden 'stede-TIJdmgen," heet het m de Vtdona Wed liJ'k jaar.
-, '--"uaMe, "ZIJn ter hand gekomen van dc Noor- I
deb, '.e Gremletl, .eldende dat roovenJen gedu- ABE R D EEN.
nghJk bedreven worden door de Boschjesmannen
Tall Jat distrikt, die aanleiding hebben gegeven tot
"eerwraak van de boeren Illdaar. De postkarren
!usschen Kenhardt en Carnarvon zIJn meer dan
!'Pns aangehouden dOO!' gewapende benden, en
allts Vllll waarde door een woesten barbaar
afgenomen, zelfs tot de tabak en andet'e goede-
rrn van den postjongen; maar zi~Lnen Zlch
nIP! bemoeId te hebben met de po en, daar
ZIJzeker ruet bekend waren met hun W{Io8rrle. De
ho('rffi met in staat >:lJnde de hulp van de Grens
PolItIP te verkrijgen om de dieven op te vangen,
~hl)npn hun elgen regt te hebben gebruikt, en een
g~,el8Chap, bestaande tut drie broeders genaamd
f'teljn pn zekere Sandberg, achtervolgden de
dieven, goed gewapend, om te trachten hen te
Tangffi BIj een der dievennesten aankomende,
VleIenZlJ het aan. De BoschJesm&ns namen de
\ lugt, doch met ongedeerd, daar een man en
tw( (' melnen geschoten werden. Dit ter DOre

v"n de autontel~n gekomen ZIjnde, werden de
r"'r.nnrn go'VRngen genomen en m den tronk
gPll&atJ!t Een aantal der boeren ~ den
'Jrutrek gmgen daarop naar Kenhardt mf,t
OP meenmg den tronk met geweld te ope.
n(Il en bunne vnenden te verloseen, doch
....prrlen met moeIte overgehaald znlka wet te doen.
Zlilk l'en toestand van zaken 13 allee behalve wat
het wezer moet, temeer daar er een magt Tan om.
trent 100 man Grens Politie is, wiens pligt het is
lwke strooptogten van dieven als wi~ aangehaald
hl bben te verIielpen , maar het blijkt dat dIe
trr..>epengestationeerd Zljn aan den andereu kant
rier nner, en twaalf uren te paard van waar het
rlle\'ennest wtgeroeid werd, en wanneer het water
lO de nner nJn kunnen Zlj ruet de boeren tot
hulp komen, daar er geen pont over de rivier is
om hunne paa,den over te brengen Het kan ZlJn
dat er verlies van leven aan belde kanten is,
claar een Bo8Chj88tJlan dIe gevangen werd bekende
~en geweer t~ hebben gestolen en dat hIj op de
loqr heeft gel~n met hE'tplan om eewg blanken
In~e voorbIj nam te schIeten ; en bIj eeue ge-
lp~etd toen een boer en T.lJn jongen hem
".1Jtema volgde, passeerden ZlJ op een paar treden
afstands yan zijn legplek en ontkwamen slechts om-
.,..t tIe BosehJesmaiiDevreesd was dat als hij éen
8, hoot de andere hem sou schieten, De boeren
~cbIJnen;geen bl88D1te leggen op den Magiataat, den
hr &ott, die zijn best doet deze dievenbenden ten
t nder te brengen; maar te Upmgton wonende,
~) IlliJlen afstand, en sleehu nu en dan Kenhardt
I.. zoekende, kan men )llet verwachten dat hij
,,''Ct yan alle8 dat ~heurt. Doeh zij gelooven dat
III 1U""r hulp van den Veldkornet behooren te
" rknJgt'n om de diev('n op te 8porcn cn te vangen."
F,..nTergsdenng over deze zaak 18 te Carnarvon
geI,OIJt!on,etl het Hoofdbestuur van den Afribner
!and L, IBtgenoodigd om de &a3k der gevangeu
Le. rf n tt r band te nemen door te zorgen dat ZI~
leh '-'Il arm, behoorlijk voor het Geregtahof vel'"jed.ii<l worden. _

Ouderling door den P. Warner, vennoot in eisohers firma, verltlaarde De Chinasche Regering heeft twee kol~:ten)[ern.,llArl tot afge'YMl'digde naar de datvolgenuekere overeenkomst ~er 16 per- uit Kiel ontboden.
benoemd. Ioen.~zou ontvangen op hetgeen hiJ verkocht,maan_ ~ verkiezingen voor de Nationale V

regen ell' meeuw schijnen volgene latere be- deli] ks al te rekenen, en verder zou verwoorder gen m ~mte worden uitgeeteld """"'W" ..,
rigten, zeer algemeen te :ziJDgeweest. Toch kan) £1 pe~ week worden toegestaan voor de huur van maar zl1l4ln binnen kort gehonden
men ook veel verlic.en V&ll vee te w.ooten wezcn een winkel W8IJl' de goederen verkocht werden. Bén gewapende bende heeft nabij narcelOJlIa
door de strenge koude, vooriJ m die streken Het geheele bedrag der goederen aan 0 verweerder trein aangehouden en geplunderd
Waar het veld zeer droog en klein- tin grootvee geleverd was £79(J 148. 8id. en ~n hadden .

zeer mager W8.J. eisehers slechts £189 terug .';Jekomen. In Maart IL 0 \ !;l:l,AN IhCH f I i«;1E~'RA :\FI)! E~ST.gaven eischerslroDDl8 dat ZlJ de zaak te Elands- , 'J, hH 0 0 G G 1;1 R 'D GT S HOF vlei zouden sluiten, omdat Bij bemerkten dat ver-
- .EI .D • weerder mot behoorlijk de zaak bestierde. Hier- K A APK 0 L 0 NIE. I

op had verweerder geantwoord dat hij de zaak PRODUXTENMARXT, PORT ELIZAB1Em
met sluiten kon dan op een kennigeVUlg van drie PORT EUZABETH, 17 AUG.-Er IS niet veel
maanden, en leverde een eiseh in om coWIlU88ieen Vcrandenng in de wolmarkt Er IS gebreI( aan
£100 vergoeding voor aohade die hij beweerde speculatIe en de vraag blijft slap. De plaatahliJke
goleden te hebbeD. Verweerder had hun geen re· yerkoopmgen waren tamelijk good VOO!'ZleJl>Er
kenmg geleverd of willen toestaan den voorraad lS nog al voel angorahaar aangeboden De traag
op te nomen. De WInkel w88 nu open en wat ver- Wont geene verbetenng en pnJzen ZIJn ~ag
kocht werd behoorde aan eiBchers. P Twee 8Upeneure partijtjes werden verkocht $egen
Contraverhoor-Verweerdermogt op schuld ver- Is .. 5!d. en s.~. per lb. respectievelijk. Er 18

koopen, mite hij Wl8sel8nam voor het vewchuldJ.ge WelDlg vraag naar ordinaire partlJtJe8. ~erlen
van partijen die er goed Voor waren. Op tut- morgen W&ller op de markt een tamelijk ifo?de
staande schulden kreeg verweerder geene oom- v?~ vederen. Prijzen ZIJn vast en het
missie, Verweerder had eischers een cheque ge- weUlVIIwt !!!hland heeft tot nog toe hier geen
zonden, maar ZIJhadden hem naar hunne proku- verschil ge . De verkoopmgen voor de -.veek
reurs verwezen. Verweerder had nooit gezegd bedroegen omtrent £11,000. Andere v.rodukten
dat hij de goederen zou afg'llven zoodra men tot blijven onveranderd. Ook de vrachtpnJzcn zijn
een besluit omtrent de 15 percent oommissie WM onveranderd.
gekomen. Er WMwel door .yerweerder omtrent De KillfaulM C~atl« vertrok heden avond met
arbitJoage 'gesproken, maar ZIJ hadden geweJ.gerd een aantal passagIers voor Kaapstad.
daarin te treden dan onder zekere voorwaarden
Regter Dwyer.-Zijt gtj gewillig de wtsta.ande

sohulden over te nemen ~
Getuige -Ik ben gewillig de wissels over te

nemen. mita Zlj ten faveure van verweerder worden
gemaakt en door hem geëend08seerd.
Regter Dwyer riod getuige daarop na te

denken of het met beter zou ZlJn tot een schikking
te komen voordat de zaak weder diende en daarop
verdaagde het Hof tot Maandag

HET PARLEMENT.
W £ T G E V £ N D £ R A A D.

WOEl\'DSAG, 15 AUG.

WOEN~DAG 15 AUGUSTttS, 1883.

III ftt",plIlI:beld un den (JoofdrplI:ter. a.;eprde d.
heer de Smidt ,J" 'rzILLer,

PlC 1 ITIKI'i, IINZ.
Er luren ~e8n p..uuen, mur ...411 eenige ennis.

,ieTlnjl60; wIlllronder een van deo heer B<,...ker om
roortaan OlD twee uur In plaats nD half dril ..
,ergadereD

DE HKER DILY
De h~er ScherlDbrucker lelde dat de hear Dpi)'

In een brief Mn hem op de nadrukkshJklte "'IJ"
ontkends OOitte hebban erkend dat eenige der door
de R"jlf'rlOil t"ll"n hem ingebrajlte hesehuldi.lln-
g'en Il'I',iNlld warpn ODder deze voor,..1I&fo
den behield spreker sich het relft om de lAAk nog-
maale In een anderen 'rorm voor te brenll'l!n.

DE L'lTEl..-U.LWSCHEGEMEENTEWli:T
werd op voorstel "'Il den heer Ebden, wed"
nRAr het ooolltá verwezen omtrent een k.....
tie of lekere gebouwen 8&Il de Regeriag behOOo
recde a18 'poorwagatatlODa. pakbUIHD, e.ploiját
...oningee, eD:I. aan mUDIClpAlebeIaatlDg onder.
beVlIl moeaten srjn, en of de Re,renng daarvoor "er-
Rntw01rdeh)1e lOU EIiD III geval de be...oDell niet
betsaldeu Werd besloten al aoodanig eigen.
dom Tan de Regenng 'UlO beluLlnlf onderhevig ta
l1IRk8llals door personen In hun parucuhere capaci.
telt bewoolld wordt. De bIll werd toen aldDi ft&-
'Ime"deerd aan het HUIS Ilsrapporteerd, en tan
derde male jl'ele,en en aanjrenomen.

TOXKE..'"1I'INGENENZ. vAN GROND.
Z~Here r880lutle8 VAndH We!g~veode Vel'jl'adaring

betretrt!nde ,ekere toekeDDlogen en verkoopen 'all

In'Ond, ens., "erden ,onder belangnjke nranderlng
AAngenamen.

DE KlMBlillLEYSCIIl!:GEllED"TEWET
....erd daRrn" 10 comIlê bebAndt!ld, WlULl'lngeen nr-
IInd~nll"eD VADI>.-IllrIl werden Mogebra.zt Te heD
1111nutenvoor YIJvenwPrd voortgaojl' Ifel'llpporteerd en
'erdll&jlde wen tot ddn vol~elldeD dAg.

DURBAN, 16 AUG-De NU/"'Ln vertrok heden
morgen met den heer Bruce als passagIer voor
Kaapstad.
Baron Huhner arriveerde hIer gIsteren

o r VI ELE ZITTING,

Voor Mt voJtaJIIg. Hof.

BERIGTEN VAN DE DIAMANTVBLDEN.
KIMBERLEY, 17 AUG.-Een aanmerkpliJka val

van grond, van meer dan 1,000 vrachten, vond
gisteren nanuddag plaats van de claims van de
" IntAarnahonal Diamond MlOlDg Co.," m die \'an
,le "Independent" maatschappij De val "'liB
geheel onver\V8Cht, maar gelukkig werd ruemand
bezr-ord,
Gisteren middag bezocht Mej Drooste Dr. ~

om een tand te laten trekken ZIJ verlangde onder
chloroform gep'aatst te worden. Dr Otto haar
hart onderzocht en het gezond bevonden hebbende,
begon haar chloroform toe te diener., toen IlIJ
plotseling stUlpen kreeg en binnen weLOtge oo~-
blikken stierf. BIJ de liJkscbouwmg was de lIlt-
spraalt van den Resident MagI~traat "Dood door
een ongeval wegenB verlammmg van het hart."
Gisteren werd te Kimberley een telegram

ontvangen meldende dat de Begenng besloten
had den heer Watson naar Kimberley terug te
~Alnden om een opmetmg van de miJn te
maken.
Gisteren avond werd lO de stadRZ8al een p~_

bheke vergadenng gehouden. De zaal W&Il stamp-
vol. De lIIayor ageerde Ills vool'Zltter De vcr.
gadenng werd door vele mvloedriJke personep
toegesproken. Het doel der vergadenng wllls
het bevorderen van de matigheidsbewegmg vovrál
m de wetgevmg. Er werden verscheidene reso,.
lnties gepasseerd algemeen den drankhande~
vooral onder mboorlingen, afkeurende.

Aa.nkomst der Ma.ilstoomboot.
Donderd,,1!' morgen VloeI!' WIlSde Spartan In dl'

BAAi. Zij brenll"t Itl, PMlllgiere voor de KAApstAd:
mejj. BUlfSki, A. \Vi'son en Nutburu; lUst~r8 A.
Oavernoi8, M H lleilller ~n M. Gerein ; j ,nl!'~J A.
M. O. GRnn; de Eerw. beeren O. Beeoulet en L. A
Ceyte; 8ub-luit", Rot W. A. Eyre; de boeren J D.
Jones, W. T. Stigant, Neelmeyer. J. R. Rodjl'ers,
F.aoklyn, Jl. Alberti, Browo, F. MoraD, Young,
Mitehl!lI "0 ds jongehb. BUlr.lei en WII80II.
D.. HOl'Ak il paaaagier vo lr Motllelb&Ai,en ond~r
de betrskkehJk weiDige IIDdere !lamen viaden WIJ
j!'eenbektlIlde

Het VOOrllllamJlteoiellws-en da.ruit blijkt bet te-
'en. dat b~t Dieuws TRnweiDlg bellllljf iI,-I', dat de
Briteche Regenng hAre o'rel'E'e1komst lOst den beer
Oe Leae~ps over het Suel kanaal, weg6Dade Af-
buring die lij 'ODd, heeft laten Yaren. Dit wordt
in 100 nr Y81'8taDdlggeacht ale de pohtiek der Re-
geriog werkelijk btolwaU inhield, maar Mn den an-
deren kant ,iDdt m~n het verkeerd dat de Regeling,
met den heer De Leaeepl tbaD' de vrije haod te
laten haar regt prijs fleeft 0111.de "",k VADdeo w..g
nur 'Indie In EOjfeland's voordeel te regell'n. In-
tUMCben acbljnt het dat een plan der OODler-atla-
ven om de Regering bierover a80 te YRUpn,en
e6u beeluit door te dnj,en dat de beer lJe L_ps
lleeu monopolie "an het doorgr"ven der IAndengt<.
vaD Suel heeft. waarachljohjk niet IIlI worden ten
..ihoer ~elegd, omdAt het onder hen geen alflemesnen
biJ,al vindt. De Fl'llnsC'le ambllllaadeur W"ddlOg-
ton h8l'ft te kenuen ge~8Veu dRt FrsnkriJk In ,ieeu
Ilenl lijn rtlilt zal lattlu 'ureu OIBop de kanaal
kwt'Rtie invloed te oefene".

Van de kwestie ,an MRdRllllSCllrwordt weinig
g'emeld, maar meer 'Rn die VIlnTOllkm. Tuen de
FrRnacbe Minister CbRlIelllel-L'cour onlftnS!'sIn den
"'~nll&t werd geÏ'lwrpelleerd ov"r dt! trug uf
FrankrIjk lDet AnalD al dan Diet In oorlog was, ant-
woordde hij dst er geen oorlog WIlSverkl4&rd, eD
c!llt de Re~ering bet Rijk ADam ook Olet wilde
'reronren maar dat er geeD kweatie VaDWIlSof
Anam o~dersteunde Tonkin, en WIlSdlUlfeitehJk
in oorloll met FTllnkriJk:
In Klein Alle bept, wpgentl bet scbromehjk "Iln.

be.tUUI' der Turkeche overheden, luik een ~llt!nde te
ba@J'IIChendat <It!.. ken onmOjl'ehjk 100 kunnen bhj-
"en, en dllt ~n of Ilnder Europáaelie mOIlt!ndheld
het lAnd 'AI mo"ten O't!rMmen. In Mldden.Alle
wordt RlUllalld ~eI8,!'d scbikklDg met den Kh,,"
VIIn Khi," te hobben 1I11l1l!'elll\RnwARrdoorh~t f, I
tehjk lDe"lt~r rAU Merw wordt, IIJnd., d" Tuk)
mannen Illd,,~r in nRBmonderdRDtln VI' I d..11 h bau.
De beweging In Bntscb Ir die tegen b~t bestuur VRII
IJOrd RIp'," waaronder blAnken Voor regthAnken
ttln deela d~or inboor!lnflen belet tere~t moeten
staAn, Ylndt sterke hMtrl),hnllln EngelaDd, eu lUtI"

gelooft dat II) nlJ wel be.ft Uitgediend
Lllnlle ,erllal ..n VIIdt men over het leven en dood

vRnkapitein Webb, den mAndie d. ILrllAtVAnDuver
is o'erj{elwommpn, en biJ b.t overzwemmen der
NIRgRrll beneden den val verdronken is Het bhJkt
dllt bet groote be,wMr het IwemmeD Mn deo raod
"an den draaikolk 1VR.8, en d"t hiJ III dl~n draai-
kolk is gerIIRkt. Vroeger WIlSbet orenwemmen
door een AmerikAIlO tweemAAl 'r~rTlgt, maar de
derde maal Will hi] ,erdronken. Me IJermllt, een
vriend van Dononn H088a, beWetlrt dllt een IIDd,re
Ier op hem te Ne ... York Ilt'achoten heeft wegens
TerrMd 8&0 de Ieraebe Il\&kIlepl..a;rd, en de mlln
IS 0PIl8pt1kt; mIllIT m~n scblJnt. Jan oordeel te II)n
dllt Me llermitt'. bewellngen noolt Ileloof 'erdieneD.

