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KAAPSTi\ D. DJNGSD!G .. ~l' A NO. 4,325_ Ji!C_:'Belangrijke Publieke Varkooping WELLIN.GTON .
. . '. 1 ap.a_ VA- 8 'DZPT a 6 JA D'DN OUD In den Boedel van W~"len KARGARL~~.. VAl'! KOSTBAA.R _L~ "'~.Cl --, AAa TU-A JOU A "'~A A v ZIJL .. i:I'~ UNO L N. •. , 1 SPAN VAN 8 EZBLB. 2 JARD 0111l ~~...~.

,.l \)~~ n~ELIJKEMAILDIENsT75EuraVetteZware81agtosaenVASTGOEDLOSSE.GOEDE.RE.NIPAARPAARDBN.DE ° d teek d . h h

--- .. u "200",, Schapen ell Bokken, , . ':, ZULLEN Publiek wordeo Verkocht uit de da:i;h~ al:nh~:~ren:nTes::
'. S'oomboo<m..... b.... , UNION 20 Goedgec!r_rdeBij.en Trek- E N Z lURKTKRAAL, te WELLINGTON, me"";,;. bov•• gemeld •• Boedel, zoI!en

D. Stoomboe .. "(~~::~·U;''''''PPij....~.- pa&rdeD,waaroDder '.e pa. ., "publi.k doo. v"koope., op .

k,o van Kaap.ta,' Il&lIr ren zijn, Bruine en S~Rimme18. TE" BRA NDW .ACHT," .AFD..FRASERBURG. \I'oensdag,22 August. 188$, Donderdag eD Vrijde ft..,
ENGELAND, .! -- ... .,iS VISS1IIIR' TINHALF12 uu V.M. E-;'T7 -e,via MAD.t<.;lRA,om den anderen DINGStJAG, DE ONDERGETEEKENDE ~,AL In d,n Iosolventen Boedel van OOKDT OORlUw ., • J. C. GOOSEN. , 6 J., SEPT. A.ANBT., ,

te Sr, HELENA •• ASCENSIGN ~.... TERPLA.A.TSE"MALKOPVALLELgende op bepaalde tU880hentijden. OP DINGSDA'G, 21 DEZER, 'n • M4LAN 4" OELLIERS AFSLAGERS. '
Om de VEERTIEN DAGEN een EXTRA 0E Cttrator in bovengemelden Insolventen Boedel zal per Publieke Veilmg '. TE 10 URE,

BOOTt_beo deJ'''_ in, die P.._n 'PUBLIEK DOENVE&KoIJPE!II, Verkoopen op de Plek zelve, . lEL 0 Z A M E -K A NS I I. LEV END E H A VE:""00" n... ENGELAND. HAMBURG on n: __ II Stub Aa.teelbeeateo,

ANTWERPENtege4 Lagere Prijen. KLAPMUTSSTATIE, •.Op 'Woen' s'dag. ,~.onA. ug.'; a.s., PUBLIEKE VERKOOPING 8 Muilezels,IIA1LBOO'l'BN, B:n'ILl BOOTJlIf. lloTonaemeld pial 0...a, ~ ... Pou· 7iil 2 Ka'P""Men,
ATHENIAN, 28 A1li'fllIAN' lUOA"". deo, dO. Ó..... u.... d.... <titi> en ..nr va .... """".. 5 S'rn;.vogeiB,
SPARTAN,l1 Sept.. URBAN,-Sepl. present sullen lijn. TEN 11 URE '5 VOORMIDDAG5. WI' PLAATS, 14 Kalkoenen en ander Pluimvee,

GERMAN,-O,t, N. J. SW ART, ' TERSBERG "" ~ 200 Bokk'D,
Paarl, 16 Ang. 1883. , 1. ZEKERE PLAATS lt RIETFONTEIN," alias BADS. d Afi'.J 'l~e- VAATWERK, ENZ., 3 Jonge Bullen,

'
,.
' H DK • rSTunB S ftN NITAL DE VILLIERS, FAURE .. ~,'A.falagera. legen omtrent 4 UUR RIJD ENS VAN SUTHERLAN ,In e uee mg ,. 8M.n;",
.. Q FRASERBURG, Groot over de 10,000 Morgen, tezam~n met ,'dedaaropstaan- lOem· Drat,. enstein, 1 Hengst,Vertrekken zij WEKELIJKS, na aankomat.. _J!£:.... I.. d G 10 Varkens,d Stoo boot E _I d e ebenwen.

• ui iedere m va. ....... . 600 Schapen,
Retonrkaartjes wordtln uitgereikt tegen 'er- II. LOSSE GOEDEREN :-Schapen, Bokken, Paarden,' Ploegenen an- I:II DB

mind erde Prijsen. Onde- de B,kken '" Schaper; ... gm
Voor Vracht, of Puaagedoe meu aansoek bij 60 1III_'ra Vette Slagt: O'.ssen, der Boeroerijgereedschap. : AFDEELIl,fG VAN DE PAARL. Sw.gtvee.

de "Union" Maatschappij. .D..... . B NUS ZAL GEGEVEN WORD:$N Il. Voertuigen en Boerderijgereedachap:
TH08. E. FULLER, 10 Goedgedresseerde E'e1s, 0 .. DE Ondergetookende, Eich eene Plaats te 2 Paardenwagene,

Direkteur-Generaal voor Zuid·Afrika. 5 Rij- en TrekpaardeD~ 'D. J. DE WET~ vBokkkeveldgekocht hebbende, zal Publiek 1 Kapkar op Veren,24 D uk
E . I C doen er oopen, I SCo 8J'B. ent~ urator· bDte,he Ka. op V.... D,

· . . " , ,lOP DON"I) ER DAG, 3 Span Tnigen compleet mei Z"ingels,INSOLVENTEN BOEDEL VAN JOH li !W A Il D. " AUGUSTUS, AANST, ] p:..J.::~~r:." voor 16Ooioeu,
;. " 1 Zijne k08tbare eb welbekende Wiioplaata ge' 2 Bakken Voor Tuigen en ZadeI., ook

I naamd KLIPHEPVEL, gelegen aiB boven, eenge Zadels en Toomen,YERKOOPING VOORTGEZE,1f. ~plant met cir:oa'60,OOO Wijnstokken, meestal I Lot !,ezaagde poptllier Balken,
~. i Jong, en allerlel Vruchtboomeo, benevens eeue 6 Vloerplanken,

d V \ ad in dezen groote hoeveelheid Eiken eo Denneoboomen; 100 Voet Cederhout,DE DERDE en LAATSTE VERKOOPING van en oorra de plaats heeft tevens regt op de gezameolijke 1 Losse Bok,
In solventen Boedel zal plaats "inden op , Veeweide ea is rnim voorzien van loopend lOpen kar op Veren,'EZER water. De Gebouwen bestaao in gerieflijk 2 Kruiwagens,D·ODn"l:lRDAG AANST., 23 D,' , Woonhois, Kelder, Stallen co BniteoVertrek- lil. HUISRAAD:
OL'ua ken, alles in den beaten staat van reparatie. 1 Stel Tafels, ZOO als .Aanzet., Kleed ••

VAATWERK,-IO Stnkvateo van 6 e',j 7 ,
Leggera,6 Kajatenhouten zes·Legger Kuipen, Ronde-, Wasoh- en Kleine,
'I'rappen, Onderbalies, Leggers, Pijpeo,Vlootjes, 2 Hnisklokken,
Emmers, Krsnen, Maoden, Vorken, Graven, 12 Mahoniehouten Stoelen,
Pikken, Schoffels, 2 Brande~ijnketels eom- 12 Andere Stoelen,
pleet, 1 Roz; ijL'enketel, 1 Wijnpomp met 50 6 IJzeren en Houten Ledekanten met
voet Elastieke Pijp, Gallon Bekers, 1 Persme- Toebehooren,
chine, Voermachine, 1 Cnltivator, 3 Kruiwa- 2 Kleine IJzeren LedekanUlD,
Jl;ens,1Schroef. 1Slijpsteen, enz. ~ Kleederkssten, Kisten, Koffers, etc.

I:INDELIJK: 8 Vette Varkens en lOpen I Naaimachine,
Kar. I Groote Spiegel,

P. B. MALHERBE. I Hang Lamp en andere Lampen.
Paarl, 9 Auguatos, 1883. IV. Het Gewone Assortiment

J. S. MARAIS & Co., Afslagers. Keukengereedsch<2p en Di8pemgoBdmm, Glcu-
- ,en Aa"denwerk, te veill om te melden.Weggeloopen -of Gestolen v. Smids en TimmermananreedJchap::

I Blaaebalg,
1 Schroef,

Schaven en Booren, etc.,
1 Aanbeeld,

Hamers.

VI. Staande Oogst :
8 Mudden Zaad Koorn,
8 " " Haver,
5i" "Rog, .
3 " "Garst,
3 Sohepel Erwten en 24 Mudden Koorn,

1000 Bossen Uekstroo, en wat nog vorder
ter koop zal worden aaageboii~

D. J. A. 'V.ur ZIJL,
A. J. UN ZIJL.I

Clanwilliam, 16 Aug. 1883.

BEVALLEN,-Van een Zoon, ÁN:II. O. DJ:
VILLIIBB,(geb. TaIlor,) echtgeooote van

ZUID-AFRIKAANSCHE DAVID Z. DJ: VILLI;ERS.
.K.01HNKLIJU MAILDIENST. Barrydale.16 AngDB~1LI1883. ~

II u' L1.-" AA.N FAIULIE EN VRIEND~NDe I( OcutleMail Paeket« .".&ar.6CIKlPP')' .

DE Stoombooten dezer Linie vertrekken van W OROT bekeod gemaakt, dat he.t d'en Heet
Kaapstad naar Londen om den anderen • van leven en dood behaqel heeft, door cleu

Dingadag, via Madeira en Plymouth, te iood tohich tenemen,HENDRIKPBIIfIPPUS
Bint Helena en AlceDci9n aanleggende op KARAIS, op Maandag, den 16den lulij 1883,
bepaalde t'DS8Ch6lltijden. in den ouderdom van 75 jaren en 2 ~ndeo.
Ang. 21.-KINFA lJNS CASTLE, Kapt. J. Hoewel sijn lijden lang en bitter ",u.mogen

wij ona daarmede troosten dat hij z!\CMin denWIBCBI8TIB. Heer ontslapen is.
Sept. 4.-GARTH CASTLE, Kapt. R. Dus- In uaam der gezamenlijke kinderen: !

18.-~~WARDEl{ CASTLE, Kapt. H. S. N. VAN WlJ,J:,
" C. C. VAN WlJK,

P. WJ:B8TIR. GeboreniytJWa.
AlfDBUOlf & IltlklSOlf, J. B. MARAIS,

Agenten. E. L. MARAIS"
------------ M.M. KRUGE:R, ;

. Geboren :lti:a.t.JS.
KimberleI, 1-4.Aug. 1883.

Nur Engeland, via St. Helena en Madeira.

})E Kon. MaaiBtoomboot
, ATHENIAN,H.S.Wu·

LItOH, GezagToerder, ml all
beren vertrekken op DINGS·

DAG, 28 deser. ten 4. ure n.m, PUllagiera
gelieven aan boord te gaan aan de Oostkaei,
(Alfred Dok) niet latEordan 3 uur n.m.
Voor Vracht of Pusage vervoeK8DIeDzioh bij

de Stoombootmaatschappij II Uoion."

Naar Port Natal; Mosselbaai, Algoabaai
en Oost Londen &&Ddoende slechts
om Pusagiers en malen te land"n.

:&j')E Kon. MaaiBtoomboot
~ DANUBE, C. M.
HBnroRT.!I, Gezagvoerder,
zal ala boven vertrekken

zoo spoedig mogelijk na aankomst van de
RM.S. MOOi van England. .
Voor Vracht of Paseage vervoege men zich bij

de Stoombootmaatschappij "Uoion."

Maar Alaoabaai, Oost Londen en )fatal,

I)E Kon. MaaiBtoomboot
DURBA'N, H. BALLlRD,

•. I" ' Gezagvoerder, van ~Dgeland
~ ..... :.;_-, . ~_!'<"- verwacht omtrent Dingadag,

28 dezer zal ala boven vertrekken na oBtlasting
h.rer K~petadsohe ladiog. .
Vocr Vrecht of Passage v,noege men ZIch

bij de Stoombootmaailohappij :.'Uoion."

Haar ItIouelbaai, Altroabaai. Kowie en
oost L~den. .

DE Kou. Maalstoomboot
,;;.t MOOR, S. P. R. C.lJlII'.s,
c-" : Gezagvoerder, nIt Engelaud

.~.;5:" verwacht op of omtrent den
30aten dezer aal ala boven vertrekken na on~
lasting hare~ KaapetadllChe lading.
Voor Vracht of Puaage vervoege men .ich

bij de Stocmbootmaatschappij II UnioD."

BAZAA.R.. .---
TER kenna "aD vriendeo van de Groen.·

puntsche Gemeente wordt hiermede
gebragt dat de dames n.n die Gemeente eeD
BAZAAR gaan houden op DONDERDAG,
den 6den SEPTEMBI!:R AANST. ~ de Me·
trorolitan Hall, Burgairaat. Geschenken voor
den Buaar "uilen met dank onhangen wordeu
door Mejuffr_ DI Bnll, Jun en DI VILLIII:B8,
GroenepuDt.

DE JONGEJUFVROUWEN
KEARNS

\ HEBBEN per laatste booten ont-
vangen een .Aatortiment

Fancywerk en Materialen, Brei-
wol en £en selectie Ohineache
Bloemenhouders. Buitenord81'l er-
lan,en prompte attentie.

Hofmeyrs Gebouwen, Kerkplein,
GRAVESTRAAT.

----_.__--
E-EN JUNGMtc;NISCtf, Hollaoder, ook bekend

met de Eogehcbe taal, weDllChtlich..ge-
plaatst te ,iell ale OND1HWIJZER, hetslJ op
een ::lehooloC bij eeu Familie.
Ad~ M., .Kantoor 'fan de Z"id ~jrikaa'l.

OpVrijdag, den 24sien ,dezer,
ZULLEN bovengemelde o.seo, Ezels,

Paarden en Donkeys publiek worden
verkocht te KLAPMUTS STATIE. Zij
zijn in goede conditie, en wo~en met
zorg opgebragt door den heer :

G. E. SWART.
Paarl, ] 7 Augustos 1883. '
De Villiers, Faure &- 00., Afslagers.

WELLINGTON.
.In den Insolventen Boedel van ZACHARIAS

JOHANNES MULLER, van W~llingu,n,
Togtganger.

OE r.urator in boveogemelden .Boedel.hoon
de Oodtlrgeteekenden gelaat pubhek te

verkoopeo, .

OP WOENSDAG,
22 AUGUSTUS 1888,

'S MORGENS TEN 10 URE,
OP DB PLUT8

OUDE PONT,
NABIJ WELLINGTON,

2 Extra Kar Ezela
2 Melkkoeijen
1 Span Tuigen
1 Zadel en Tocm
I Horloge
2 Stukvaten
2 Kuip' Baliea .
1 Trap en Onder Balie, enz., ens.

J. D. CELLIERS, Eenig Curator.
MALAN &; CELLIERS, Afs)~

Tergelijkertijd "uilen verkocht worden:
1 Paard
1 Ezel ,
En de Uitataande Vorderiogen, alles: behoor-

ende tot den Insolventen Boedel tan' DA1IIIL
JOHA1lNESSWARTl.

J. F, PEROLD, } Gfl•.
J. D. CILLIERS, . Curaloren.

Vandu.Kaotoor, Wellington,
15 Auguatus, 1883.
MAlJAN" CELLIERS, A.fa1agera.

KENNfSGEVIN~.

J. P. EKSTEEN,
J. M. EKSTE$N,

Geb. DB BilL
PaardeuJBerg, 18 A~. 1883. .

l . ;

AAN BLOBDVERWANTEN BB
VRIENDBN,

WTORDT bekend gemaakt, dat mijn ge_
liefde echtgenoot, JOHA.NNE~ GKR-

BARDUS KRUGER, o,erledeo i. QP den
Uden Augultna 1883, in den ouderdom van
70 jaren, 1 maand en 3 ~eu. Boe :I~r d.it
verlin mij ook wneD moge, nagt hans /Wil Ik
Gode .wijgen en aaneidden. ;
J'KEDEHIKA JOHANNA HENDltI~A.

KRUGER,
Geboren WIIRT,

en gesamelijke ki~d~n.
Cens, 18 Aupatu, HiSS. ,
Ik w.nsch hiermede te"enl mijn hartjeJijken

daok toe te brenavn &all Dr. Zahn" en Tele
vrienden "fOOI' bUDe belangatelliog: ~ deu
oyerle4ea. bewesen • .,._ lt - ..I _

• !

PUBLIEKE VERKOOPING.

OP DE PLEK,
Het Restant vau de Goederen in het Groot- Verkoop Pakhuis, zal Ver-

kocht worden tezamen met den Winkel-voorraad, bestaande in Glas. en
Aardewerk, Kruideniers-waren, Lantarens, Blikgoed, Toiletstellen, Sc?ilde-
rijen, Klokken, Ornamenten, Spee~oed, Klaar~emaakte ~leec1eren, C~ltzen,
Geruit, Vooring, Knoopen, SteveIs, Schoenen, PIJpen, Juweherswaren, Cigaar-
kokers en verscheidene andere artikelen.

kT Deze is de Laatste Kans ; laat ieder Verstandig Persoon dus van de
gelegenheid gebruik maken-

Ververschingen ! Ververschingen ! !
VERK08P"~G TG BEGINNENOM II!LF 11 UitE V.U. EE=;~e~laa:C~~~~~~I~AE~D~ om'

< ALF. GEO. JONES, trent twee jaren oud, met gr~ kol.
G. W. STEYTLER, EEN DI;K BRUIN PAARD, kleine kol, <;lm.

G C to treot twee Jaren oud, met een of twee Witte
ez. ura ren. achterpooteo en stomps taart .

Schutmeesters en Boerenvrienden wie soo,
danige paardeo zullen voor de oogen komen,
worden rrier.delijk verzooht kennia te geven
aan de heeren RolT. C. HIIUIlIG & Co., te
FRA:lERBURG, of aan den oodergeteekeode"

S. A. JORDAAN.

Kaapstad, 18 Augustos 1883.

MALAN & CELLIERS, Afslagers.
INSOLVENTE BOEDEL VAN WILSON & &LYIN,

Valilkopjesfooteio, distrikt Fruerburg: -
16 Augnatus, 1883.·GROOTE VERMINDERING IN PRIJZEN. --------------.--

Onderlinge MaatschappijI)E Caratoren in bovengemelden Iusclventen Boedel, begeerig zijnde den nog op
handen zijnden Grooten en Gemengden Voorraad oogenblikkelijk nit te Verkoo.

pen, hebben besloten denzelven te koop aan ~ bieden tegen ZEE~ VERMINDERDE
PJlIJZEN, in hoeveelheden oia Koopers te geri~ven. ,

DE fOORRAAD BESTAAT UIT HET VOLGENDE NAM.:- APPLIKATIEN voord~ aan8telling
. 0'1' K" ' ,H tle ...Pal van een KLERK In bovenge.. Ben gt~ot assortIment re- en ~~denlerB"aren, un e1 UI - melde Instelling, zullen door den On-

mer Besch"'lten (alle soorten,) Buchanan 8 LekktU's, geassorteerde Ge- dergeteekende worden ingewacht tot
k~kte en ~bakken, Glas- en Aarde.erk. op 28 DEZER.
C~, T~, Okkernot."n [Oliën .en Verwen, Dranken. Salaris, £150 per jaar.
1.'ijrioca, Sago Amertltaaneche Stoelen, Klokken C GIE J
SOochoDg en Congoo Thee, in IO.Catty Kis- Vruooteia in Blikjes J.. ,R.,.
': ten en t Kisten 'Spijkers in Vaten, en Kisten in Neaten Secretaris.

o.uïa_ Borrie, Wolzakken MaiJena, ZItlm. , Kantoor der Mutual,
Bë>tting,' No~mnskaat, Foelie Grof-gemalen Ravermeel, Steenzout . 16 Aug: 1883.
Specerijen, Heining-draad Lucifers, W aseh-sode
C~ow-Chow en Ingelegde Gember in 1,3 Witsel, Heining-draad .
• en 6 lb. tOtteD :"tt Bloem Tan Zwavel in 10 lb. VaatJes on 200

Chineeech Matwerk, Geniit lb.' Vaten.
Boow-materieel, Wagenhont

PAKHUIZEN:

de StraBd. eo de Lange'-s traat.

fAN z.A. ASSOCIATIE.LEVENSVERZEKERING
<.V'l'V AL.)

,'1ENDERS zullen worden in8'f'aobt door
de Direktie, tot op

DOBderdag, 30 Bezer,
Voor EEN AANDEEL in de.. A.88O.

CIATIE, met de RENTE van hei loopend
jaar gerekend van af 1 Mei l.I•

A. DENYSSRN,
Secret.na.

Kaapstad, No. 6, Kerkplein,
]6 Angustus 1883.--------------------------- ---IEMAND, ongehuwrd, vau 'fUte Gerefor-
meerde begiolleleD, de ware btdangen der

be,ohling toegedaan, bodre,en in hel Onder-
wijzeD van Kind. ren en Jonge Lieden,
(Hollandscb, . Engelscb, ene.) wekt wegens
verachterde Irezondheid, een STIL V.ERliLlJF
by een GEZIN IN OF DIGT BU BEN DORP.
"&al' hij voor Kos~ eo Inwoning en Goede
Behaudeling (op Sal&ria wordt mioder gezien)
Onderrigt kan geveo. Brieyen worden
ingewacht ooder letter L, aaD het Bulll.l.v UIl
DITBLlD.

Boek van

JUDAS MACCABLEUS,
EEN GEWIJDE ORATORIO,

Gecomponeerd door G. F. Handel, ongeveer
het iaar 1750.

I)EZE groote en populaire Oratori., gezegd
het GeliefkOO8dWerk vao deo grooteo

Componat te lijn, zal opgevoerd worden io
het Tentoonstellings Gebouw, Kaapstad,

OP DONDERDAG, 23 AUG.
Onder het gedistiogeerde Beschermheer.

IlChapvan den A.d.I, de Jo;d. Leden Vaodeo Wet-.
gevenden Raaa, Heeren Leden van de Wet-
ge.vende Vergadering, Regters, Zijo E'iele den
Mayor van Kaapetad en andere Heeren,

Het Muziekkorps eD Kool' zulleo uit onge-
nel' 250 .pel'8Ooenbest.u.o, waaronder het beat.e
talent io de Kolonie.

VOOR!lU)fSTBZANGIR&88IN.- Mejj. Janseo,
Sed,wiok, Smith, Joogejj. Onioos, Haupt,
W. Raupt, D,er en andereu.
TIJIORIII,-De heertlf Thos. Baine, vroeger

van het Kathedraal Koor,. Yorle, Eugeland
(met vrieodelijke toestemming \"1Ul deo hoor
Leslie), 8inclair, St.apleton, Pocock, Kitch,
Bowley, Bennett, Haybitt.el, Cook, eoz.

BUBTIM.JUN.- Dr. MurraI, en de hooren
Biden, JU.st, McLaughlen, Roeldey en Bailey.

VooRBAAJrlSUlB8TRUlfBNTALlSTE-Ndeheer F.
Milia (Leider vao het Muziekkorps) en de
heercn Harper, F. Harper, Bomoo, Kelly
(2 !ste Regt.) Israel, Ramsden, Well. eo Dnncan.
TnOMIUL.-1Je heer Gale.
Bij het Olchl:6t zijn gevoerd oen Nieuw

Ametikaan6Cb Org.,1 en een Nieuwe Piano, die
bespeeld zullen worden door Mej. tiearle eD
jongej. Oniona.

w. BERG, } Gez.
G. W. STEYTLER, Curatoren.

Versche Mielies,-------HET WONDER DEZER EEUW.
Goede, Sterke, Dienstige Stoelen,

2S. PER STUK.
D~ 1 S A A C S & CO.,
88 90 EN 92.LANGEMARKT-STRAAT.

TEGEN LAAGSTE :MARKTPRIJZEN,

J. G. Steijtler & 00.,
KAAPSTAD.

BEKENDMAKING
ilH

PASSAGIERS.
[\ 1<; Ouuergeteekende zal TEG EN denu..
.I JULIJ, VIER LEDIGE OVKROBKT1I

WAGENS VBO BEAUFORT 'WEST DIlat •
TR~NSV AAL over KIMBERLEY l8DdeJI, _
a bereid Passagiers op te DetDeD yoor de True-
vaal en t088Cbenplaats6Dtegen s6ft BILWKB
PRIJZEN.

Men meldo zich om inlichtingen spoedir MIl
bij:'VOGELSTRUfSVEOEREN.

J. A. PBKOLD,
Hoorder paarl.De Ondergeteekende koopt Struisvederen en be-

táalt de VOLLE waarde.
Paar~ 9 Julij 1883.

DE HE.KR

O. MONTGOMERY WAlKER,
Prc,lmre1Jl', Notaris e~Trantaportbaorpr
&LS TEL LE NB 0 S O.B.Bestuurder ;- WelEerw. G. 01110.8.

No. 5, St.Georgestr~at. E. G. ASPELING.
j

Kaartj<3'bii de heeren flUTER & O. BYENE.