In AlUltmlie is meu nog druk in de weer met
anDt'x~tie plannen, eli ond.r ".dert!~ beeft een open.
bare ,erlll'deriog ts Melbourne Ilcb ter sterKste
,oor aanbecbtinll' V8n Nieuw GUlnPIIen wat ver.
df'r in de Stille Zee Mnbechtbaar 18 verklMrd.CAESARva. EXECUTEURENVA.....C,\.E8AR. ID Duitachland lS men nng drllk beilIl met onder-

Adv. de Korte, ruuuens applikante, deed aanzoek loelrinlrpn nllar het bellte 'feweer 010 bet leger me~
om een mterdikt dat verweerders beletten zou de te wapenen maar meo overbaRst a-ichOlel. Ot!IRRtste VERGADERING TE HEIDELBERG
geldan in den boedel van wijlen Caesar U1t te op eeDigezlnl groete schaal in ~lIktiJk gebrsgte Ult- HEIDELBERG, 16 AUG.-Op eeu heden gehou-liettalen voor dat een aktie door ap~la-nte te d' . -110 'u.or waar men elf

........ Tin lug II eBn Ile...eer. n ~ den publieke vergadenng werd Nn resolutIe een-
wOVrdo:!..ins

gedi
debeëedi

end
z.0gdu:J:e~~g van applikante achoten ind 2eb "dclnden mV·~do::o .~~nb Zbou!~:~~ :pang aangenomen tegen verhoogde hUlshelastmg

:O:>U~ WllpeD in e Ril un een nI8 .....''''''' eli Een resolutie VOOrhet heffen van een bolagtIng opwas zij gehuwd geweest met huwelijks voorwaar- onder de BRI.Uto'8~Als li) IMtill beginnen te worden, geweren in laats van de tegenwoordl~e Jagtlicen-den, waann W&llbe~nnld dat ZlJ'£200 lIOUkriJ'gen t dik I d kunnen oef nen p.
~ ha groo en le e IJ en In, oe e... tw werd ook urumuen aangenomen en vOOl'1!telbIj het overlijden van haar num. Haar man ad Vali Z. AlrikRllllac.be .. ken hoort men bl]nll Dl-ts

l
o~ een hoofdbelastlOg werd met een kIeme meer-baar buitendien nog £100 m ZIJn te8tament toege- Anders dan enkele betlllteD omtrent de Zulu kw"ell" d h d

kend, en daar verweerders haar deze sommen met lie beer Alhmead Bartlett Wilde opge,en boe,~ ..l eH:: h::::~~~m;~htig geregeRd en de oogstwilden uitbetalen (bewerenden dezen dat Zlj ge- menacbenlevens het terUll'lADden van Cetywayo . t ed t
durende haar lIl&OSleven alreeds het geld had Ifekoet had mur ...erd b'Atllwoord door den beer Zle er go u1
ontvangen), deed zij dIt aanzoek om later een Asbley mPt de nrkillrinjl dAt het eVen ,iemllkk~hJk __
aktie tegen hen in te stellen. ...l1li de vraag te beautwoordlln bo~ veel mtl1lschen PIETERMARITZBURG, 16 AUG-De T'''<r8

Adv. Upmgton was tegen het toestaan van een lenus het ni~t lerujrlenden ""n den Zulu KODlnjl of Natal heeft gehoord dat de Regenng nog geen
interdikt, op grond dat de executeuren 8CCuntelt 1011 gekoet hehben. De MllAtechap'plJtot hPacberming bengt ontvangen heeft, hetZIJ bevestigend of
konden geven, ziJnde ZlJ LOgoeden doen, mdien Tan den Inboorlillif b,,~ft een brlef aao Lord Derby andArZlllS, dat Ceteway(j) met een gewapende magt
apklilmnte een aktie tegen hen mstelde. "engt met eeD ietoo.1T dAt al het kwaAd In. Zu.lnland te Inkanhla IS.t k rd

. rd t d k ten ~ 0 De heer Osborne, de spec18.1eeomnussans, diee aanzoe we gewelge rue e os dUl'IlIID ta wiJ'len u dat men dtyWftyODIet IDzIJn
L d D b h f Tan Etehowe vertrokken IS om de zaak te onder-CURATORENVAN SWARTt'3, SWART. ,olie mage hfld bersteld, maar or er y ee t

d h· I zoeken 18 op weg door de guurheId van het weder
De Cn-Wren hadden vroeger een rule nt81 be- laten aDtwoorden Rt IJ Diet vlln p 80 WRSom een

~m k' I S IJ B 1 opgehouden.komen, respondente verhinderende zekere levende politie • In o,er eg met lf • Uwer ungellomen,
have m den boedel van WIjlen haren echtgenoot te en waar OdtyWAyO "llfS vaD wiet, ts lAten VlIrelI
verkoopen, en deden nu aanzoek om de rltle absa- lJit ,indt men vervelend, en men ,erdenkt Lord
luut verklaard te hebben. Derby er nn dllt bl) een kattenstaarten-p ,htlek In
Advocaat Leonard, namens respondente, kwam Zululand de VAretan<llgBteI\eht. De T"I1~'vprklll4rt

hiertell'en op op grond dat wat respondente verkocht dAt lila de Z Afrlkaansch .. SIMtanmet hulp VADCon-
haar ei'gend~m was, en wet aan den boedel be- f·de1'8tie lieb volkomen frlJbeld willeD verwer'en
h de lom de laken VADhun werelddeel te regelen, Euge-
Het Hof weIgerde het aanzoek met de kosten. lann bun dit leer lI'4&rne.. I toeataan.

Sir Jaeobu. de Wet 188110 IJ. M. de Konin!!,lnl1081UNEN:CO va. DE PROTECTEURASSURANTIE voorg8lteld, eD OArey "olgt het ,oorbeeld tan C",y-
MAAT8CIIAPPI.T. w810 door in. EngelAnd 81. nrkhkk?r ill ~hAnstder

Adv. Juta, namens de Maat&iliappij, vroeg om pobtie te bhlT8n leTen schoon biJ hier doodgescbo_verlof om naar den Geheimen Raad te appelleren. ten i•.
Adv. Upmgton WB8 hier Dlet tegen, maar wilde

dat het bedrag der polissen Bosman zou worden
betaald op de gewone secuntelt door dezen te
worden, gesteld.

Begter Dwyer zclde dat hij niet dacht dat het
Hof ile magt had te gellUlten dat het geld betaald
moest worden.

Na eenige discu88ie, stond het Hof de applilmtie
toe, maar liet de kwestie van het geld voor het
tegenwpordige overstaan.

FONTEIli va. FONTEIY.
Dit was een applilcatie door de vrouw om

echtscheiding. wegens overspel door haren man
gepleeRd.
Appllkante getuigde dat ZIj in 1863 WM ge_

trouwd en tot 18j2 biJ harenman had gewoond toen
hij ging, umen wonen met zekere Sophia Abra-
hamse en mej. Crientlien verltlaarde dat respon-
dent in haar huis negen jaren lang met Sophia
had gewoond, waar Bij als man en vrouw leefden.

De OOhtscheiding werd toegestaan met de kos-
ten.

l'I'KFDTEN c-o. L8 WOLFAARDT.
Adv. Upington voor Cl8Chcrs en adv. Maasdorp

voor l"erweeroer.
Dit WB8 een aktie ~steld door eischers om

aekere goederen die ve~rder m zIjn beZlt had
en om een rekening van zekere verkoopingen.
Het was dat er een behoorlijke rekClWl! w

GRIQU ALAND OOST.
KOKSTAD, 16 AUG.-Beuters telegram, dat de

voorgestelde verlating van de Transkel bekend
maakte, v~roorzaa.kte hier eemg opzien en ver-
wondemg; maar het gevoelen, zoover men er OVCl!
oordeeIen bu, schijnt ten gunste van het voor-
stel te ZlJn.

DONDERDAG, 16 AUGUSTUS.
OP\'OEDIYGTENPUITEN LANDX.

De heer nowker Btelde voor eeDopgaaf ter tat.1 ts
d""n lejl'jI'l'nVBn IIRnloeken van boert!n en van de
jl'emMkte ulwaTeD ID zake de opvoeding ten platten
Illnde, gedllrellde het JIULI'eiDdIgende ~ Juni] 1882,
eo .ernam VIlDden heer H'lttoD det er twaalt aan.
loeken WU," oDtvR"gen, en dnt llleUl wtgegeven
WIlSovereenkomstig de 8Ull'jre.llOO"an den Supenn-
tendent Geoel'lUll YAn Op.oediDj:.

, 'e heer Scherm brucker tODode un dat die lug.
flPstle ruette op &en rescllltie nn bet Cradocbcbe
Congree Het WM niet teil gUll8te vali een nM.un-
derlnjl' 'no de to"laag 'roor opvoeding. maar hiJ lOU
dezel,e jlurne 1/)0 g.IJ..II~d lien dllt de opfoeding
vlln boerell-klllderen bevorderd werd,

Oe heer Suttoo relde dat hiJ onder eeD miner-
stnlld verkeerd had Hl) bad gedacbt dat het
I!ChemaIn werklog WIlS,wat bletlK nIet het geYal te
IIJII

De heer Both" lelde dat lliDe onderVlndln~ hem
leerde dat bet Rfljferlnrstelae van onderWijl niet
praktisch ...~s WAtde boeren kla.e betrof. Die IIlcb-
&.eIveIl kond.n helpen werd8.11ook door de Regering
,iebolpen"IDAArdle dit olet Ie(}ndenerlangd en in 't ge-
heel geen bl18talld.

lJt! b"er Bowk..r trok liJD ,oorst.lln .
DE KIMliERLEYSCUEGEl£KE!I"TEWET

werd v.rder In comité b.!b!lndeld, met ...oordelijke
Rmendementen gerspporteerd, teo derde male geleun
eo ll'(lpMeeeerd

DEWET OP P~RLEMEXTAIREKIXZINGE.....
werd aok In cJmlté bebandeld, eD na eenige: di.-
CU.le zooder amendemeDteo gerapporteerd, en voor
de d..rde mAId gele.en, wftlll'oa lDen tot "Anata&ndan
VVoeos~RiTerd"a~e

KOKSTAD, 17 AUGU8T.-Heden morgen werd
O'Bnen die beschnldigd staat 13 geweren tut de
pakhuizen der Kaapsche InflWtene gestolen te
hebben, voor den Magistraat gebragt en tot mor-
gen aangehouden.
Op een heden morgen alhIer gehouden talrijk

bljgewoonde vergadenng werd be810ten dat het
wenschelijk 18 een Landbouw-genootschap voor
het distrikt op te ngten. Een aantal heeren
werden als lede. Illgeschreven en een voorlooplg
comité gekozen. Het Genootschap zal zlCh out-
houden van alle mruengmg III politieke zaken.

Kolonel Cherry heeft het ontslag van een ser-
geant m de Kaapsche Infantene, Brown ge-
heeten, WIen men ZIJn onu.lag had tocgestaan op
het pas bekend ~emaakte vermmderde tanef, her-
roepen, omdat hij een k01Ill8Chlied gtsteren avond
had gezongen op ecn entertamment door Kolonel
Cherry en de offiCleren van de Kaapsehe Infantene
gegeven.

WOENSDAG, 15 AUGUSTUS.

AVONDZIITING.

DONDERLAG, 16 AUG.

WETGEVENDEFPOf' Regkrl lJwyer en SmIth. VER GAD E RIN G.
Regter Dwyer zeide dat de Hoofdregter wegens

ongesteldheid wet tegenwoordig kon ZIJn.
PROVItllONEELEZAKEN.

In de volgende zaken werd PI ovi8lOneel uitspraak
gedaan - .
1'{ltch t'S. John William McLachlan, op twee

promessen voor £H en £49 lIs. respektieveliJk.-
De ZU1d Afrikaansche Assoel&tJe V6. Jasper Jo-
haunes Erasmus Cloete, voor .£33, de rente j op
een schepenkenrus.-Tennant en Serruner ve.
Walker, op een cheque voor £335 1311.mm £167
10. alreeds betaald -J. W. du PlesMI8, ta. Pieter
Sampson, alias Pieter G. Sampson, op. twee pro-
messen voor £36 en £72 respektievelijk.

DF. BRGIlOOTING.
IJe be"r J I de Villiers merkte op dat ts Steynl!-

bUTjlPO I'hd,petown Dleu"e Magl.trut8&ftels waren
PP>rerlll't, IDAArDiet t~ Tulbagh, hoewel er een ,eel
Ilunltill'er rflpJYlrt door epn vroeger ComlW over
;"as ull.lldbrH~t \VRI de R~ennll' VBDplan Tal.
bn~h ook wed r t Jt letel tan eell MIl!;13traatte ver.
heffen? lie Kol SecrelAr18 antwoordde dat bIj
beloofd h~d te Phillpetown "0 StPJn.burg M&gll!-
Irftten ftllll t~ 8t~Ileo, en Tulbagh bRd goede aan.
.prAkell, Ol"Ar hiJ kon met b.!loven om, nu er 100

,eiDIS!' j:.ld WilS, reed8 dit Jaar eell Magistraat te
!)eDoemen O·res en TulhAjlh lageD DIet 100 beel
'~r v~n plhander, en het WIIII Ilemakkehjker ta
Tullmllb 010 de 14 d.~en dllu te Stey .IJUry 010le
mAAni P.modlek Hof te houden. ZoollUlg de Re.
lIi"fll\1l Ife..n vMt'r Inkolllen bad dA" thaD', kon
EiJ Il'een vArmeerdenng "'0 Ldambten die Diet ,ol-
sirpkt DoodIjl waren toel.t~n De beer J I. dl
VIllier betoojlde dftt te Tulbajlb frulle geboaw.n
voor de Jlfag'lstl'lltuar WIlren,en dat de beambten er
zpoveel kostten dAt men weiDIng meer noodtg had
om e~n M&jl18tmat te bekoellgen. Het 'IVlUI 'oor
Talbagh eAn erjle lAAk~ewe88t dat ZIJhaar Magis-
tT""t RADCeres mops! Rf8WlD, en dat ...el LOeen
maatacb"pP"hJk zoo",.1 Ale In een rell'terhJk oog_
Pllnt De heele MaRletl'Atuur kostte .locbIA £660,
eli met 'reel onder £400 werd er rlM'datham uit.
jI"lfe'l'en. IIIJ had hilt eeret et!n ,oorstel over Tul.
~b gedllRo, de bt!er SIcbei blld Steynsburg er
&IIn vMtgemRllkt, pn WIIA.dmmoeIten dao S~yDII-
barl en PbllJpeto,..n het nn Tulbagh WIDoell?
D'e Eerste Jlhmeter had hun wel dejlehjk doen ge-
looven dat Tul~h net zoo jlARU" kllULl'lOUkomen
,,18 Steyu8burjl', eo &00 men Tulbagb geeD nieu ...en
MAgistraat Il'&! lOU hiJ tegen de twee Dleu...e Ma-
gl~trsten s'emmen D. heer Goldeebmldt lOUgaarne
bo1m hlenn helpen, "ant dl" meuweMall.llltraten
kdstten veel te veel. HIJ .telde voor Pblhpetown
en Stpynsbul'jI', ten bedl'llge un .£!1,300,te echrap-
peI'.
!De heer Sichel nRm h,,! voor Steyn.hlIl'lf op, en

Ii..ide dat dit eD PhJilpetown In eell aDdere poslbe
wIlren dnn Tullmjrb, schoon hiJ dit ook I!'eenMa-
InstrAAt misgunde StPJDsburjl thaDI le ac.hrappsn
zoO lnconspq!lent z')n, DU men IT reed. 'roor een
eipler enl ~..,fd vaar h~d beate"d De beer Van Zijl
8pr.ak, III de RfwAllj!'held der Cole8ber,aebe leden,
kn Ifanate VRn Phllrpstown, welk. MRglltraat ook
Petru"llIe bPdlende en nl.t geID18tkon worden. De
he'r JAnse VIIn H,,"~burll vnnd bet IUDderacbt.tg
010 St~yn8burj{ te acbrllppeo Als lDen 'rerleden JIIM
er eeD Ma,rJstrAfttvoor bestemd had Talbalfb .....
eer) oude plek, mllRrpr WIlSeen spoor...eg, en ~~ynl!-
bUIjl', dM er jlfen hAd, WIUl 00 mijlen '"n Cradock
st, \VRI de hUI~b IlIetln~ IIAnsrenomendbll lOUhiJ
jlllArne ook raar Tu'bnzh 81.f'mmfn De heer 06
Smid t WASbet m-t den heer (I .Idschmldt oneens,
eli '"u voor Phlhpsro"'n en StPJo.barg .temmen
D~ bepr Oc,lrl'chmlrll Wilde ecbter zIJn voontel OleL
Intrekken, en Il.f nI-U"@ r@denpn010 tegen Ste;-n...
bul'Jl' te ZIJ" De heer M J LAuw 'and het tbans
d.. !lid Old 010 de ullflflven te ,erIDeerdereD, en
WII8 dus t'.ran de nieuwe MAglstl'lltllren. De Kol.
S,·ct·tlIr18 bennnprde er Aar: dat er 'l'oor SteJUII-
bu'1l _en b..JIAIIldbeslUit "'n het HillS 1VR.8, eo

ZULULAND y"a,r Phlbpetowo eBn belotte der Reg~r1ng dIe
• . rolk eeD beelUlt 'Verboed bftd De beer AIIOI( be-DUR~AN, 1, AUG.-Er loopen geruchten dat IdAr$te er yO, r om nieuwe M"II'letratureD te hebbelI

USlbepu s magt wtaal vermagen IS door een aantal Iala Tulbailh waJU ook een toeUJitfi:lojl8110 Wal ge.
der Usutu-partiJ, onder bevel van Mayamana en dM", er nt~t bIJ WIlS, en traa lO eeD betoog o,er
Undabuko. de Tulhllgbscbe kwttlle Na nog eenlge dlscUIIIle,

D H b d t d PG C 'rhuit "lI4rblJ oDd.r Roderen d" heer Wood ten jl'llDate1'8ll
- e MIf8Ce eOTrt'8JlOnt'n er . e Tulba~h sprak, de beer ""n Zyl op nieuw Toor

beJt voljren~.~ermakehJk Ifeval :Ë lsch "orst lIur Pbi}IJlIItown ID de bres 8pron~, en de heer Joubert
areD g. e en lOUer eem een nge e den heer Gold!chmldt op I!rond der noegsre be-

de rfsld"nlle komen en bet land doortrekken,loodat SlUIteD van bet IIUil en om Rndere redeuen be-
o, ze lDallne hem bejl'rOf'ten mOf8t. Ongeluleklil'f!r- eed I de de beer Hofme~ dat men ODpArt.lJcli.Ir
"'Ijze ontbrllk er toen JUist een mUllekc<lrpe, loodst 8tr , el L.. ~j did
men bet En e'acbe ,olbh.d niet &ADboord spplen Im )l!8t liJD, en dAL er ""paa WRI st meo II e
k "D ~ ht' " d 0111 an rl,,~k ..o dl" sr~hJke AAnspraken b.bbetl, I&m"n 10.on PInII10gl'nWIJ • maar UI e e m -I I IJ d be dLONDEN, 16 AUG.-Een partikulier krankzin· dllDt "MAar de IDRtrolen konneo het niet' ~ werd b.h"od~ en. lIJ "p88 op en roem ..n DIUUIi vb

nigen gesticht te SoUthall13 totaal verbnmd. Vijf bem teJr8ngewor}lt!n I d~ reed. h..elltallde IOTIjoCUujl'eoJan Tilihagb, ••
der bljwonerslrwllIUen m het vuur om. I - W..lli<'ker ! UI" KUDnent..ch ",,,I zlOllen:" r;"n %.140 dAt d: l\f"j."lst~Q~( Diet lDeer d~f~ ~eer

I 1 rd P bol dat 18peile OUweknol enl 1" dlln m..n t IIns uitg )lite", 'u e eel
bl' d 17 A tij 8 eepe;paa 0 , 'llv}mrllb eprak In d..n,~lrdell S!'e~8t,terwIjl de ben

Ontvangen eli gepu ~_! Itg1<"lU, n.m. = D'\ maale 11' nn II God ene the Qlleen'" o.~"llng 10 ren Il'e~ehl~dkulldlll 'rertoog omtrellt
a u 1.18 d Steynsburg Irad, • n nok no;!'eell p"Ar and ..,e b"frenLONDEN, 16 AUG -Op de maandcliJksch!' vel- ED ~ g;beurd, bet. ~et booge p~rsona~e bwe~ IICb: beteo boofen. \lnJ &mua"L .. as de wderleg.

lingen van stnusvederen heden gehouden bestond uË r onLfar g~u enb i~r:!aat zong Uit '0" 'II Ig-Inj(. door dt!n beer Su:bel, VIIn Ill't een en aneler
er goode vraag. Van 1,040 kisten, gewaardeerd" eo 8 eepersp!lBr op ~ . ba t k Id.t l'ez'"l!'dWM, en dt>!ver Gold~bmldt beantwoord.
op £12i,000, werden er 1,010 verkocht voor d ~.vlrst ~~mlO;llM{ uJn ver ":lkeed ~n~:; de h~m op eeD 1D""18r dit! bem op nleaw op de
£122,000. Diamanten gedrnkt en lager. at die :.1 ziln nadlona ..n;"ng 1O~j/be ree~ e i'k"r i lJ,.ellen bn•.:t De beer Lawg 11'88 RPfk "oor

&el, at ~J ,an e w.>or ~n Dlll g . - ISt"111l8bur~,wel1e8 hl!wonera hij Illet wilde kiev.
LOND&V, VIA ADEN. 17 A.rG.-Het Bur- nrtAtlld. k . st- 11"11, lDur hl) wilde ook TuJbat!h jrtIafM ~

meesche gezantschap, nu te PariJs, ontkent d Ja ~~leDLlP, met dtl !{rollate naauw eung- !tI~Lra8t lieD knJl!'eD. De lieden Benlll+llltraat
het Idée van een Fransch protectoraat over BllrIlla, hek nr . I b <lDdtlreIn~8n(lmenlJ lJ te antJlemen eD IIlUl taxntle up den hale te echo;'ztjnde het eenig doel van hIm bezoek om te on-1 e~ pel'8Onl1g~ga "Jne IJZ ~ I e

derhandelen omtrent een handelstraktaat met me~ dit boldebhJk te kellnell "II ro.:l11.d"de ont ...lll- -..,. ZlB BIJVOEGSEL ...-lwWij.. _ _ • koliDg ODlOf leelieden. _ _ __

BASUTOLAND
WEPENER, 16 AUG.-Op 13 dezer kreeg Knpt

Blyth, terWlJl hiJ tut nJden waa, kra.mp ill het
hart. Jongejufv. Bly th moest hUlSwaarts spoeden
om hulp. Kapt. Blyth 18 nl! aan bet beteren
Isase, een speurder te Jagersfonte m, dien de

VnJstaatsche Regenngop verschetdcne beschuldi-.
gUlgen van diefstal zoekt, behoort aan MOJela
De balJuw van 81lllthfield passeerde heden op weg
naar Mafeteng met een bevelschnlt ter ZIJner tut-
levenng De st&dszaal to Ficksburg IS heden ge_
opend.
Molemo verzekert Lowe dat Ba BusheIe In zake

de overname door de RIJksregenng, LetS16'S voor-
beeld zal volgen. De kwelitlC wordt algemeen
besproken onder de mmdere opperhoofden. Het
rueuW! van Cetewayo's ondergang wordt door de
Bas Ut08 met ongelooVigheld en ongerustheid ont-
vangen.

NIEUWE REGELEN.
Onder deze regeleJl werd uitspraak gedaan in

de volgende zaken _
Van der BIJl & Co. vs. Andries M. Richards,

voor £29 18s.6d.-Robertson vs. Andries Pieter
Leonard Holm, voor £72 lOs id -Stuttaford &
Co. 118. Joseph Pugh, voor £64 38. 8d.

FINALE SEXWEaTR.ATIE.
De boedel van Earl McInwsch Robertson werd

finaal gesekwestreerd verklaard.
RElLUIILITATIES.

De insolnnten Gr.bnel Christiaan Petrus Key-
ter en Joseph Collett werden gerehabiliteerd. NAT A L

PROlCUREUR,ENZ.
De heer de Villiers wern toegelaten als proku-

reur en den heer Bemoeder werd toegelaten Zljn
examen als translateur te doen.

SCHEEPSBERIGT.
AANKOMST VAN BARON HUBNER

( Van em ClI1'7'tlpQ7ldMlt.)

14 Au~s.
De omliggende C&IlldoOOo-'Oergen vertOonen

een allerfraai8t ~gt, daar Bij vu. kruin tot voet
bIjna geheel met meeuw bedekt Zljn. De: glin-
sterende stralen det zon, die dezen dag koestlerend
geschenen beeR, na een atrenge en nijPende
koude van eenige dagen, doen de meeuwl[dstal.
len als duizende diaui8.nt~n schitteren, en ~aken
de vertooning nog belan~ekkender en treft'ehder.
Verleden week hebben Wij een koude gehad, die
zelden m dit gedeelte V8IJ. het onderveld gevoeld
wordt, en dé betrokken lucht voorspelde ons
sneeuw of regen. Za~ morgen WB8 -dab ook
het s-ebergte in een meouwkleed gedoken, en de8
mldd8g8 &egen wij een sterke regenbui, die bijna
twee uren aanhield. Sneeuwen regen hebben
nus bergen en dal overvloedig gedrenkt en het
veld groeil:racht voor de naderende lente gelldhon-
ken Dank Zlj den Vader der barmhartigneld
voor dE'zen even rijken als onverdienden zegen.
Door Zijne goedhetd gaan WIJ den nMlerenden
zomer mmder bezorgd en vol hoop te gemoet. De
groote hoeveelheid 8neeuw op de her~n zal
ook nieuwe en sterkere bronnen voor onze
fonteinen schenken.
WIJ hebben than een gelIlakltelijke reis~legen-

held van hier naar Graaff-Reinet gekregen, daar
er wekelijks VIce versa een pasagierawagen !tUB.
schen deze en de zoo nengenoemde plaats loopt.
WIJ wenschen den ondernemer allen voorspoed op
ZlJne ondarnenung toe.
Er bestaat alle hoop dat het conuté Gpzer

publieke school er in zal slagen een dE'r lI.8fl fil'
Nonnaalaohool opgeleide Jongelingen tot ot¥ler--
WIjZer te bekomen, de gevoerde oorrespond$ltie
geeft daartoe de hoopvolle verwachting.
Wij hebben ook nu een tweeden doktor geJUe_

gen, en wel den heer Smith, vroeger van Vic-
toria West, die zich hier met ter woon hooft neer-
gezet. WIJ wonschen hem een gelukkigen ptak-
tijk toe. I

Het getalltleurlingen neemt hier dagelijks
daar verscheidene van andere plaatsen Zlch
komen vestigen. Galnkltig gaat het plBi&UNjli.jlr
afschaffings- genootschap onder deze
opgengt goed vooruit, en telt het reeds
50 leden. Als lets gedaan kan worden wt
lijke en maatschappelijke verbetering
lingen en dienatbaren, dAn moet het gelJgllJIl1K1fm
door hen van iden ~, dien vloek der un,~_u-
held, te verlo88en, en hen wt ijven~,
eL geschikte menschen te TOrmen. Als onze
ren dit beter en meer wilden begrijpen. dan
den Zij de edele zaak der afsc~ gaarne
dersteunen. Het is hun belang dat de afscha.QiJl1g
veld wint.
Onze leeraa:- was Zondag te

om godsdienstoefening te Ilouden. Het
zeD, dat de opkolDlt daar_door hei SUN

CETEWAYO.
PIETERMARITZBURG, li Ara -De corres-

pondent van de T,mn of N,dal te Kranskop,
schnJft onder dagteekerung 13 AUlPlstuB _" FRn
Zulu dIB gtsteren door cle Tugela gekompl! IS
zegt dat CetewaJo m het Iuhu.nhla bosch, bijna
tegenover Middeldrift IS, tezamen met Unda-
buko en een aantal Zul118. Des konmgs wondpn
ZlJn bIJna genezen Ik hoor mets Yan zIJn voor-
nemen om naar Natal te gaan."

{EUTER'S TELEGRAM~fEN.
ONDERZEESCHE TELEGRAAFDIENST.

EUBOPESCHE BERIGTEN.

BRAND TE SOUTHALL.
Ontva.ngefi en gepublIceerd op 16 Aug, 1 II m.



. De ~tandaard. Eijn Yan Hoek- en T-I~£er volgens een gebeel nieuw principe gemaakt. 0, Standsar-!
18 puntig aan áen kant en wordt tlll68 voet In de« grond gedreven, undat deulve zeer .... t at&,1.. In plaats
dat er een rond ",t iu het IJzer geelageu i. en bet IJ lerJraad daardoor getro"keo wo.rdt, waa~oo. er ,e~1
werk en ..erscheidene handen ,erei.ebt wordeD OIR deu Stludaard regt ot> te houden, II bp~ lt.er doorge.
• Iagen ala een spleet. looal. uit de. te"keuiuK blijkt, zoodat de &rsog (ICde Dr ..ad eeDV:~QdÏibeboert afgt.
wouden te worden lot de lengte, die men op bet terrein Doodig heeft, waarna deze op liJD pla~ lIeltgd en
111n1ll-trokkenwordt. Waoneer DUde draad goed g~Hplluneu ia, wordt hij op ujn plaat.gelloll~en door eeu
Ileutel of wig, welke nat wordt "e.lalt'sn •• aardol'r de Draad Diet alleen ..oJkomea gesp.n~ell wordt ge-

GR 0 0 TE: U IT-V E'R K 0 0 PI N G ~:~~::'d:~he:~~~~~tt::!i:h~e~~!ta?'I!~:u~:jae vrij en geheel regtop .tUD eu kan Diet, m.chonnGET U I G SOH RIF T. ':', I Er zijn lIaDdit stelsel nog andere grooit! voord~ttlen verbonden. Er ia geen gevur voor be~ breken der
- -_ . " 1, voetatukken, bet&ij bij bet verveer, hetzij bij he~ vastmakeD, en alle materialen kunoen in ~eel kleiner

Aan deo Heer ELAH, Apotheker, enz. '.'.," I be~tek' wordeD verpakt, terwijl de StaDdasrds veel at~ktJr zijn dan de platte IJzer.u StandaarJ., die veel
. grooter jte"igt hebben. . i

Waarde Beer.-Ik heb meer nut vnn uwe De Standarda zijn 11;x li x i, op vier yllrds van elkasr l{epla~t8t, en de Drasd is de be~ GeKaJn
Hoeftpillen gebad, vcrnamolijk 'B nachts, dan l. oiaeerde Kabel IJzerdraad. 4 of.5 maal gevloehtea j de topliju hedt de dikte Yin No 4; 4e oDd.rst.
van eenig andere medicijn die. ik g?bruikt DE Ondergeteekenn. e heeft' besloten zijn GROOTEN VOORRAAD f>r~den,hebben die nn No. 6... D!l boven.g~uoem~e Oraheining ia ek butt! en tk doeJmatiglt~ d~t« fW{! tOI
heb. Ik beschouw ze voortreffelijk te zIJn.. NEG 0 T I 'Lo,. G 0 E D ];I REN .UIT TE VERKOOPEv t II '!Ige_cl, en daar .~Ilel op zIJn eigen fabrltk gemaa.kt IS, kau de m.ker den Dra.ai en taebeqooren ~eD

I .I:('.EI ~.. egen lJ1ut",VttDOOrllage pMJU1I til koop a",nbe'eltn.
ALEXANDER IRWIN. IZEER LAGE PRIJ~EN. gedurende de Maand AUGUSTUS. Voor prijr;eo, cirkulaire. eu katalogull8en doe:men aanzoek bij . . ,

10 April lS8 l. SLECHTS VOOR KONTANT. T. J. SIIEY, Adderleystraat, Kaapstad, en Flemmgstraat, Port ~_beth.
Prijs 1s. 6d. per Doosje. Franco per post! Eeuig "glDt voor IOB. SH~ W in Zuid Afrika eo .in wiens Maga~iD mooster. kUIleeD bellgt~d worden.voor 20 postzegels. J, J. BURNARD,

. ELAM, Dokapotheek, _ , Kerk-straat, Stellenbosch;

WAARSClI;;i';;;i!ICEORGE:t, FI·NOLA'y & CO· D..ISAA 0.,5&,CO.
; , HEBBEN PAS PER ONLANGS 'ONECHTE NAMAAKSELS " I' '

V.L'; O~ZE . i BIEDEN THApS TEGEN LAGE PRIJZEN TE!KOOP~.fAN: AAN GEI{OMENE VAARTUIGEN ONTVANGENNI A·A I Jlf; AC H I NI TEe IZEISEN, SIKKELS, Amerikaansche RllamzeiseI', Slijpsteenen voor Zeisen. 'EEN UITGEBREID ASSORTIMENT :
1 -Jl .1 o GRAYEN, SPITVORKEN,;Schoppen, Pikken, Houwoelen en Harken. E 'Kl B· aP-,:

. McOOUGALL'S. SCHAPEN WASCH,SCHAAPSCHAREN Sorby's eo BURooN &; BALLs erste asse BJSra'WOItDE..'i f: brik t ' , ", . .. .
Dagpjj)k~ be.t PllLlit'k_ in r]« handen gespeeld door ROEFI.1ZERS ';O~~apAARDEN, EZELS en OSSEN Globe Na els voor Paarden. ' ~' 1 '

IIlIdde.! van al!erlPI.lbtt'n. 'Vooral op den grond VENSTERGLAS Verf: 0)'''' BI'. , g ~
dat ZlJ gcmuaKt ZIJl!Haar hot " ,1'1 on orste waren. Die siJ DUte Koop &aDbielieDteleD .rijsea 41e eeD .Delle. Ver-S'I N G IJZEREN LF.DEKANTEN,)Iekwerk, voor Graven, l-lzeren Pijpen on Sluisdouren. . dERS TEL SEL. OMHEINING DRAAD, gla~ en getand, Omheiniug Standards, Galvanisch Draad Netwerk. koop sulleD waarborgeII, teD einde plaata te makeD voor ,el' en

groote BeseDli1ageD 41e eer.tda&fj. werdeD 'Verwaoht.