-

- .



" ".. "..
" ,,
" "
" "~
"

"

I

/

\

r

2

PaarJsche Brandassurantie en

ZEER ZELDZAME I(4~S,
O deD 18deu Aap.tu werd OD' eeD

~Dochtertje geboreD, ,.."
P. J. Mu.us, J. ZooD.
M. M. M.+.B61s, geb Uus.

Mqdder~t, 19 A.ug., 1888.

Commiaaie je kori j hM land .. at den gege~en. En was daarmede hd ~OOl'8te
".uuIGY'11K' DepartemeDt veel I0110 bot"ooDd van_ den beer· Van Rensburg in strijd' In,
•• . t A - V! __L" no hes )aod te"enê.eel, Geo~lo's ei-n kraa. I ligt, bliJ'kena de1l1trig~. AAn _nner Daluile, "'''_

, klagten '~\over gebrek &aD UIl, den . Iraarien aan bet rapport der Commi8l!ie toege-
regen, en d~ ~w..kke"'lltroomiDg der rivier voogd, een heel eind be&uiden de v&ll5gfllltelde
vergeleken ~et vroeger ~tijdeD. Hier is het lijn, en alechta iets benoorden die van den
weerkundig onderloek cIf.t uitkomat kan ge- beer Vau Rensburg. Wat het tweede punt
YeD. Te Olldtaboorn yerfeemt meD lulke klag- betreft laten wij daar of, ala het Comité
ten Diet, m""r wel kW Ds. StegmaDD Daluile eD aijn ,edeelte der Wetgeveude Verglidering ried om voor
over een kwaad. wa.t laoh volstrekt Diet tot ltAm, dAt door aiill bewon ..re ont-!Iieniug te maken voor de Naturellen die

' -r toedoen der Irololiiale Irrijnm&jl't, ich i Q I' i I d J tel" ..~uid Afrika bePerkt, e; waar onder anderen .Ó deels be,olkt ~r Qw"tu'a, mllllllC IQ eoe 0 S ou. ° an we erreg IJ" ge,
m Frankrijk behoorlijk, maatregelen tegen ilO ODd_, ,oor~hood "'111 veetigd hadden, de beJoeling hiel-van 91'&8om ze
zijn genomen: dat d,.,J; veroieliDg TaD kreu. afdoende regeling. Daar van land te laten voorzien na zij het hanne door

""? ltam behoort, WMr Gaag... .
pelhout in de booger~ bergdalen bet water tan il, kaD ~"o O,.milé .oi"l bun rebellie verbeur 1 Li\,L!..,u Met huu gelegen,
der stroomen snel afl~pt in plaatll van in sonder te rade ta !l&an mt't, heid te ~even om bij u -eren dienat te. nemen
den grond te dringed. en dns eeu gest.&dr.g'en M de. ,'minjr te erlangtr 'An, be~ opperhoofd son men, verbeelden wij ons even wer en: ~'

Oanllehlwllln naam vaDden Tembo Iltam haodlllende; , , .' , ~ ,
loop der rivieren te waarborgen. Kan dit mur be't!6lt bet &All om stAppen te nelllen ten einde In het bt-Irmg der !\OIOIIiB voor hen ~I)s
kwaad verholpen WOl den bebalvo door een be. die toeeteruming no het opperboofd te erlAng"n, en hebben, Maar dit daargelateu 'is er geel. ,
. om, 100 lij erlAngd wordt, het land te do..n bel ..tt~n .. ~ If'. . . .
ter wezigt op het boscLwezen in ruimsten zin? door Eoro aoen op delelfde manier als de .trook t~l)le &SIn0 er zIJn onder de Naturellen die In

De heer Alston acbt het een zaak van het Il\n:l in {t"tgewek n T<mbuland, ten einde m~n een ult.geweken Tembuland door de Commiseie
grootste belang om all" !c:we£ties van water- doerloepend- landstreek, TaD de IlJdw.. tot uo de plek bekomen bebbeo heel" at van elden &00

I(r"uI fIIO Griquvland OOit, dour EUNpeADen bezet I iet I h'- h h' Id r·1e . d blad' .regten bij de Wet te regelen, mlar eeo oot- n'og~ krijl{el1. a s me 8 eo... er aa e IJ ID e eo I'
werp van \Vet dat hij aan de Commissie . ,verzekerd, maar ook io "het rapport d.,r Com,

In overeelIstemming met bet besluit op dese " k d dt titmeêdeelds vond geen bijval, eo uitlt zouder . mUJllle er en wor, Wlln men ees van
reden. Kao een Oommisaie WRar geen oukel on andere aanbevelingen van hel Comité gegrond "Tembn's, Fingo's, G~ika's, 2:aln's, Ho~tentot.s

,- I werd van Regeringawege:een iustructie voor de ea andere kleurlingen" die in het land ge_reg ... goo eerde zitting in heeft, zoo iets ter haod v ..

P 11 Commissie uitl{evanrdigd, .. ~rin wel gezegd plaatst waren. Zoo wordt hit bel-ng deruen.eu JUaar een Uepartement van Land- U k T lA

bo werd uat.uet zuidelijke deel van it.~ewe en em Kolooiaten behartigd, en lie wil van het Parle.
de:

w
::g~~~~;~~!k ~»:!: ~:ie:~ ;:: buland, voor zoo ver de bevolkiug tot opstand menl ten uitvoer gelegd, als door een Ministerie

O ba W was overgegaan, door Naturellen en het noorde. waar iemand als de beer Sailer 110'- S--'-rl.8. pen re erken, 100 als in der tijd, volgens UI ~V'V'"

den heer Merriman, de heer Elliott W&ll. On- lijke door Europeanen bezet zon worden, en van Naturellenllaken '7.ittiog iu heeft, die taak:
d d 0 waarin ook melding werd gemaakt van onder wordt toevertrouwd aan een Comml·DDI'e w.arer E vragen door de ommiyie aan bijna . , _ _
Ik handelingen die met Gangelizwe over DaluIle s manneo als Irviue en diens boudgeooot D4derte getuige gesteld, was die of het geen goed . ~

land gevoerd werden, maar volstrekt niets d d \' h t IdS la h t
plan zon zijn om in elk district een Besproei- ',oadel'8 omtrent een gNnslinie werd bepaald.- he atgen and' e n we APOOIrweg

d
P n, e

jings.comité te hehben, uit oen ingenieur en oogs e woor ID voeren. lI:&n e grens-
Toeh werd, op 30 Augustns-den eersten dag I" iet d d d d I tooheeu paar knappe boeren bestaande. Uitete- I IDle me veran er wor en, an sa men jNU

dat de Commiesie zitting hield,-door baren Itiid bii d b h d I' d k di tbkend, was het gewoue ~ntwoord; en toch a IJ, IJ e e an e lUg er saa le ans
voorzitter, den heer Hemming, aarr een depn- It·· t te hebbe t te k twordt in geen der beide rapporten tot zoo p na s 8~'UI n, e W~ .II om-m wa
tatie der trek boeren verklaard" dat de Com. d KI· te I t b h di tot diets geradeu. Eu waarom niet P Is het niet e 0 01118 .II, waar re un ver on IDg e
misaio door den Gouverneur was gelast, N I 1-' R. _'-omdat men gevoelt dat zoo iets niet kan be . at ure len ge dt, van een egenng lW! de tegen.
om ziob te honden aau zekere linie bepaald in di ,_ It h bbeantwoorden zonder een Centraal Bestullr waar WOOl' 'Ke "" WAC I en e oen.
hare instructie, die weder gegrond was op een

al die Comités van afhankelijk sijn P Waren VD! 'T EEN EN ANTDER
beslnit der Wetgevende ergaderiag. ie I ~ ~.alle takkeIl van bestallr en alle beamb~D die j

linie begon aaD de Indwe, bij een of ander pant 'I [) Pt' f be t ·L Id' le I
E a rw va een artt ..e van n8 oom-nabij Kenned y's plek, vandaar lang!! den wa, ,

T ' . d men waarin al Dr. Jorweu's !§l'u"eidadengen weg, en de somo rl'ler overgaan e, ver-
l.-'r r.~ar Znurberg, en in een regt.e lijn
n'lllr Maclear [G ..tberg, uet Westelijke distrlot
van (i riquala'ld Oost]. Verder dan die liuie zij lien opzigte veroordeeld hebben, dat artike I
had de Commissie geen magt om te gaan, al overnemen en of bet weerleggen ofhlln oordeel
had zij zi:lleero vrijheid in het bepalen der jniste herrol'pen znllen. Wij zijn niet van plan om

grens," iets VRn die drie te doeIl. Wij nemen het
Zoo ais men WCt·t best.ond de ComrnissitJ artikt! niet over omdat wij niet gewoon zijn

nit den ueer Hemming, C. C, en H. M, v~n stnkk'·n uit !lndere bladen te plaatsen tenzij
Qneenstown, de parlementsleden Irviue eli wij Jit ill ht't voordeel ~boU'r lezers acbteu,
Bradfield, ell den heer Bekker, een welb<.kend W·· I I t t·k I 't d t ·1
. . . .. IJ weer I'ggtHl le ar I 'I" nie om a Wl"
lugeteten van het oltllrlc: WodelJlJuse, waar hiJ h· . d . I d ·d I I

. .. , lertoe evenmlD re en zwn Il II e ml 'e enVrederegter en hd vau den Afdeehng!!rl\ad IS' .

M h bek fh k l··k d h hebben, nc Pa/ru)f beeft 1TE'lbekeliJe berigt..aar oe -waam en on8 all -e lj e eer
Bekker ook zijn moge, in een Commissie die gevers in de Transvaal wier beweI ingen tich
baodeJen moest naar i.o6~ructies der Regering
gegrond op een Parlementsbesluit, was hij
stellig in een ongnnstige positie tegenover de~ matio dali zou het nog de vraag zijn of het !le
regeringsbeambte die ~r het hoofd van was
eli de twee pariementlliaden die er zitting ill
hadden. Toell op Il September de grenslilJie
voor goed moest vlistgesteld had de heer Irvine
een voorstel strek kende om uot IRnd voor de
Enropeanen zooveel mogelijk te beperkcn,en geschikt om hnn vertrouweu in te hoeze-

men, en kon die beambte over {je krachten be- waLt, zeide hij, hd rapport van het Comitá
scbikkeu" diemen hier inden Wa~"bouwkundigen spmk slechts Vlln een" strook" lauds, die zij

moesten bezetteu. Dit voorstel verviel, en
Ingenieur, den Kolonialen Veearts, den Super. inlichtilll.:l'(l pmtrent Transvaalsche zaken kaninsgelijks een Vlln den heer Bekker dat ieU! ~intende.ot vau het Bosch wezen, (of wil men bet. h t d

voordeeliger voor d" blanken ~'us dan dat wal "omen. !lall"~ "get'" vrue~er oor 01;18 ge-
liever, op zijn Hollandsch, den HoutvelIter), dil er ten slotte door!!iog. Dat echter de heer lezen ~tllkken i"hou lell niel! dau c:e laf!lte enWeerkuudige Commisóie en wat diet! meer zij

Bekker hier 2epn vrerie meê had, dat bleck armzaligst.e bescbuldigingell tpgen 01'. JorÏ8aenheeft, . wat zon mell hier dan niet een eiud
" daaruit dat bij op 2S October 11., de eerste, bevat, zoo als iedel'etl.1 tal in1.ien Jie ceni"verder zijn I Wij vlIrtrouwen intusschen dat I "

zitting door den het.r Van He!Jsburg ale !lieuw I df'nkbeclri hpeft 'Rf, hf'tgeoo in kringen II.ls diemon deze onze opmerkingen niet zal opvat-
benoemd lid der CommisSie bijgewoond, pro- der Tra! sVRRlsche [leverinu omgaat. Daarten als strekten zij om den arbeid der Be- ,., ..,

'J' , " . , testeerde tegen ven besluit van 21 Septembel' ecbter niet al ollze lezers vprwacht kunnensproeI IDgscomml8l!Ie In een mln gunstr.g dag- b'· dR· ht d d
. ,. \Vaar IJ e egenug verloe wer e greu.,hcht te stellen. Integendeel, al ZljU hare rap-I' I' . .. t ".IJ te to d

. lnlC, voor zoo ver ZIJ was vas I>(ell...:, ra nporten slechta voorlooplg dan bevatten zij I G la J ..
. ,te proe amcren, eproc meer WBS E1.)

toch heel wat nuttige wenken; en die onzer t 't I ht 7 0 tobe Dr. Jorisscl, ',; loopuM'u voor Jie op I,aauwge.. , '. ron wens UIe ; s ec B WAS op c r eenlezers die ID het boerenbednJf belang stellen k " I t K to K I
,.. , enDlsgevlUg van le an ol' van roon an-

(hnn naam, hopen WIJ, IS legIO) kunnen wij d . h t r bt h ' d r' I
het doorbladeren van het rapport met al wat en In e klC h,ersc u.~eu \taar,1D el IJn a 8

., , , " tot op Ee -era oogtc (approXimate y) vast-er bij hoort als een llIet alleen nuttige maal' Id d L_ b
' gASte wer ueSC reven.ook In allen deele belangwekkende, en daardoor T d' I'· dIN

egen 18 lJn nu protesteer 1', op ovem-zelfs aangename, laktuur aanbevelen, d ., d kboe R d
bel', een· eputatle er tre ren, ea II vroe
ger had de Commissie van de £Wgering een haar
t d . d If,d d I Eersten hlillister een alles behulve aan"coamenoogezon en memorie van enze en aar as, . "

HET lijvigo rapport der Tembulandsohe Com-I het protest ontvangen, Beide stukkeu wer" Indrnk, Het plan der Regenag WR! om den
missie houdt heel wat in dat nadere besobou- den op 14 November, op een voltallige ver. IKIJmmandant-Generaal der Koloniale krijgs.
wing waard is, en: w j twijfelen niet of het gadering der Commisi!ie, in behandeling ge_ magot !lf te achafftlD, den bc-er Garoil\, al8 lo.
Comité der Wetgevende Vergadering dat er bragt. De hear lrvioe, gesecondeerd door deD lpeoton r, Generaal dier kl ijgamagt, nan de
een onderzoek naar doet, zal, met bulp van de heer Bradieid, stelde voor dat, lo met het oog grenzen te laten, eo deo Kolonialen &-cretaria,
depntatie der trekhoeren en van den heer op de grenwn gesteld door het besluit der Ills Minister vau Oorlog, door een Militairen
Frost, die land en volk bij ondervinding Wetgevende Vergadering, en op het groot Sooretllrill RIln de Kaapstad te I&ten bijat&l\n.
kent, en door een beboorliJ'ke toelich- aantal Naturelleo waar men voor te zorgen had, W

at zoa, vroeg men van den kant der Oppo-ting van die panten waar een oordeel men geen veranderiog der vastgestelde linie ., .
be I " 0 h V D_ b SItlP, die Inl!pectenr.General\l moeteo nitrig'van het Huis over nooJig is, de leden in staat kon aan ve en. e eer an auns urg, ? " ,

1 k d - II d d d d h J be' teld I ten, Er Viel Dlets te Inspecteren waar n.ietetel en 0:::1, 00 zoo er uat a ea na te gaau en gesecon eer oor en eer ou 'r., Sea» '
door te werken, bu.o stem.olen naat· eiscb uit te amendement voor om, daar de Z. Weltt-r uit-/ of Rparte Iospecteurs of de Hoofdofficieren der
brengen, In afwachting hiervan Eullen wij hoek van het door Gangelizwe afgestane land K~loniale krij gIInaagt het ~ozig' over hobben,
onze aanmerkingen op het rapport beperken veel zuidelijker was dan men verwacbt had, I HIJ zou, wall het autwoor J, volgens &en plan
tot een eukel punt, dat der grenslinie van bet de lijn van dien uithoek af zou loopen naar een van Genoraal GordOlJ een soort van onder.
door blanken bezet~ gebied. Niet dat wij een punt aa.o de Indwe, iets anidelijker da.o dat wanr Secrel.aris van Oorlog zijn, Waartoe, bel',
oodeel over de vraag willen vellen of die de vroeger vastgestelde grenslinie begon, zul- vatte men, bield hij dao zijn verblijf aan de
grenslinie Rl dan niet ook na nog kan gewij- lende men dan een regte i.o plaat. van een gren&en; en zoo men bem-wat in der tijd
zigd worden. Het is leer mogelijk dat de stappen zich .our bionen kromme.ode greoslinie hebben. Generaal Gordon had aau de hand gegc'ren,-
door de Reóering in overleg met. de meerderheid Dit amendemelJt werd verWornon met de he- d K ,_-'

r- aan e aaps ...... zijn "erkkring wilde aan.der Commisaid genomen, elke verandering thans slissende stem van den voo:-zitter. Een ge. ..
WIJzen, waartoe voegde men <yw een Militairenonmogelijk maken. Maar hoewel de kaarte.o schreven protest werd door den heer Van
Secretaris aao den Kolonialen Seorel.l\rÏB toe ~aan het rapport toegevoegd welligt met voor- Rensburg ingediend, en toeD, op 16 April I!.,

da ht t II d· '. la h d' De antwoorden der Regering maakten bliJ·lebaarc e onvo e 19 zIJn ge ten om en le de heer Van Rensburg, ala. amendement op "eu
. t t d I tabes h .. , T b h den indruk da~ men voor 's hands aan eenme me e p aa c rljvlDg van em n- voorstel Inine tot lt aanleggen van dorpen

land bekend zijn de noodige inlichting te hezuidc.o de lijn, voorstelde om het opmete.o niet-militair, EOO als de hoer Ga.rcia ill, e<'U

verschaffen! geven zij en de verslagen van van het land tUB8Chen de regte en de kromme gezag over de militaire overheid wilde opdra_
hetgeen cr door de Commissie is aitgerigt lijn uit te stellen tot het Parlement er over kon. gen dllt allee!! den Miniater met het krijg5-
toch althans eenig inzigt in de redenen waar- besli.llen, werd ook dit amendement op dezelfde Iwezen belast toekomt, en met groote meer-
om de heer Irvine zoo uit het veld W&8ge- manier verworpen. : derheid werd ,le post van lnspccteor-Geueraal
slagen toen dl! zaak: van Tembuland in de ":' farom werd nu een lin~: niet zoo voor-/ af,.;estem,1. De heer 8caulen zeide hierin het
Wetgevende Vergadering het eerst werd ter deehg voor de trek hoeren a.ls ZIJzelve er et'n ver- . bewijs tt! zien dat het Huis de door hem be.

spraak geb~t. Iangden, maar toch altijd be'er voo~ hen dan de loogde opheffing van dm post van KomwRu'De Oomr-Fssie voor Tembuland werd aange. th teld POd
aUII voorges e, 'rerworpen m at, leide dant-Gen'eraal niet verlangde. nit mag met8teld, zoo als men weet, ten gevolge van etln d hl' d '"Id I·' be .
e cer rVlne. e voorgee... e Ijn ter. over- I d lte h d' h I l

beslait der Wetgevende Vergadering, waarbij een kwam met het beslnit der Wetgevende Ver: een ~ ec vnn en le voor et pan (er
deze haar aegel hechtte ann zekere aanbevelin- d' ; INt 11 i Regering !!temdefl het geval zijn, maar ~tel,ga eflOg, en er zoo vee a ure en waren die (. , ,.
gen van een Comité. De beide eerste &&Dbe. meD land moest geven. Het eerste is ook: door i hg niet met all('n. 0nll acbljnt de afloop der
velingen-de eenige WBar het hier op aankomt, den lliniater Saut>r herhaaldelijk verzekerd! saak een bewiJII van de zwai heid van een
-luiden aldns: . en de heer Scanlen blijkt in -een bijeenkolDB~ ~Ministerie w('lks boofd, boe aeht.enewaM iig
'lo. Dat ...... het ~eelt.e vaD Uitge.elteD Tem- met de Commissie in deBlelfden Biu gesproken· ook, eeu Jer oorale vcreiacbten rl\IJ peD

~~And WAadrdt"tobproerigeOPIp,,!h~tdeD,ai,t 'erdreven te bebbea. Maar wat hield bet rapport in j" "herder der "olkeren" -een ruimen bli~,-IlJu, en a aDe 'roor ooPlIl ID belrlt 18 !{eoomen "
100 .~dig m~8Iij,Ir, (nAdat er. t!6ret IrI'lOrgd i; W&ar' de Wetgevende Vel'g&derlog siob meê i millt, en welk. "herllendrager" !lAn groolAl
,oor die 81, tijdelijk gep1aatllt &ilO) Voor goed UIl vereenigd bad ~ Da~ zoo ala wij reeds zagelI 'bekwaamheid en bruik baarbeid een gebrelr &&lJ
onderdanen ~t de NatureU.n, Zl>Dder op nationaliteit Gecelo'sland to5 aan de L_ 1__ : ..2:_ L__ . hl

pel'1Oo
IIiliJ_ BJgIIICllOmmoet wortn gre.na van IID~ _ \UGD samen-.ug van gedaohten paart di'" el

1'&11 l>aIaIai1e UA ~ tor WOOQlOg wor· kenmerk fIG dG __ •• my il.
, .

MARKTP.lUJZ&a. .

PUBLIEKE VERKOO:PIN;G rllll 18 en eo .J.ugtutu't 188~.
e -. d. e I. d.

Aardappelen,pr.3 bl. 0 16 0 _ 1 0 1
~oeD, per·3 bs... , 1 16 0 - 1 16 0
llqt.er, per lb. 0 1 7;- 0 2 0
Uloemkool, 0 0 IJ- 0 0 3.
Eijeren, per 100... 0 10 10 _ 0 12 4
Eenden, per .tuk ... 0 8 0 - 0 8 Q".
UflIlIllD,per8tak ". 0 B 10 - 0 3 10
Hoenders, per etak 0 1 {}_ 0 2 {}
Haurjr, pr. mo lb. 0 4 8 - 0 7 3
KBl,perló sakkeu 8 0 0 - 8 0 0
Kuol, per stuk 0 0 lj- 0 0 2
Kalkoenen, per etl1k 0 8 9 - 0 9 B
Pl1tattae, per 8 be. ... 0 {} 0 - 0 9 lJ
I'onipoenen, per Btuk 0 0 4f- 0 0 6t
Itapen per boe. ... 0 0 li- 0 0 Il
Radijsen, 0 0 1 - 0 0 1
Ui.ieo,... 0 7 0 - 0 11 {}

ZaturJag, 18 Augustus, 10 Wagens en 27 Karren.

V.AN EEN DER

BEROEMDSTE WIJNPLAATSEN:,
EEN

Veepfaats, Vaatwerk, Wijnen, Levende Have, enz., enz.,
, TE

" WAGENMAKERS-VALLEI," WELLINGTON.

: I

DE Ondergeteekende, daartoe met iustructiëu begun8tigd~door dan Hee,' JO~.ANNES

J, RETIEF, die zich door klimmende jaren, van zijne be~lom.rieringen wenscht
te ontdoen en zich ter woon op het dorp Wellingto:J heeft gevestlgd,zal, PUBLIEK doen
VRRKOOPEN, OP DE PLAATS ZELVE,

NIEUWE MARKT.