• KA·~~~:e~~I~in. Goede, Stetke, Dienstige Stoelen,

l::~~~:ETH 2S."1 PER STUK,
OOSTLO~DEN

DURBAN,NAT1L. D. I S:A A C S & CO.,
. 88 90 EN 92 LANGEMARKT-STRAA.T
Een Doctor Benoodjgd. ALG EM EEN E . KAAPSCHEHANDÉLSBANK
l,,)E l~woners van het Dis,!. G~OENKLO?F.I Boedel en WeeSkilmer. (IN LIKWIDATIE.)

bieden eeue GARANTlb !lall van £000 I '
la ,JAAHS aan eeuen Docter. gonegen zich ;. 8 . t K dOt
onder hen ne~r te zetten. Een vereischtt> is PUBLIEI\" E VERI{OOPINTG erlg aan re leuren.
dat de zoodaDlge met de HOLLANDSCHE en . ,

ENGELSCHE ~aal bcke.nd zij.. vu: J1' EN berde Dividend van Is. 3d. inaa::: ~~:~~~:rl~:lJrmatle adl'C88Cre men zICh IIllis.'aad, Boerdel'ij-geree«l- .:.4'. het £ zal betaalbaar zijn aan
J. J. KOTZE. S h I· ' Kredltet~en van bovengemelden Boe-

Darling,7 Angnst. 1883. C a" ell~., del er f4'tnspraak op hebbende, op en Altijd Voorhanden allerhanden IJZERWAREN en ID S;:~F::~C~~~~A'::=~l[V.!=~.BIl

KENNISGEVING. IN DEN INSOLVEN1'EN BOEDEL VAN na la September aanst. MANUFACTUREN, enz,. IN Execwi. ua gnrijede 'an het H~Ger8i"
GIDEONMAURITZ D~VILLIERS, G. W. STEYTLER. enz. word~:f ~~':~~:U;~~~f~V:t"'~

In den Boedel van Wijlen den Wel-Ed. VAN KUILS-RIVIER. !L. ~6~~~e?eSE~!~~t~~en. S U IK ERr S U IK ERr r ::')~·'::'b:rV~:!d~!:llj~::.r.
Heer ADRIAN JACOBUS VAN DER 0 P DIN GSD '; 100 BokkeIl, 2 Ko.ijllo, 3 Paarden. 8111., OueDw ••
BIJL, van Klapmuts. ' AG; _~aap~d, _~~_A~~_: 1883. , I • I:. geil, 3 Giltkuipea, 1 Brj~~jtM~ROSBY:'

ALLEN die iets verschnldigd zijn aan, of te 28 AUGUSTUS, Nieuwe Kapkarren en Wa.- I K&n~r 'an den Opperbaljaw, OpperbaljDwï,
vorderen hebbeu van, .bovengemelden ZULLEN op de Plek Verkocht worden ~ 13den Aug., 188.'). ,

Boedel, worde.n verzocht betahng te doen, of de v I d LOSSE GoEDERL'N' gens, COR lf E L 1-S 1Yl0 L L' -KAAP8TA-:U-:-~----- - -bunno vordenugeu te zenden, aao de Heeren - 0 gen e I:J , . • '._ .'.

D! VILLllRS, FAL"RE& Co. van de PAARL enz. :-Tafels, Ledek8nten en Beddegoed, l' EKOOP. . "', In lake t.aaeheo JAIns RoBERT80IC, Ei.tcber, eli

BINNEN ZES WEKEN va~ heden. ' Kleed- en Waschtafels, Stoolen, Schilderijen,' , , AJlJ)lUu .PnD L~NAIlD HOLK,Verw,erder.

De Wtd. A. J. VA~ PER BIJL, LSn:!pen, Trommels, ~chenkborden, Potten D,E HEER M. T. KING heeft den HEEFT JUIST ,ONTVANGEN ' INf:f:~vb;,!::!:t:e ,,:~_~,.t!:V.~~~Execatrice Test. en lannen, Graven, PIkken, Ksgchels, Wa- 0 d r t k d las bo ......_ ...... .... ,"
P I I <) Al'" gen, Zadel en Toom, en het gewone 8Ssorti_ nege ~~ en en ge t ven- P ht. JlJf' w ; "orden ~eo o~e Parad., ol.' Woeoad&jl, d!l!l
aar, ., ug. ~"U. ment Aarde- en G1as\verk enz.· gemelde van zIJn bekend IMaaksel rao 1geJ.l.Lonsters itte en Gaele ~~;~~eD ~~~e~~ "laeode, Mmelijl!:

DB HEER w. ~É::;g!l~!:"".~~:koo;~=~nde,Billijke Prijzen te MAURITIUS SUIKER.' JAM£'3M.g=T~w.G. MONTGOM£RY WALKER, Gebou.. do. Kame,. Doe vroegtijdig aanzoek bij: . Kaotoo, na "'l:!rboljuw,
l'robrear. N.tans ODTnwla]>orlbezorgor Adderley·._t. Kaapstad.: J. J. HOI'MEYIl II ZOON. 'I'B:IltOO. 'I'BG~X:D~ :r.AAGS'I'B III A • lit '1', .;. l.1' Z III. :-A_ug_.,_l_. _

STE L L E N BOS CH. J. J. HOFDYR ilZOON,AFSLAGERS. 5 Houtstraat. 1'1Aug. 1883. Paarl,25 JunI) 188v. : GMrtlkt In; Hofmeyr~ Regkr, No. lJ,
, J aneez,tf'oot, KG4f,iatl.

KENNISGEVING. G

~ vVlASTGOED.
DE HEEREN JOHAN JANSI':N EN 00.,

Ma, kelaar« I'll Al;;~nfelle AgentelI alhier, IKOS
bsbOOn hun Kantoren o\'l'rgebrRg~ naar het
nieuwe GebOlfU: van d~
Standard Bank. Ingang Darlingstraat

Kooptcare.l
AandMlelt Ot'koét en Verkocht.
reu/goed
G~IM belegel
Schepenkerl1iÏ8sell aallgegaall.

Wijnboeren, Distillatenrs on anderen, die
Brandewijn, Spiritus, Wijnen of Vruchten te
koop hebben, znllen wel doen, alsvoreos hun
waar van de hand te settcn, zich te vervoegen
bij

JOHAN JANSEN & Co.
Makelaars en Gen orale Agenten.

TE] 11 URE V.M.,

volgende AANDEELEN fn ZEER KOSTBARE PLAATSEN, alle gelegen ID de
AFDEELING NAMAQUALAND.

I-Een vijfde aandeel in de plaats " ROODIEHEUVEL."

2-Een vijfde " " " , "BRAKFONTEIN."

3-Een vijfde·" " Jl " WITWATER" en cr KLIPV A.LLEl."
4-Een vijfde " " ,," HENDRIKSVALLEI."
i-Een vijfJe " " ,," DE DUINEN."

6-Een tiende " " "ct KLIPKUIL."

In den Insolventen Boedel van S. F. DU TOIT I van
" ;

Roedeheuvel
DEOcdergeteekende, r zijne bevoegdheid ~n Eenig Curator in bovengemelden

Insolventen Boedel, zal doen V'erkoopen te . _

: TROE TROE,
Op Dingsdag, den 18den September a.s.,BEKENDMAKING

AAN I
PASSAGIERS. De

I)l1: Ondergetcekende zal TEGI~N d-en 25sten
JULIJ, VIER LE()IG~; OV~ RlJjo;KTE

WAGENS van Bt:AUFOH,T WE ....T naar de
TRANSVAAL over KIMBEHLEY zenden, on
is bereid PII8SRl{iers op te nemen VlJOI'do Trans-
vaal en t088c!Jcnplaatsen tegen zeer BILLIJ KE
PRIJZEN. I

Mon melde zich om illlichtingen spoedig aan I
bij: . ,

Paarl, 9 J uli i 1583.

J. A. PEIWLD,
Noorder Paarl,

Eenig Curator.,

Bovengemelde Eigendommen zijn bekend als uitstekende Wei- en Zaaiplaataen.

TERMEN ZULLEN LfBERAAL ZIJN.
CHASo M. FRYER,

.I

Ieder ~Machille Suujer lleelt dit IIan-
de[.:>itll.:rkop den Arm. Hardewaren Pakhuizen, Gravestraat, Kaapstad,

IST R ti IS VEDEREN I
FREDERICK N. SALAMAN,

KOOPER VAN, STRUISVEDEREN
Is gereed de :E;loogst~Marktpr~jzen te geven voor

alle Soorten van Stiuisvederen.

HA.."DEL"- MER K.

~dres : -M. L., BENSUSAN & Go" Kasteelstraat, Kaanstad.

Kooplieden
op

Liberale Termen
voorzien.

,-,

eewaagd is Elalf
gewonnen."

J 0 'B N '8B A W , PURLIEKE !IfERKOOpr~~
fOI'ksltire, .Fabriek vali IJzer- Pjl OmheitlÏng~dl·aad. Vaste en Losse Goederen,

SHE]'FIELD, ENGELAND,]
ljUBRIKANT v·n elke iOort van her- "n Draallhei 1Ï!\l. hglO!SpoOrlen, Hordeo,St"le~ en IJzeren NABIJ PIQUETBERG WEG STATION
£ Draa,jkettingeD, Oegalnnueerde Drl1lldlcettings. Blikaematl~ider., Koperen Rl&lblt~rden. Ver- op."
voerbare Stalen Tra.waY', Wagena en Machinerie en Wiel,n 'ID elke 8OOrt, 10011. die op de Diamaot.
elden gebruikt word.eD(aie de bij.oDdere .Kat&lo~ua), ens., eDZ. i U_DAG, 2lAUCUSTlJS2883

DE NIEUWE INGEVOERDE DR!!DHElNIN~. '8 ~O&GUS"D 10 uu, '

EER STE PRIJ S 0 DE ODd~eede, 9OGPIlelbtlOs sijllde
K tad h '1, t Il' L db - van woonp\á.tHlr· te YeraDdere.",heet'\- Beaans ,SC e en oonste lIlg van an ÓUW, Rearen ¥u.u en 'CitLIIra-_ selaa~ Publiek t.e

1 8 8 2 en :J 8 8 3. Y81koopen op bote~d8Jl tijd .n dMlUIl: '

I.V!STG01D~' -
De Plaat. genaamd" FRIBGH D.

~--~--- ... -~"""" .... - ... ~----,.- IS·B'4LF.GEW01f!fP',"· rt~ .4~; '"

Ol'OOte &rgrivier, ollit.re.' ee1t'_Ut ••
van riqap&.bergw. ~t..t¥>Ot ~~ '5.® ~,
beplant . .m 30,000 Wij~"-. '0
he.ft uog praeaágeo Gmul tODl'- 'lWO,OOO
'mel'r.

Het Le.nd il! bnaaid 1Ïtt't 27 bI.o_ ~,
6 mud deo KOOl"uen .~ trlnddeo Rog.

Eeo groot deel Un de Plaátlr ja "nog ge_
schikt 1'oor Landerijen. De Veeweide ill
Ilitate~nd.

II. LOS ij 0 ED:
Als Karr&1J, Taigeo,. P~. ' liIraJea, ens.,

'enz., enz.

m. LEVEND! 1I.AfE:
" Paa1'ien, en "ai Yertl~ '~"cft_ .aar •

~, .. '

BONUS! ,iONUS !I BOBtTS.!!!
LET WEL J Dl~SDAG, 21"MJ't '18$.

J:s.rouam,
Vendu-kall-toor, Wsllingtoo,
2 An8'1llltn 1883.

MALAN , CELLIERS. At'slaiva.

LEVENDE HAVE, ENZ., ENZ·,

!~

23 AUGUSTUS, AANST.

Versche
TEGEN LAAGSTB MABlC'WDl.J.&BN,

J. G. Steijtler & 00.,
KAA·PBTAD.

ZELD.ZAME KANsr--PUBLIEK~~ VERKOOPING
"Alf BInf IOOIJ'IINR.

·WUlf~LA4TS,
VAATWERK, ~Z.,

n

Klein DrMeBst&in,
IN DB

AFDEELING VAR DB PUiL.
ZIJ HE.HBEN OOK TE K OOP DE Ondergeteelrende, met. eelte Plaat. k

, Bokkeveld gekocht hebbende, .t~
doen Verkoopen.EEN BIJZONDER

GROO'!'EN VOORRA1\Dl

KOLON'',I:A·LE M'E'U"BELE: N i~~~~:!~ir~~;1~be,~~i~~n.~, ;, Joog, en alledel Vrllohthoomen, beoe ••• eeM
, - : ., groote hoeveelht>id EikelS en Deouoboomen I

de plaats beeft tevens !'egt op d. ~ij_VaD Sup.rieue Kwaliteit, gem.aakt ID EuopeeacheD S.Jl, tie Veewt!ide en is rnim yoonieb "0 MopeDJ
siJ kUDDe. VedtooP" tegen a.&IUDerkeUjkm.1a4e1' liaD de priJ~ wat or. . De Gebouwen bestaan .in geriefijiI e.,.oel"e ArtikeleD .,.aDlafedeue kwaliteit. : WoonhuIS,. Kelder, Stanen en ftUI~tI V'rtrek•vaD Dg ~ , ken. alles ID den belten staat van repara.tle.

Bet Kaap.ehe hbUek eD Besoeker. wor.cleA"HII.cht ... Vit- VAATWERK,-l0 StukvaWn V.&I1 '.iroI '1
gebl'814e TO.Dkamen ea ... 'bdek te komeD bestSlige., ea "eJaoe~ LeggeN. 6 Kajateuhouten zes.Legger K.,peo,
veDDlet beneea4 te djD 't'&Dmet venoeba om te aoop_ t. .......... Trappen, Ondeebaliee, Leggers, Pijpea, Vlooajee,

4 ' I Il Bl "'U_' ....i. ' Bmm8l'll, Kranen, Mailden, Vorkea, Gr'A't'eD,lutig ge.,.alleD,suUea. e &aD l.del' d e et a'-_"••Dt ~.t·HD Pikken, Sohoifels, 2 Brande~ijQbt.eJ. COtD.
besoek 'beg1Ulatqt de meeat mo&.~. atleDUe be,...eD w.... ~ !pleet, I B()~ij[lenkete~ 1 Wijnpomp lJJet 50
ZIJ die belUI ueUe. iD de. voondtl&D& .,.a'JlB.ololldale Z_4u:at1ie v~t Elastieke .PiJp, Gallon B.ekerá, l' Pe~lD&'

, ' ohms, Voermachlue. 1 Cullll·ator, 3 Kniiwa·SUlleD..,.oo~b.. "soek teD volle 'beloOlldwOl'dea. 'geos, 1 Schroef. 1SJ.ijpat.eell, .ns.

t!INDELIJK: 8 Velle Vark_ eo 1 Open
Kar.

OP DONI)ERD.AG~

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

D. I S A.A C·S & :OO~
88 90 EN 92 LA'NGEMAR KTSTRA AT III ~beSuit betweell JAMas H08lAcx, PlaiDtif', 'Dd, . . li · .SCHARL F1UNcom H~A8BaolUt, Dtlr.ount.

L H TWE··" ·N·,T·'y,•.' ',N. & GO: INo~~~~~~i°:'t,eO~~:8~!1f,~·~~ ..m8:;~~~" ", -.' - "PaortJ8llkloot," Fi"ldcoroetcy MOlltagUf 01l'Tb
'. , .'.. , ," ~, . d~1, the 23rd dA.)'of AQII~t, 1883, ol the IOWIDU._

• I .,': ,'. • . Yll. :-Holl8ehold Furniture, 100 ~,."
• • .,.,' " ' ~', HUllie" ~e., OX"Agou, 3 FermeDtillg l'rl~,

. .;,. .- , . '-, I ,:Brand, Still, .le. &:e.
. ,JAMES M.CnosnY,

High l5lterlf.

P. B. MALH8&BE.
Paarl, 9 Augu.etns, 1883.

J. S. MARAIS & Co., AtaJarers.
.

SHERIFF'S SAi..ES.
DISTRIOT OF ROBERTSON.

Hebben het genoeg~n het ge-eerd Publiek; be-
kend te maken, dat hunne Eerste Bezending !

C R AV E N,
HiF'h Sheri1r. Office,

13th Aug., 1883.
-----CAPE TOWN.-In lhe Suit betweell JAKU Ro.QTIOJI', Pl&intiB',
ADdANDRIES PJn'Jtll L&oJUaD BOLlI, DeltlDCIIPL

INexecution of tbe Judgment DI tile SlIpr_
Court iD the abon Suit, a We will. held 011

tbe PABde, on \v adneda" tb" 29th of .A.ugns~,
1883, of the f ...llowillg, vi, :-1 Trauaport WagOD
(Tellt cOl'ered.)

fJUIST OEARRIVEEB.D IS, BESTAANDE IN: ~

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

JAMES li. CROSBY,
Higb Sherif.

High Sberiff'. Office,
13th A~., 1883.

---- _'---
DISTRIKT ROBERTSoN.

SPIT G RAV E N.
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eGoederen.
: , ENZ, ENZ ,
f WEG STATIO.,•

, 2jl IIIM_ BaIftIr,
ddorr Rog-
le Pluta: la 1l..~ ~

De Veewéift Jl

o ED
~eot ~.8L.
E HAlE
-der sal ,,~ .oor-

'! BOlil7$' r!
W, ~1AU'h 1888.
S JOumm:r.

~tOll,

~ ARK.'l'P&J.J.Z&N,

er & 00.,
'AD

EKANSJ
RKOOPING
.AATS,
C, ENZ.,

[Ostein,
DgPUiL.
lab eeu& p1sat. te
ebbende, sal ~BIk

~RDAGf
AANST

ende Wllnplp&ta re-
O!1Ilegen ala ~
.lloltoklulD,
>IDeo, beue..... ~
eo DeoD81l boomea I
)p de RftUB~
~ntetl 'f1Ul léop8aJ
staan III ~
eo Rn l&eil V',t-treJ..
~t van repara.t.ie.
~U.D VOD , ~ '1
ee- Leggw S••pea.
ml, PiJpeDy ~
Vort_, 0","11,

Ide tV IJCIrMef8 COllI.
WIJnpomp _et 50
Bekers, 1- Pe .........
tIlator, S Kruiw ••
ena

r;ark8lltt en. 1 Opea

I MALaIBBE.