Op Woensdag, 29 Aug. a.s., VaJi 18 Bn 20 A.Uf/lUiu., 1883.
~"r·:"I'P~I,,", i'tlr:Jbs. 0 12 0 - 0 18 0
i1onn~n, )wr 3be. ••. 1 7 0 - 1 16 0
,l~~t, p..r bos 0 0 lj- 0 0 2
''''ttor.porll... ... u 1 8 - 0 110i
Bloemkool, per stuk 0 0 4 - 0 0 7
Duiven, per stuk 0 0 9 _·o 0 R
b~ijllr('n,per !OU 0 10 0 - 0 11 3
~~..ndau , per Attlk 0 3 2 - 0 3 li!
Guavas, per lOO . , 0 0 9 - 0 :.I 4

, LJ d t k U 2 6 - 0 3 411. De Welbekende, zeel' beroemde plaats HET DOOLHOF, groo,t 7, 14 mo.rgen, . n~n eu, ~"r lt ti ...

d K R t d Honig, per bottel... 0 0 10j- 0 0 lO!gelegen onder Bainskloof, te vVageumakers Vallei, flan e rom~e: (Vier, me . eKool, per stuk 0 0 1 _ 0 0 •
daaropstaande Gebouwen, b;helzeD'ie .. ruim en suffisant ~Voonhuls met de noodige Kalkoenen per Sluk 0 ó 9 _ 0 14 3
buiten VertrekkPn, Stallen, .K,ra!e~! WIJnkelder, enz., ~lIes In goedo .orde. De gron- KlllPkers, g g Ii= g g ~
den, di~ uiterst Vrucbtba~r ZIJn, ztJn beplantdmet) eeOnOWLlJngaard vanNcI.rt~\50,OOO Stok- ~~~~~ol, per ba 0 '0 O~- 0 0 Of
ken, (rlie zeer aanmerkelijk kan vergroot wor en ,6 unoen- en ál Je oornen, eene I t.imOentlll,ptlr 10') 0 3 0 _ 0 (5 0
groote verscheidenheid V rucbten Boomeu, Houtbosschen euz. De plaats heeft v~lop ~I\kouwen ,'. 0 3 8 _ 0 4 2
Loopend Wster, uitmuDt~n~e Veeweide en IS verder beroll~d v?or d~ aankwe~klng ~artJes, pe~ lOO U 1 2 _ 0 7 0
VaD Tabak zijede de qualiteit zoo goed dat de tegenw()ordlge eigenaar verachëidene pi,'tatta!!, ~e, 3 be. 00 07 471= OU00' ?l

' .. T k d lli I f k ompoenen, I Jjaren de eerste prlp:en VOOI' aba op etentoonste Ingen lee t ver regen. , Pijnappelen '" 0 0 8 _ 0 0 8
2, De Plaats BA STIA.ANS KLOOF, Groot 2242 Morgen, grenzeude aan da eene Pisang», ptJr' bos 0 3 0 _ 0 7 3

zijdo aan bovenO'emekle plaats en aau de alldere aan Darlillg Brng, (H{beke'ld als een Pet~r8elie, per bos 0 0 1 _ 0 0 li
der beste en ge;onJste Veepla.atsen in de W cstelijke Proviucie. Prei, ~er bo8, 0 0 1 - 0 0 J t

Selden], per bos 0 0 li- 0 0 2
Speenvarke08, 0 7 0 - 0 7 {)
(liiplJ, 0 ~ 0 - 0 11 0
W"rt ..lell, per bUi 0 0 1....., 0 0 1t
Zuurlimotlotlo, 0 0 0 - 0 1 8

ES [-'"DIE.\' .VOODIODENVOLGENDE.v DAG,

'S ~fORGEN8 TEN, 10 URE PRE<pIES,
. VASTGOED:

LOSGOED:
met den landboaw te m ..ken hebben iu één depar,
tement vereenigd, dan zou bet ,oor deRt.geriug
eent mogelij" zijn deregt~werkingop landbonw
en landbouwend publiek te oefenen. Maar dit ,~
niet "lies. Waarom, werd er gedurig gevraagd,
bediellen de boeren zich niet meer algemoen
van de voordeel en die de Besprooijiugswet_
ten haar biede.o? Heel wat redenen werden
in antwoord op die vraag gegeven, De boe-
ren wilden geen verband tell gunste der Re-
gering op ban plaatsen; zij hllddon er dikwijls
andere verbanden op, en áit belett') hen om
de Hegoring een cerste verband te go von ; zij
geloofden Ran geen ingenienrs; zij vou den deBe-
sproeijingswetten te omslagtig, Dat alles we· d
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K~. LDERGEREEDSCHaP :-8 Stukvaten, 9 Kajaten-Honten Kuipen, Leggers,
Pijpen en Halfamen, Brandewijn-Kattls, Wijnpomp, Persmachine, Emmers, '['recbtors,
Ylootjes, Kraneu, enz.

BOERDERIJGEiH,EDSCHAP :-2 Bokwagens, 1 Kleine \Vagen,2 Kafbokkcn,
I Span Ezeltuig"Cn,2 Span Trekgoed voor Ossen, Graven, Pikken, Vorken, Manden,
J .likken, enz. .

LEVENDE HA V~ :-() Gedresseerde Ezels, waaronder Kar Ezels,,2 Goed gedres-
seerde !ste khs:;o Ilhuuw Schimmel Karpaarden, 1 Rij- en Trekpaard, leO .Aanteel-
bokken in g lelle cOllditie.

HUISR.:\ AU :-;)0 Gewone Verscheidenheid, waaronder 1 UitmUntende Duitsche
Piano. ~

WIJNEN :--!O Lé'ggers, zijnde 't Restant van den Jongsten Oogst.

worden opg08Omd, ou ve(langt dat de bladen
die de hRndelwijze vau den Volksraad ten

a, t ikd in de Patriot OilS volstrekt niet getoond
hct'ft cill£. 0117.0 kriti"k van het gebeurde met
Dr. Jori~sen roorbarig WR8, Integendeel, zoo
iets geschikt is om oos in ons oordeel te stt>r-
kon, clan is het een artikel als dat vaD de
Patriot. dat, hopwel j!een koloniaal blad betere

DINOSDAO, 2l AUGUSTUS 1883.
~---- ---------

DE BESPHOEIJINGS.COMMISSIE.

Paarl, 20st,,[l Augnstus, 188:3,

SCIlOON de Bt'sproeijingscommissio nog slechts
oen gedeelt.e Larer tnall: beeft verrigt, heeft zij
het toch raadzaam geacht een voorloopig rap-
port over hare verrigtingen iu het licht te
geveo. Van de leden der Commissie vond
slechts de beer Alston dit voorbarig, en daar
hij het niet in allen deele met zijn medeleden
eens was heeft hij zijn eigon gevoelens ia een
afzonderlijk rapport meêged~eld. Geen onge-
lij Il: dunkt hij ons te hebben als hij afraadt om
reeds nu, zoo als de meerderheid dor Commissie
wil, een vluischrift in Hollandsch en Engelsch
te laten uitgeven waar de bepalingen· der hier
geldige BeBproeijingswAtten in meêgedeeld en
toegelicht worden, Beter is het te wachten

I dat de Commissie hare taak geheel volbragt
heeft, en de resnltaten van haar onderzoek tot
nienwe maatregelen van wetgeving aanleiding
hebben gegeven. Er zijn intusschen pun ten
waar de raadgevingen van de.o heer Alaton vrij
wel met die zijner modeleden overeenkomen,
en die, gelooven wij, vrij algemeen bijval ,.ullen
vinden. Een daarvan ia dat de leeoi.ogen onder
de Besproeijingawet geheel gelijk gesteld he-
hooren ~ worden met die onder de Wet op de
Leeniilgen VOor Plaatselijke Openbare Werken,
Een ander, dat de Civiele Commi8l!arissen ver-
pligt znllen aijn alle aanzoeken om leeningen
onder de BesproeijingslI"et aan de Regering moo
te deelen, en de toeren dns niet genoodzaakt
zullen zijn om voor hn.o briefwislleling met de
Regering a_genten te bezigen. Of een derde
aanbeveling, waarin de andere leden der Com-
missie sillchts weinig verder gaan dan de beer
Alston,-dat de Regering de boeren die leenin-
gen voor besproeijingswerken willen kosteloos
.. lien bijstand van ingenieurs verschaffen zal
dieu zij onder de Wet behoeven,-bijval bij bet
Parlement zal vinden, dat is ons eenigzins
twijfelachtig, want dit zal welligt vrij daur uit-
komen. De heer Alston wil verder de bezwaren
der boeren tegen leeningen onder de Besproeij-
ingswet te gemoet komen door den interest der
geheele som bij het kapitaal te voegen, en heo
eerst iutereet te laten betalen een vol jaar uadat bet
werk klaar is;' en hij wil buitendien allee wat
vooi:' het aanleggen van besproeijingswerken
.it den vreemde wordt aangevoerd, van iQvoer-
regten vrijetellen j maar hij is het niet eeos met
de andere leden. der Commissie al~ zij willen
dat de Regering, als op een plaats waar be-
sproeijingswerken noodig zijn een klein ver-
band ligt, in hare lee.oing de som zal opnemen
tot afbetaliJlg van dit verband benoodigd. Van
de besproeijingswerke'l ..door de Regering te
ondernemeu worden die aan SlagterSIlek en
Daauwkloof in beide rap~orten aanbevolen. In
beide gevaUen wordt echter, vooral door den
beer AIstoD, onteigening op groote schaal noo-
dig geacht, en dat hiertegen in het Parleme.ot,
zelfs III had het over ruime middelen te be.
schilrken, luide stemmen sullell opgaan, dat aul
len onze lezeN niet ligt betwijfelen.

Het is niet aangenaam om altijd op hetzelfde
aanbeeld te hameren, ec niet zonder eeDigen
schroom goven wij te kennen dat het lezen van
rapporten en getuigenisse.o weder vrij wel den-
zelfden indruk op ons gemaakt beeft als zooveel
wat wij iil rapporlen van Regeringswege over
zaken van llUJdbonw gevonden hebbe a : dat het
volatrekt nOodig is om hier een Departement
van Landbouw te bekomen. Niet dat wij ge_
looven dat met de oprigtiug vau zulk een
Departement alle bezwaren die besproeijing
hier in den; weg ataan zullen vervallen. Op
b~~waren WIWU' het weinig tegen lOU vermogen
Wijst de heer Alaton als hij over de oorzaken
der groo~ i:OIItbaarheid van het ondernemeR
van besproeijing8werken door de Regering-
de hooge eisc;hen der grondeigenaars wier laod
men beboeft, ~n der aanDemel'S wegens de riaico
waar sij r.ich &an bloot.aieUeD,-gewaagt. Maarwa' ~clGIl I Iliet iA rapport OIl i'8'óllJi:cm.iiiii~!Iiii

DE TEMBULANDSCHE ORENSLINIE.

BO.~.TS I~X rl~it,rERSCIII~GEN VOLOP. verteld, en t·evens werd er nu en dan verzekerd
dat hnn onbekeudbeid met oen aarJ del'Besproei
jingswettcn niet zoo er~ was als mon wel
meende; maar werden de getlligeu 'dan re" t
op den tand gevoeld, dan bleek ,le hoofd-
oorzaak van bet kwaad ~ zijn dat de
boeren de Regering niet vertrouwden. Hier
heef~ men een punt van belang. Had men
bier een Departement van Landbou" onder
een hoofd beambte ten volle bekend met de boeren

lIiet latpn weerleggen zonde .. nadere informlltie
uit de plá zeI ve, eu al haJden wij die iufor,

J. J. DE VILLIERS, .A. P. ZOON, Secretaris.,
moeile ITnRrO wss cr ons blad meê te vnllen.
Wij hel'rOf>pen Ollll oordNJI niet omdat het

J~F. P]~')TTZ, & CO., Afslagers',

BLOEM VAN ZWAVEL
WAAI) & DE I(OCK,

BURG-STRAAT,
Landen nu hun Eerste Bezending Brandram's Beste

:B'ijnste '

BLOEI VAN ZWAVEL VOOR WIJNGAARDEfi.
wor,lcn ill dil ISRlat.e IiURr (·isch tbail! Le zijn,
IAg!{eu wit Ran On1.tl Jez"'·.1 eon scbets van

J)E"T A_\L& I)EKOCI{,
IJzerpakboizen, No.24 Borgstraat, Kaapstfid.

zet te WBltrllem Ilig ru~t, ell .I iu wij vooral aao
de 118rdncht <an dat ~e,it'.dIO \'8n het pnbli.k
aanlJ~vtJlt!lI dat u.1ll bet l\ltikel in de Pa/rid
IJekcnd is.

cf DE PROTECTEUR" t I( It 1\ l' ., f' J N t ~i\. Eeu nc lerlAAg, door de H.egeriDg' op Vrij'
dag avond geledeIl, maakte blijkbanr op denBI'&lldasaul'&DUe .aa t8cha pp IJ-

.\1AHKTPLEI~, KAAPSTAD,
"PGERIG'f

D~n 29sten September, 18,-,8
KAPITAAL £70',000 .

DIREKTEUREN :
De Wel-Ed. Heer 1. P. II. v. D. POEL,

l'resiJen' .
J. C. HOFMEYK, Vice.

President.
J, J. HOFMEYR, ..

W.,S. DARTER,
J. C. WESS"LS,
C. T. Vos,
PAUL DB VILLIERS,

F. J. B. LANGERHAN,

nUDOLPH .hl IJBURG ••
AL"DITEUREli:

Wd-Ed. IJter G. W. STEIJTL::I:,
" , , S. V. HOf ~I K Yl: •

S. J. DE KOCK,
Secretaria,

De

DE PAARLSf:HE
Irlld Assaraatie eB Trastllaatstbap pij

Westelijke Provincie Bank Gebouw.
Opgerigt derl Isten October 18i3.

KAPITAAL £40000.
DI&KCTJ!:UIlEN:

DI \v el.Edde heer J. J, ALBIRTIJY, \' oOr zit ter
De WeI-l':tJele heeren

J J ALBIBTIlII I A J Roos,
E G RETIaF, 1.1 P DU PU:SSIS,
DO Hoa.u, J F ~fAB.U8,
D M.lB•.UP, A P lil p, ,\, HERBST

BBARDDEPABTDtENT.

AANZOb:KEN '·001' de 'irtaekering ran LOb-

en VUlgoe,1 tegell ,erlies of echade door
Brand lullen dagelijl..8 oHtvnnllen en PoJisstn uit-
gereikt worden 0(1 leer voord.elil(. terme",

TRtJSTD.IP.&.aTEMENT.
Voor de "'mini.tralie en beredderilil!' val'

Boedels eo aoder eigendom, als Exeeur·euren
CUli toren, Redderaars, VoogdeH of AS"!fI'eo, op
de liberaalete 'oorwurden.

Beleenigeo toegeslun op Eertte Verband ran
Vaitg~d.
Dir<ct8ll1'ell komeu elltel' Woensdag bije. n Voor

bnigheier.
J, J. »& \ ILLIB.ltS

Secretaris ,
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21 AUGUSTUS 1883. a
De kwestIe ,an 8tellallUld 18 clra1r besig met lUWflcbmrdoo,. OOffenblik;5E:Jad'Jk" En DR J RfS"EN'S r OOPB N IN ZUID I II:be--Lllp' II te ,,--'>en I'n eeD -an ED-'--'" ~~J _L:-er 'I'--"~ • n-.. , --1 d lr_. 1:S i AAl r b~m mJt wild. 1I.J1l' ZIJl! op"olger ..... 00
.._..., uni • ,,-- ........nilkea-am enw..~,... ~,. :r<-+' m """""Ii AFRIKA .poedlQ' l!eDoeg IllCOOd... kt om voor Iemand plaatl

tegen" Vufch," eu dat wel door IDIJJel van heid van een der van&lgarenroM Zit 1& voor ~n nocll dames t .. mllken dut tot wtfoermg d..r polniek Y&D dell
(l(wgm=m " \volk,en van lIlgIU'enrook hin- Id t I hel did d bnl\kyalsche "oor.telhD .... n, deell ",n een diep DB deren dien lit, wet de profanatie van het Apt ontilllll' u_n Dr JOilSSen all StaatsprocQreur a laAIlIl per Yan en po IU".. 1..0 er -

e- OnIang. li d d N h der Z A Repub Itlk h..~tL ID den laAtsten tijd de bMrd.r werd ge&ehtdoordacbte hnn<:lelspohtlelr, die ,lt Transraalacbe and"- meenel.:l:ft_ J en es d IJmegen eeft men ook a~nd~cbt I~t'r Oft bem Il
tl
v-ulld Jle a'-mm ..n dl- er Vlln alln am'b& ontaet, bleaf Jvrl8leO al. lid cler

..,.- '"..""6 pogmgen aangewen om de vool'lltellingen te be- ,. = ... /TrII I b bal k T d b to alJDRllgen['g gezet:' I wordt te "oIKPIl, d"l. "&Il vereewguag die men letten, doch te vergeefs In Gouda heeft het OT~r (lPfllIAnliJD II'root-nd l•• fkeurdnd Hier eo Inu IICe le .. er IMID oon ë IJ 80

oprigten. De beer groote publiek dit met geweld willen doen, doch dMllr h lOrI men het' r Il ",d 'pp r..n dat -r lda Olb.-kwAllmb.-ldf WI~ sich be ID' ert I. , .. er 011 til
" dairelsche " pogl11geD l'IUl leke" kaapsohe over protectie, die h'J, d li la.~ d m....r IIcbter IlIntlt I lt " dsn men w ....nl, ....Ill t W.nr Idali I b~t (I loge Ga ~Lof te Pt t.< na LlwcheD hllPlop de Kol-:_t- ... e po tie en ter il rwapende magt hebben om Inll IInd"MId.. ll"h88i.. Volk.rllnd -wb t.....ell he- en SWltI!procu-eur Maasdorp geetredeo w.rd, en metkolonisten, die buo eigen land teD voordeeie vUAWtl PIETERllARITZBURG, 19 AUG.-De T'~8 de verontwaardigde merugte uiteen gedreven Het 0 • " ~ Ik I I d t t I be W eli

een land alt Amerika, waar alle of Natal heeft gehoord dat er m de stad eeruge einde van deze ClIendigheden m dit ons Protes- ' ..rk1urd hebben? !Je PatrWI. du. het p:..dr ..~ we jlew jr, sa I DIe Ijlt wereu le ge
der Transvaal "Illenruinereo, en dat wellonter dukten OTIIrVI:;:r811 goedkoop ZulUB ZIJn aaogekomell die ZIch w~-ven voor tantaoh Nederland heeft men echter nog wet VIIn deo Vtllksraad p:OI!dk..urt, jl~t Dr J"rrl_. a/ fejl11llelet'rde IS kan mot'l)ehjk beoordeeien of etD

h t te d Bbl ligt rotectie IS"""'" 'L__ ...__1.._'p........ van Oe..~wayo Hun"!ScverL1---'" lo 'pbAlln In ZUid Afrtka door en maAkt ~r een lan~ r"fltljl'eleerd Alinll8 en der~"llJke JUeh al dan Diet
Uit Aa gen e ntllo e v ag waar ZIJonder daar

P
fSO :oon Iplllker kbaar LJVUUIICrUl ,.-.q.., .JUBarU vernomen Iflndpnr jn8t~r VAn WI) b"bben bl) d.. p:eh8f'l~ laten r..,tvaardijl'8n,'H WIJbeuijden beo Diet die

leven Een lang betoog hIeromtreot ,wdt meo stelli aan vnJen del de voorkeur gaf, maar !:lII~gtmd~tG0ë::::uryO te o:!d:'~d= ~o HOLLAND-ZUIDAFRiKA.-Zeker om de enugra- IRAk geen ander belang dan dat Wilt led"r A'n-II ",d"r I-lil VIIO teIlteD te weten Ilch nrheelden
C dg met lp een land waar men JIJna alles uit tie wt Holla.nd naar wd Afrika een helpend", kaner mee on. deelt do' g~n leuzen voor -aorh"ld Irueseben Kotzé eo JOT188enanden daD leer ID het10 de ~ Árgul, YaOwelke haod dllar kun Den en vreemde kreeg, en waar protectie wet &n-"-"- Dese boOdscllappers ze"'_n dat ZIJ Cetewayo aan hand te leenen, ZIJn de UnIOn Company en Donald ft' ~ C ~ -- ~ _1_ d h '_o be d.r

k 'L ....__L .>~- WJR T ..... lol h boo .... -da 0 t. en jll'ell onr..p:t Y(){)rr..gt verk eht worde I)U _eme.-n eo op Ilroo TaD "..._u ill Tau 1 Iale lezers vaD het blad In kweatle dl. er In hOf ~811en ww een deel der ~lking bov8JIo n a e n gezwn en t de woorden die &lj urne overeenge~omen om de p&II8aglers-tarievm belanll' weegt mtllll8Chen IWftar genoep: bl] on. om karaktAlr weten, Illttpraak te kllnnell doen Zoo" ..
(,I I e~m te bevoordeelen. Eenir aanwemgen brengen hllJ) door hem persoonlijk _mgegeveo naar de Kaap met £li te verhoogen , Nu &ljtoch Tan onsen ka'lt Dr Jon .. e"', loo hllAn, sonder II yan Jo 18SPDb..knd dat geel! YeMlt&Ddlgmenech

tWIJe over liJn, e ders m dit 0118 nommer leta 8p en ten gunste van protectie, ijDeler anderen Zlln Het beI'igt dat eewge van Ohaau kaften het aan het opsla.an ZIJn III het Jammer dat ZIJ wet pal1l)lllcht tejlen of 'oor, en Daar f:e... een WIJ er lI'eloov'!n lal dAt een man met liJD brein en IIJIl
~1' Vloden WIJ "ertrouw8D echter dat II) op f.;.>nd van het vooroordeel dat hier ook te~ tkhWB van de heeren Wilhelm en Terry op de mmsten.s IlO ZIJn opgeslagen, daar dit den door- "an wellen hebben, te scb~tI!en -0 algemeene keonlS t!8Dlge J&l'6U ala athowt kOIl
,... wer eliJk goede Koloniale artike»m heereclité, nwanenYlet geplunderd hadden III wet JWBt. slag zou hebben kunnen geven aan het plan, om All IOOnTAnl'en U~recht.cb pr<tdlkant werd E J P wf!rklllllm IIJII zonder HIJ wel op de hoogte der

Jdle bIJ de saak van B. obuanaland geeo ma;d een bealwt ten gunste van lVnJen handel BElUG"_"T VAN DE DT' u"' 'I.,","""T y,.".....,. een directe stoomvaart van Holland op de Kaap Jon ... n, toen bij met de Toorbereideode .tuileo lIAkente komen ,MaArbuitendien, van de dagen 'r&DI persoonlijk be.laog hebben, ook al liJn &1) we met een meerderh81d van éé~ stem geno- "'''''4~ 4A.iOLAJ.H_ l' .c..a..u ......, te openen. Voor het oogenblik III die plotselinge, Nor de hoogeechool gel'8ed w.. , voor opleiding Su Bartle Frere I belook aan de TraDuaal WIl
mtlD willekeunge J?l'1J8verhoogmg erg teleurstellend tnt bet leeraaraambt b-sremd DRAnn WM nleIB JOrtlleD regtageleerde I'aAdeman der boeren, en WI.EngelIOh van geboorte en lID, sich door Eulke DE HEEll J Jl. ORPEN Ill, blijkens zekere brie- KDlB~y, 19 AUG -GiBtereo nauuddag voor het groepje dat 10 de volgende maand, onder ffeemd8, WllDt In dl.. dllil-n ecbue elk predikant ontkent II)D yerdleDet.n ala loodahlg' Z Juden

redeneringen Diet op den "erkeerden weg ven van hem m een pas voorgelegd Ihlaauw-hoek, ~id er wedai' een val van rif plaats ID Ju Kim- leiding van den heer JIUlIiOI1, naar TraDSV&al. liJn Ilmbt schoooer en 1'l!rh~vener dan ~eolg a, der Krlljl'er en Joubert, toen EIJIn 1880 Ilcb n&lD8Il8hei
ten zeerste wt ZIJn humeur dat derRegermg na I' eli IDlJn Er worden drie petitiën, respek- denkt te vertrekke~ bedriJf. eli IOCbt dw ill' lonen dtlolelfden We~ Trann&R1eche volk ollAr de Kaapetad begnen teQ

zo lien lateD lelden VergtUen "IJ ona bleno, hem een vaat ambt beloofd te hebbeá:1m geval' bil tieve Jk getéekend door dames ,lIeden der ge- lnsinger & Co adverteeren, "op order en van te lItteD 0Jllrl'An ODd.r ben die aAn de akAdeml~, eind .. de goede saak te bepleiten, op liJD geaelacha,
cu laat men de Begermg en baar voornaam. ten het 10 Baautoland tot een "behoorlijke schikking,1 leerde vakke1) en mboorlingen arbeiders, bereId wege den Thesauner-Generaal der ZUID AFRY- wat bekwaam beId belro', Toilllr"kt I let hooK"r d Il Il". eld liJD Ileweeet als ill liJD bekwaamh81d 60.

d bragt, thana van oordeel III dat ~e ",lnkking ter op&en~ naar de Re~g Er ZIJn echerpe XAAN8CHBREPUBLIU,"datde op 1 JuliJ 1883 ver- Jon88e" p:eacht werdeD mMr In r8jl~n In plMtI! VIln dlenlllen niet op pil II hlldden jl88teld'
bonogeuoot ID He saak, er de "nJe hand wet behoorlijk Ill, en hem dUB aan den dijk zet.; diecUl8les geWllge.tm de Kimberley IDlJn-COmmlll- vallen coupons der leening door Burgers g&IIloten, wodjleleerdheld .tudeerdeD lIJn er dltll'l Holl ..nd d.. Nog voór dat de deputatie alhIer haar werk had.
10 dan klUl men, bIJ de "erlueslugen en later Hij had,~e bij, vroeger werk waar bil, me omtrent ~ ~n der meuwe IDlJnwet groot .£300,000, ten hunnen kantore betaald zul- boogste lI!11btII bebben kkleed JOfl'Ssenlelf bRd begonnen blee"k bet dat men dtl opheffiog der an-

aan ZIJn ve gen te voldoen, £1,000 uit De heer lIall verklaarde dat bij liever de IDlJn len worden. InslOger & CO krijgen dUBweer een Illspredikant num geno",1COIJlnMr eec akademIElItad, n.:utle yan het MInistene Gladatoee DIet kOIlnr.
vrlJ wat meer "an dIe onaangenaambedelI zak voor moeten biIpa88eo, ea hij door benoem~ van de RegennA' zon bestuurd aardig sommetje blOOen en daaI1iiede kunnen de dill 9&n OrolllnjZ'en, bootbepen tt! wordeD Maar wachtAln A1 Wilt' EIJ dooo kon WAlhet hare bl)
tD8scben natlooaliteIten Yel'wachten die Ooze ZIch dat de zaken m Baautoland waarlijk mOOI ZIen, dan de bepaalde basis van 8temmen aan- belastingbetalen 10 TraDIVaal &lch trooRten lIJD IlenlWlJle WI\I die der modernen, en hiJ Wil' te dragen om de g-emoederen In de Kolonie wakker