), AtsIaaen.
SAi..ES.
ERTSON.

UlllTIOIf, PJ&i.rUit,
HOUI,~~
ol tbe S....

181"wijl be "erd CID
29th ol A..ilpa,

Trauport Wapa

M CROSBY.
BJg.sa.~

Dil, E~, ea
, Vertrurder.
t fL>OIl' <NIt...
_V .,
Woe HD
eode. IllUlMHjIt:

OROSBY,
OpperilaiJMr.

T,No.ll,
'atJe

"ZUID.iFRIlAil V.AN ~AmnAG 18 AUGUSTUS, 6"lit dat leek D~elll""'. De heer Upiogton, die
latUMChen WIl biJl1lllllfUomeD, WU wel If11IlJUIl
gt'zlDd Toor ~h, maar lilde clat er bepAflde
belolteo UIl Phllipe~Wl! en Steynlburg gedaan wa-
l'fJII. De heer J. L de Villien neel den heer G1>Jd.
8Chmlllt IlJD yoontel iD te trekkeD, maar .. dU
et hiaronr phandelel werd kwam.D er DOf uctet
'fOOlltelJeD ter ilplUe, die ten deele cloor ophelcl ..
nDjren der ~ ",nieleu, maar WIU'f'aII MD
nrboogtDg TaIJ £100 op het takte.eDt TIll deo
oDhanger .... n HaieheJutiDg In cl, Kupeche AId ...
hag nOjr aJ dJ8e~e wekte, 8ll toonde clat ...
op de MmmmbftU 1I1et al te leer op cle hoorte
der hlten wa.. De KoL Secretaris gaf hierbij te
lidDeD dae b!J hoopte al de beJut1DgbotoreD cler

I Klapetad oDder de O.O. te Rellen. De heer Peal'lOll

Id !:Wlar!cbuwde leIf8Dhetgenn .... Dhoogere uaJrte.en-
.. ten om pellJOOolijke recleneD, 8ll ook de heereD
) Hockley eo Mania "rUen hiertegen, want claa

kreejf liJD Op'f. hetu.lfde bUtameDt, al WIt
hl] In een Indere politie. Heel ~l'" 181 de
hol SeeretariJ, a..g de ~r miader trakta-
meat, en dit toollcle Ill) clooï ToorbeeicleD laD. De
beer Hofmeyr betoo«cle dat de TeI'IIDcleriDgeIl door
nrnngtog tot eeD bepulcle k'- TaD beambteo
~hoorden maar de oDtTaDge1' der hwabelutiog
alhIer behoord. of Ml«iatrut te sijn pwordeo ala
hiJ er ,oor d.ugde, of op Ral reset ala hiJ er 1I18t
voor deugde De £100 .an deo oDtTlllger werdeD
geeehrapt

Daarna werd het TOOI'IteI ODI eien M~t
no PhilipatoWl! Tlnrorpen met 84 tegeD 26 Item-
men.

T~t<ft mmdell de beefeD RoberteoD, GU4b, Hock.
I~v, W Ayliff, Robiuoo. Scanlau, Froet, wnll, Van
Zyl, Hofmeyr, Te Water, De Wet, Wilmao, SIChei,
Orpen, Joubert, Wolf, Du TOlt, Luttlll, Van d~r
Spuy, VaD Reotbarg, Dowhog, De Smldt, LeoDard,
t plD~n J I de Vtlliera, Saufl, Laing, Reld,
Mllouel, Myburgb, Walker, FaUer eli VlntceDt

Voor de heereo ~, Auret, J Ayliff, Du Preel,
n"mrr~, A B. de Villiera, Pet.rIIOD, LeWIS, Wataoo,
'II de Vllhera, :M J Louw, Mackay, Broom,
Bergb, Sprl!!,g, T. Loaw, Goldechmldt, InlDe,
!tbrala, HumaD, ~, Proctor, At.mtone, Wood
eD Reitz.

H~t eclJl'appeD Tall Steynsburg werd mgetrokken
Slutterheim en IlJD i:l8rk, die eeD te b~ trakta.

meot kreelf omdat hij troeger ID het mllitalr deJl&!"
tsmeDt gedIend bad, kwameli th&DI ter sprake, IIJDde
de heer BrowD eD andereJI er Toor om het trakte.
ment te 'f'fJrmlDdereJI Zalke benoemingeD, 110ide
lDen, bedlfJl'fen de 'OOrwtaiatell der JODgere beamb-
ten, en de heer Wm. Ayliif' Doemde é4D 'foorbeeld,
Wftt echter door d. MiDllten ODJwat werd ver-
klaard NOff v.el TIel hlero'fer 'foor, voegeode on-
der anderell de beer Hofmeyr IIch bi) de 'oontan-
dere nO nr.Jllodenng TaD den r~t,op Ilrond dat
men lattr ~eeD lager klerbcbap te StutterhllUD kon
hebheD all meD er thanl eeD hOOier had Ue heer
"IDtC8nt beetreed dit op jlTODd Tan andere poeteo,
WRar men 'fermlndenng bij nrandermg 'faD p8l1O-
neel ,oDd m.ar de heer Hofmeyr betWllltte de
JUistheid deler Toontt,UIDg, waar daueDtegeo de
Kol SecretarIS Ilch ,oor .. rklaarde ODder de
aDdere epreke ....... de beer InUle die allerlei biJ-
100derhedeD O'ffJl de saak T"hulde, teD eWekte
dat de kl.rk ouregtTaudig bnoord.ld WIt, eo
dat dit kwaad deed UD den C1'flelen dieD. &all

de greDleD De heer &oWl! 'fond dat bet Comlt4!
_I oPlf8heten _ WOrd.D, ala de KoJ SecretaN
nrklaarde, 100 ali ~ ge4aan bad, clat de beambten
wier uuwmeDteD hdOrt werdeD toch han 'folle
geld kriJgen moeaten De -8ecretan8 ....n Natarel.
leoulr.D beetreecl de bewenageD vlln deo heer
Inlae, en lilde dat onder de noegere RejtfJfUlg hedell
die Diet In d.n dlen.t wareD door ~doen 'fin
parlementaledeo lfJer booge ~teell bekomeD had.
den De beer Spngg flal Il)ne lellDg .... n de saak,
eo 'froeg h .. hee kwam clat de heambte 10 kwe ..
tJe Dlet bij het Departemeot ....0 Oorlog gelaten
wu, nu aldaar meer werk eo groater Ultjraaf w..
dan te 'foren_ Na DOg tanIge woordenwl!8dhng
werd .te YfJrm.tDdeno, van deo polt uogeoomeo
met 29 teglD 24 .temmen.

Voor a1emdetl de heereD Barry, Reltl, Dempers,
W AIbft', Lawla, Van ReDaLul'Jl. Hofmeyr, T
Loaw, Froat, Bluoe. McKay, Van Zyl, Brown, A
B de VJlhera, Du TOit, ne Wet, Witmao, InlDe,
Bpn,!!" M J de Vdlien, J. I de Vilbera, MaraiI,
Human, WatIOn, Hockley, LBlng, RobertsoD, Du
Preel eD Myburgb

T~~ de heereo J Ayhff, Leonard, M J Louw,
Reld, Saaer, Scan!en, lJowlil'g, De Smldt, Gold-
IlCbmld&, LUItig, VaD der Spuy, Bergh, Walker,
Orpen, SIcbei, Aure&, Manoei, M.mmaD, Robioeon,
A&4ellto ... , Ahng, Wood, Faller en VlntceDt

Het traktemeDt .... n deo heer Pe!C7 NlghtiDgale
Tood aanatoot bij den heer RobertloD, die er £100
no wiJde ecbrappen. Dit werd 'f'fJrworpell £100
UIl deo KUJ,lItadecheD R.M ale toe. lfflllfJ'f'tn
werd bem muguDd door deo heer Wood, maar l1]n
'foontel om het te echrappell tlOk Jal] ID £00 'foor
Stutterbllm, waar niemand het regte 'faD Wilt,
dreigde tot een iaatlte boofdebjke a1emlDUlg un-
leidiDg te gnen. maar dol poet w,rd behoaden

J le heer De Smich WIjde een aak ....0 een Perlo,
diU Hof ta BJ'lUldvl81 voorbreogeJl, maar de Kol
Seeretans 181de er later lDlichUilgeD Dnr te lullen
ge'fen.

TeD slotte bleak het dit DIeD deo geIleeleD &'fond
door £210 belWDigd bad Ieta 'foor el ....n werdec
Comité eo HUll Terdaa8d

DONDERDAG,16 AUGUSTUS

N~d~t de heer MybllP,lh ~D 'fIiD mID Toor der Recrertnll' al. 'foor dat ....0 la" bij maar den alUUll ..an eeD Scholeeh land" ..r ~an den beer Rbod... Ril ~ond de Wet goed I ft Hella jlfIbleken,"sea-tX, U dat II) e1ie lIIahll' dnoken
b ecu h~d If ...proken, "Iri" de M de den he<!r I WM MankorUlUle WH altijd eeD hal .. r hoorde. HIJ geloofde dllt a" m.." Irl81nl! M~n jCln, ttlratond In Comité O"o"l'IUIl um ~_rlof I eerder UItilPpIlt lIJD dan anderen lt Dit lIIag _ar
uat 1\11de lIanapraken 'fROCaledon 100 alecbt 'IJand der Tralll, .. 1 g"weelt, en de TI'IlIll'faaleclle plekkeD akltiU'llIId lo!geD b. erf PlIcht YerknJgbfuLr te Ir~'en tot bet Indl@nea der Wet en na ....a op., liJD Tan h"ll dIe onder den num ~IUI matig te UJD
dit bet beet uit lOU komeD alt meDi de IRak nlUlr deputAtIe lOU wlUlrachl}ohJk ID EngelfUld allee ge ltelde meo lelt. hier In de KolooIe genoeg \'Faa. er heldennjf Tan den P ee O.meraal'waal'blj hi] de til ~fJ61drinken, m.. r nn ben ~b1l2 a 8 kO!lkJee WIJD
Comlt4 'ffJl1Veee HIJ tnd daar ...a In eea nieuw be- I dllan ~rl.ureo wat II) wdde Zond meo eeD re81deot naar lOU 'fUldeD Hl) WIl tegeo hst y(lorat~1 Barry h"er RhodP8 fJ8DLrlllDl gehJk gal, werd het ge- I per dag drlDken, lAdie be ....erlp.i!' geWl oog"f!'rond.
tOOjf dit DIeD DUIt DIeet' TIll Oal. kOD 'fergOln daD II naar Mankoroene dan loa d. TraDnaaI du lnrahJk maar voor bet ameo_lUt Goldechou1t. omdat naagde ~erloll!'e~ ....n Dan I.eJCthl}, .. bet 18 bethl.n 'allt, onder gelijke om.
h.t laD liJD 81pII1II'8II'8ll TWeed. Demen, eli ID Eo&,elADd lOU meD met de Tran''faal heareD er werkbaHD lieden goedkoop moeIteD laten I'aaroa werd de twellde lellag op nl&a" VOOI'Jlfl- alAndijlbeden, twee mauge dnnb", t"!feo é'. oot.

De heer Maiáia ach", het betcJor Tan den heer lill't In hqwng komen De naman onder dOlpetitie wtkomeD om oDder •010 te werkeo lt.Id, en de heer Peal'llOlI had eeD teehDlecbe aaDlDer- h 'udeT ste V-II" I 'It LIl eene onwar~ ,"0 ""te In"
Hofmeyr wel lWlt, :DI.. r gelootde toch dat liet wareo ,eeo Tran",ullChe, ell hoe gemakkebik men Ue heer lr'floe koo IIch niet begrijpen hoe men Inng IIr op, dl. door deo heer MIJburgb w ..erspeo- want ho- boowllst hi] ht' 0 IjM lA m,U.- ln keIl
'feratandljf lOa liJD he' TOOfUel ian te Demen, io luike namen knJgeD koo, bleek Uit de geachledeDie iD eeD Kolonie kon tWIjfeleD UIl hetgO!"n dl! onder keD werd WHd, de U at" I t tlO ~ z .... w _"!lo) 1'1'-'"
du g81!Chiedd., IOlIder Twere biHrijding .... 0 dllo yao de Traonaalacbe Republiek En wat wareD de Vinding Yan all" eeuweD aan IIUe KolonJeo omtrent I Da h81lr A. de VIIIle", wilde de ~erkoopers, m..t oud Word-u dal d Ol tb uders 100 ltl'})81':n
hter Hofmeyr Het Oomtê werd da&rna aaolleno· 'foor"""rdeo die II] wlldl'n' Daar kon mell geeDl- bet nat del ImlDljlraUe leerdIl. Hij trad ID een I &IlJllre woordeo de boeren ook een patent filII .£1 I oud P )lJt I U b t ..~nlll~ b,wl)l! dit", v tOr ZII
DIeD, eD op Tooratel 't'&Il den heer polmeyr, gellE'COIJ- IIDIJn treden DI! Rl!lferlog Wilde dat men den han- loftUiting op de IlUlteche Iand~erbulllue In K W laten betRI~n, wat liJ gaam .. ~oud"o WIllen aOdO I -4\ o)r dea alk b I IS eT ll'be e plaats 111 b ..t lijichaalD,
CIeerCI door deo heer Mo eie VIlltm Hlu, werd ae del der Kolonie te Londen lOU btN!cherm.m, mur daar- Town, die de heer Hofmeyr ."If gellen h.d Ver- Twtltlde Ieling aan~enOln.n ,OoIDIt.! up Vri] 11lg het hgchulD kan bet met v..rteren ~ Is deze b ...
heer Myburgh er aan toejre,oegd. o,erWAS bMr yooratel Dletbella&ld genoeg en .prdker d"eneD de Dwtache laDdverhuliera Uit de WP" 4MIlNDKKIlNTKN UN DO aUD wenol "aar hoe ksn bet dan al. medicijn !!,,,brulkt

DlIIlIrooB.DENGBEN8 va GRIQVALAND WJ:8T IJU ODgaarnellen dllt een Minilter uaa: EngeJ"I'd tehJke Pro"nCII', dan gelooIde hl] dat die Pr VIIICte lie Wetten op de V..rklarug Uti Ie TMI der ....ord ..n ~ (w~t Ik X Mil. be... "lt) III" we"r, I DI"t
Daaroa deed de Kol Spcretaria liJn 'foorateJ om lllnJ!' om &leh ....elhgt met andere Tran",aaJeebe I"ken er .Iecht un toe w.. l:Veeg meo 880 aterk"D en Wetten en op tie Spaarbank"n I' v rbl~ id m I het e DV rmaa ma'r de urd v~n den bedw"I!II ..nd-n

de Lapkolome. ala belanghebbend. bij de WeD &én tA bellloelJItD HIJ lCelde ala ámendpm"nt Toor dat gt'regelden .tro Jm vaD Iandv"rhal181'11 nllAr hier PlIItweaea war"D m~t aID ndementeu wau deu Wet.- d ran k IIlAAKtb ID tOI h t b-eid v~n Gods I!ChnKkó-
Noorden Tan Gnqualand Weet, tt lateo urtegeD de 'feJ1egenwoordl«&r der KolOnie nKAr EOjleldod dIJn loa het land weldta 100 ID pnJs stijgen, dllt JC"'eudl!lI R.ud l"rugjC"komflD, en men gln~ die hjk~n torn Alwe ..r oOlulAL WI!.Dt God d .. (her
W'OO1'digeo bil de onderhaneleliag die de Transvaal· geloDdeo alets and"n lOU mogen doen dan een over- meo door aankoop eo 'ferpllChting er 'fao meer lI'eld .m~ndempnten than. M Het ameodemeDt Yan beeft 1..lt leo bei ""IID"ndeD &!Ird er In I{S-

ache depu&aUe te LondeD lOU voereo Er wIlren 88okom.~ met de Engelache eo Trallll~uleche Rege kon mRkeD daD than. door het te bew"rksD Met den Raad In lIe",tgenoemde Wet gaf tot 8<'tDUlt~oe I!CbMpeo Dit ui bl rODdel' dUidelijk bl IJ keo
th&DI twee aparte qaaal-Republiefell ten Noord'D nog ten gUII8te 'fan den KoIooIalen qaodel met hilt gehuurd ~olk op rroote plaatsen kon men III dit rig betoog YaO den Kol StlCretaru! Mnl"ldlDg OID- Wat hi) terder IU d~D .."reteD Ifrief ecbTl]ft 18 allMn
'fM Gnqllalana Weet, .Lud Gooeéa eo SteUalaoCl, blDllellland bewerken laod DIet kl .. r komeD rD~oer YeO arbeidera, Ido trent h-t gepute vao een artikel wat de Raad ge- YlO t08JlM1In'" op olllDl\tlgheld, 100 all ID Spr 23
aD die twee repabliekeo Tel'lperden dea hand.leweg D. heer Wolf .telde 'ferdBflng vao het debat 'foor, ala de heer MIJblll'Jlb wilde, hle}f; met, 100 al. men eehrapt had, en dat hIJ re;!'tnardlgen wJld" IJDder 29 tot 35, w&llr de WIJI8 KooIDg den ]ongeliDj\'en cle
naar hel blDnenland_ Oyer de W~UJke grenallnie ~ooral daar de atukken over de &aak nog met alge. All' wt die faD Delogoa Bui IJ Wla er voor dat Ilch tegen bpt eehrappeD te ~efletten Het ameo' ge'folgeo der droa.kenechllP unw_, w"nt dIe lelf.
18a de 'lian"aa1llChe depatatie qDderhandelen, eli meeD hekeod waren de boereo, door hila land aan landf8rhullere te nr· dement Il'1nsrer door de WIJII! kOOIlIII echreelln Prediker 9-7 ..eet 011'