U. b ed k I gelloeg guagen. Het blijkt mtuaaóhen dat bij nemen en de meerderh81d schijnt van dit gevoelen BEJUGTEN-De Korung heeft op verscheidene te eehrander ODInIpt op den duur In te lIen b ,t' te thAken, en eell politiek van Sir BartJe Frere en
Enge c e m e- oonl8l.en met regt "oor ZIch had voorbehouden om m geval VIUl oorlog te ZIJn. 1nJ.en ZIjne belangstelling 10 de welvaart van ZlJn onholldhllAr d~ pouUe van een mojern predlkllnt dlena Minl.teMl te,en te werkeo die ~t ~n opl~
betreurooswaardig verklareD, maar waarvan de of verJatmg d8llJmds ZI~nontslag te nemen, dat grooth~om Luxemburg, m verb6nd met IlJn IB HIJ legde dll8 liJn ambt al, pMldlkltnt te Gro Slog der TI'ftD8TaAlscbebeur.reo kOIlllIldell Dit
aanleidende oorsaak blJn" altijd, eD bepaaldelI1k bij, toen er een oogenblik van oorlog jlD verbeurd- NEDERLAND. b:bliJf r, aan tennlr.da~gelegd Aan de land Dlng.n nd Ier, en olim tsr band Wilt biJ koc, ond.r II'pluJu.e hur, Ill&Ar Wilt was hlermeê gewonnen'

~ ver~ van Baautoland spraak wall, geechreven uwvereerugm, ec 0 M, 0 a een paal' anderen (ok Journabsme [)Rt hiJ de achtl' II' VIlD W.. de Tranlfaal er door benIjd Tan het waohe-
10 dit geval, bIJ hon sel"e te nnden 18. had dat bij m dit geval met kon &aIlblijven , (rmt 0IUeIt CtnTuporuUnt) ~rachtige EngeI",he hengsten, een Hollandschen bet publltk jlenoot, dat bhJkt dMIUlt dat bIJ ge- etullr wRar II) oDd~r luchtte 1 GeenIllIn., aDomdat

dat dus de Regenng, nn ZIJ Baautolanll varen liet, ul van wtstekend l'88, en verschillende soorten van rUlm~n tijd In eM AtatlWBRrmeer dRn bijna erilllnll Dr Jonl!8en dit jZ'~Toeldelocht bij den weg te ba-
De Prokureur Generaal deed 00' de eer aan ~Jks op ZIJn ontslag kon rekenen Maar lU.!aBNIEuw1ló -JrERXET,T1X-PA8818l'ELE.'f -HOL- plwmvee voor aanteelt Van fabneken en andere eld~ra In d~ Ned~rlllofl~n een ontWikkelde PllblIeke nen !.Ot hetjleen, als TrIJverklaTlnlf dt't landillle\ te

h~ III een Regenng met althans één Minister die ~ZUID AFRIKA-BERIGTEN inrigti~n van wJverheld heeft de Korung alle ile8llt heerscht, het hdmul8Chap uo deu Raad bekomen wae, .telllfl een WlD.t Toor de TlaDnaai
er hersenen op nahoudt, er OOIt toe kekomen om mogelijke kenrus genomen De Luxemburgers bekleedde Tocb hRd II)n posItie b t beiwaAr WRt lOU 11)0 gewlle81-lDhJvlng bij de KaapkoloDIII,me'
aan den heer Orpen m eerug geval ~ vast ambt 24 JuliJ 1883 ZIJn, teregt, op~nomen met het KoninkhJk dIe VADIf'der beeft die op rijperen IedtIJd liJn lregt VIUI 1'erte~eDwoordlltlnll' In het Klapache Par-
te beloven l' ~UWS, ID den eigenlijken zm des bezoek -Dooderdag, 19 JuliJ, hebben onze Konmg elg"nhJk uk moet IRten ••uen en geen wODderdat 8m~DI Dit WAl geeD gehelm voor de andeN
N I \ wom'ds, III hier op het oogenblik met De Kamers en de Korung der Be~n, Leopold II, te Spa, Prt'BIJent Burger8' IlAnbod m' b~m h~t ond"rwlJS leden der d~putRtle, Ill&Ar het plall kwam
IEUWB~80LVENTlE8, 20 AUGU8TUS-Aowe houden nog altijd vacantie, de Korung I' elkander op bijzonder TtartehJko WIjze ODtmoet met tot nIpheId I t a did tan'!'-bedeMaria Ho te en William Rob1080D Noble, te Mini8te Z In Iptt. rkund8 AAnd- hoojle IIChoolVRDb~t Illeuwe I D".,en fie, e oaaa ""f< n

zamen han elende als Holgate & NoFile, te Tar- met thUl8, de rs rusten van den IJd! ~!~8~lt &trdtnÏr eerstdaags thws verwacht, I Groot Hollllnd' IDZUId AlrlkK op te drllf/eu, b..m I werdelI w~ldrll VKOdieD Bllrd dat 100 mllll OOitmet
kastad, hotelhouders, baten, £li13 1ls ,schul die hnn te wachten staat), en de ~litieke clubs en n ~ er gen orung, naar men zegt, de Mnnem~hJk .oorkwam Om hier met een behoor kaDa or Jl )ed gevolg naAr de wapenen kon g~pell,
den £1,182 I lis Id. tekort, £66Q 4s Id _ adem na den Jongsten ver ezmgsstnJd ~?n:~VlI~ v~~re:e:.ea:n tha~ lIJken titel te vl'rachiJoen verwierf hij Ilch eerst I die ti thUB tl."ar W&8 ED Wilt deed toen ont-
Riohard John Be~John JamaG 'R-.... Jr" en Doch eerla.ng komt men weer biJ elkander, en dan d Ned 1 d be h deo grllad VIIOdoc~r 10 'de jlodjleleerdb,,1'i W/lar 8~n? Z"lC hiJ l~t lu welkeo loop de SIlken DamtIDPJ Charl W ~ ~"'t'.1 Ja, wat dap? ron m er an ,en zoc ten, onder anderen, biJ, lóo ala DIet weInig predlkRntAlo II: Hol- Z >ebt h J Ilch bUIten schot te houden P 0 ~eeD:ames ea , tezamen L-....!delende als Al. nawee van de L-tste erki de Portu .......""h-Jood--Le SFruif0ge .- Amster II _ d • I t k 1 d d
Berry & Co te Port V1!_-beth -~~, baten, ...... v eZlngen, zoo voor e-~ ltCU .., - IIIDd, WI'l bet examen 'oor atgelejld mAAr noli' II _ ~r ..r~nz er "e po I I.. ~ el eman van en
£8 165 1 .,..._ ""'!!i""'0 de Kamer alB de Gemeenteraden, levert hier en dam Dit IS zoo wat geb onder vreemde Il"en pro.tech"lt voor verTllU"dIgdbRd lI-t pro...t o)l8taod a e Pint Joubert dd mlhtalre W&8 En WMr-

' 6s 6d , schulden £9,824 Ó~ 1Od., te- een blad nog een meer of mmder heftig vorsten die Amsterdam bezoekon, cn er wordt 10 schnft wat bl) le.erde-ov"r de ,erh udwg IU!I8CbenhJk DI..t Ivllder geoMr! Joubert en alJo dApperen~~~;~:~w!8,~telhO~d~,WbaHteerurn,1£2
W
,04

illiams
317s' artikel over hei monsterverbond tusschen de ge- de Synago~ een album gehouden voor hunne K.rk "0Staat,-toonde dat hiJ Ilch DIefTpohticll8 trotel'erden 'IJ'" dehJke kog~l. die geen bijlODderea

6d refonneerde anti-revolutioOJUrenen deJeswten, of naamteekerungen daD th~olojlant jl~1'oeldp slag hadd_n um In b >erenh.ch"meo bUIneeting te
schulden, £2,421 12s 3d, tekort, £377 l4s. liever, tuaacihen KWJ~r en Schaepmao Van GEDURENDE de tentoon8tellihg (31 Aug -2 Die Tran8Yll81scbe booge school kwam ~cht(>rte VlDd~D, mAar JOrIl8..n trolll8t'rde nletl meer of

9d -Robert Bnder, op Boldontem, di8trikt Rich- KerkehJk-"modetne ZlJde wordt beweerd dat Sept) zal te Amsterdam het "Vierde JaarhJkscho Yroejl ))r Jorlll8eO, die eemge mRanden voor Pr. minder dau de jlalfl \\ le bekend W&8met betgeeu
mond, °lzigter, baten, £91 6s , schulden, £124, KWJper bang geworden 18 voor het dreigen der congres def InternatIonale Vcreemgmg van sident Burg-MI ua/lr ZUid Afnkll oeltrok IIchlJnt In E ..gel'IChe knll~eo Illhlcr geeproken werd, wee'
tekort, 32 158 -William Taylor, te Uitenhage, Roomsche organen, dat, als deanti-revolution.atren ATHBI8TEN ' gebouden worden-Inde gevallgems dAt Inge,neo te b"bbeo en nAm r..glBSludle ter heel jlOtld d"t ala d. E~gelscben bau waren jlewor-
hoer baten, £66 l7s schulden, £24.5 l8s ld. den Roomschen candidaat te Delft zouden durven te Haren 18ooIangs mgebruken en hebben de dieven blind een 811ldle WIllIr 'lIJn ken. IS UD b..t lAtlJo den de 'arme m.s!elde Boel'l!"met sachtbeld aou-
tekort, £179 18 Id -Petrus Stephau,us Goosen, laten vallen, de Roomschen, bl) een volgende 4000 gulden wt de brandkast festolen -Een der en 88D1~ermate ook liJD on l...rvlOdWjl 8 a JournalIst I den liJn b..bRnd..ld, maar dllt meDaan de "Hol.

HETVASTOOEDgelegen m de Bree- en de Peper- d~r ,~~ec, ~1~s distriktschuldenCrad,£oc2:O'lh50SUtrildJ-verkiezmg, de anti-revolutiOl1&lren! zouden la.ten Sunnaamsche mboorlingen, op e tentoonstelling hem 8tell'll: 1'oordeelen 10 gaveo dl~ anderen, RI81111Ddecheroervlnk_n die I1chter de beweglDg haddea
straAt den boedel van WIjlen den heer C L k .. ~en Bn dat KWJper daarom en daarop, ID ill gestorven, en een AtJesche vrouw, die daar II] bet YAk ter baod nemen, liJ den regel met gezeten pen ...x_mpel dacht te atelien

te ort, £110 OS Id - Henry Erioksqo, te Oost .tIenjl, bevolen had aan de Delftsche kiezers om lD8geliJks tentoongesteld werd, 18 moeder gewor- elj!'en liJn DMr DUPreSide, t RurfleMl bIJ liJn De flRlflwetd 116t opgerlllt. Engeland kOOI wat:li~::veYi7nbehgv:~~~7 49~~:oct:.&eren per pu- Londen, arbeider, baten £83 lOs • schulden, l;1unne stemmen op den Roomschen candidaat, Van den.-Twee bYClclisten hebben de re18 gemaakt teru)Z'kom!t, beTond dllt StR.slPprocur.ur' Allchanan onder drl bPStRD le omstandigbeden de WljStepartij
£127 8s 4d, te kort £43 1'8 4d.-Ef.tl Mackin Berokel, wt te brengen De taal van 1l0nlIDlge per bYClcle van BMl88el naar Amsterdam m twee zIJn Ambt had neel'j!'el"lI'd, bood hl) Dr JOrlseen wu, en de Transvul kwam, onder zekere beperlrin-

EK.'\'~0IlAL8-SLA1'l'G, bl) Queenstewn gedood tosch Robertson, te Kaapstad, gedwongen sekwes- lWomsche bladen JWst voor de hentemmmg te da~, en ZlJn na een kort verblijf op dezelfde die JD8t met zlln exameo Ills plOcllreur en sdvG- lI'en, HIJ Het Wasook hier JOrlsaena lltaatkuodige
hrelt m zoo ver de Queenstownsche harten ver- tratie finaal toegestaan, baten en schulden wet Delft, wss zeker dretgeud en tartend, doch het WIjze naar Brussel temggekeer<i -Na afloop der kRRt klanr WR8,de vakante betrekking MU ...n liJD bekw""mheld die de ~en ~regt hIelp brengen, en
"-€lIgt als .lan~ m het koude 8&lZoen geacht bekend waren maar woorden, want de Roomschen hebben ,.aa~ te Utrecht, zou de voorZltter der COmmlS81e118' bod wdrd unfl6nome, toen hij, "eDllCemMMen Ileleden Ilch hIer bevolId
worden moolJe regen8 te voorspellen KnrnElU.EY - Vandaar wordt ~ld dat een de anti-revolutWnauen even zoo noodig bl) de de pnJzen wtdeclen, en begon hij ZlJoe rede met DaArna kw. men de ml81ukte tOflltelrenS lmkunl SIr I p reIs DAArI utopa, t(\"O wiet Iedereen dat hiJ,
DE ArnEELL'\'GSR.L\D V.L."I'PBrNs ALBERT kon aantal delfplekhouders m de mijneIl van Kim- stembUB om hUfUll! candidaten er door te krijgen de woordon • Het I.¥ htdefl d~ VIjfde maal dat Ik het Th Shepstone ft zeDdlll~, ..n ten slutte de anDeu'tle I lOllderoffiCleel" lendlnil mSllr ~teiiig In o,erleg me'

Vt~rlejen week geen ZItting gehouden daar er geen Iberley en Ou de Beer Zlch ten ~ van het al8 dezen de Roomschen Van" hana- worden' gmoegen heb ," toen de tnbune waarop hiJ \VRt lOl\I toen Jar lISen's boud In. ? III WRter pu- d" TrllnsvlIl1lecbeR.~eno!r, ID Engellind de lraoa-
quorum Wall Slechte de VOOl"Zltter de heer Pett amendement RoblO8()n verklaard hf>bben wat was 10 de anb-revolutioDlure gelederen geen stond meen zakte en de geheeIe COIilllilSSle10 eén hiiek vlln IS gew Jfd..n L, de nnderbllnde In~ door V118lschebdlll If ..n fling VO&l'!!tR.snDat hiJ dunn
CC en de heeren S P Luttig, j P de Wit en drankverkoop aan Naturellen geheel verbiedt zweem, maar voor Van Berckel werd gestemd, oogenbtik verdwenen was Gelukkig dat memand h~m en POIlI Krufler met twee NRtal~cbe vOlge-11I1t8t~k~Od1Itl8la'lC<JIS, dllt vernemen WIJDiet alleen
\ a.n der Hoven waren opgekomen Een der 8prekers klaagde er over dat toen hiJ tegenover Moddennan (liberaal), volgens een ZIch bezeerde hnll'en van Sir Tbeophdll8 o.er Il'rl~ren filII Bl'Itsche Uit EOflelll<:hbl"d ..n mMr ook 1'80 elders, eD doo:

I eelllllaal een drankverkooper had 0pgJlbragt we- bekende en reeds eewgszms oude verkieZlOgs- ood~rdRneo lIevoerd, toont hIJ ZIch e'"1 bekwllAm klIDRIenwa.r I r Jonl!8ell Olet. VAliweet IDtUIICbeD
BRA..'\"DZIEXTE-[ e wet op dit punt, door den rns het verstrekken van drank aan: een ZIjner ~ttek Toch ZlJ1l er onder de anb-revolutionaIreO voonecbter V80 de belan;leo der Repubh~k I'rd I krlJ~t hIJ zIJn ont81Rguit ZI1DbetrekkinIl en W&ar-

heer Irvine mgediend boudt m dat de Regenog Jongens de man met een kleme boete was vnJ- !pet wemlgendie liever lijden willen onder liberale B U H G ERS DOR P. 81dent Burgers, heet het ID de Patnot n~t 10 een om ID aehlJn om JAt bIJ gtl'en re~t8flel8@rdeopleI'
magt zal hebben om lnBpekteurs aan te stellen dIe gekomen omdat, volgena den Magistfsat, onder overheerllcbing, dan ZIch van de hulp der Room- Da lIJn dood ullgejleYeO geselmrt b..scbul,lJ Ingen dlnlt erlan~d beeft die met dIe van Hoofdregter Kot.,
bPvoegd zullen ZlJn om op leder land te gaan de Wet over de zaak reeds lang wet meer ver- schen, tegen WIe ook, te bedienen Een gemengd (Van un Corre.pondMlt ) tejlen JorlllSeD die DIet we~r1egd 'zIJn \\ I; beb en Regtet Brand gehJk 81&lIt 11 werkelIJkheId,
1:1Jkenof er ook schapen of bokken &.lIl brand- volgtngen werden lOgesteld In de zaak vaft Rall anti-revolutioI1lUl'-Roomech mmlsterie, een KablOet _ _ b..n het g..schrlft ID der tIJd nRAuwhurJll bestu I volgen8 de Pat, lot, om gebeel Ilndere redenen En
Dekte lijden kgen Westersche DillmllntmaatschapPlJ 18 wt- KWJper-Scha.eplJl.&n, zou velen anti-revolutionaU'en Het zoooige weder over dag hecft aangehouden deerd, en bennneren on. DIet dat JOrJ!I8IInI1nd.rej welke redeneD P fil) IS, heet bet, londer ID.tructie,
bl DB VOLOE..'fDEI!'I"SOLVENTEBOEDELS zal spraak gedaan ten beboeve van cl8Cher?OOr £4,1 iO êen gruwel ZIJn En zeker wet ten onregte. tut en met het emde van JuliJ Van toen af werd dlill even ter I ,ops jlenoemd werd WMl"liJn de In Engeland naIJlens de Tranen.1 op;retreden MaAr

mor~n ten tien ure ten overstaan van den Meeat'êr en de kosten De zaak W8Sdat el8Cher8 delfpIek- KERKELllX -De Jongste verlriezlOgen voor de het zoowel s nachte als over dag kouder maar 10 bittere eo h-rh.alde Mnklagten van' Burgers te",tln kan er spl"ll8k Illn van e~n IDBtrllctJe,en beeft hll
vergadenng worden gehouden -Jacobus Hem- ken geleden hadden door verkeerdo maatregelen ~rkeliJke besturen 10 het Hervonnd Kerkge- h~t drooge klimaat 18 nog geene vorandenog PKD) Ktu){er weêrltlfld, en 100 neen, lal m..n daar lionder orerlsjl met de R"ll'enng gebaDdeld f Nle-
me!! Johanne8 A. Voisteedt, tweede, Robert van verweerdel'88, en dat deze het kw~ daaraan nootschap ware_, op kerkelijk terrem, voor de gl)komen Het meeste veld m dezen omtrek heeft om PRIII Kruller als IRndverrllder !JeAehou"en ~ maod bewsert dit., I'D de HPjlennjl', met andere
Langlanda, Johannes W Louw, derde, Earl ?ti toescbreef dat Zl~haar delfplekken van een Vl'Qe- verschillende pal1tiJ,m van geen 1iUIIder belang sedert Maart Il nog geen regen gehad Sedert Vulstr kt met I H,t jlescbnft 'Iln wIJI~n d..n ~x-I w'orden Pruldellt Krull'~r, heeft w61 d"g~IIJk liJn
Robertson, eerste gare Maatschappij had overgenomen dill de zakm dao de andere verkiezmgen op politiek terrem dlen tijd waren er slechta een paar losso regen- PreSIdent ID der tiJd In hst Volklb/ad vencbenen par!IJ fl",omen IbJ heett In dil laak der Baak
TB CATHCARTheeft een openbare vergadenng m een slechten toestand gelaten had De Reg- Even als de anti revoJutionaIreO gewoooen heb- bUlJen hlOr of daar die met veel effekt hadden le door d~ dll..-bla~pers nIet ..n'ier. b--bRnd"ld da~ v.rkeerd Il'ehandeld, d lor te Dlak~n dat bet Mnbod

zich tegen de bela.stingsvoorstellen der Regenng tef!! waren mtusschen van oordeel dat !dit vooral him biJ de stembus, woooen de Gerefonneerden Al. het gedurende Augustus maar::.dDIet regeut 1118e6n m~,,/ of IDlIl jresl8l\.. I.. p ~I Ifl om ZIp derdNed HliodelmlllltllChliPPI)tAl lut beanlwoord ...
maar voor BCClJDB venneerdenng der mvoer daarom we101g gold daar de looen der mauwe biJ de verkiezmgen op de cla.asikale vergadenngen zal de overgroote meerderhcId der boeren. geen el~en houdl"2' tt! r"glvlUlrdl ~Il maRr 11I,tRls Iet. en oor e~ut te adfl8el~n dllt de RegénDg ileeu
regten waar dit pas geeft, venneerdenng van Maat8ChapPlJ meerendeels tot de oude behoord Doch waar de anti-revolutionall1ln meestal de koom WInnen WIJ ondervmden nu In wel IS WRllr m~n RllDklllflten t"jl.1l P ui Kru~..r of 1\ de onderh'lDdehDl!"enkon ,oereo bebsl ve met de Mut-
hutbelasting geregelde passen voor Na.turellen en badden, en dUB met alleen regtens ~ ook m hnlpder Roomschen behoefden en ook, ongrv"=yd, waar gennger mate, den nood van Nam~uala.nd, r.n op kan bouweo scbRppl) III kweso .., en latAlr dat .eIJ w..1 dsgeltJk
10het~een voor maatregelen verklaard die alle billijkheid aansprakelijk wllren Een wet on- verkregen, hebbén de GerefoMlleerden Dlet slechts doch evenwel gevoelen WIJ het en mlsschien even De schikkingen bIJ d.. IInnexntle g~mlRkt gllvao 011 lerhRnd,,"ng.n met lInderen kon aAoknoopen
k:laseen iler maatschappij tre:ffen zullen aardige adverteotie van den Magtstraat vmdt geen hulp der andere partijen gevraagd, maar ook scherp Mogt bet de hlU'ten stemmen tot groote JOrJ88pn reflt om ZIJn ambt !e b liven bekleeden MAlirhoe kRD men den StRlltlprocureur aAnspralr~

men ID den buhpendent Zekere Hefferlln was Uit met gekregen, en IlJn de wtkomsten der etem- mildadigheld Jegens de ongelukkige Namaquala.n- VoorAf echter Itln~ hiJ met Paul Krujl'er nllll Fn I hJk bouden voor e"o rerZUlm wat met I)n departe-
BE1I:OBUALLlGHElD - De 008t Londensche den tronlr. gedrost en onder ZlJn papIeren vond nnngen, m hun oordeel, daarom van te wtge- ders, want chet IS te vreezen dat WIJ, zoola.ng 1I'.IAnd nm de protp~tp" t.llen de ADOPUtle In te me. t III fleen b, I mInet.> 'rerbaod st8&t P Met de

Kamer van Koophandel beeft den heer Spngg men een bnef van Iemand die te Bloemliof woont, brelder beteeke~ De modemen, liberalen en WIJnog leta van den laataten ~eden oogst gewaar dIenen D~t die I"' dl fl ye..1 lOUultwerk ..n dllllr I bllGefWISkIJDjl(lv-r Bank&akeobfld bet Dnemaneehap,
wtgeaoodiad om - tegen het amendement RoblO- Zlcb BnstoJ teekent, en m den bnef verklaart GrowngerA, hebben een aantal zetels ln de be- werden, al telzeer onverschillig waren Jegens den werd VIIDhet bejlln lit Illln leer AIInlletwl)f ..ld Het de JUoer, em.nte S.cr"tllf18 eo w"lll,l!'t de Tb_u-
!IOnop de l>nmkwet te !!temmen waarbilH~=- groote voorliefde te koesteren voor zwendelanJ sturen moeten ruimen , de ethischen hebben lDllI- O1Jpenden nood dier landstreek Zoo hoog als eeDlile plan WRt tot eeDlg rtlllultAlatkon 1.ld,m Wil! I ner Gt,erl\~1 DlRIHMtIh,c dllet I de J StaAtsprocu_
verkoop aan Naturellen 10 de buurt der t- tegenover zwakkere vaten welke Ewakkere vaten echien leta gewoooen, doch de Gerefonneerden daar de nood was of nog IS, was het hier llil88Chlea Lord O'rnArvon er tot! le br_nflel om duor 8~n rerr k e ~I\en, en WI6 Z8:t ~t )r orl_n geen
mIJn verboden worden Maar wat heeft die Kamer dUB m gemelde advertentie tegen hem gewaar- Iljn doorgaans 10hun candidatuur geelaagd Vooral noolt plebl8clet de zRRk te late' DI!mft " , mil&< dliAr ge IJ N ~ ~et& Ik et Tplan tot opnjrting
noodig óm Ilch met een kwestie te bemoeijen die schuwd worden OR de cla.asilrale vergadenng te Rotterdam telden Ziekten duren nog voort hoewel mmder 10 WM ZIJn Lordecbap le ahDl voor Hp.ft nu JOrIS e"nor II Clnlle 0 mt't ralllTMleeh ~eld een
alleenGriqualaod Weet betreft P DOlll-sLDi:-De rape Argm maakt een aaa' .Z11 een groote m8llráerheld tegenovereencomblOa- aantal en he1'lgheld, en wet meer zoo met doodc- Sen du plan help..D verIjdelen I !lnnr hgt g .nH- ma"O~Ul't"e te lIen dIe tH Illislukklng TRU bet Hol-
Dl!:K W TOWNBCJaBoUENVEBEXNIGINO heeft merking op lets wat ook onze aandacht getrokken tie van ethischen, Grorungen, liberalen en mo- lijken afloop, zoo als vooral 1n de Mel en JumJ lel bewlJnlinvoor m~arSlelhll' 18 bet d..t het IU!lcoch-Dl&lItSCthefp~~nt~Oe8t LlJd;"jledn? ~Rt IIIer vreemd

had, nl dat een bnef gedagteekend "VnJ burg demen maand het geval was Trouwens het w('melt dA belde af~evaardl)o\'dtlDtlJd.ns hu I r"ls lot geen In e el ft e rPflt8ge et'r e ra8....m.n der Rego-
Ileh malet ~~e stemmen op één na voor een Stellaland 8 Augustus, ' en een herigt Inhoudend~ De raad van KUlJper m de Heraut dat de Gere- hier van geneeslrun~n van allerleI soort, V!I.L af Yredebrellk kWRm en dat Pilui Kru 'er to"n hl I rBalllgbllfll" de bevoe~db.ld mtl_llt om eeo andero
'foom verA.IAIUUwaarm de voorslagen die de d fonneerd t <- te d k k den ",_.:! rd D t la.... JP' , nk-cJnc ssle dail Rftnd~ N6fi Handelmlla'--L-PPIJZ din ConI omtrent e groote voorliefde der 8tellalanders en nie moes...,n 8 rumen voor e er e- gelS,~uee en , me een nge ocreep en ,rlss?n te retOTIRdell ulIsial' hunner &e dlnjZ' ........
en gs ~tie teeligunste van wtelwtende voor annexatie aan de Kaapkolowe eIndi~ met liJke besturen of Zich eene benoemmg lO de be- hoofdletters achter ZIJn naam die biJ wtslUlting kwamen meMeeien blIjkbaar met jlellOfde dRt er te ge.ell op eeD tiJd dnt die MIlAt.ehaPPI)haar aaD"

~J"'gten ~_~:ur en bl) het bezetten van de verklaring van den schrijver dat hiJ "net sturen laten welifevallen 18 wet opgevolgd, bo- het voonegt heeft van lang krediet te geven, tot den aldallr zulk eeD h~t te~en Engelllcb g.I"g beerscbtAl bod nog I I t hlld II Iletrokken, mIlIlr hllllt, DildIe In.
aan zen~"" ....tie8 genomen hee~veroor- mt Stellalarid 18 thwe gekomen" aet moge halve m de Clas8l,ll Amsterdam Wel een beWIJS boschJesdootor, den kafferdoctor en den homeo- ,,18zlcb toeo voorde..d ~~kkll:r' Z~k i"~~,,~eJlI~held wel loekent P WIJ

!e:;g:o:~:;;Up=te;~J:rgenparle~t ~a::slim zIJn om een bnef lO de Kaapstad Ult VnJ burg dat mon Dlet zoo aan "KwJpers leldband" loopt paat, WIer stelregel Is "Eerst bote. dan VlSChI T~r"lll P"ul Kru~et tJ.~"a liJD afertul_lOg tI! &~k aar • II e E6IlCIuL I~b;g datbehlJ,met IDde
1 di rala te dagteekenen, maar dan moet men aan het emd ala 8()ms beweerd 'wordt Dat vnenden en geest- Eerst betaling dan behandeling! kPDnen gaf dllt de E .~~Iscbe RWjrertnll', IOjl ..hcht -co~c888le a~k ml ol eeD pahnjl In te

.0 gans e voo gen gehandeld worde. van jin bnef ZIJn slimheid DIet ver-ten In verwanten van Kw~per ZIch, tegen ZlJn gevoelen De wet-winkelhoudenden m het 8teynburgsche omtrent de war. et(>mrnlnil der TransvRIers Ilch tol vU~lI'eu le ID e "over6tlok 'mlt 1'&D dien aard go-h d ",. __ .3 d kIk 'L_-L..__ h bL I L_ h ch d ti ldaa ' vonden wordt Zich Mn het b..lllna en de eer _ n d..LL"f Pr.lrrTxNBBR08l1A.U heeft onlangs m het eue e nommer van de Ar!!!I" waar op lieze ~ en c...... , 10 e ElI'e IJ e """.un>ll e.,..n awn ver eugen ZI over eves gmg a r van eone opbeffiufl der AnlleX"I1~zoo ..~rst.lln en le'w. II ' ~.a en
blJZlJD van een aantal boeren en anderen een aanmerking wordt gemaakt VIndt men ook een benoemen, wonit door de anti- Heraut bladen winkelbezigheId door den bekenden Cradockscben lll1es tot de tw~ede lending werd vo~rb..reld WAe Staat zou VHjrrepen b"bb,," MRAr _t WIJDIetbroefnenung met verschillende ploegen van HOMlll- beteog over Je kwe8tie van den Kaapschen handel nog al met ophef op den voorgrond gep'la.atat, wmkeber SteveUB Ware de haudel met onder J rissen nil den eed vlln fletroulVbeld lIan de Kn dMr kun~1I Illten IS Wilt vr 'eger IIIeen hoofdartikelZo d met het blOOenland, WIl.&MIl8O~--ge _ft hen die ale blijk van onaflianlr.eliJkheld, doch tege~liJk wor- zoo'n ZW&rendruk dan zou daar kans tot vreugd mn""n ;fll'ele..-d te h.bb@nlll.SlAAlaprcureurwefK_fl\OoosbIRdlet .. keonenjreileVeD dat het bealwty en neo, oor de heeren Fox Dunn & Co d ~ ,_ .:!- de be oomd "--tba t voo 1 I sed rt d h t e· '" VIIn dell" )lklrllAd ID Dr JOtl8Sen, laak ""boon ._aanfebra~laata gevondCll, en ZIJ echlJnt een tefJ e aanhechtinIl van Stellala.nd PJn van ...,.. n en van..... re lOconaequen le r ve e Zle en ZIJD e e operunt vsn e lum \\!IA rilll, ZI11m_o vrlll!ell, Ileen v rrll8d VKn d I fk I I ' ..., ..,n

'--h ~. d L--Lul'>: be--Luldigd dat.., d be h bbe spoors·_-tio te Lee wf te trI w t k" I et! eR lm8"" 'ran APnzoo II Mkb&ar dan "~h -erre: en m ~_ftft1.+ te hebben, vorL.1--nde de " wveJlKl e pogm...... wor en ~ Uir!" om lO<a.l , "'J e noemmg e n aange- .... n u on m, gaa e ee a de lloede IM' n nl twon d op IJ" vrAll1lWI)Zel I" n ....~ • _

IS-' JUACl! ...~ e- e "daa th ,_ t J. S __J. tran rt d S'n b dat k t li MrbaRr vouroordllel t.<lflenlemaod dIe -roemd IIeer van RooIJen, op WIens plaats de proefneming wo zaak: van éen vlag te bevorderen terwiJ ZlI zel- nom n, ,. ZIJ me un gevoe~lI egen "'" yfWUC spo oor ..,yn8 urg, ze er vnj wa meer WI] er op dat J HIMen "eMn fran80RHlscbe b~~r WftB • Q .. ng
y,laatl! had, dat bij met ZIJn ploegen lang lOO veel Te ooder beechermlOg van een andere leyen ,T met het Kerkgef1()Qt6cha,~ behoorrkn te verlaten" In elk zou kunnen ZlJn was er&:ter handol Slechts mnAr lemllnd dl" zicb I oe TrRnBvllRIh.d n~er"tze~ 18 ~n wien. denkwI)le en bewet'gred"nen niel dau
fé d rd ' "'-al 9agt h t "ft k d -'-'- 1 'd --L<-n P rt beth be Ln d d Jor mRnOM van zekere ontwlkkeltna te 1'atte liJnwerk op een dag wet af kon als mei de meuwer- an ere woo en, van de Kaapkolowe ltlet voor- ev' ,~ e J er nu wer aan en WllLILe e YI'DClJW van 0 e..,m naar om l'en beter heatllan t~ hpbben dRil In liJ ""der! ,"d, toch k I h I I .. D.

wetache dacht van den handel met het blOO-1a":;:' te wil- pe Synode III 18 JuliJ weder blJeengekomen Aliwal Noord, Smithfield, em, ~reo door Jat bIJ III,er orJeelde hIJ de "' nex.tle IXk no~ zno ov voorIl Il i'e.o Il I' YaDde bdmoeljlogen
".......... Z steT.:! t 20 led 2 f B....-.:I d t t L_ bur t' d VIln bell dl~ het beter konden en moea'-n -et n eT -- len wtelwten omdat IlJ een deel van het Bntsche lj IS zamenge 'Ir" ill en en pro essoren ~lSc .......Orp, e res gaa van ...,yn8 g en leer reflt hRd om ze Rle ooi >nil''''' felt te beschouwen .., _ e, n

~LlE8 Clnu8TY MINSTBEL8gaan nog voort het Rijk 111,en }Oetbeperken van Bntsche kdloI1l8!ltie ala- preadtMMreruk ledtn waaronder 6 orthodoxen noordwesten van Burgersdorp regtwt naar de 100' Ala bult ..n de boHen bl)OR I-d.r_en d....d en' die, om lemaod Uit hUDpad te yerwlJdereD die bun te
publiek te verm.&ken en hebben 10 de afgeloopene beoogd wordt Wie dat stuk waar nlen deze op voorstel van de Classis Bnelle (modern) 18 Bethulie Brng en het QueenstoWDsche transport dllt EOjlebcb gellll bem ~een ~ro Ier weerzin be knAp le Ilch m"t ontZleD b~bben om dllt 'ooroordeel
week met IItlCCCSS voor talrijke gehooren gespeeld bsschuldigmgen m VIndt geschreven heeft, dat bellot4>n de gemee;nte per cU'CuLure op te wekken gaat over Penhoek en Aliwal Noord naar de boefde In te bu"zem~n d!ln de bur~ere der Kup- ,eeleer 111\'1te wakkeren dM te bestnJdeo WIJ ataAn
Zij etaan op spoedig vertrek van hier en kondigen zal memaod ontgaan dle den redeneertrant van den om den 400 Jangen geboortedag van Luther op Diamantveldeu Hlerdoor wordt aangetoond welke kolome WItS hiJ In een 1I0dpre JlO8IUetllln b v niet b"kend Rle, 'm de tllftl un edn .cbrJJYer IDde
hunne laatete voo~ aan Heden avond heer Rhodes, ML.A, kent Toch VIndt men aan 10 November en V"Ul Zwmgli, op 1 JanuanJ 1884, routes hij en door BlU'gersdorp de tranBportriJders de redActeur der Volkutma, dIe ond.r E Ilrdl'Cb ~~'~ot 0 t~ b..tiM bl" ~rlend\~n VIlDIIDtJon.elt en
treden IlJ m de Drill , m de Loop8traat, op het ewd de opmerking dat "als de heer Rhode8 plegtig te Yleren Voorts zal de Synode weer verkiezen lCelllll 1118IIlnd8d ukker w rkuam hle...f t)t SIr Th J n e .r ~pu le IJ za en Dlel, heur
morgen zullen ZIJ Zeepunt een bezoek ~~ en die een amendement heeft gewaagd op hilt voorste'l w~we voorstellen bebben te beramen om de Kerk De Albertsche Afdeelingaraad vraagt om tenders Sh ..n&~De bem bet Gou'ArnemeLtlwPTk ootnllm' lI"n dAn <lat de d~putatle die weldra nRArEngeland
aldaar m de sea Point Hall spelen De v!1~de van den Eenrten Minister over dit punt [de zending te verdrieten en den bestaanden toeetand altijd voor het maken en 10 orde houden vao haast al de Wir kunnen pr jleen onderecheld tu~~cben 11-0 ~"~er~ekken, 1 bet voord"tJlhno IJr JOrllllen'l be-
~den zullen DJ alB gewoonlijk m de utuaI naar Engelandl een elimmer politicus )vas ge_ meer verwarder te maken wegen dezer afdeeling, tot zelfs de wegen nog zeer Mllar de heer C"lIlers aehoon Ilcb 1'OI'~pnle III de I ~e JIDb: Il"m teo ~n ~eeu se Ilde door de hem aan-

voorstellingen ~n De ~ pnJ' III tot weest, dan had' bij ZIch waarsc~nli~ '-wacht Op 1 Aprilll lIV&reJl er 264 predikante-vaca- onlangs gemaakt door wegpartIJen en nog andere IlnnexaUe ble~f de bPI~njrender Tr1l18<Ra II'ptr u IV ge b"ne bal"d~IIfRI'"b-komeo z~1 WIJ Ilillen ODI
op 3a, 2.. , en een .hm;~~ vermincfer£ "'- t h t H K t--L E "'-'-- bo I W d __.1' , fef eug..n a s de "publiek er In .Iuut om ee -an~ tegen het geb~ van het woo • .dent'" uren 10 e iIIrv ergenoo lOUUap I' ZIJn W>& .. e~ venop egen us van oVCns.<naar en deed j{eeu Ilf8tRnd vaD bet r"JlI der HIJd druk I JM"'" 0 ~_
L'\' DE ZAAl[ van Hopkins, den vroeguren regu- Dit 11 stellig slinuUer dan wat men aan :het emd sedert dien tIJd 9 blJgekomen , zoodat er nu overal De Raad moet wel een stijve geldzak heb- pprs om WMr dIe b..lan",..n het forderd"" op de DS Jhr r Beel."rt. vlln Hl klaDd ID plaal.l Tin

8Curder StenUard Ba.nlt te Goorge, die wegens van den bnef mt VnJ burg vond, maat: alB de tWe{J honderd drte.• en zew:nhg predikantsplaataen ben Maar WIe de zaken kent gelooft wewlg van dAden der Rej!'erlng knUek te oef.nen Ililt k08lt.. I r o~S8en "Is S MtApr>careur te erlangen En
knoelJerJJ 10 het bedrijf der Ba.nlt III Opge~ 18 schrijver m de A,.gw Zich verbeeldt dat het Afri- vacant zIJn En dat zonder eemg VOOMlltZlgt al dat mOOlll,en nog mmder dat het lets zal helpen bem liJn kontrakt Dr JOrJ8IIen bt-tvon1e z cb Ills 0 pen "lU\l<en hl1Att-~en -komt b.t zoo ver dllt
aan beechuldigde, nadat hij naar het Ron de kaner publiek dom genoeg III om Ilch door :mIke dat tIje m de eerste 2.:>Jaren kunnen bezet wor- Er valt van hieI eene merkwaardige bekeenng IStaatsprfleurellr geen we.ktuI~ In de handen un h-I gemiS '811 Dr Jo IU"DS bl18tllnd<ledeputalie,
Hof verwezen wu, onder borgtogt van 4,000 slimheden te la.ten mIsleiden dan gelooven 1nJ dat den te vennelden Eene die wets mmder beteekent de 91)ftnden der boeren I lIegendeei, seb)on biJ ~I~ 10 den beer \lerrl!DAII waRr8CblJIh)k @engevMr-
WIlal'Vande helft door twee anderen te etellen, hij bwten den waard rekent PA88IE-8PELEN -Toen, nu eeotgen tiJd ge- dan dat de voorname WInkeliers, direkte mvoer- Zich ,Ietde dat de bJ~ren op den dllUr In het bj lelle. stander IRI VlOden III moeljehJkheden
tijdelijke vnjlating geboden Het plaatselilke blad leden, een pogmg werd aangewend, om, 10 New der~, cm , met hun Kamer van Koophandel aan t BrJ!sch Il'zng lauden b..ru@ten &II1l" hiJ wel d"l1'~ re Ilt, en dat men Zich m"! een SlRlltlprocureur 'flin
IS Jammer voor den man, die nog zeer Joog en York, het leven en lijden des Heereo op het hoofd, het Parlement verzoeken om beschennende hJk In dat daArtne een IIVIJZI;llIg d~r bestII"' de 1{~lller BrRnd skaltb." m )"t tevreden .telleo,-dau
pas getrouwd Ill, en ZIch reeds vele vnenden had REVTL'R'S 'fELEGRAMUEN. todneelte vertoonen, verzette het Amerikaanseh mvoenegten te leggen op wtlandsche steenkool to.standen volstrekt noodlfl WAil I \Iet een 81flellilt 1,,0 onze booetew~n8Chen vervuld word6D 100 du
gemaakt, maar verheugt ZIch er over dat de m- l'J 1u. publiek Iloh daar Eoo krachtig tegen, dat de ZOOlete, dan hoort dit m de krant Echter het lS yll\jl met epn ~fnkRner als Goueroeur en met I~ecbtl tl)d ..hJke nRde"leo blIjken tAl lIJD, en 100, op
ngtin~ der Banlr. van ruen aard blijkt te ZIJn dat magtstraat de vettoorung veroood In Holla.nd toch eene bekeenng eD werd die consequent door- lO.o~rlDll ""n OllnfederAtle-m tandere ;"oorden ken ~uur nl.t de Republiek zelve mMt ZIJWieDbet
knoelJenJ spoedig aan het licht moet komen OND ERZEESCHE TELEGRAAFDIENST gaQ,t dit echter -.nders Een troep Dwtschers gezet zoo zoude het van belaog !runnen ZIJn Doch VAn de booll.le milt(> 9I\n zdfbeetuur die men on~ bWAIl Wilt hMr trrft f "t meest te WIJteDI', er ,oor

gaven m Arnhem, Rotterdam en andere pl&atsen, de koomboer heeft volgen8 dezelfde autontelten der de BntllChe T 1Ij1; hebben kin -koo RlI,S r'gt oeten
DE TR.uisvAAL8CHB OORLOG-De Patchef3troo- SIR T SHEPSTONE ONTHAALD. met toeetemmlOgt der plaatselijke regenog, 10 geen beschermmg noodig, en de steenkooloozen komen" Hilt WM 100 1I1eWIJ Dit een ~oede bOil T N k lA

m" heeft een wet onaardig artikel over de vraag de.elaatate weke~, tableaux vwantl, voorstelllOgen denken er met aan om koom te Z&alJenop den wet ..n. 11)11 Ilen";I)le In d~ dRfl~n det hll o. der do;; e ~ eWlllnr et ( ndeD) werd den 4den J uh
boe de burgen beloond zullen worden voor het- Ontvatrgm en gepubllCUf'r1. op 18 Aug. 1:.1'8 wt het leven en lijden dea Heilands, onder den steeni:ool&TOnd-van Jaar IS het er ook te droog En elscbe ving lIJn IImbt bpkle..dd" 'Il WI~IIch Id r mr 8tl.'l~lllubhek r.rkocht de .to ..t'!nJ Tao
gN'D ZIJ 10 den oorlog hebben wtgevoerd Bwt m1ddag3. ~ van" pa88le-IlpeJen," doch 10 waarh81d ale toe--ook der.ken ZIJ dat het lemand zal mIneren berlnoert Wilt tot'n ten tl)dll DojZ',"n Sir Bartie fio ~ aog8 rer lO en 1'OI'l!.llattbYlI.ny Voor de lIJ
was ('f wet, en of pr land ~enoeg was, dat W&8 de gewoon komedie-stuIt Door zulk een troep om door IDlddel van stoomkracht landenjen te Frer ... ook door Af IkRn'MI yer"'"cbl w.rrl en hoe V:1lI' d n ~"r o~t"'Dgeo dil lOm nn 18,430 gUln]...
vraag. Welligt zou het DIet kwaad ZIJn om bur- LONDEN, 18 AlJG -Gisteren avond werd ter reuende tooneelllJ>e1er8 wordt, 0 a. het laatste besproeijen, want Dll88Chien komen stO<Jmketels noblJ Bl'n oOjZ'~nbhkde unstt-lhnjZ' Uil d:n he~r I ~n e r lem e bllrddra.ers VII, deo &ttbYIIDY_
gef!!we wet o~ Mapoch s landgrondbeZltverlanll8n eere van SU' Theophilus Shepstone een feestmaal Avondmaal, het lijden 10 Gethsemane, enz 10 klaar zonder steenkool of andere brandstof Om- StocJren.tr m t)t LUIt. Guuverneur d r Tran8Vllal : eo stHl _IllIl, U..t 'plO \ oor B)()(J ~ UlnJ6I! o'er 10 b.t
efm erf nabIj un eI~n plek te jl;even 'Nu 18 bet gegeven Er "'aren velo voorname gn.&n te- levende figuren voorgesteld, onder de toeJillcbin- hemmg zal echter volgens hen van veel voordeel w&8 lal die ZIenSWIJze1'0 VTpemdm.t Vind Il I d ~lt Vftnmr I lJh"pit ), Fulweu V) r 6000 flulnJM In
tijd, ' ZlIgt het blad In kwestie ' om te zorgen dat ~nwoordig, waaronder SU' Bartle Freré en SIr gen van het publiek Toen dit 10 Rotterdam EOU DJn, en dat lS et'n troost De vraag 18 maar of N'I~t lang biet'( JO))II8.n II) IIwbt b~lleede ID ft V8
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mr"ylor, en bet 2 lange uulen St. i:llmon
leder lon ........ wIe ook, met hart en Zlel verla.ngtom T -- '-'-ts d gd d het __L ._ I t _1 h bbe I VOor gUJnJ~ IDdllt >IInmr DIlWIl6D--~~. wen 'uwyon plaa 'I'lIl en venoe e eene cOlIlllU88le wt en men m overzcelOCUegroo ...,n u8 uu e n m onmin aaet Regter Kotzé en voor ee Hd~etlnjl 100 1 ]Ii
de Re~t bij eene vol~nd(' gelegenh81d weder Kerkeraad der Herv gemeente Zlch bl) den burge gekristalhzeerde steenkool, alB men wot wst mwe ala ml'o toen In de Tl'lln"aAl had nlllt de rl'gte - ~n tUil man le leUWtll'l!metel IIneed, met
met ZIjne ulp te kw:.nen blr

taao
, opdat leder 0 VERLAN DSCH ~~1 i;LEGRAA FIHENST, meester met verzoek de "verguruung te weIge- steenkool m ontvangst neemt Er lS dikwijls zoo man kreeg hiJ yan Sit Th Sb"JlI!tone Zlln 'lIItsl"jl bet Mnletten VRn I'eo eeueermee deo halven top

Transvaler trotech kan ZlJn ZlC ala ecn waar bur- ren, doch ZEd. ..(ehtb zag geen kwaad m die lets als handels-reClproeltelt ..n Sir Bartie Frere 8JOl'fljre~nacht np ZIJnkla~t-n' v~n een IIJl ~r Tln~er8 RI T-r ....)1 hiJ traehttAl h.t
ger te kunnen n-I:eoen, pn den 'Vool'8JlO('ddes voorstellingen En lOO werd op denzelfden Er III hier veel tabak m den omtrek, zoo Trans- \\ aarom, heet het thRns, 1l1ngen tt-jlen dAt ontAl_jr b oeden t~...en te flll.&Udoor bet jl b IIlk van epln-
la.nda, zocveel m ZlJn venoogt'n 18 te bevorderen K A APK 0 L 0 NIE. Zondag m en.lr.ele kerken het Avoodmaal bediend, vaal8Che alB Bovenlandsche Men heeft bier van niet, eTen al. thRl8, at.ommeo op' lIe.1 e"n,ou-I ~lIltflkn ..n uet Af .... s eden ~lUj{ zo ,llInfl op tItfel tag-

RIlDIUX8lU8nxL.-Vandaar W&8 onlangs een terwijl m een 8()ort van komedielokaal het Avond- Jaar heel wat gedaan aan Transvaalsche daar men dljl omdat er Ileen MDleldll g toe WIlS Heel wat e, re"~t ~u'chtn de Ir I h.t stUKJeIn de gaten
berigt m on. blad, wat later In een bnef verklaard EEN INGEWIKKET.DE ZAAK maI!l door komedianten vertoond werd Naar tot nog too onder den IDdruk verkeerde dat die Hollanders n oeet.n 10 dl" dRjr~ndlln Till 18Vlllliteheo eD ~~~ ; et II8 8I'n I-kkwr b.- .. tJd np
wprd Onjuist te ZlJO onze ben~ver zond ons ~h men verneemt he~ben ook Joden de vertoo~gen soort van tabak noolt bedervm zou Zoo doende dleost verlaten maar dIt W"8 de E!lfl~Jscbe R ~e- - Sci" "~- I~jlt A b'n Stlliz met de woordlIn
later zelf een bnef, waarm de schrijver Zl\; bliJd- SCHAARSCHTE. VAN BRANDS1VF bl~oond, doch zIJn verontwaardigd mt het kregen de Transvalers den naalll van vroeg op te nnjl na.t al, o~dRllkb&nrheld of onV~MI!JI.d tOil tAl no b lOp--n Ru-r, 18 e r W~E~n, d ~ yolstrekth te

t.___ f dat· .....t I te h t'"'''''ATA 19 A E alhi eel hela. I gel Zulk"'- d ..._-- 1..' d di te nIet ~Bt&IInm est mur hUISffuuwen m--II'-DIl{ ap lUWDenga ~e monopo le eeec - .I JlU , UO- I' 18 er v ng- 0 oopen. 1IpD • ...,mIJ met wat en IJ_, en ml--=en meen en ZIJ en naam r..kent II, en het Afl1kan~r rub IPk knn er jrP"n nllll,. 'd ~.., er
bmk Poort gestaakt waa, 8r.hoon hiJ met geloofde stelling ~to<Jnd ID de zaak van Abrahamd en an- Chn.sten heiligst is konden ZIJ met staan Het kunnen behouden al sliepen ZIJ laat Men 18