met alleen alt eeD ~t 'faD handelabelAog maar De heer !..ing 'food nrdaginjf ODDoodljl, en hier· pachten, beeren (landlorde) louden 11' )rdeD, en hl] In de Spaarbanken wet wareD nrechllldell ameo. brood lIIet vfeallde en dnok UW80 wIJn 'fM II'Oedw
ook anclel'lllDa wu!tet W8IIIlCheliJ~ dat de Kolonte onr ~leleD eenige woordeo, maar de urdaglDg werd 'foor Ilcb IIJU, ala het WeeteD tegen IlIImlICratie dementeD, die er allen dootglDgen ham Dit IS beWIJS genoeg dat hl} In Spr 23 nllt
Iieh met de ... k bemoeide Man)l:oJ'OlUle hed ver- aangenomeo bleek te liJn, de baaier YIn AfecbelChng verheffen Jl'Ill'ANneLII PLANNIIN allo oDthoadlng dacht, !llMr tegen de dI'Ollkeaecbap
locbt oDeler beetuar der Kolonie .. komen, eo Ina· op Terloek vaD den heer Sprlgg werd de Yertahng J)e Kol Seeretarl' ned 'foontel en amendement I)e Kolomale Secreta na legde durop de fioanclele waareehuwde
geJijD een IaDtaI Stellal&llden die; ten deele lelve der peUtle "oorgelejfd In te trekken, eo lae oeder anderen, teil b.!ho~'fe vao plant@n der R-gerlllg 'foor met ce verklaren dat de h III" tweed eo bn'" IPgt X "alle",,",t dronk
ban IIIUIUID haddeo ",eteekend, ~ cteeJe II! door eea ANDBU Z.u:IH II]n Cradockech medelid, eeD brief vaD eeD Dalt8cller etAod der p Irtq"n Diet l~daDlIl WR8 dat men 880 m~o !!'('eo aodeND Wl]O dan OD,rBglsteD" eD dit II OQk
mIJDh •• Smltb haddeo !eten teek~Den De peti~ De ameDdement~n 'flin den Raad op de nll8uto- np de Vlakte ~oor Wlen het leer goed gel!'&IIDWI\8 rroote ~8rande)"IDl!' 'fan fioanCle,,1 st"I ... 1 ko IDAken, eeDe ODware voorstelling Noacb, de tente OOI be-
In 0111Tong Dommer me~edeeld ""rd daaroa oD- wet lullen Maand!llf behandeld wordeo rDe bnell' 't'Toeger In 00. blad ~erechenen) Zulke en dllt IIIsn tleb 1U8 tot het opl~ppeo vall "okele be ke ld .. wIJnmaker werd 'fan dellwlJD dl~n biJ maakte
der niet W8l01g gellCh door epr"er 'foorgeleleJl Oe beer Inlne etelde voor eeo petitie vrD Jan TIeden, lelde hiJ, waNO Mn wln.t ~()Or het laod, en l.. tlDj(en mONt bepaJeD dil! IQ elk jle.al bhJVdl drooken ~n ! 0 ook Lot Op ...elk~n tlld doelt dan
met bl]'foegIDfl dat de nameD der :t_]renurs de8~ Tehatsba aan eeD -o.,mltá te nrwlJleo ZIJ ht.trof 100 had IDeo er 'fel- Meo mOfst behoedZlUlm liJn moe.ten Ue Relr8nng dacht than8 de vool1ltelleo b.t woord "Il.re"rst' of heft d .. "el" rde echrlJ<.r
Engelech d8t'b Hollandac. wareD Spreker wae een Iledeelte der Galka'e die hUll I"nd m.."reDdeela ,er- bij den aanvoer nn laDd~erbuller8, en had dik WIJ" omtrent de lege" en paCeI ten b..hlllre de drRnIf.- ml8llCbl~n bt08Cbn)'III:l ..n 'an het Wil mall ..o 'fan
niet voor annexatie 'fan menwe laoden, mRar men loreD hadden, eo niet onjllarne dit land lDet een locatie lout ..n er In begRIn , lDaar er me~ Uit te echeld80, pRteuten, 10 te trekk"n, m.ar dat II] d" 1D'08rr~llten fOor deo 10 Id.1 ,tOd~ I Daar bel fJ8n ku st W"I
lOU Zlch benaneren dat de RIJksregllnog ge1l'lld had lO de Traolkel verruil eo lO lid eo Er was bnefWlIl- dl\t lOU 'l'erkeerd liJD Voorts herJnnerdtl hiJ dRt tlJdehJk loa verhoogen, die aJ va/orum In h"t .Ijle 100 Il""t hIJ roort "dl~ !II~O ' ... ren!D~ b 8 b~t
dat men SteUaland ttlBlChen de Traosvaat en de aehng O'fer de IRAk, en die Wilde hiJ, met de Pdll- olk KolQnllten th&D8 eyeD goed ale laDd~erhutl61'11 meen met 15 per cent op hetgfJ8n reed. jl8b.ven werJ drulVen.ap te doel jll8ten dat h.t niet lOur ....erd,
KoloDle loa 'ftlrdeeleo Het bel waar WAS ~n dat Ue, aao esn COIDIt4! verWIJleD beataRode Uit deo 1 land kooden bekomen en dleopdyoalDJllt, patronen pRMlffine,Juw ..hel'1l",ar"D later I"erde men die kuost. n AI w&er o

n
lal8t ,.oorge-

de Regenog ean ~nJbulters oDg8llJ!De In hllD regt St!C V8n Naturellen·zaken, de heereD Hufmeyr, Wm I De heer Barry, die Zich reeds bereid bad getoond IIn velerl"l and"" artikelen afzooderliJk Met deu eteld wRnt b.t drUlvenllllp !flIt ~ao lelf en 11' I 01Jl'
JOU handhavea, maar die 'fnjbwws wareu thaol .4.yhff, LIllog en deo ~ool'1lteller AangeoolDell liJn ~oorltellD te trekkeo, repliceerde met enkele RCClJ08 kon thans niets ultge'foerd worden, en "ven. dat de Heer rie ,l'lSt'Djlln den wIJllItok naar IIJD.D
~ernngen door liedea mt de KoiooIe en men koo DSANXPATINTKNfEN lIanmerklDgen op dat voo",tef te bsstnJden HIJ miD kon men ID eeo IlttJDg a e deze een Inkom.ten. 11ftI'dgl'l!Cbftpen heeCt, loOOat het gfJ<lD kllD.t u OUl
deleD er Diet wtkn,JgeD. Wla het IlU het bel"og der De beer Fuller stelde ~oor om In C"lDlIe Generaal 11''' o~engeol tenedeo dat de zaait: betproken w.. beluting ter hand OlImeo, want dit wae een Iware het te doen Illaten Iotejreedl'ellS bet fJeIl kUD8t om
KoloDie om le ID te hJ ....n P Vali Barkly hdp een te gaaD O'fez zIJn ameDd"meDt op het 'fooretel der Ook bet aIDendement werd lnlletrokk"n taak het Diet te do_n !!'lsten,wunn meD tot heden n~
weg Noordw .. rts, die Ilch ID tweeeo verdeelde, een Regering oditrent de DraD!rpateDt.!n ])1:1 Kol Seer.. lie Wet tot WIJlll{lng op die ~1If] den Verhuur van Op een ~1'IUIg UD den heer Il'Ylne lelde de Kol alet ~olkomen geslaagd II, eo 1I'a&lln men WI&l'IIChl]n..
Ooit en een 'Veet, welke laatste weg.!Qs laDd eu tarll Wilde Uitstel, daar de RegerlDg hare beluUnllll Mln.nahou werd voor de eerate mul geleien Secretafl' dat er ltappeo ll'eoomen wareo DIDde reil' !tJk DllDmer pl~ll.n aal ,een'oudllr omda\ de Heer lelf
gebrek aaD water mlDd81 Iloed d.D die nabij dIl plannen we)]ll(t ID grooten mete lOU wlJllgen Ult· D.. rna f!'lng meD ulteeo teD der Regenog met betrekking tot de Invosrregteo de 1l'18t1ng In den 1I'lJoltok geaebapen h_ft Ja,
TraDSV&lllaehe greOl w.. DieD 11'''' te laten elulten g8lteld tot Woensdag ---- te heechermeD Op Woenedag sal de zaait: 'fOO.... de Il'lstande aard IS 100 .terk 10 de druil dat de moee.
had eenl( belwaar Sommlgen b..echreveo deo hen, De heer .Robertsoll Wijde de £26 ,.0 dell heer GISTEREN. kOlDen kODliJt dIe WIJ tot op een 'flerde l&ten ,erkokeo lOme
del In die Rtreken all .Iller behngrhk, anderen all Fuller tut £30 urhoojleo, ten eJDde mea grootere DB IUDDIIL!N nOli aan het IfI8ten 1lIUlt. Dat er ~erbetenogeD ID
van genng belanll, eo hIeromtrent werd bet een en ~rlJheid YeO haodeleo lOU hebben, eo de heer PETITIIIN, BNZ Het Comlle o~er de MIddelen werd henat Nil het wl)amllkeo yan tiJd tot tiJd gemaakt liJD geloof
aDder Uit npporten gelezeo, teD effekte dat de han- Fuller kon hlerlo dee DOOd. beWilligen, Ilch 'foor- De h88r Rohlnsoll had eeD petitie teo guoete 'fan aaDnemUiIl ~ao deo poet ~oor den Wetgevendeo Ik g .. rne, waot dit geechledt ook LU nog mllAl de

fdel niet 10() heel ~eel w .. rd wae. Bet voorstel door behoudende Jn Comltá nrlDloderlng 'foor te atelleo. Itl'>!Dge maatregelen tegeD drankvetkoop aan Natu. Raad leidt! de heer Rhodl'l! dat, Zijne Inllene, de 1l
1StID

ilhad memand Doodljl te ,leeren Ik schrl]
de Regennr gedaall hield trouweo. Diet In dat men De h88r Spngl!' vroeg of de RegerInIl' de Middelen reUeo ID Gltqualaod West Zd Daar 88n Oomlt4! leden der Veraradenog hever hun wekehJkeche rele dit met te lDeer ynjmoedlllh!ld, omdat de oDthouders,
hst land 10D 10liJven, maar het WIll de m081te waard op Máandag zou behaodelen De Kol Seer.tarls Generaal over de Drankwet ~erWollen wordeD koeten In rekening moesten breDjfeD dan pt'r miJl hoewel gedUrig ov"r oDg8jllate eD Diet b~welmeDde
om den handel der KoIooIe 100'feel m ,gehJk te be- zelde deo '0'geoden deg ultkomet olDtrent de 'foor· ODder de kenmsge'flngen wlla er een YaD den heer betaald worden, en de Kol Secretaris !tilde dat Wijnen I!ChI'lJ,eDde,llcb Diet uo proefoemlDl(lIo wagen,
ecbermen, ",ooral nu toch spoedljl'delpoorweg tot nur stelleo der Rellenng te lulltJo gev"o Brown, die eeo groote verandenng In het eclJoolwe"ll deze &aak reedl ID o~enreglDg WIUI De bd..r Irnne Doch de wlJnboer ..n een rt'CeJtl ge ....n hoe aen moet
Klmherll'Y lOU nrlengd moeten wordeo Tell Noorden De heer Wood wllde dat men 10 Oomlté-Oene. lal ~ooratellen vroeg wat de Inelechn]ver vao het Hwa bll.lteo de oo~ellllt en oobedwelmend te bewaren
waren goadnldeD, en den geh88len bandel hiermede raal IvU glUln o~er "10 bellattopplanneo, w.. roo- CO)(ITE OVBS TI!MBUL1ND Zittlog te doen had, en de Kol Secretaru lelde dat .1 De NUlreel'1l, onthouders met oude teetamentleche
kOll de KoiooIe Zich Diet toe81genen, maar welb,t der £10 pateot Yoor logleahalleo Drankpalenlen De beer S,cbeI stelde ~()or bet Comlte o~er TelDbu- er In het recee heel wat te doen w.. KnJ~t hiJ jleetrenflheld" lht 18 alechtA de halYe w .. rhflld,
een gedeelCe Dat lOU meo bt'. gedMu kunoeD la dorpen wilde hiJ op £40, en 'oor herbel'Jlen aan llnd laam te stellen Uit den Sec voor Naturellen- dao, hide de heer Thoe Louw, geeD extr1l werk want alt NUlDerl 6 waar de Heer zelf de wet d8r
kri)l!'en ala meo het 'fooratel der Regenr.g aannam deo Wejf op £20 atell"n aakeo, de H H W Ayhff, Walker, Spngg, Froet, In het r<CM waar hll ~OO"betaald wordt I De heer Nameel'1l1 .. t heechnJveo, blijkt dwdO!h)k det het
lo aDtwoord op dell heer Sprll'g leid" de Kol De Kol S~cretArls Wilde ook dit punt later la Holmeyr en den ~oorateljer ])e beer Froat stelde Spnll'lr sprak teD gUDste "0 den ~etunden totBtand, NllIlI'8erechap .Iechts Yoor eeD tiJd was In nn 20
SecretariJ dat geeD depatatle maar "eleer e60 hd ten behllndllieD, lDaar lag belwaar ID de laak der 'oor ID liJn plaat. den h81lr T Louw te benoemeo, en dl8 ZlJnl leggeOl op eeD overeeDkom.t berustte legt de Heer (bl Oil ale een gebod) .. oadal de Nail'
der RegeflDg Daar EngelaDd lOU moeten guD 10glll8huuen -Ultgl!lteld de heer Inlne om de H H Vlntceot (of, zoo I\la hiJ Op een vraag 'fan den heer Wood lelde de Cvm reer al het ~erordeDe 'olbrRflt lAl hebbeo, aal dl"