1

"Kie ~r18Te ID ll.n MIIRr JOfl88e', echo)n 1118weZ'D, en ll'eISJ"f!, le bet wordsn Willen @ndaarom
lat alles regt zou komen tenzIJ men een bnlg ~ deren ti Hillberg Zekore 'Wmter, dle als agent moderne blad, de ProtUta11t, onder redactie der echter hler teleurgesteld Het blijkt dat Trans- StMt8pr lCun!ur met populair, bad IlII" t~gt om In nIet tot prwzucht IJIllIlr t t bUl8 lIjKbeid en oud"r
\leeschbank aanlegde maar waann hiJ tevens voor de Gebroeders Bradfield ageerde, kocl!t een prec;li)l:aoten Jon88en, HOOIJkaaa, Lohr en Maro- vaalsche tabak ook bederven bn, en wel veel ZI] olltslRj!"nOjl lete ondere daD 8SD pe'800nhJke dalllj?heid 0Pll'~Y~d word.n -A B p"odaot H HO&-
vl'rkla.arde de bewenogen dle men voor onjuist plaats van eemge kleurlingen m het Gatl)ergsche W4l1', te Rotterdain, daarentegen vond '1 geen de spoediger dan Bovenlandsche, welke van Jaar hier I j[rJe' e tel:leke. H ,e ml!o'll"mMI 18hd ~n het!r veel me18J<.zIJn hl ..r tegenwuvrdljl .~ HMgt lekore
had Ultgt>maakt-dat men 3sh 6d voor het over- dIstrikt Het IS bewezen dat Hillberg keld en minste reden om <*' ZIch aan te ergeren," en zegt veel VfO('ger kwam dan de Tr&Il8Vaalsche en nu Ct-llteMlniet T"rweten dat bIJ Sif Tb Sh-paton" dln!ctrJce Tftn N!n p.n8lQrlUIt AII~II IWIJg811.
zetten van Pt'n kar met de pont, ('oiOsh voor goederen had ontvangen van Gebroeders lfradfl.eld verder ., u,~ lid algemun maal..t.e1l zt' tde voor- nog gaaf en goed 18, tel'WlJI er zoo hler en daar pn I lenll ~8tDlIr vIJ~ndl,l w~rd IMn bft dru.1i: >n EmriellJk st"Ill pen der J n,.te nDfJet!op, en
(~n W&gt'Jl had afgept'rst -door ~tuigen te ter betaling van het ve.rschuldlJtde •.o><l ..... .!. op de stellingen) f!m ~ lnd,.uk, toorol dte, waarinJ Ial heel W1it Transvaalsche bedorven lS Er 18 hier trakt hem on nom~o WI\I' lJe luk wa~ 1nt biJ Antw••• dt HIer lIJn I" longe dama De _~U
kunneo staven Die bnef IS t<leIl, &00 als wel plaats, maar bij Wetgerl het af te ~-;~ bewe mm ZIch md TAlIIJU.u vn ANT tevrerh" ,t~ldt m den omtre1c nog Bovenlandsche tabak, welke 15 hu,r II Dlet .lIeen een pers)onhJk .Hhf'S mMr ~lJn all~o 111de keDken I< en ander pelldaDt .. In
meer met bncven gebeurt, wet terstond ~plaatst, rende dat Wmter hem de !lOmschuldig wAf Men (},t~ ull' Ul!n HET LAATSTEAVO!mlLUL, Imaanden geleden het Bovenland verliet en nu nog I teHn. een Fo,png ko I liin om een Enjlelachmao dilHem

1
ell
u
nllllm, olZO<l antwoordde eo U'IJJ_ng pe_

t n thans "'at oud; maar van den schrijver ver- heeft bewezen dat de naamteekemngen 'faD lien LeonardJ da VUICI, dat da" ook filet lurde toe- klam en onbedorven III die gereed w.. de RP:;rnnlf ID silt'S op te YIJle Glintk t Wilt mlt lP) dan toch ...g"ilqk, oom'
n IUpn hebbende dat hlJ het voor IlJn goeden Hoofimagistraat op dolru,menten die deo !Verkoop jlliC/u:tig<ffi begroet tn toor de tw~ede maal verlangd Ten Opllgte der Naturellen-kwesties ZIJn er bier l_n, boV4!J1 een Afnkaner te bevoordeeien die de t IJ en n,~ niet eeol mIJdelmaug pbySlCA enoodi d 1.. '- d pl = _t_~\. ..., d--..... " di 11 n_-h '17~_ astronomIeI IH IU n g acht elK ••eJluldlgmgvanonwaar_ VIUl e aata envIUBCllIIJn ....$1 en&~ u.~.. egrooterverlrouwenste enm~ usen~J?- belangen vao liJD ,.Hk 1'oorat<>Dd Jurwenwerd
h Id met te dulden, dcclen WIJ bier den inhOUdldat Wmter num toIand 18, en men ~t De" der spelers kritiserende, ",he Rook, ter reductie der mboorlingen, dan m door eell Afrikater YtrTangen, maar was niet ZIJDII ...... --------=-- ......--.....=--=iiOiiiiiOiiiiiliiiiiiiia

wvde. belegnJke 0Jl~ < &6~ d, • "Ii" ~ In UalwtMne IMan en Kruidrook. onafllankelilkheld t3ll ur rll4.aoll W""1oI1II mea iiirm 1JJJYOJjJ(J6BI.

eeu ultdrukLaog In on8 bl&d ten aaDZIen lijnel'
Brandwet, waar hIJ alles bebalve mAe lngeuo-
men WSS, &ao te balen, en had daarop de vol-
doeDlog dat al de led eD dIe OTer de Wet spra_
ken het volkomen met OOI ge"oelen blekeo
eeus te ZIJD Dat sohokte heta DIet In ZIJl!
overtuIglUg dat ue Wet oet 100 wu als ZIJ be_
hoorde te ZIJn, en kwam ZIJ In Comlte GeDeraal
dan Tlelde biJ Elch alle tegenwerplOgeu te
wedurleggen Va ..r de r.aak IOtl188Chfin Kecn
louter regtspunten maar saken van maat-
&cbappe Ijk belang be'reft, vel beeluen Wil 008
dat aodere leden leer hgt zIJn "oorbeeld Kullen
ToL.,eu en ook biJ hun oor leel blIjven
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KENl\TISGEVING.! PURLI ••KE VE KOOPING
I . . . ~

DE~!tI~(~;;f:I~.:L·~~n~;;e\~:~:~i!E~h~;~::KOSTBA.,iARvAVNA; S'T'GO' B'Dhebben hun Kantoren o\"cl'gebrugt naar hel i •

lIi~HCC Gebouw rall de I .. , •

Standard Bank, Ingang Darlingstraat I ' ,

iss: l Gekocht en Verkocht. ! In den lnsolventen Boede,'I van S. F. DU TOIT I van
Jl; t d 5 . , FABRIKArfTv.nelkeao,>rcvanher-enOrddil'i'i"f,I,;pu:"poo:t~n,HarJ"D,Stale" en IJzeren

,UI o« R d' h I Draadke~tinlreD, GegaluDi.eerde Drudketting,. BliuelD ..lhider., Koperen Raan.koorden Ver-Geldt'n belend 00 e euve· b St I T W ...r h" W' I Ik t I d' d D' t
;J voer are a eli ,ralDways. agena eli .w.ac Inerte en le eu YaDe e soor , eooa I le op e lamaD-Schepenkenniseen aangegaan. ,I ' 'i elden gebruikt wordt;£1(liie de bijllondere KatalogWi), ens., enz.

Wijnboeren, Distillateurs en anderen, die D' E Oadergeteekende, in ~ijne bevoegdheid va'Q Eenig Ouratoe in bovengemeld en DE ~IIDUftTV Ij~G'~"'O '{'llO'" DR 1 lOIIVI1':I.~TG.
Brandewijn, Spiritus, Wijnen of Vruchten te Insolventen Boedel, zal doen verkoepen te " lW n ft ~ lW ~ ~ ~ 411. n lW II

koop hebben, zullen wol doen, alsvcrens hun T', ROE T R 0'"E, EER ,S T E PRIJ S .WlUU' van de hand te zetten, zich te vervoegen ,

bij , l'Bd 'S t b Kaaustadsche r.rentoonstelling van Landbouw,
lfakel:a~:'~~ ~~~~~~:~~:ten. __ Op Dingsdag, den. ell: ep em er a.s., 1 882 en J 883.

Elams Hoestpillen
EE~ uitstekend geneesmiddel voor Hl)('st, De

V «rkoudheid, Influenza, 1'112:., enz.

4

TE IJ URE V.M.,

volgende AANDEELEN in ZEER KOSTBARE PLAATSEN,' alle gelegen lD de
.FDEELING .NAMAQU.&LAND.

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

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

3-Een vijfde JJ ..' " "WITWATER" en ,t KLIPVALLEI."

4-Een vijfde " " JJ " HENDRIKSVALLEL"
5-Een vijfJe " JJ JJ" DE DUINEN."

6-Een tiende " " "r; KLIPKUIL."

Bovengemelde Eigendommen zijn bekend als uitstekende Wei- en ZaaiplaatBen.

TERMEN ZULLEN LIBERAAL ZIJN.
CHAS. M. FRYER,

Eenig Curator.

GETUIGSCHRIFT.

Aan den Heer ELAM, Apotbeker. enz.
Wanrde Heer,-Ik heb meer nut van uwe

Hoestpillen gebad, vornamclijk 's nacht s, dan
van H'llig andere medicijn die ik gebruikt
heb. Ik beschouw ze voortreffelijk te zijn.

ALEXANfJER IRWIN.
10 April 1883.

Prijs Is. Gd. per Doosje. Franco per post
voor 20 postzegels.

ELAM, Dokapotheek,
WaterkantBtraat. Clanwilliam, 8 A:Jgustus .1883.w .A.ARSCHU'VING!!

PAARLSCHE BRAND4SSURANTIE EN TRUSTMAATSCHAPPIJ.
NAAIMIcHINESI PUBLH1KE 1:t~RKOOPING
D!igdi)ks het PliLlic.!:\'(;:I:~""hlLnuengespoeld door: 62 E".tr~- 'Vet:t.'e'Slagtossen

middol van aller l.-i listen, vooral op Jeu grond A "'". ,
dat zij gemaakt zijn naar het : TE'

SIN GE R STE LSE L. KLA.P~fUTS-STATIE.

ONECHTE NAMAAKSELS

leder Machine Singer heet: dit Ilan; In den Insolventen Boedel va.n ALEWIJ~ PETRUS VAN HEERDEN, va.n Tulbagh.dclsuuir]: op den Arm.

HA...\"DELS-

AAN ~OEREN.

F~OSS & CO.....
~ ;'1 BIEDEN :NU TE KOOP AAN
,:;. ;?:l i Rarsome's Ploegen, Enkele,' Dnbbele, Drie- en Viervoor.
~' ~.l Hansomc's 3·12 P!oegen, met Balken en Wielen.
,_, - =::: Itansome's 343 Ploegen. '
~ ~ ~ Howard's Lnkele I>ubbele, Drie- ert Viervoor Ploo15cn.
;:;'~J:; ;:' Amcrikaansche Ploegen, ND8. is, 20, 21, 2~, 23, :!5, 26.
~~ ~ ~ Amerikaansehe Heuvcl Ploegen, 0.00. HL,' A2.
~ "- R. .JL RO:-:iS & Co's verbeteede Dubbele ~\ycerlscho Ploegen, met Hefbeomen
~~3..~ H. M. lWSS & Co's Putouto Wijngalu'd Pa.ardenharken.
~ IJJ. 2 ;; Howar-d's Zig-wg Eggen, voor Ligleu en Zwaren Grond.
§, ~ [ Scharen on toebohooron voor al de bovenstaande.
,.,. ::: '0 'R. M. ROSS & CO'S vertooning van Landbouwgereedschap, Stoommachinerie enz.~ J ~I :is dagelijks open ill hunne- vertoonkamer.
- ::~ R. Jf. lW."S cs- o«, STI(j 'vnSTRAA1, KAAPSTAD.

OP VltIJDAG, 24 AUGUSTUS 1883,

MEUK.

ZAL de Ondl'rgeteekende Puqliek doen Verkoepen 62 EXTRA VETTE SLAOTOSSEN, juist
van Je Binncnlanden aangëkomco, alsook: I EZEL.

J. J. DE VILLIERS,
Provisioneel Curator.

J. S. MARAIS, & oe, Afslagers.
Die er-n lIachine K';:;'pf'n willen dir-non hier zorgvul-

,lig UI' lt' let tr-u, opdat zij niet rnisloi.I worden. c., • _.. '.-'

Kooplieden

KANTOREN : ZEISE~, SIKKELS, Amerikaan8che Raam1:eis!lt', Slijpsteenen voor Zeisen.
22, Groenteplein. G RA V EN, S PITVO RKEN, Schoppen, Pikken, Honweelon en Harken.

KAAPSTAD. 'McDOlJGALL'S SCHAPEN WA:-:iCH, ::;CHAAPSCHAREN, Sorby's en BURGON & BALLS
19 Queenstraat I fabrikaat.'
, . ! HOEFIJZERS VOOR PAARDEN, EZELS en OSSEN, Globe Nagels voor Paarden.

op PORT ELIZABETH. 'VF:NSTERGLAS, Verf, Olie en Borstelwaren.
Liberale Termen 4. Oxfordstraat. •IJZEIU~N LF:DEKANTEN, Hek~erk, voor Graven, IJzeren Pijpen en SlniBdenren.

OOSTLOhDEN i OMHEINING DRA.AD, glad en getand, Omheining Standards, Galva!Jisch Draad Netwerk.
I ,

DURBAN, NAT~L. Hardewaren Pak;huizen, Gravestraat, Kaa.pstad.
Een Doetol- BeDoo-aigd~:-

S. N. PONDER,
"DE"

voorzien.

---~------_---~'--------~--------

J ')E Inwoncrs van h,e't Dist. GROE~KLOOF,:
. bledeu oeno GARA~,a[E aau van £500:

" JAAHS aan eCG~n Docter. genegen zich I

onder hen noer te zetteu. Een vereischte is;

t~Gd~~~~d~~~~a~t~~:n~O;ij~ANlJSCHE en! Trooper va'n' S'truisveder' eo
Voor v,:rdere informatie adressere men zich J ~ ".It,"

MO d<u \\ ~[ .". ., J, J KOTZF..' Burmesters Chambers, Adderleystraat,
~arhng, ( August. 1'183. 17 A_APS1~AD

Nieuwe Kapkarren en Wa- ~~ '.' ,
gens Koopt het geheel~ jaar d?or en geeft de hooO'ste

T EKOOP. iMarktprJlzen.
DE HEER :\r. 1. KING heeft Jen

Ondergeteekl'nden gelast bovell-
gemelde \';(n zijn Ih.'kend IMaaksel
tegen bijzonder Billijke Prijzen te
Verkoopell.

Doe vroegtijdig ~anz,)ek bij:
J. J. HOFMEYR & ZOON.

;) Houtstraat, 17 Aug. 1 tlS:3.

CO~fMERCIEELE

Zee-en Bran~surantiema.a.tschappij.
OltGElllGT 1855.

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

bet:ltald, £115 000.

ZEE- en BRAND~SSURANTIEN van alle soorten dagelijks tegen
loopende prIjzen aangenomen.

PROMPTE EN LIBERALE BETALING'
Kaapstad, Junii 18 :: . A. W. BROOK SMITH, Secretaris'

DAS GAPLAND

- .......,_._- ----~._-

Deutsche Zeitnng nil' ~ud - Afrika.
Druck UDd \'erlsg von Hrnun, :\!icba~li!.\: CO.

CAPSTADT
"Das Capland" hat "ich Jur Aufgahe ge-

macht, die Intcr('f!sen der dontschen Ansiedier
in Siid-Afrika nack Kriiftcn zu vartreten, ei ne
engere Verbindung der reutschen nnter einan-
der herbeiznfi.ihrcn und s,e \"011 allen wichtigen
Vorgaugen im ;\luttedl\lltlc r:nd allen iibrigen
Staaten durcb sorgfáltigc B<'richterstattung
Zu bcnachrichtigen. "ufs;itze au~ dem Ge.
biete der Volk~l'Virlhschnft, ulltC'rhaltende
nnd belehreude 1\1ittheilungen, Romane nnd
EMiihlun:;:en schliessen sioh deu politischer,
Berichten an.

Abonnementspreis : ppr J Monate GBh.
- lj MOllato Il sh. - }ibrlich I rfel, St.
prSnnmerando.
lnserat-Preise: Eill~paltig' por Zoll 2sh 6d

nnd doppelsp.tltig i, sh. - Bt·i s!ehendeu
Anzeigen Rdbatt VOII j, 1,) rt'sp. Lj 'I. be
~, ti resp. 12monallicho.l.l .Anzcigen.

'D.~h ....W"'~"'""'''''t, ,.."..,.,f.;c:- ....... d ;.,.""""

Dé'Westelike Provincie Administratie en Trustmaatschappij (Beperkt.)
l\mdoor: lJ~k-:r(/~-:te -wal.e- r:! Á~V;'1I1~.~~i;~at:(tegell(}IJ(:~~St:GeorgeKerk)

KAAPSTAD. '

oP,IOEBI: 0 T 2. APRIL_~3.-- .. A It I T A A L, £30tf)OO
. , DIRECTEUREN: .'

De Edel('l!e-:r P. lI,~n.\IS, L.W.R.,_Voohitter.en de Wel-Edele Heeren J. C. SMITH, H. P. DU PREEZ;
L.".\., H. \\ IUL\,.:', L.W.\., D. P. KRYNAëW,.P. Mrn1l'! en P. G. LEED.

BA~KIEH :-DE zrw-AFRIKAAKSCRE Il.A.I"K. CrRATOREN:-De Hceren P. G. LUB en H WruLu
T' PROKL"REFU :-De Heer H. P: DU PREEZ. A,UDITEUREN :-De Heeren JOIIN Snvn~

('n D. D, KRYXALW. ,

D(, Dirl'ktie zal door haren Seerl'tari!> Insolvente Boedels Administeren.
Dl' Direkt ..uren k(lmen iederen VRIJDAG, te :2uur n.lIl. bijeen om leeningen te sluiten en zakaf tt' d0t'II.: en
Zij die dit KaRtoor als E:reeutew'Pti; Agenteu of andl'rszius wenschen te benoe~en gelievpn d Di-

rektie ~leel:,t~onder dpn_na.am •.DC'Wl'stf1lijke Provincie Administratie en Trustmaatschappij (Bepe~kt)
Kaapstad, aan te stel en en te benl)('mlln. ~ ,

, 1. J. l.I, BUYBKBB, Beo,......... ., ._ .... -~-....._,..."'"
-,'" - .... "0:- --.... . - -~.--K..~_

~~ J- "..., C'

AUGUSTUS'

;f{R1~i O~\fHEINEN ·T DRAAD, ENZ.oEwtsl!1£19D~!AP
---------- SCRE HA...\"DELSBA..'I'K),J 0 B ~T S'R £l W' .£.~ 6_' Audit .» van de Kaap de Goede

IJzel'· en OrulleÏlliufrsd.".,.d: HoopSpaa!,bank en Stellen bos-
J ~., ••• sche L Istnets Bank (Bepekt)
ENGELAND,

fol'ksIIÏl'e, Filbriek .VUII

SHE}~FIELD,

De Standaards zijn YID Hoek- en T-IJzer volgens een geheel nieuw principe gcmaakt. D. Stl.lldaard
ia puntig aan !Senkant en wordt t_ voet in den grtmd gedreven, ..o"<lat de.elve zeef 'ut etaal. In plaats
dat ~r eeu rond «at in bet IJeer geslageu ia en het IJ ter:lrud d.udoor getrokken wordt, waardoor er n~l
werk en versch'éidene hinden ye,eiechtt worden om deo Standaard regt (lP te houden, " h.t gilt. er d!'Ofge-
.Iagen als een .pleet, looala uit de teelieuiu. blijkt, zoodat de Streng of de Draad eenvoudig behoelt afg~-
wonden te worden tot de lengt., die men op bet. terrein ooodig hed~, waarua deze op ,ijll pint. gelegd en
•• ngl'trokken wordt. Waoneer nu de draad ~oed geApannen is, worJt hij op sijn p!aata getlOoden door een
tleutel oC wig, welke 'lalt wordt ee.lagen. waardoor de Draad niet a lleen volkomen gesil.ooen wordt ge-
bOlld~D, IlIaar ook de Standaard blijft op deze w ij.e vrij en geheel regtop staan en kan niet verscheven
worden door het vee, dat er eich tegsn aanschuurt.

Er zijn aan dit stelsel lIog audére groote voordeelm verbondon. Er i. geen gevaM voor bet hrek~1l der
voetstukken, betlij bij het vervoer, hetzij bij het va8tma.~.u, en all" materialen knnnen in veel kleiner
bestek worden ver'pakt, terwijl de Stalldaards veelltwkw zijn dau de platte IJzer@n Standear II, die veel
grooter Il'ewigt hebben.

De Staudards lIijn li x lt x t, op vier yllrds van elkaar gppla~t8t, en de Draad is de beete Gegafn
niaeerde Kabel IJtórdrll8d, 4 of 5 Illaal gevlochten; de toplijn brtft de dikte un No, 4; de ond.nh
Draden hebben die fan No. 6. De bovengenoemde Omh.iniug is dIJ belltiJ en de doelmatiguiJ dit tot "Of! toe
i. ingevoerd, en daar alles op zijn ei.:en Cabritk gemaakt is, kan elp maker deu Draai en to~behooren Leló:enb"it~tWOoR fags pnj:en ~8 koop aa.nbel·eton. ..

"oor priJtel~, clrkulalh8 eli katllloguHsen doe men uauao-k bij

T. J. SDrEY, Adderleystraat, Kaapstad, en Flemingstraat, Port Elizabeth.
EeDig .t.gent voor JOHN SHAW in Zuid Afrika en iu wiens Maga1.ijn monsters kuneen beEigtÏj,:d wordfn.

D. ISAACS &,CO.

- - -_ -------:----;---
IffiE.~. 1 1 I 2

STA T I 0 N_S_.__ ! ~-
Vertrek van , v.m. I n.m.

Ka..pstad . . " 8'0 3-4ti
, Papenclorp .. ' 8'5 13'50
ZO.ltrivier , , .. ! S'12 3'57
MaitllUld .. I 8'16 I 4'1
DI1J'banwl'g .. 1 S'5{) I 4 '32
K uilsriv .er .. ; 9'0 4'4.'\
Eer:,;erivicr .. I !I'18 \ s-a
Lyredoch .. .. " "1 9'29 '15'14
Vredenburg . . .. "1 9';3, 5'22
Bosmans Hek (haltplaata I 9'45 , .'j·30
Stellenbosch . . .. 9'55 I 5'42
MulderRylei Junction .. ,10'16 1 6'2
Klapmuts, . . ,:10'3:3 ' 6']4
Paarl '. , . . , !10';)6 I 6'37
Ladygn-j'hrug . , ;I 1'6 I 6'47

I, Wellington .. il1'35 ! 7 ':20
IIpnnon .. .' iI2'H;n.m'l j'l3
Piquetbergweg, . '112'11:.1 8'63
Tulbaghweg . ,1'12 i 9'15
Ceresweg " 1'50 I 9'~5
Bn.ederivier 2'18 110.2,5
GO.1diniwi'g 2'47 ilO'SI)

bAa.nLolUst Worcester ,,3'12 111'25
Vert~ek.. do. ..I 3'30 ;11.40

Hexrivier .. " I 4'16 ;12'3Zv.m
Hexrivier Oost .; '4'50: 1'10
Triaugle .. , ,I 6'25 ! 2,45

b Touwsrivier 7'45 I 4.0
Constablo " . 8 '52 5.10EEN BIJZONDER Matjeslontein . ,i10'6 116'25
Buffel~vicr .. 11'10 ;'35G'ROOTI"! 'N V()ORRA \1) 7J Gro(ltfontdn , :12·';Ov.m.19·3O',1 ,, . "j ~ " Rl?edri\;pr (hliltJ>laa.t~) '( J '4:j !1O'2(;

KOLON,IALE M.E·UBELEN b2~~i~:S~~tdiE i:!iTI~m, 'I Vertrek do. . ., ' .H) 4 0... /' . ' RhenoBterkop (haltplaau I B'W 6'llO
Van Supel'le1ll'e Kwaliteit gemaakt in Europeeachen StiJl, cUe Ne~8pOOrt .. . .. .. 9'60 16'14

' , DneZu8ter8(haltpla.at8) .. 11'10 17'34,zij kUDDen Verkoopen tegen &a.DmerkellJk miDdel' dan de pl'lJ. Murrnysb~r~eg (do.) , .12·13n.m. 8'39
van Ingevoerde Artikelen van iDierieul'e kwaliteit. Aankom_"!._y~~n~-_!estweg_l.'IO __ ~.~

Set Kupsche Publiek en Bezoekera worden venocht de Ult. TERUG 1 il

ge'breide TÓ~Dkamel'8 en ~abrlek te komen bezlgUgen, en behoe. •• I v.m. n.m.
ven Diet 'beneead te ZiJDvan met verzoeken om te Koopen te wordeDI Vemi'k Vieklria- Westweg .. 1 4'?O 1'20

luUg gevallen, zullende aan lede~. die het Etablisaement met eeD I ~~~:~u::weg(~d~~Jf'::~:~~ ~:~
besoek 'begunstigt de meest mogelijke attentle bewezen wor4eu. Nelspoort.,..". 8'8 4';3ó
Zij die belan· atelleD in deD voona.ltgál'lD'van KoloDiale IDdustT1e Rhenosterkop (baltplaatll)' 8'5.1 6-22

' ., , - bAankomst Beaufort West ,.1]0'0 6'2{)zallen 'Yoor hun bezoek ten voUe beloond worden. Vertre~ Beaufort West,. 'ilO'15 6'40
LetJesboscb " , , , , 11'35 80()

a tTitkijk (hll.ltpl.aats) ,,!12·25n.m. 8'S,;
b Fraserburgweg . . , " 1'0 9'30

Prins Albertweg , . , ,I 2'30 11'5
a Bloedrivier (haltplaats) .. I 3'Z3 1hS5
b Grootfontein .. " . ,14'30 I'() T.m

Bufflllsrivier , ., 6'0 2'20
MatjetdonteiD .. : 7 '20 3 '40
COIlstable '. ..~8·50 5'')

b Touwsrivier " n.O·l5 6'30
Triangle '. ' . . , 11'20 ;'3li
Hexrivier Oost, . , " 1'2 T.m. 9'5
Hexrivier . , , , . I 1'23 9'28

bA.ankomst Worcester .. ' 2'10 10'105
Vertrek do. .. 2'25 10'30

Goudiniweg 2',~5 10'ó8
Breederivier , . 3 '25 11'26
Ceresweg '. .. 3'53 !loM
Tulbaghweg . . , .• 4 '27 12·33D.m;
Piquetbergwcg. . . ' 4'50 12'rJ6
Hermon .' 5'26 1'30

b WpllingtQn " .. ...: 6'20 2'25
Ladygreybrug . . , " 6'40 '2'4.5
Paarl, . . . .. . . . .• 6'52 1'57
~pmut.~.. '. .. .. i'13 3'18
Miildersvlei Junction .. 7'25 3'31
Rtellenbosch .. .. .. / 7'48 3'52
Bosman'g Rek (baltplaat8) Na 3'57
Vredeuburg .. i 8'3 •. ó
Lynedoeh.. 8'10 .'13
Eersterivier .. 8'2~ 4'26
Kuilarivier .. 8'39 4'46
Durbanwtg .. !l'M .5'()
Maitland ., . ,I 9'16 5-22
Zoutrivier , . . . , . . .: 9'26 6'31

I
Papendorp • '. . . . ,i fI'29 ~.3óE. AAnko~ Kaa.pst&d '. , ,: 9'35 §'40

MALMEABURY8CRE TAKLIJN
-::::-=--=-, -=--==-:::::--:~"7:::::::--:-:":""",,,:,,:-~~,_,__________ HEE.~. ''V.m. Il.m"

GROOTE UITVEAK' OOPING Vertrek Durbanweg ··i B'56 S'O

, :'" '.', '" .'; I' £~baltp~"J!~:~i f,Ë
Aankomst Malmesbury .. 11 '2.'\ I 1'25

TUua. v.m. ! D.1Il.Vertrek van Malme.bnry .. 6'30 2'10
a AbbolJd,ale (haltplaats) ., 6'36 2'16

Kalal5askraal , .. '" 7-8 2-47
Klipheuvel . ,I 7'43 I 3.21
Kraaifontein " . . , " 8'20 I 3.511

A.ank:onlllt DurbanWlJg .. ,,: 8'42. 4.20

Waar letter cl Btaat, houdt de trein afleen op
als er pa.ssagieI'l! zijn die in of nit den trein willen
gaan.

I Waar letter 'b staat, kan men ververachingen, komen.I De Zaturdagsmorgen heentrein blijft o\"er ()!
B~nfort tot Maandag morgen, en de namiddall'

• trem vertoeft te Wor~ t<>t Zon~ nacht. De
Zaturdag 4.50 v.m. terugtrein van \"ktoria We.t
doet '8 Zondags morgens de,stations van Golldinjp
,,;eg !-Ot ~ermon allee,n aan als er ~er8 zijn
die w.t of m willen gaan, en loopt daI;l t'ia Kraai.
Contein naar Kaapstad. De trein vertrekkende mn
Victoria West Zaturdag te 1'20 n.m. blijft ('Jl
~fort OTer tot Zondag avond. De namiddag
tret.en heen en teru~ nemen 3de klaMe pusagii'rs
alleen tu88Chen Wellington en Kaapstad op.

HEBBEN PAS PER ONLANGS

AANGEKO~{ENE VAARTUIGEN ONTVANGEN
EEN UITGEBREID A.SSORTIMENT

,Eerste Klasse Huisraad,
Die zij nu te Koop aanbieden tegen ItriJsen dia een snellen Ver.
koop zulleD waar'borgen, teD einde plaats te maken 'Yoorverdere
Iroote Besendingea di. eerstdaag8 wordeD verwacht •

ZIJ,HE_ijBEN OOK TE K OOP

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

D. ISAACS & :CO.,
88,90 EN 92 LANGEMARKTSTRAAT.

SUIKEH! SUIKER!!
CORNELIS MOLL,

HEEFT JUIST ONTVANGEN
Praohtige Monsters Witte enGeele

MAURITIUS SUIKER.
------------~---._---

TE KOOP TBc;l::W DE LAAGSTE DI A B lt T:I' RIJ' Z
Paarl,25 Junij 188:3.

DE Olldergeteekenae heeft besloten zijn GROOTEN VOORRAAD
NEG 0 '.r I liG 0 EDE REN UIT TE VERKOOPENtegen

ZEER LAGE PRIJZEN. gedurende de Maand A.UGUSTUS.
SLECHTS VOOR KONTANT.

J. J. BURN ARD,
Kerk-straat, Stellenbosch.

ST R.U ISVEDEREN
FREDERICK N. SALAMAJ\f,

ROOPER VAN STRUISVEDEREN
Is gereed de Hoogste ~larktprijzen te geven voor

alle Soorten van Struisvederen.

AdNs :-1. -L. BElBUSAN&

, .

Burmester's Ch a,mber JI...\
ADDERL YSTRAAT. 1\1

A uditeert en },:aakt Boeken en Rele-
ninqen op.

Collecteert Rente en Rekeningen.
Negotieert Leeningen.
Koopt en Verkoopt Aandcelen.
Huis-, Huur en Algemeen Agent.

H. J. ZOER,

IProkureur, Notaris en TransDortbezorgel'
KANTOOR VAJiI Dil

ZUID AFRIKAAN EN VOLKSVRIEND,"
"f!UeNlItraot, No. 11 Knaptl.04.

CALVINIA.
E. B.WATERMEYER~

GOUVERNXM&NT8 LARDMBT~
Adres: Onder bezorging van

Den Beer A, J. VAN REENEN
alvinia.

Westelijke Provincie Spoorweg .

TIJDTAFEL VAN U 14 MEI 1883.

HOOFDLIJN -KA.AP8TAD NAAR VICTORIA.
WEST.
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"ZUID.mIlAAN VIN DII68DA&at !DeD8RS, 1883. 6
eo ook jleen siel ~8norg8r bebben die daar beD om.
liet, lOU meoeer dan met veel b~ter doen om die
heden bIJ hunne huizen op te zoeken?

Tuegegeven dat er op 8'mmlll''' plAataeo een Eu-
jlelecbe dienst jlefl'1Ulgd wordt, ID efe m_tf> genlJ"o
18 die toestand door den leer&&l' 2elllo bet leven ge.
roepen, d'l.r zIJn yoorlield .. vo r bet Engt'll84:h ea
""rschtutg fan de !.Iud der Kerk wier brood hij eel

H et "'118 een ongelukkig besluit, dat b.!ehut Tan
October 18.59, om j,,,,, ..lsch 10 onse k erlren te
preeken , durdoor heelt de moedertaal den 1root.teo
dJOdsteek gakreQ'eo En dat onse Kerk er nl~ bij
Ilttwonnen heeft, ta duidelijk voor elk dre b v dea mor.
ge DS de groote Kerk 10 de Kaapstad beloeltt en geen
vreemdeling ta In den Stllgmannl&llnacben strijd Tan
voor eeu paar Jllar geledeo

HET PARLEMENT. nl'llCbilJende poettrn kjren he
weerd haddeo.

Da. top werd het amendement Wlliker tot echrnp.
pen nn d~n 1II1Ipecteur G,,"e~alll Mllgenomlfn m~t
29 tejlen 16 .temmeo.

VRIJDAG -AVONDZITTING. v_ stem deo de H.H. MIJbu~h, A. B. deVIUiere,
DB BBGBOOTnIG. Raberteoo, W. AylilF. WIlteon, Bprljlg. Froat, Rbodll"

Over bet ~jI18tratie·kantoor bad de he~1 Robert- PeaJ'lOo, de Wet. Y\n Zill. Goold, Wlllker, Orpen,
son een aanmerking, 'It'lllende hij een klerk ecbrllp- Brown, Luttijl'. Te WIter, VIIO der Spul' Upingtl}n,
poln maar de Kol. Secretan. lelde dat op dit kan. Blalne, Lillnjl', M J. Louw, GUlL. Dowhng, Hllman,
toor ontlettend Yeel te doen was, en het wark leer Atheretone, Wood, J. Arlill en Hoekley.

I toenam Het kantoor hiet oTen,en. meer Inkomltell T'9tJt1 de H.H. SAuer, &.i.leo, Maraia. Merri-
dan bet bIldflll!' der ultgueD. lIe beer J'JD. AyhlF man. Inlne, J. I. de Villiere, Goldachmidt, WIlmAlI,
betoozde dit inegeIJ]kI, en '11'_ op de groote "er- dil TOlt, Siehel, &fjlb, Van nensburg, LeoDlrd,

--... Mackay, LewlI en Manaelmeerdering ,an de waarde der "'Ite goederen dit! De
• er !r.regateerd werden. Onul'lUlderd aangenomen Kol. &eretarIS 'Ilide dat de .temminlf tooDde

Toen de poet nn deo Kommandaot Generaal der dAt het OomJtá G~nereal d.o Komm.ndAnt Generaal
knjjl8magt voorlrwam lelde de Kol. SecretaN dAt niet wllde atschafFtln, en d~t hij In o,ereenatemmlnjl'
f<led. Generaal Gordon Iferadeo bad om dit ambl blerml'de bet bij "oepl lOU Inrljtten. De twee mili-
Rf te acbAIF~n, en de RIlgenng hsd, met het oog op latr~ bootd.tukken werden dUI oottrokken aan laet

..._ . k ti trad h b Comité Generaal. De beer Sprill'g noeg waoDeerdien I1UId, een ....lalolgtDg gem .. t. IJ Ier IJ men de IMk dan lIOUbehandelen. Ale de meeete Dil BAS'Il'TO'WRT.
tnl!DllD eendbee~JdiD, % Illlrera andi~e btoIOlUI. leden weg wareo P Ale het bljY~ op de Begroo- lIe amendemeoteo door den Wt!tgeYenden Raad
I(lngeD door eo eer • r 1'oorglIIte , eo voor tioll' yoorkomt, lei de Koloniale ~tarie. In dol B... atowet Il"emaakt kwamea d .. rna Toor. ZIJ
bet oogenblik Illet doenlijk. De beer Fl'OIt noell' ot De b M Lo. Id h .._ k d werden 1000Ger diecu.ie .. n""'oomen.de Inspecteur Generaal 1'oortaan de ware opperb&- eer IC-l.te e op ,t boof ... tu 098r e ,,_
,elhebber der troepen zou dJn, en 'ODd bet Yerkeerd Kllapecbe ScbelpllChutte1'l eeo ;ameodellleDt yoor aOPR8TADlICHB 8POOawaG.
om de magt nn opperbenihebber, betaalm_ter waarbij niet, ZOo al. hij eem IWild., eeD kolonel Het Uuie giDg unoljfeol iD Oomité-Generaal
eo Ine~teur der maglWJlleo in denlelfden pereooo maar tocb een betaalmeeater ge,chrapt w.rd. Oolr OTer het ,oontel Omtrent den Hope.ta4lCheo Spoor-
te ~ereeDlgen. HIJ wllde ~n der KolOIIeie Tau de IIJ!relr biJ teo gaute TIIO een aalllUlnSfDel&ing der Ar- weg. De OommieearlAl yan Openbare Werken ett!lde
Kaapecbe Seberpechattels ala KommAndaot GIlDeraaJ bUerit! met de Scherpsohuttlll'l, en Tan atecbaftipg Toor de wiJlÏjriDf iD hilt rapport Tan bes Rekolen
laten optreden. YIn een IAn tal officieren "oor eeD 100 kleine magt Oomit4 oYer de ... k AAn te nemeo. Met dit te

De beer Uptngton wu er lIiet tegen om den Kom- alII de Kolonie er een bad. De blM'r Froet leide d.t doeo l'lU men apoedlger klaar komen. HIJ er-
maodant l1eneraal al te sch.lF~n, ma., daD mOllI& bet Dlllt glDg lOoIlang meD de Sclier(*.hatteJ'l in twee keDde intuecben dat de nieawe brag die lIleo m••
men Iemand hebbeD die gereed W'I bet hoofd· afdeehngen liet, dikWIjle hooderd mijlen vao~lkander keD wilde geld kosten lOU, en meo er ('aD .part

hjl'gend", om slecbts Uo betaal"'eNter te bebbell. .. Id or b .... 1 H t _LkOlDmando op Ilcb te nemen alII er gan ar dreigde. ... "e "0 lOU moeteo er-en. e .p..... nil
\\ •• de In...._teur Generaal daArtoe de man P Hl) He beer Ir1'Jne Troe" of meo de a$ciereD eo soldaten lelf dllt op den duar de lijD tot Kim~rler TerleDgd
- -r-- ontelaan kon, eD de Kol. "--re-·n·, .Al'de d.t meo de oe t rdWM, meende hiJ, niet eeDmaal oorspronkehJk mili· Oe<:I - - m , wo eD.

laIr Mso bn geugd dat eeD drltlmanachap b@t ootal~eo officieren nrgoedlng "0t'8t geven. De Dil beer Rhodes acbtte het niet onw.arachiJolijk
h..h~r der mihtalfe lakeD lOU hebben WMr de amllndementeo Mackay werdeo TeI'Worpen. dat de Kolonie Ilcn tegen elke ullhreldlnK loa
Inspekteur een nn wu, maar dat geloofde hiJ DUit. De heer Goold deed een Traag jiUI de Kol. Secre- verklareD, maar ,",loofde dat men de hDie tot de
\\.~ 10tU88Cben d. Inspekteur te doen bad begreep tall' eerst later kon beantwoorden Op een v!'alg OranJerhier yo}gen. bet DIeUwe plan m088t leg"eD.

"all den beer Irnne .ntwoorddalie Kof. Secretaria 0 h M J Lo Id k 1- dhl J DIet rejlt d e eer . . aw WI e. ello IIR& .... eie
De Kol Secretarill lelde Diets ta weten TaO een at dil ~ereenlglog der twee atdeeaiDgeo oomogelijk niet biJ relOlutie l.ten Uitmaken, en wAArachu"de

drlemanscbap, eo gaf te keont'n dat dil Inspekteur Wl\II jl'eworden door de stemmlng oter den Inspl!cttlur er t8jCeo om OTer 'erlenging Ila&r Klmberlpy liD'
GenerMl een onder-Secretaria "All Oorlol!' lOU liJn, Goineraal, die de &genog belette om eeD Wet tot dere dan bil de Wet letll voor le atellen.
eo dllt de eente Kolonel der Scberpschutten ala afscbaffing ...an den Kommandaot Generaal In te d18' De Oommwaria vaD Opeobare Werken leide dat
opperbevelhebber lOU moete~ optreden. Wu de Den. De beer IrVlne leide daarop (de beer Upingtoo "I WAt biJ nrlaojl'de W88 d.t meo de nlt'uwe IIDle
lns""ktear Generaal, "Delf de beer Uplojl'ton. ooder wu ree,de wei) dat bet Ooml~ DIet regt geweteo in plaats YIlD de oude nemeo en el aan ,oort.
denr~pperbenlhebber gel!ield P Doder den Kolom.len had waar bet ,oor Itt!mde, maat litt werd door deo werkeo lOU N'.r Klmborley wilde bIJ deo spoor.
Secretan~, wu bet antwoord. De bellr Uploooton KoloDlaleo Sl'Cretan8 ontkend, en éle beer MiJburgli weg laten gaan, maar er koo nalllur!tJk niet aan

" liet 11cb seer Rerk o,er de on ....--hofth- .. eo -n dlln · .... D w d d d '00' II dverklaarde Ilcb daarop er !.egen dat de opp"rbeYeI. """" "".ft 11''''' or eo Ion er Ter ere we ....enng, eD le 'II e
hebber """'n benlen .. n den Ioepektear Generaal bee! Irnne Ult. De heer Spri~ leide dat de nr. lpoorwegbrug kon lIOn~r dat niet gemaakt wordeD.

,,-- een""o" der twee atdeehoaen c"&ernbuttan nie" Ee-· -,- meo te KI·m...·rle wu I d _IOU kuoneo geno dan door tulllCbenkom8t no deD -e' .. " "'" • ••• lUll "" Y oa e .poor..6jf
Kol SecretanIl. De opperbenihebber moeet, ooder zamonhlng met de 8temmlng d18 ha plaat. gebad, gII&II betalen.
de RegenDg, ToUe magt onr bet leger bebbeo, eo en de beer Brown begreep de geht«!e redeneriog nu De heer Inioe vood dat men, met de brug te
b.d bl] dit, wa& wae dan het werk YID deo 11111........ deo Kol. 8ecretal'll nUIt. Het hoofdatuk Scber". maken, teiteliJk IÏch tot ,erle1gUJg der IiDle tot

r-- echlltters alnoo er Intuuchen door. Kl'mberley lIO I' te d h Rbodtear Generaal 1 " .. U Terp 19 0 j maar e eer ~8
Het Comité Y"r.l"~de, en het HIli8 IDllgehJks. lelde dat lelfa met d DI U brug d .Ue Com "an Op. Werken ulde dllt meo Toor bet --ti II e we e nieuwe

oogenbhk "an het KolonIale knJglwezen met al kon, lloie Diet meer lOU kosten dan de oudII. Dat denk.
eo dat een mj handeleDd Kommandent GlIDeraai GISTEREN. beeld bleek rCbter door deo Oommlaaarie vao Opeo-
Als Generaal Olarke bier Diet Toor deugde. EeD PETITIRN IINZ. bare Werken niet gedeeld te wordeD.
MinISter no Oorlog bad men nIet, maar meo Iron PetItuIe waren er, twee door dell beer RobiDeoQ Volgenl den heer Fullel wu de hrug oooelig al
tocb een onder&cretaria bebben, die tegenofer den lDgedlend;Toor, en een door deo beer Wolf tegeo Ilinjl' meo DIet tot nMl' Kimberl~r, lIUIaI' de heer
opperbenihebber ltaan zoo ale In EDlleland de ... lfde dreokverkoop IAn de Naturellen té Kimberley Ue Sprigg dAcht er anden o'er, eo urkllArde dat
beambta tegeoover deo hertog Tan Oambndjfe Er heer Frollt had er eeD w .. r bet ooderwerp DIet TaD meD met de r880lutle a&1I 'e nemen feltehJk nat
1008111. eenlg toellgt onr de mlht81l8 UII.jlaTen 'OL te .. tteo wu, eo de heer WoU een Ytln liedeo .telde dat men de hllie tot Kimberley wilde "er.
jleboaden wordan, en daartoe moest d. lo.pecteur aan den Zeebreker, die het tiaar m~r bllif prettig lengeo.
Generaal dlellen. yooden. BI) de manoen·petltle h.d de be"r RabID- De Oomm. no op. Werkeo lelde dat bet HWI

De beer Uplnllton lelde d.t ala er toeligt op de IOn er ook Dog een nn dames tege. dranherkoóp, reed. lang wilt dat de Spoorweg tot naar Kimberley
mIlItaire oTerbeid moe.t gebonden worden, dit ge· en de b"er Wolf eeD nn I88r Toorlla.me heden "oor. ,erlen,rd m088t worden, w.nt een !tJn met Hopeetad
acweden moeet door een mllitatren S~ret.nl van Van een memgte Naturellen bad de heer RoblDeoO .Ia eindetation leek nergell1l Da&r.
deo KoloDialeo SecretaN, maar niet door eeD Inlpee- er een tegeD drankverkoop, terWijl !Mlndoor den heer De h".r A. de VIIIIere WIl niet tegeo Terlenging
leur Generaal IIUI de greDleD. WAt die Iospecteur FrOllt OTer Hollaodscb werd llljfedielid. Daar Kimberley, mur wtlde gten wlJlIglng der ng-
le I~ctereo lIOUbebben koo bij DIet 1011t!n. De heer RablDIIOO stelde "oor de door bem loge. tlng die Hopeer.d YID Spoorweg-gemeenschap lOU

De Proe. GeDeraal ontkende dat de militaIre dltlode petities n.. r het Oomité Genefllal over de Uitsluiten. Dat Hopeetad eeD Spoorw ..g hebben lIOU,
offiCieren oDder het bevel nn den IDllpectear Generaal Drankwet te Ver'll'1Jlen, wat er doolipng. dat WIl lang jl'eleaeD bepaald. IDj wu tage .. de
louden .taan, eD haalde een repport vlln Geoeraal Doder de aankondlllllijfen wae er een VAn deo beer reeolutie, en .t&lde opbeffinlf Tn het Oomitá "oor.
Gordon IIUI teD beWI)1e dat het plan der &genog Dowhng oYer wyr.billll, eo un den .heer SIchei oyer I le heer Te Water wae Diet leker dat meo Kim.
nn deleD afkolllltig wu. HIJ lag geen ooderecheld Koloniale-lteenko en, en eeD YID dan Kol. Secretan. ~rley ~1I bereikeo, eo achtte Hoptltad eeD goed
of de lIIIiroctiee .... n den Kol. Secretaril door den die weder eeDÏjfe wette~ aal indieneDi. • elndetalloo.
onder do. of dea IDllpecWllr G"oeraal deo opper- De heer S_P.ngg YfOtlR Opga"eD olYer de inner. lie heer Robloeoo herinnerde dat men vali bet b&-
benlbebber toekwamen. Dllt wu geeD antwoord, repn dIe biJ meende d.t terstond konden worden jI'ln af leker wae gewee.t dat men den Hopeetad80beo
b d hU"''' 1) I t G raai "oorgelegd, en dit ging na eeDe leer korte diecUIIIIe Spoorweg naar Kimberley lOU nriengtIn, en wall
bi;:;«:n.:. de mr:~-;;Sec:etau:rc,::r de:neKol er door. "lIOr de reeolutie ala deo atltand Terkortend ...
Secretarie te liJD, maar er WIl eeD aparte Dlilitaire DE BEGROOTING. ))e heer Te Water Iprak teD II'UDIte YIn Ho~tad.
Secretane op de Begroo~ag geplaalllt, eD waarom Voorta maakte de heer Spngg deu Voordtter op. De heer Van ZIJIlaide dat het leer duidehJk Will
daD' Generaal Gordon'a plan wu Ifoed te begrij- merkaaam op eeD onregelmatigheid in bet Oomité dat de beel .. wetlle1'J1ljl in SpoorwegaakeD '->or Kup-
peo, lDUl geb"l anden dan wat de Regenog thaDII G6neraal C)Yer de Btogrootinll' VIla Vrijdag Il. De stad eo Kimberley mOl!et dienen, eo dat de .nderen
wtlde. behandeling TaD boofdaft. 26 Wlq UI~81teld, de alleen het ,oorrtjl't badden TIllI er ,oor ta betalan.