De heer Rhodes atelde op het ,oorstel een biJ' De heer Barry stelde voor het overschot der gel. thaDB wilde, Rhodll8) eo Lewle er bIJ te laten 'foe- .... 0 9p WerkeD dat hiJ Olet I~ggen kOD WIIDD88r NUlfeer WIJD dnDken" "Samuel," aegtbl}t u m08lt
~oegsel 'foor, IDhoudende dat mell tentoDd een Re- den voor lIDlIIIgratIe Diet IADg6r d .. rvoor m&llr 'foor ~eD Ile ~oo!Btelleu gJolflla er door, lullen de de het Parlement8J!ebouw klaar lOU lIJD, m.. r boopte 'fan }Onj:lllIUlD Gode IrllwlJd liJD en daarom moest hiJ
IldeDt bIJ Mlnkoroane moest aanatellen, eD beweerde de gewone doeleinden d", R8j{enog tO! heatemmeo heer InlDe liJn 'ferandenog Il\ter 'foont"lIeD dat dit bIJ tlJds lOU liJD De heer Spullg vroeg Tan kleln8 af .. n &lcb Yan aUeo )1J),n en Mak4r oot-
daarbIj dat de kweBue van Bechuenaland .... n veel IlUlI6RATII ANDUB lu,a_" of er IUIO het meuhlleren van het gebouw gedAcbt houd eo " Hiertegen heb Ik geen beWl}I, maar 'fraag
grooter belang 11'88 dao die Tan BaautolaDd of de I e 00mml8lAJ'18 "0 Openbare Werken 11''' hier· Ile beer Hockley ~roeg Daar leke re _takken die 11'68 Hilt Comlt4! ~oor het gebouw lOU er naar alleeo waar heeft X dit gel8&en, dat hiJ bet soo leker
Trao.kel (0 0 ') want BechuanalAncl 11''' de eleutel tegen, waDt de IIDmigratie ...... geen totale misluk· hiJ reeda laog had aangeTraagd, eo de heer Sprtgg kilkeo, w .. het antwoord 'fao den Oomm ,ao Op bo-echn)~1Itl kan P "DaDlel w .. eea onthouder" MIlt
tot bet blnDenl~od vall Z Afnka, Dil OOlDlDl88le klDg geweeet, en het w .. eeD 'foordeel om hier Wilde weten of de Kol SecretaN bDDIS dacbt te Werken hl] en In Daniel lO 2 en 3 Ieee Ik u eD Ik, Dlnlel,
~oor de IMk had be,ooden det h8!'1 wat land aan weer hlllnke bewoDe", te knJgen De hedeo dIl! genD van de Baancleele plahneo der Regenng Het D" beer Tbos Louw ltelde v ,or dell poet voor dl!n w .. tr~urende dne wekeo der dlll!"en BegeerhJke
Gl'lqualand Weat getrokken (70 plu,.ueD) aan Mao· 'fRn hier oa.r A •• trahe glO~eD waren lanlr 100 t"l antwoord 11''' dat die keOOlSie'f'lng In deo loop der saeleeh"lJter te acbrftppeo HIJ moeIt dan, lelde de 'PIJS at Ik niet, .Ieeecb eo WlJn k1l'1LDl UI miJDen
kOroaDe behoorde VaD ~eel meer belallg WM 8cb I'IJk DIet ale degeneo die op elgeo kosten Daar de littIng geschiedeo lOU Kol Sfllretllrt8, eent het kontrakt lIlten 'foorl~ggen, mond met eDI BliJkt hl8rwt niet. 'feeleer dat
tsr de toekomstige haodel der Kolóme met dat bm· Ko1oD11l knmeo ZelfB 1a0 de KDylna, waar het De derde lellng der Kimberley Leenwet moeet .n dao vooratellen hAt op te lell'geD SOfll.schrIJver8, I )anlel ,06r dIe drie wekeo en o.k d .. roa, e~en ge-
Ilenland, eo hIeromtreDt kon hiJ, UIt DarUcuhere land niet 'fOor IlDmlgraue deagde, waren sommljle thaoa plaats hebbeo, en de heer Wolf had alDenda· henatte de heer Thol Louw, waren er thaos ID woon Will! wIJn le dnDkt'D al •• Ieeech te eten
mededeehnjf8D 'fao Klmberley~be 1ltma\d 'fel'l"ke ilDmlgranten geIlaagd, eD hier op de Kaapl!Che vlakte tIPI voor te Itellen, die Rcbter door den heer Peal'1loo meDlgte te 'inden, en bet zou Iloedkoop"r liJn, ben VaD de dallen dee Hellands op aarde aprekende,
ren dat die bandel reeda nu van gloot ~IADg ....1UI war"n de DUlIechen ulletekend gee!IIagd, en bRIIg werden 'foorgeeteld ZIJ gtogeo er door, en de dl!rde te bellIl'en daa deo enelechnj~er ~IIO het HUle lelZ't hij "I lat de godedleD8t1ge uraëli.ten In die
en Dog grooter worden lOU De lnv ...till van het om dat dorre land In eeD tlUD te hereehePPt!o Vao lellng had plaats Hiermede 11"" de Kol ~cretaria eveDmln alII de heer dagen g8WOOD....aren moet II"'bleveD WIJn te dnDken,
land fin Mankol'Olloe moeet altgemllAkt worden, en bet lenD eo hedujt dier Duitac.en gaf 'preker C&NTSALI 8POqBWBG WIT 8pl'lgg het eeDa, welb laatste verklMrde dfte het blijkt ook zonneklur hierUIt, dat de apotten op deu
dit kon op nrechJllende mameren g~echleden, b 'f eeD niet oOlardlge heacbn]nng O"k Immigranten De Wet op den Oentr&leD Spoorweg (die ~ao traktement ....elligt mIDd8l' bedroeg daD de 'fIste plnnterdlljr, van de dl8CIpel"D spo~teod lelden, dat
door een af.tand 'an het laod door ~ankoroane die die men hier op pluts~n land Wilde aan wIJlen WOfCellter onr Robertson nAar Roodewal, Kogmlna. InelechrlJnr 'foor atakwerk kon krijgen Voo",tel liJ van hUD most b.-echonken waren, (0111h.t nen of
dit doeo WIlde als men hem en liJn yolk oYer~am louden nel go"d kUDneD doeo Weldra loade~ klool), werd daarop ID Comlté-Geoeraal behaD' louw IDgetrokkea het moet ot lOete WIJn geDoelDd wordt)" Maar ale Ik
Ook Stellalal d wilde IDgehJfd worden en spreker een aantal ItahaDea wtkomeD om la Robertson II)" deld De h88l' Du Preel, die de belorglDg der De heer Wood WIlde £2(j 'fan eeD poet ID het h~t ar twoord van PetrOl .. a de Ifpotte", 1-. HaDd
geloofd. dd de Kolonie, wat men ook ~aD de Trl]- detAelt ens te doen, hebbende rijke beden hier Wet had, stelde de amen4eIDeDteo voor door hel kIIntoor 'faO deo Aadlteur G~ne ..... 1 echrappen Er 2 15, waar tie Apoekl 18gt "Want deun liJD nMlt
bOl tere lalde, hiertoe 'ferpbgt w .. , waot ill "lOUt pl .. tstln,voor aangekocht,.n deHD wJlde de Regenng gekol&n Comi" ,oorgeeteld BIJ elia er vao werd w .. , antwoordde de Kol SecrtlAna, op dit kantoor dronken geblk IlIJ urmOlldt," dADI' het miJ dUidelijk
Zich UItbreideo Spreker las hierbij peo 8tuk voor 'fnjen OTertogt !!,eveo den Commiaaarie ....n OpeDbar. Werk eo In plaats TaO leeds £100 belaIDI,d, eo m~o moest de klerken nu dat de spotte"' een dronkeDmakendeD ol bedwel.
,an SII' P Mutlaod, dIe 10sgehJks geWIld bad dat J)e h88r Al J Louw lelde dat de Daltachere deo Gouyerneur geeteld ale 0~ereenkom8ten un. ea dan een ,erhoogtog ge.en HI.nan lmoopte II ob menden WIJD bedoelden, !loodst Hand li 13, ,eeleer
meo boeren die land bUiten dil Kolonie 10 bent gdDQo Jl'Oed echOln.D tOl beaotwoorden, ...... r Schotteo eo gaande en nrlof gevende, ..o de Kei Secretan. d" behandehng ~aD eeD GrahalDletache gnne T.. t, het tegeno,erg8lt.-lde bewl)tt daD 1I"&t X be ....eert,
mEn haddeo er latenlmaar ond'er ~Butach heetuar ltahaDeo 'foerden hier bitter weinil{ Uit Oe Immigra· regt'f&llrdlgde ~ht met te Yerklaren rlftt .et laetig w .. r eeu beambte, 0 gruwel I ml ad er kreeg dan een en al. die teket het beete be'll'lJi Yoor IIJne bew.mog
atellen loa In Stellalllnd ...areo '200 burgera, die tie ageDt 10 Scbotland had dan ook verkeerde be· Wla om deo GOUY81nellr In kootrakten elll te detgeltJk bealDbte aao de K8IIpttAd Het amend.. II, dan IS het ~nJ dludehJk dllt de WIJneD dier d.gen
bl] helocht had, en 1I'ler PrelldeDt VaD Niekerk eeo d6D lutg8lODdeu Er 11'88 h881 wat tegen de maDIer meDgen, eo hierover neleo eeDlge ,",oorden tll8- meDt werd natuurhJk IDgetrokkeD ook bedwelmend waren
bekwaam man 11''' Dele was loor lnhJvlDg biJ de te legg.m waarop de aan'foer VIIn laodY8rhutaera achen deo heer Bpngg, dtlo Kol SecretarIS eD Daarop, nog 'foor I_n, glag men naar hUll, In bet b..gln '"n den lutsten bn ..lwll X awe
TraDl'f'aaJ, maar had er niet te1en dat de Kolome hier gedre'l'8l1 11'.. , en h"t apeet hem dat de heer anderen, Dlaar lODder dat het tot Dadere WIJ11glog lijode het borologe 'fan deo heer StigaDt 'foor leie", ~ertellen clat PaulIII In 1 l'im 8 eo TitOl 2, d.
en de TraDl'f'lal de saak samen ecllikteD, en daar Barry dit Die' had aangetoond kwam BIJ art 10 'food de heer VlDtcent de be- onthoadiDIl ~l'"'dlkt beeft. Dit II aJW88l' eeo
wae spreker ook 'foor, want ml!n moeet de RiJure- D. heer Wm Ayliff .prak ten gaDm derImlDJ· peliogen our arbitrage Diet praktillCb, maar de ('1)0l~ I 'llj'S DUN J) lj'N'I', Ij'. 'allcbe ~erk nng vlln die boofdatukkeD, 1I"&Dtail
genDa er bUlttlo laten Wat d. Tran ....aallche R.. gratie, die ",olgeo. hem hIer goede vruchten had Comml8lanl 'fao Openbare Werken blHk het hier- " l'J._ L l'J l'J Paulae, nadat hiJ de opll"nel'1l .n diakeoen tot
genng OTer de aak dacht bleu mt EDgelllCbe gedrIIgeD. Ook hij w .. nrbaaad wat de Dmtechera meê niet eeol te zIJn Ofet' dit punt aprakeD matljlb:'ld ~erm .. od beeft, dell leeraar der gem88Dte
hlaaa boeken. Het kwam hietop neer clat of de op de KIa)'8Che 'flakte 'fan Ja:ld g~maakt had· nog aDdere ledeo, eo ondet aodereo 'fond meD ~~IM!It;eeo wel'llIg WIJD te drinken, (l Tim {), 23)
Tran ul het laod aanbechten ol di! Bnteche Re- deo wat nlemaDd leta waard acbtte Ook de het nrkeerd dat de Hoofdregter een ech8ld81egter 1'1VU 8TB.LLENONs NIET VERAl'rrWooRDELUX VooJl dan klla hiJ ~oor""a&r ID deol8lfdeo hnef geeD 00,"
gertog het ooder baar beetour nemen moest De liJn Schotte~ 'fleleo mede alt IlJ een1glll1l8 UD het laud zou kaDOeo IWlltelleD all ide KolomRie autontel- DE GEVOKTD8 ONZER OOIUl.E8PONDDTEN boadlnlf Irepredlkt bebbeD Ik aou nog meer
door de Trao ....aai noodJg geacht het Menkoroane ,ewoon warea geworden teo eD de MaatachapplJ ~ Zich o~er gfJ<lD nr- UOEZONDD 8TUXKm1':s:t1lOfEN NI&T TERUG GE- eenlljdlge en onJalete voo",telbogeD kuonea MIIwlf
en MOlltlloa bOlteD het land, en met haar aameD De heer Thoe Loaw Wla ,oor aaD'fcer Ylll laDd· ataan koodeD. De heer Laioll wilde de geheeIe EI80HT WOB.DD -RIm ] leo, maar bet boYenata&ode II ffenoeg Olll deo heer
kOD de KoiooIe de saak naar eleeh rtljfeleD Natu· nrhwlen, maar wilde hIlt tegellwoonhge ltelael arbitrage-die lOOpeD lOU OTer de 't'l'alg oC de te doen nadenkeo
relieD koodeD than. UIt Onqaaland Wellt Diet beet afechl\ffeD omdat er zooder bulp ....0 Regenopwege hJo lf opeod ]rOD worden,-alt onnoodJg IIchrap. UE TOELATING TOT DE KWEEKSOHOOL. .MIJah.r, vergun mIJ nog UIl te merken dat bet
naar hllD land terull omdae mell se ID SteUa!aod een memgte tptkwalDen. peo, DSAar de Kol Secretaril acbttll bet beter om Uil de bnereD 'fao X "1'1J dOldelIJk II dit de 'oor.
aanhield, 100 ala de Stellalandera lelte erkeDd had- De heer BIBln8 beliep Ilch, In lIJD urdedllllDg all. ~olgena de Wet op de ScheldartljfterhJke .ÁtIII dm JUdaktl¥,. Mn d~ "z.mJ A.frik- ~ atande", der oathoudlng de leer toegedaaD Il)n hAt
den. Hl't Ile'folg wu dat de NaturellIIn, ala IlJ Daar VaD het ImDllgratlfllteJaeI, op dea bloeI 'fan King UltsprakeD te laten aldoeDj ell du !!'lng er door. MIJDbeer,-Het Will oos IlfJr ~erbhJdeod te 1180 dOEI heiligt de middeleo In bet. begin hebben II)
bet bmnenland gmlren, beTer goud me40amen dat Willllm'l Town en Oost LoodeD, eo de kerkeD die ne heer M J Loaw had een bedeDkiog tegen dat ook het artikel betr~ffende de toelatIn'" tot de getracht op eerlijke W1Jaa haa4i8telba, Uit dea BIjbel
III .... rh!orgen konden, dan Kolooiale goedeleo De er door Imuugranten gebouwd wareb Twee Jeugdig. eeo artikel w .. nD bepaald werd clat het Dlateriaal Kweei:eehool, de II&Ddacbt ....0 éea oUler pr~chkaDten te be'll'l).l8n, m .. r toeD II) bevond"o dit de Bilb.1 te
Spoorwegeo waren beetemd Rm tDI8C~eD de Kolonie laDd'f'fJrball8ra die hIJ keDde haddeo reeda buo 'fuJ na lD~oerregten lOU "ordeo IlIJ!'eTo.rd, maar getroft'en beeft. dwdehJk het matille wlJDjfebraik regtTlI&l'dljfde,
eo het biDDeDI&Ild 'ferbinding ~t etand te brengen, lIlelS)ee IAtell ultkomeo omclat h~t ben hier loe de OOllUDl8e&I'la 'faD Openbare Werken 'fond dat Met hem achten WIJ het ook _r wecllCbehJk dat Ilamen ill de tonlugt tol tekatea waar het onmatig
maar hoe kon dit geachledell ala d. KaapkolooIe goed 'lOr artikel goed, mits er een wlJJDgIng In werd gebrqt bij de woorden, u 1HvI1)' van ud4l'J'/c gtd,..g," ook Ile- flebrulk ~an WlJn en 8terkeo drank beetraft eo 'f8l'OOr.
haar regt op den ltaDdel DIet het blDlltnlancl .n haar De heer Jall88 VM Reaeburg echtte de DulLllChe die knoeijen) moeat beletLen Hiero,.er werd DOg 'f08jl'd wordt .. ~. dat tk candidaat 11« Matnculll- deeld wordt, door df'lI!l~e, te samen met teksteo
Toorrang In Z. Alnka pnJ8 gaf 1Er "",100 ala bleek lalJdnrhlUh" DUttlg geuoeg, maar er werdeo laud- heel Wit geaproken, .... rk~reDde de heer Inlne tuE.r_ -ft afg~ " waann matigheid ,ebodeo wordt, "rkeerd 'foor te
wt eeD mededeebag ....0 kapltelD Catilho, alle hna yerhUllfJr. 'fan moder allOOI lng .... oerd, en het Will het kWI]techelden .... n lD't'oenegteD gevaarlijk, om. WIJ erkenDen dat er groote beboefte beetast UIl 'britelleo en ..~~ teh_~da, 100 all X DUbioo~IIOL~JDfJ
dat Delolroa Baai, met liJn I.,e doorvoenegtell, den nrkeerd om de JOngelieden IIJt de KoiooIe l&nd te da' alle mogehJke bevorde,..,. 'fan nlJ,.erheld dan arb.!lde", In d.m *IJDgaard d.. Heeren, docb kunDeo "eD ge .... 11 -&, oor eeD meolgte J.... Ce... teo
geheel. blD"'Dhaodel lOU IDkn)l!'eo Daartoe lOU bothoudelI w~t meD UD neemelelingeD 'foor niet hetleltde kOlldeD elSChen,!baar de OOmml1!S81l1 Diet toegneo dat JoDgehngeo, lODder eeDe degelijke te nemen, die. hit fleroelL hel MIf, toeb Illet IlJn.
ook Tooral het pnJ8 genD Tall Bech~aland UD de ~ De lancherhDllera op de Vlakte IrolldeD onmo· 'f&ll OoeD'" Werken leICle dat Spoorwegen 10 'foorbefeldlog, toe deo thlOloglechen CUI'1lI11 toegela- .Ielhall lta~eD Van daar IlJD toe,lugt oemen to\ de
Traoeftal lDflêwerkeD H. afge'f'llD' der Tranekel ,elijk klaar k~men aIleD d'eele .peDbare werkelI waren, en dat zIJn tell lullen wordeD WI] moeteo 100 veel mogelijk gebralkeo der heldeD.n, , .. daar ook I!JD tonilllft
lnram daarop nefr dat meD eel: DleDtgte Naturellen De CommiMart8 Tao Openbare Werkeo ooodig.1 ameodemeat liet In'foeren 'lID allerlei aken oDder lrachteD, ~ellJken tred te houden met de nntaDde. DemeD tot OIeawe 'f~rt.aholl811 ~an den Bijbel Na
liel ftl'fJn di. meD o18t dan IDflt groote kosteD koo 4e den heer Vali Relllburg IIJt om Daar die Dwt· den echlJD 'fan IpOOrweg-mater1aa1 belettea IJU IiJke oDtwlkkebng nn onlen tiJd De lI'eleerdheld eo hl) "ndL dat dl! Bijbel de outhoadlng IIlet lCeUDt
beeturen, mur het laud ID eo henooNlD Gnqaalaod IICbera op de Vlakte te gaan kijkeD, eo 1'lIde clat de UI! 'foontaDdl!l'1I crer Kowl8"hJn DarDeD IDageh]u beecha'fIDg nem"D lteeda toe, eo WIJ moeten 101'Jl Dog regL'faardlgt, DU moet de Bijbel oJllK8werlrt eD
Weet wu ledig eD Det geachilt:t Toot 'boeren die er laDdurbwlen 'foor haD lAod oet 100 !load m08lteD deel aan het debat-Dr Athe",lone onder lUide drageo dat oOie taekolD8tlge predllraDteu mao Deo ander. Yertaald wordeo,opclM d. ontboudlDg Uit den
.. water maakteo. "(Gelach). HIJ hPopte clat men betalen ala de KoloDII&eO. Ue ergate miaalagen toeJwchln,eo,_o d. heer iHockley rled deo beer ....0 hunoto tijd IlJo WIJ meeDea dat het lejren- Bi)bel kan 'ferdedigd worden All ook dit met
het ,oontel der Regenog olet alleen..,nlllleD, maar WKeo .... a YrofJgfJr tijd Du Prees om henr ID pl4ata ....n ~rtJ8telhag ~an woordlge atelael VIn oDdenoek biJ het AdlDl8Ile gelukt, sal mdn ~ terug keeren en erkenDeo dat
teuDl lorgen lOU dat er geen D1euw'e nriJlI &aIeohen De heer Goldechmldt geloofde dllt meo Wet"D ID'fOerregteD eeD ronde lOm te vragen De heer Examen geen.lloe gfllCb.ikt IS OlD IOOdanljle lDaDDen men nrkeerd Wla Neen, bet doel heihgt de
Mukoroalle eo dil Stellalaoden plaats had, en dat alle Immigratie ptU'k moeet etellen, maar dat er hier Du Preel beto<>gde dat het nrstandlgate plan lOU te le ....reD mldd~leD Lidnr den Bijbel, ol gedeelteo ya. jfen
koa men doell door IIJII Toontel er biJ:aan te nemea. geen laud genoeg meer w .. 'foor de KolonISteD lel ~e, liJD om geeD IDYoerregten te vorderen Na eeD Dat er !!,enoeg werk voor'eecbr ..... D w"rIlt II niet Bljbe, 'foor urkeerd of ,alach urklarea, 1I{ADtde
De heer Hofmqr wae, geloofde hIJ, ér <lp wt OlD een en dat meD dU! het etelael 'f&ll aanvoer .... 0 landbou· dl8ClII8l. vao 'feel meer dali een uar, eo """rio te ontkeDDeD, doch .et ltelael 'fan oDderlOek ~er. O:~80 ~~D ;'oor d~wt~mdcUaallctra"d~ftloran.
Uole ....0 Z Alnka ~t .tand te breageD, lIIMl daar- wera moeet 0P8'''eD HIJ stelde ala amendemeot IOmtlJda heel wat vuur ell: .'sprekendheld nr. eIiltat onle afkelll'lng D" verdeeJiog 'fan t .erk, WI eo d.D iibel OD OD era bed eoe '-::&4
w. lOU mill Diet geralleo ale meD de Traanaal 100 ,oor om den un'foer 'fao Illndurbwlell ooder het lIeteo, maar grootendeeIe bet.ir gepraat daD ,ere- looal. die nu hulAat, bereikt Dlet het lreweollChte wklarlJnen'fan ~ IJ t ~kr Dl:! walme

d

e 'fer-
1IIarti1 liet wordeD dat de Kolonlé mloder ciao ZIJ ODderateuode steleel eo teD behoen der Regenog deneerd werd, en WaarID de Kol Secretan. nr- doel Dal II] allernadeehgtt werkt wordt ten dw. ea, maar t d~1 k ~e.,. WIUl' 1. e tegeobe-
werd Tri) t08 te lateD, maar de urdere immigratie klaarde dat hl], 11''' hl) Wen ID het HUil g.. deUJl!ete beWeIfJD door 't felt. dat 80mlDlge ]onge- WIjlen IIJO te al lj ''l'0III 00. moet de

De Voomlter 'fan het HD18 lelde dat de Relldeol Diet. weest, Ilcb 'foor TnJ8telliDg 'an het materiaal voor bogeo, In plaats ~an eent bet MatriCulatle-exameD BI]bel anden 'f"rt&ald wordeD, lID I" ook dit Die'
hiJ MlkoroAD. met koo aaogeateld .0rdeD IOlIder De beer Wood ... er jwst ,oor bm Iandboawera den Kowl_poorweg lOU '8l'klaard hebben, bealoot al t. 18jI'g8ll, meteeo Ilch UIIbiedeo OlD In een ge- jf8lukt,Hwlt ~D ~ ITerug~~~ P 0 adeeD'hb,,' Xdoel,bepaald verlol d.r RiJ~IIIf, eD m ..t h.t oog naar hier te krijgeo, eo gaf tennl II)n wBoech te mell de saak tot nader éfe laCeD bh]nD deelte .... 0 't werk 'foor bet Adml88le-exameo onder. enl Ier .... I. leur .. unI eo, en en eer en
hierop werd een WIJII,rtDg In het ,oontel Rhodt!fJ ken Deo dat er I&lfd~erhmMn ID Peddie gneltlgd Daarna werd het Comité nrdaagd tot Vn]dag IOCht te wordeD , alle blell8dtigeon~dboa1~ urNWlJlIDbe0aarl88eeD brief la

b t. loudeo worden. TBU_;N- BN 'fI!LLBNWBT WIJ bebben een geTel ~oor ona Tan !!en JOlIJ!'ehng aw a .... 0 en sn onm r, 2, met hM
ge D~hll8r &rry ,oDd bet neemd elet :de Regenn!!" De heer AhDg WIUI yoor het ~ooretel Bany, eo De tweede lezlDR der V"eJlen- en Vellen wet werd die 'foorlIlden Jllar uit de Matnculati".kllII Ilch In opeck'"d]ft

S
' u ~rofd Hi~meyr en de WldJnboerl'D," ond.,..

na 88ret de verantwoordelJ]kheld der Regenng ,elde dat men 1ft het WPlteo tegen IUIn'foer nn 'foorgelteld door cleo heer ~ag, met een korte 88n gedeelte ....n het AdmUll!180werk liet ondelaoe- tee fin u olt, waanD e ecltnJ~er op
lOO~eel mogeh)k te hebben WmllD beperkeo, laod,erhulle",w.. Die In WOl'Ct!fJt81hadden OOOlt opg .... e TaD de hoofdpuDten (die men elder8 ID 00 keD, eo DU nn plaIlIl diL JIaI' bet doal" eumeD al ern.ugela 'dl JII! hn~Dt W&llr::e ~athladllllf Iluiea
tbanB elder8 nieuwe nraotwoordtlijkhlld locbt erfpacht betaald, eo het waa beter geweeet le er DIet blad 'flodt) De bel;l"bng dat lemaod opgepakt te leggen Eoet a e ont ou dl!n

h
':'" ~ un 101C T"
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thoudeo •
Hl) 11''' banl{ om met de Trall8'ful ID strijd ltD ID te DrengeD kan worden ale hIJ In het hel1t .... 0 veêren Wil, Een ander die dit J&U t5fJnt liJn llalneulatJe- n nu lien WIJ ree s e lfUl er Yan In e MueD
een wespennest te rakeD, eo geloofde dat a" er ID De heer PearlOo vond het amendemeDt h ... t oog met het doel om te onderaoeken hoe hl) aaD ele exameD deed, heeft reeda ,oolledeo JUr 10 IOmmlge van X. 'folgen. wFlkt! de nlJht.1 Diet meer deu;rt.
Engeland lets gedaaD moe.t wordeo de Alleot Oene· .rger dao het .oorltel, waot ]alst de heden die bier nêreD kwam, lOU, selde hiJ, weliJgt et!e Takken 'fao het Adml8lle-werk examen afgelegd 00: h~brief ba~t ./';::.1rJ:.o.I!)' :~ de laatate

d

brief
rul dit 1881' goed kOD doen. }Iet &eD MinlSt"r te oDder bet oUderateunde 8teleel waren IUtgekomen wekken, maar lODder de .. kOD meD bet Uell! IlJa Ilecltt. eDk.le van de "'lIChteo die de je e o~ec I __ , 11op lt puot
IendeD lOU de kolonIe ala h.t ware vooW haar legel dedeD het m1nste goad Landh.1uwera en arbeide", etuIten, en heden die eeD aDder lieten op nrdeeling 'faD t' werk OOI opl ....ert WIJ denkeD !!&eDa"'... r I I ad
hechten aaD 'fleemde lakea die In Engeland kooden waren de DlItttpte ImmlgraDteo, en wat DIeD bl.,r der reclellJkell grood, kood-.n hIe" dllt biJ die Zich aanbiedt 'foor het AdoJl8lle-exameo, hMIJCDbeer ':. 11'1) weer 0 :r ~Ijh.!lech o~hrift
'f'fJrordend worden BelltDemen TaD iBechaanaland DoodIg had wareo kleu.e hoertJ8ll, die b'f ooter wordeD op '~ allermlnat feD Jaar te 'foreo 't MatnculatJe. ee nJ t, Wteat ID opflljlt en llC r

d
t niel Mnlljdig of

SOUeeD dure &aak hDDen WOrdeD maakteo, eo iD mel11fteD op een Dlaata wooDden De 'foomtter lelde det dil Wet Illet Toor de eu.eo m08lt aljl61egd hebben onJuIst, want SClJltaal. dan all OD er eeoen eed God
De heer orpen ootbode dat er een mlalSter lOU .aar vroeger alechts é4n "Dutch '\0 g8l1D woonde t"eede lellog kon opgebragt worden IOnder be. et sal niet gaan dat kandidaten Ilcb maar 100 op laat Ilch DIet hnpotteD

gelODden worden (w81 degeIJ)k, nep d~ h88r Spngg,) er bllter welolg mtToerde De laodeD werden bl"r paald verlof van het HalS in Comltá, daar er een d genade '&Il de EnmlD&~ren verlaten, en daD De uwe,
of dIJt er spraak 11'88 van aanhechUDg' "AD Bechuaoa- lang Diet goed geooeg bebouwd, eo hierlo kwam beJuuag (door het patolnt) bl! gehenn werd m oeD dat II) door "art,.~ bnougretkrum door· I
laad AI "at er noodlg wal, WY behoud 'fan deo door I.mtgraue 'f'fJrbetenDg De heer Rhodee 'fond dat de Wet olet 'fer geooeg gela uilen word eo
Kaapte.eD haDdei met bet blDneD~d, die 'feel Ue heel Mljbargh leid. dat UIl de grenzeD Imml' glDg, daar lIJ geeD gelegen beid gaf om vroegere Met de op dat de Synode deee Terdeehng yen
grooter _e dan mea meende gratie goed. koo, maar dat het Immigratill-pmo der bellttera der gfJYooddn Vt~teD eo 'fdlen te Ter· bet werk sal aflCbaffeo, eD lorg dlljll'D dat er III de I

De Aeer M J Loaw wae :deo heef Rhodea d'Dk· Regenng Tll'OIII'elut wo., want 111 plaate dat men 'folgeD toekolllSt ... n deg¥JlJk IChriftmi" tnltknoek biJ bet -IJr Stephl\n, bel b"kwam8 eo yoortulende hoofd
baar 'foor II]D beeehnJ'IDg .... a dat fráaiJe land teD arbeIdera In'foerde, krel'lg meD hier hedeD dIe de De Procareur·Gi!neraal lelde dit b~t onmof:'ellJk AdmlPIe-exameo Ingeeteld worde, noemen WIJ ona, .... n de DOlllCbe RIJkepost, wordt door ftl IIJo Imbte_
NoordIIn, maar biJ wilde het DIet aanhechten DU boereo haD arbeidera alhandlll maakteD De boeren 1I'lUI e'flln nr te II'8&n met "e~reo en veileD all BBLA1C68TIlLL&ND&N naren j:pe..rd en-gevl'I'eed IJ" ,olgezrde aDeedote
men JUlet aDdere landeD va}l de hadd lette De IPel bewerktea huo l&Ild eveD goed ala d. land"r- met diamaDten. De dlamaoten waren biDDen eeD I worde dleoaanlluDde a" w .. r urteld Vezer da eD
Trannaal8ll de VnJStaat WIlren ,eel beter gellchlkt hWIera, maar hoe kodeD ill daArmede 'foortgaao kielDe ultgeetrelrtheld beeloteo, "aar men een be- "EEN GEWIGTIGE VRAAG" EN " WAT ZEGT I !!,ebearde het, dat de oorermoelde doctor bet .ta:on
om NaturelleDlauden te beltuleo daD de KoloolSteo, al, IlJ geeD arbeiden meer haddeo ' hoorhjk ltelael Tan &peurde" er op kOD oahouden DE SCHRlFI' r Ouechaa betrad HIJ be~ond Zich op de terugrell
eo men m~t haD bever haD gang IAtlea gaao dan De • ......nofme1r Dlerkte op dat al. er lOO,eel ai) geloofde dat de Wet 100 elAl liJ er lag ~ol- no de Jagt eo Wilde aao II)L fllhtffenDote te Bero)a
liJD elgeD han.den er UI etekeD. HIJ T+nd ,.ertegeD- lalld nog w .. em aao IADd,erbullera te genn al. de áoende 1I'1UI AIJft dm lUdalrtMl.,. I leta 88lnen Jwat werd ceD , luogeerend.a be-
woerdiglDg der KoiooIe In EogelaDd Dlet het oog op heer P"arsoD echeeo te meenen, het 'fleemd wae dat De bet'r BUIl geloolde nea all! de heer Rhodea MIJubflllr,-Onder boun.taande opschflften ,er ambte een bellgt getelegrapheerd Stephan 'cleecl
de TraolVuleche onderhandehDllen oDraadlaam, en DIeD II! op land gepl .. t.t had waar ZIJ Dlete kODdeD dit d. Wet Diet streog gliinOfJgWIll, eo wild" 18 scheneo nl elkander dna bnnen ID uw g_rd blad, hl't Ilch brengeo ell lu ,,\\ et-. op Uwe boed.'
Wla eUD ... r tegeD deo !Wllde.t, W'bt 10 Groot uitvoeNo AIUl BortJe eo Urabnlfonteln w .. bijna oDder anderen ook op jffltolto 'fleeacb toept.,hJk geteekend X, w .. rlO (mettegelsl.&IIDd~ de llewlgtljle Stephan la op weg, biJ ateekt oural IlJo OeOlln
NamaqualaDd eD Bomnnaland hAd meo gelleD DIemand meer, eli aan Hehrnier gtng het met beter maken opeehritten) 'ferecheld~oe ODJUll!te ,oor.~lhngeD Ve geblt:d~r der .H.IJk~t begoo JUldkeela te !agcben
wat luik een ReaideDt beteekeDde De flUlJ8 poglogeD aan de Kllyaoa DIet Schotteo eo De heer De Wet lelde dat ~eo onder het gewone ,00rkomeD ZIJO g.heele echn],eo oa le Ilaan la Dlld..IIJk mOfet 4e IIddereode ambtell&lr het ,ol.

lJe heer Hofmeyr lelde dat hij gaarne lets IÓU I ltali&lleD waren geheel nroogelilkt. De heer LIlDg laoderegt wel degebJk deo aaIIsprakehJkeo diel VlO' nl~t ml]n doel, Ik UJ slecbta hOlt ID bilt oug lOOpeDd gende terag80mll&l ,. Te laat' I>e DelU .*kt er
doeD ,oor den KoloaiaJell handel, mar. echter enD- kieeg Wen hij MIDISter w .. eeD lIDhrik op het hjf deo kon, en bleef AlerbiJ ook na 88n opheldenug ODJlllIte aaDtooDea. al m"

PETlTIU.

De beeren A de Vllbera, Wm Ayhff en Hofmeyr
hadden petities, eeD er ,&Il tegeD cte gemaakte echik.
kin!! ID Ttmbuland.

XL~lU8GIITDfGD •
Onder de bnllllgeYlngeo wa. er eea ..84 deo h88r

I)u TOit, die negeD nl of er leie leg.u de Zoodap-
trelDeD gedaan wordt, eo eeD 'fan den hoer J F d.
Vlihen die eeD 'fooretal teD behoe" d.r Tulbaghache
MagIStratour zal d08D.

BR.AlIrDZIEXTE.

Een Wet Tan deo heer IrTI'" o,er BraDd-luekte
"erd ,oor de eerate maal geleleo.

coilITE VAN ON'DD.ZOEX.
De heer M J de Villiera eteIde Toor eeD ComtcS

aD te atellen om ondenoek te doen naar het al of
Diet gepaste om de af4eehDg CaledOD £100 te ilItIc!
blJdrftgBu 'foor bel oDderhoad 'fan Bu 1.0""1'. P ...
aDder S&.eUenboaob HIJ meldde hoeTeel wegea er
door deD Afdeelinglraad m08lten onderhoadeD wor-
den, eo hoe daur dit ooder.oud aaCkwuu, hoenel
bouten bruggeD eo g.me_lde drif teil IDen m ltand
lDoest houden, eo !wa ....el cle OaJe4oalen aan
deo tol aan SIl LoWly I Pu moHleD betaleo
eo biermede ,erge1eek biJ Stelleoboech, dat
Dog geen £600 aan welleD beboefde te beta-
hetalell, tegeD Caledoo £1,100 MIU betaalde £100
bebaln deo tol 'foor Bu Lo"".'1 Pw, eD Stellen·
boech maakte aan deHD Diet ItD..... Ieie Doodlge 'fer-
IDdellDgeD Stellenboech had ltD .spoorw8jl',.0
Caledon geeo, ,choon het 'foor IpoOrwegeu betaleo
moeit Caledoll h&lldllde, wat ~Ilell hetrofl.. edel-
moedig, en heel ander. daD SteUeoboach. ve tol
wal eeD genoegsame bijdrage del OaJedoDiers Het
CoDll~ lOa moet eo be.taan wt de heeren T Louw,
LAIor, PfIlllOD, De SlDIdt, Maeby eD deo 'foor-
.teller.

De heer Hofmlyr Wh .... 0 cerdeel clat de heer De
"\ Jlber! nleta nn belaDg had IfIOPperd Had hIJ
werlt:ehjk aangetoond clat hIJ regt had Toor liJn eltch
dan lOU hij, l]Il'eker, 'f'OOl'Ifemld hebbeo om den heer
MyburJlh UIl het Comité ~ te ,oegetI, maar ,\tt
wa Diet het genl Stellenboech had onlettend
gtOOte Wtp"D 'foor eien weg 'fan Su Lowrie Pla
moetelI makea, eD had dill ragt op eeD bijdrage 'fila
de afdeebug die 'fID deo weg h.t meeete Dat bad
Reedt Bu Lo""1'a pu wae een &WIre wPg, maar
ID Oaledon 1IV8II de wegelI ligt te onder.boadeD
Aaa eeD"., waar Caledoo alJe Tooldeel 'fan had
m~ bet "el el~njk betalen HIJ hoopte clat de
beer De Villiera lIJn Toontel lOa intrekken

De ComJDJanl ,an Opeobare Werkeo merkte op
dat men laier eeu paar pleldoolJ8n ,an Teel be"ag
had gehoonJ, maar dat, IlehOOD de heer De VJlhera
letl YerkondJ,d hael Wit de Dloelte waard wa, Stel·
lenbosch met beirelliDg ~t Sir Lowry'. Pas naar
elSCh gehandelcl bad met lie helft der kottea 'fan Yer-
1l,.. diDg op Jich te ÁI.tU,
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