De beer IAlng .telde "oot om de IDlhtaire poete~ Kol Secretans b.d daarop dat boofdetuk en '0 De heer Wolf aprak teo gunlte dllr rellolutie, eD Eene weuwe tak van wJverhéld IS het verzame.
tot later te laten bJi]TeD De beer InlOe beetreed lnlletrokken, en dit, meende hl), wae uiet regelmaulI', Dr Athenton8 lel(de liJD I!'ewigt In delelfde acbaal. len d~r achilll'n van ~Wkn. Een scheikundige
dit denkbeeld, en trad ID een beecbouwlDg Tan bet- dur er o,er 26 reede ... n bIlelult jrenomen eo op zl De heer Wm. Alh1f herlDoerde dat dil Camm. heeft namelijl! eene OOhandelingswiJle ontdekt,
geen Geoeraal CWke ID deo tiJd Ultjl'e"oerd eo loek een amendement a.njl'enomen wu. 1ntrekken kon, YID Op. Werken ID d..r tijd gel"gd had d"t de brug waardoor men met behulp dier tot-nog-too altiJd
J8maakt had. Had meo toen een beambte all deo meende biJ, niet talllCben ID geb-arso londer nrlot bij HO~ltad 'oor deo Spoorweg lOU dienen, en Tood weggeworpen !!Chillen. een alcohol kan verkriJgen
lnepee&ellll Geoeraal gehad, dan lIOUer luik etln geld- nn het Comltá. d.t 00 lIodere deelen der Kolollie regt op Spoor- die ale drank te gebruiken 18.
nnpilling nIet hebbeo pl.. tI gehad. ZiJo betoog De VoorIlIter ... ide dat de Regenog regt had om wegeo baddeD. EeJl dagblad verzekert dat genoemde afval reeda
wekte ecbter IDeer gelacb dan bet IOdruk scheen te pante~ In te tr('kkeD als lij nog Die, iD beband ..lIog Na nOll eenige dlscu.le werd het .mendemeDt door vele voddenrapere vel"Z&Uleld wordt, om ver.
mUen, ea d. heer Uptngton gat bem er raak vao wareo, maar DIet lOO al. dj gedaab hael,oadat de A. de Villien verworpen, en de heer Hockley Troeg volgens gewasecllen, gehakt en m den distilleer-
laop wegeu lekere ongeputbeId die bl] g8legd diecU88le er oyer geopend Wfte De bedeolring Tan of men, de reaolutl" IIIUInemende £00 000 ,o"r een ketel geworpen te worden w&ar de &lcohol overge-
bad, eo laa het l"Ipport Tao Generaal Gordoo ten deo beer Spnjlg WIl dUll JUllt, maar de twee bootd· nieuwe brng lOU moeten be.tllmm:n. Hae 'eel Klm- haald wordt. Men zal dus Weldra doperwten-
be&oog. dat de beer IniDe dieDi raadgeYlngen Ter- 'ItukkoD koudeo nu, daar men reed( ,erder gegaan berl';l ook waard wil, men moeet lich un geeD on. champagne en doperwten-cognao kunnen drinken.
keerd had 1'oorgeeteld. "'u, niet YOOrkOmeD,,6ór al de reat !'If .afgehandeld. bere eo Ultlfaven ten behoe~fl er VIIOwagen. Er lOU Wat zal men nu woor opzoeken om maar drank

De Kol. Secretarill lelde dat bet gebeele belwni' De heer Sprlgg lelde dat dit IIlt~fel lutIg wu w.. rachiJnhJk geld wordelT aange naagd , lei de te kriJgen?
gingsplaD ftD Generaal Gordoo nOjl Diet ten uitvoer omdat bet reed. 100 laat In de dffing 19'." Koo OomIII ..... 0 Op Werken, maar meo Y8rphgtte lich, •
gelegd had kanneD 'Worden, en dat de militaire secre. men de twee hoofdstukken op eeD of a"dere manier met de reeolUlJe IAn te Demen, niet om bet te geno. Ben zeldzaam geval van ;"oeqe bil twee vech-
&aria door GemaJUl Gordon'. toedoeo WIll aauge.teld Diet vroeger In behandllling nemen' A.1a het Hui8 Het beelalt werd daarna aaogenomen eo .. 0 bilt tende koeljen werd dezer dagen te Roswinkel
lAtar lOU men grooter MlUlnlglogen kunoen maken. dit beveelt, antwoordde dil VoorIlUer. HUl. gerapporte-erd. opgemerkt. Ze Vleien op elka!r aan, als afgengte
op een naag YID den heer wog antwoordde biJ De Kol. Secretaria WMl er op dat er ni"t ten&ood LANDz.l.)nur. meren, en 't gevecht emdi~e wet voordat een Oer
dat het plan no Generaal Gordoo WIl dat de In- bedeDklng wae geopperd, eo liJD ~ndelWiJl dUll Twee kleIDe llllldaaakJea kw.men daarr. in Comité &choone dieren dood neêrne\ m een stroom bloed
lIPeCteV GtDelaal naar de K .. pstad loa Iromen, stJllwlJgllnd Wil goedgekeurd. De I heer StJ.jl'&nt GenerIUIl. Het eene betrot I.Dd .. o V'D Staden.. Uit Tele wonden. De dieren waten zoo verwoed,
maar er WIl ~an, nog beel wal Toor hem bn de lelde all Tooflltter vaL' het Oomit4l get'll'1Jfeld te n"ier dat P. ElIsabeth Ter)angde ,oor dJn wa~r- dat men wet naderbij durfde J.:omen om ze te
gr.nleD te doeo. hebben of de Kol. Secretalfa In liJD ragt wae. maar- ~oorraad. Het .ndere ~eo ultlpanpWtl nD den echelden.

N. eeDlP u.nmerlringeo Tan den heer Goold, die niet de yrouw meer-de Gnffier Tan ~et HIlI3 bad DIWD T'? Brandje, In Groot Wloterboek. Over dit Of Zlj dronken waren door het eten van dop-
bet met deo heer Upington eeoll wae, lelde de beer hem mulleld. Ue heer Laing beweerde dat de Jaatate !lelN! eeolge woordeD, W'Dt, lelde men, de erwten echillen, en of dit geval den echeikundige
lAing dat 100 laag de 10lpecteur Generaal IIUI de Voomtter TaO het Comlt4 eeD der ledeD bad lielet plaateeliJke le'den w.ren niet aanwesig ~n altspan. op het denkbeeld gebragt heeft om .. brandy"
'"'NIleD IlJD nrblijf hield lIJD Yerbollding tot den te s~re"'o, ea de heer 8pngl!' seide te IUllea TOOr- plaatIIeD te nrkoopen WIll eeD gewaagde zaak, maar wt die achillen te stooken, wordt met vermeld.
". at Id, "et H . ,_... d __ L h t beide yoontelleD 0 er door. 'feltehJkeo opperbevelhebber niet IUlYer WIl. De e eo a a Uil lnll .... c .. & over e .... aao e " v • • •

heer Rbodlll noeg of de heer Garel. die lnepeetear Comité I'JU geTen. »B BBGJlOOTDfG. Hout-garen. Reeds vroeger hebben WIl meêge-
68neraal_ of worden moest, delelfde Wil dieD hiJ V!JUIUBING YANIUNllULb. A.n de orde wu herYaltiDjl' TIIOhet Oomlt6 our deeld, dat m de nabiJhmd van NordkJomg, m
ID BuutolaDd met Generaal Gordoo IlAod~1 had De tweede Ieling Tan een Wet tot 'WiJdg1Dg .... n de. Begrooting. O,er hoofda&uk 29, de VeldartIllene, Zweden, een fabriek bestond, ,,&ar Uitmuntend
lieD maken. De Kol. Secretarie lelde nn JA, en d.t die op bet Verhuren TIn Mineralen werd "oorg.. lelde de heer Maekay dat hij dit korps met de garen en draad uit hout vervaardigd werd, dat in
de man nog ID deo tiJd YID G"neraal Oordon wu ateld door den Oomm. no Op. Wer.keD, die leide Bcherpechatten Wilde laten IlUIIenIlIDel&en. Dit kon, hoedanighmd en fiJnh81d met het beste &gelache
lIUIjf.treld. De heer Rhodea lelde da' dit een per· dat de Wet op 8teenkolen en dergelijke mioeralen ma&r niet Det Da, .eide de Kol. Secretarie. Hoofd. wedijveren kan. In de Provo Nootdbr. en ,'Hert C.
IOOnliJke aaaJr waa. eo "Ol!!!' of GeDeraal Gard 0 In aag, die lIIeD niet gllmallkelijk koo lIearbeideo ala .t<t,~di8itlllen·h I van 14 JuwJ 1883 VInden WIJ nu lI.et bengt. "In
de aanetelhng ftD eeD man gekend wu die hem Toor de haurkontrakten Toor slecht. 21 jaren luloteo e aaptc e . nfaDtene h.d, 'oigellll deo heer Zweden heeft men een fabnek opgerigt, waar men
een leuaenaar had wtgemaakt. De Kol. Secrellinl werdeo. HIJ wdde kontrakten Toor .ltiJ ,Iooalll l\!.ckay, te veelillitenant.. Daar Iii ecbler ... te draden splilt Uit hout" enz. 18 dit nog een
bleef biJ liJn bewering, eo verklaarde dat het trute- ooder erfpacht, en geloofde dat hiedn meer TOOr- dlell8tkootrakteo haddeD deed hij geeD Toor,tel oyer weuwe fabnelt p
m.nt "an £"700, 10 onrleg met Generaal Gordon, &All deel dan genar lag. ae aaalr, bo~wel hij er bij bleet dAt er yeel te Teel •
den heer gal'C18 WIl toegekeod, en meD bet DIet kon Zollder dllCUllÏe aangeDomen. Ootnité op heden. offiCieren Yoor bet getal manechappeu wareo. De •
yermlDdereo lIOnder eeD o,ereenkolDllt te nrbrekeo. OI!rDKBZOBl.NAAB B8ANDBlt heer Wm. Ayh1f Tood d.t et ta "eel Betaalmel'lIter. ZINCOGlUPHI8CHE INkT.
la dan Geoeraal GordoD, dieD men ,an hier beef' Dil Wet op het geregtelt)k ondenoek lI&ar Breoden In de kri).tlDl8f!'t wareo, en de beer M. J. Louw Wilde De apotheker Krombach te Et~lbruck brsgt op ~

d
hP le tt? d werd yoor de tweede lellng opgebragt door deo Proc. de k"eatle der knJg'magt naar een gekolen Oomité de tentoonstelling te Ettelbruck zun reed, met een ENGELSCH PREEKEN IN ONZE KERKEN:~;~c;:,:.o, et ar lIleD e regereu noag e Generui, die lelde dat men de Wet afgekeurd bad :~r~iJlen, wËt de beglroodting dunan .toDd bem medaille bekroondell zmcogrsph~eJl inkt, ell

De beer Froet be&oogde dat 100 ale de laken, ledert omdat bet onderaoek niet ve~lill'teod Wil, maar dit le &aD. r wu we egelIJk beluiDigd ant. behaalde andennaal. oone onderechel(ling. "Der Aan dmt R~~r Mn "ek zu..d Afnkacm ..

Generaal Gord°ben" TllINt::! ~b_, ....... d. "jli. ....v. 'b!,."j'~1~iW~. ~ .... ; ..-:''':d''; ::"'':: ~:~~:..~::· ..i;'.: ..~:'.::.~:!-.::~,=.:;..:::.g;:h.~?""t,...moe.p"" to h.!!~::~'in:.~,:k:.::';;'.';':',::-d:":!;:':::k~-:;YID den opper n. r er troepen TnJ we OD- P G __ I diad kunDen knlnn..D. De heer F ......t wI'lde m~r ammu. • d h b 00
boadbaar WMo Her glng DIet om hem door eeD rec. ene ..... TeJ'lJJ enug lIOUtoe teo, maar wer . .:hl-, b •.". ~ • • noot, on er et altIlnDlg ac nJ.eo van" k een
IDder beaJDb&e IIUI de grenillo benle" der Regenng door delem beaotwoord dat nil dat Diet had ge- :~::r~r J ec leteo hebbeo. De Iotaoterie ging Te Newmarket in Engeland werd dezer dagen Lidmaat" gepl .. t.t, dan Uil' Ik Dleta te yeel Tere~tI

L D KIS A·e'·-·· L_ d IllUlbe l'I
d
• De Wet RU b.. r DUt millll8n ala meo het de stoeterij van den onianre overleden pnns merkt gIj .an : "dat er onder de nre<hllaoten derte alen toe.omen eoe .... -- .... e. _L I k B d d OTer de Vrl'JWllll'gA- lelde de h-r '11..._~ da- dit Bath k ht VNG f K k ~I d G

__ I t t d h GODdeIlo ... niet Yerp Igtend m.. te. ran en wer en ~... ~ "1'Ufi. yany ver oe. 0011' e 19 paarden werd ed. tlft. er Diet welolge liJn, dIe er geen'e IDg fin eD eoe.... om ren en eer "ftlla h I b h d Id h" b puot lIlet de lt'I'rukYerehoofd"-LLen I'D -arband stond 18 430 be'---1.1 H t be d k aad d I h P II d byoor maar cl. beer Froet merkte op dat dte .. nb&- oe .nger oe gewoner, eo leroYer ee e IJ pt cl •• v-;" k ......... ,gumJes .__,_.... e mem erenpaard w ID lOU en lien • 8 et ~o aD ec rebeel
Telt~ ,an een tijd dac&eekende d.t de G.meraal deo eeo en 'Dder mede d.t met iD dt Kolooie th DIl ie m~o noli' met. OD behaodelen, en wilde de b&- Galopln werd voor 8000 gumjes gekocht door mr. urdweeo." GIJ hadt er nog kunnen biJvoegen, " en
heer Gare .. Dog "olatreb lIIet kende. boorde. In EnJeland waren de mUlte bren deo In handehng er yan UltitelJen. Dit werd aaogenomen. Chaplin, Fulf1U!n werd het eli'E'ildom van mr. allelI .. owendeo wat ID haD vermogen II om dat doel

De heer Goldachmidt ,ond dal al de aanmarkinien "era.llreerde hUilen, eo de oorukeJi w.ren dllll Oo~erwiJI binDen de KolaDIe volgde. De heer Tarlor voor 5000 gumjN, en mr. Dawson kreeg te bereiJreu." Dat ie h6t w.t Tele "Ilaapmutaen"

d d h Garcia k gewoonlijk onbekeod. Oodersoek n.ar brandeD l)owbng wu ~oor uitatel op grood dat da heer voor 1000 guinJes het tweeJa.nge véulen St. St1IlOO. (100 ala lij ~n. noemen) die Dog aao onle moedertaal _ V"lgena bet ScAw GMOerbtJbJ. kllll man killl lt
...... -....... .. • ." M' ." .. ~ w,", lo ~ ..... S..... ft. N,....." .... lo !huw ... ",,, "d,",;~ ... N.....,...... ..... • • • ."ld.ofd "", _, ""OOg .. "ol" Z" ''"Ir"... ..,'n, ... doo,'M ""J8 ODgllbluachte hl
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d: ~nd-:~raGd:den. ~e Schotland lOle8teld, In iD die atrekeD waren bran. TO()flltel bad. De Kol. Secretari. aag hier geen redeo EEN EVBNKNIE VAN" ODIN's PllRD " geld om scbolen te etlcbtell, doch op dleecboleu, met I holle klt'1 te leggen Reed, het '"""'keel br:D'" de

eer mlC .. y ge 00 e 0 OD IfPeo den ,~11Dl'0 er gewooo daD elde-. Voor onecbul· toe, waot .11 .Jaet "00-·-1 Browo er door "';n" lOU Ben t 'IlIil uk -_ ..1.: d blad deel . Id bo d rd •__, l.'lk k k V _.....- ...
denkbeeld "an IIlilitaue organ1l&tie had eo lIeh daar- - •• , h hd·.... ". " e JU wa ee '~Jnen :qteUW8 t OOI eigen ge ge nw, ...ermoo en II] ODle ...... en I Aa .. n toen. oor kleten ui de boTeolraalr
door ",rgiet bad i en hij gaf IlJD eigeo denkbeelden dlgeo bad een oDdersoek geen kwaad 10, waot bet et &oe lt JUl Diet kunnen in werking gehragt mee, dat Odin's beroemd paard ••Bl81pner" met verengellchen onle kioderen ; ,oor die lunderen moet men, om 't wtyallto te nrhiodereD de lralk 10
OTer dIt ooderwe.rp. bragt huo ollfCbuld aan h~t Iicbt.' wordeD. De beer Laing twijfelde ot de Inepectear oMenklauwen afgebeeld wordt elJ van Caesar's preeken dj d.o naderband In het Engelech eo Weten een watJ8 wIkkeltIn. l>e geoet'II'It'lJII doet niet meer

Men Uet het hootdatuk nil den KommanclllDt De beer SICbel lelde dat hij dch bett begnjpeD Dloest ,,?rd~o aaogebouden, en of het jl'oed lOU liJD strijdros legt men, dat het 8 klauwen gehad heelt. 008 te Tertellen dat er, Bcb, IDlk eeoe 8CbrelJende I piJn daD de kll'.pIJn lelf eo wElrkt 'oortre1felIJk. _
Gn.real o"erbliJY8D, eo op *r bet Departe· koo dat de Wet ni"t heel "nendellJk ootnnll.n OlD het elndCIJter booger te maken dan "erled811 JIW, De wetenecnap leerde echter tot heclen, dat er geen beboelte I' IIUI Enjl'8lecbll dieneten. Behoef Ik u I We jl~TeD bet ,ooracbnft lOOal. we 't node lJ

-'de d h' d w.s, waot lil be .... tte nieta nieaw,. Ook na b&- IQ<! alII geecbled wae. De nrtDeerdering waa bet paarden met gespleten hoeven zijllo Ook dit be- Dog te ~jl8D op de Normaal~ool, boe het daar In proef kan welhgt ook hier een --.le Olek...__!_, ... 00"...... .... •..... ~.. boo,,, H' "' .. _ .. d.""" " '"'u''' .."!.., u ....... d. d. K.I, a_ton.. d. _ ....... wmdt _, no.,., st. ... P Ilo ,.._ ~~ _'fil I...",. ._ _

li:r'''':s~= ..£~":'n;;::'~:;''Ii:;:;,:; t.-:: •• , - - " m_ " !"w.: op •• , Ood".";' 'ot ,..,. Lou;. kwam ko" .a..- ~ _ """""'"" d.E..,ltohoL mjto ., .. _." , _ EJ.""."" '~ ", _ lot
daa IJl de ... k "OOflleo op het biJ

yae
ll181 "oor de badeo bij eeD bnnd baddeo plaats lI:e&a4. Hij ver· eeD Oleowe oapecteur Generaal lOU Toorlooplg be.temd paard, dat .. SI81pner ,i en C8esar's Yan .Ue kanteo .temmen tegeo 0Pll'el!'ft&l.lrtin duurde de toekom.t te bebooren In onse eeuw Villi electriti-

.HertooUlIfr. D. heer Wood 'WIlde ook een aaotal Ifeleek het onderlaek nur ecblpbreuk eo moord, llát.gt'er..ld ~orden. striJdroll overtreft, daar het In J:l~ts v8ll hoeven dl~Welenedw.ng &ot ,an daag toe nof 'oort ED telt. Eeu Lwkecb werktwgkundIge Pieper 8"
beambtea, l&Dlem lIlet onr de .£1,200 mktement, eo wilde dat Daar brand daarmeê gelijk gtl!ield. De lendlngecboleo leide de heer Wm. A!li1f, aan elk been 3 klauwen had. Já den vorigen 100 a hel ook bOlte~ de atad." De EngelllCbe avond. Dumd, beelt een klelo electnecb gewe~r Ter'aardjgd
Ichrappen. De heer Walker ging de Regenng se lijf Naar elkeo brand moest onderaoek ged .. n worden, IÓnrreo.er y~r door om DIet ta beaotwoorden. Kon winter verhaalde een EngelflCh spoJitsJn&n, die het dlell8ten IlJD geYIIld met de koetecboolleerbngeo, I dat In militaIre knngen, 0 a. ook In Engeland T::t
oYer de lamIDe nrdadiglng 1'&n dit gedeelte der Be.. onder and ..reo ook daarom dat eell b1"llJd kou ont· daar nlet leta uo rstldaan wordeD I ZOO Jil, WIUI wilde westen m de rotsgel>ergten had doo~, lrind"ren no Afrikaaneche oudere. Die maken de opZleo baarde door de soelheid waarmf'ê het 'gel ,
grooUng, UI _1 •• Toor den IDipeet.eur G"nerul te .tallll door nnulm, eo dit a&1Ibet lic~t mofltt ko- bet antwoord, dan moest t'l!D ni uw reglemeot ont- m een geleerden.kring te Londen, W1Iarin Da.rwin's 200,300 eD 400 a&1Idacbttge en H leer gewen8Cbte .knn worden. Men kan mét dIt geweer, aI. het met :n
aehrappeD. De KoL 8ecretana be;treed deo heer men. ZOO de Regennjl' geeD W1JliRJDIf wilde toe- "'OrpeD en aan het Hall "oorlfelegd worden.-Hi&r- theone werd ~ en verd~, dat hiJ in toehoorden" all, Waaryan ol Ook teo Lidmaat tt !lf!- kieloen Jrpmakkeh]k meê te dragen accumulator 'er.
Wood op grond. "an bet«een hi te K W T 19' IBten dan lOU b'J tegen de tweede ledpg liJD. O1'8r werd een. tiJd lang g~8proken, bewerende de .Amerikol. wilde paaiden met gesplQten hoeven of I wUjlt. Eu DIet alleen in jI'loote plaatten maar ook boliden I', 1f14 schoten doen ID ttVf)6 minuten. De
god .. hOi ....... d•• "'-m~ .. ' d'; ..;.. ... : Do"" ""P" ..... .,. do, N wol d... '". .'" Wm, AyOW .... ,,"" do ••••H._ ...... , klauw," ...... 1sd, ........ hld .. ..u.. Aan I 'P Id.;" pl•• ,.., ~.r. b., Jo. bol.1 "doo '"1- ."no'., oo'm' h '''." k'"",.....".w~,., _,
eD arlleiden dIe ge.elde beer 'II'1lde ecbraPJll!D. JJe iD deo rtogel een ondersoelr beboorde I:nll'.teld te naar eJIICh doorl belanghebbenden werd bijjledragen.1 den jongen man werden door toedben van Prof. Itur.. WOrd"D er O1lnoodige Eog~leche dltlll.ten g~. "'1< " et, hle !p" >dl,l d.rJl~IIJA~ ".pe '" <11 "Á

heer 8J1ft!1_ 1'ro. hoe bet Oommillarlaat Toor de worde., IDllar blertoe koo de Wet geWijzigd worden !Je beer Bro"ll'll Yloeg om wtstel, eo 100 ook de I Huxley de noodige middelen tet beecIDklring houden. All-I gaat nataarhJk onder deo naam door la lieD doen biJ hst bloedIge oorloj!'8IIpei ' "KaaJ*ltt Infanten. belOrgd werd, en de Ko). Seere- al, me haar In Oomllé GeDeraal nagbJg, Het wu heer Hofm~p, die kla8lf'de dat de hegrooting Toor gesteld; hij reisde m het TOngt! vPOl"J&ar weder Tan ht!fde tot EDgelecbe IleleD. of een predikant .
tana rat hieromtrent inlichtiogen, len e1fdkta dat eeD Terkeerd 0111 l@tI te Yetordeuo waardoor het OoderWlJl op een leer lutige Wijle aan h"t HUIII naar Amerika, huurde in Denver )ier mannen met IlJD Hollaodeche preeken al IIfbrebbelt dat lrolDt er I cETEWA YO _ Een laat ontvangen tele
der 1ieuabceD die hier mfê te doe. bad.poedig~. onder_k teretoDd na dt!n brencl moeet plaat. WIl Tool'Ifel8jld, Iln dllC er "nj wat mloder onder· vaste hand en trok met hen naar de Mogayone- Diet op aan, ala ellne kl~lOe kUllk YID Teraogelechte meldt, 0 Il, dat der Natalsche B.ej!'enng o~
miÁ 1011hODeD wordeo. lie heer Robert!lOD beno- hebbeo. IltaDd IIIUIindUltrie-dan aan gewooe N.tllrelleD·ecbo- i berqn in Nieuw-Menco. Eerst m Deeémber Afrikanen, IIngeYuld met scbooiliinderen, mur berigt wa8 dat Ct,tewayo :nch levend m het
nerde dat de heer Garcia 'erled.a JUf .£100 meer I De heer Fuller .prek in deoleUdea ~eeet, er op lep gegeYo!O w.rd.-De Kol. Secretaril wu trgen waren ZlJ .zoo gelukkig, eene kudde :wilde paarden op een preek In de" bellJll'e" taal jl'etrakteerd kun. gereserveerd grondgebled bevond. Een dito
al, Betlalmeee&ar Gaeraal bekom eo had, eo W&Atom wIJlende dat nu!mllnd glIame een nrkl.rlrg ID de uitaul, en de heer \Vood wilde alle "erhoogilljt'8n aan te trett¥m. en er twee v8ll met laei!io. te vangen. I nen word ..n, loodoende lacht meneer ook meteen Koketad meldt dat 0 Bnen be8chuldigd van
dan Lh&IIa eeo mllwe ftfhoogJDg P De heer ~aeklly ... k lIOude IDdlolllen, maar In elk gnal feri oDdefloek laten ecbreppen. Na nog eenige woordeDwiaaeling Een er van stierf; het andere rw&Ul behouden aan IlJne gele..rdlletd. diefstal van geweren, eerst ont..ugen maar "J'
wilde de hoIpitaal...rgaeoteo afschajfen, ala niet ge- te lateo l1lIIt.eJlen lOU duur 1P

tk
omen, yooral biJ onr de ,ruil ot men bes hoofdatuk al daD niel den spoorweg aan en zou binnen l!e!Uge weken de I lodlen.r een paar Engelache g88lnDen op liJn liJk daarna weer m hechtenis gtlllO~ 'wer'"

tebik$ ,OQI Jau.,.u. De Jaeer .lnIDe yerdedifrde hl"Indeo no Ka.f£erhatten eDI. 1Il~ Iatea bhJYen, waarbij cle Kol. 8tcretarie aan- lWUUlen der wetenechap verwollder4 doen OpZlell. dorp lijn, die werkeliJk ren HQllaadIeA "8lItaan vond ~Iltels In ZIJn be~t.

TIe heer W nit wilde niet dIl Magi.tratefl het ooder-
I >ek laUn hlluden.

De he~r VIntcent aprnk III den am Hn den beer
Fuller, IlIRllr C'eloofdt! dat mell het gedwongen ond.r.
lo~k tot 8tadljlemeeDteQ lIOa beperkeo j ietl wal hij
den heer Wm. AylilFgeeo bijyaI YQnd.

De Proc. Gene,a41 .eide dat de dilCllllie bem. niet
yao ollrdeel b.d doen Yerenderen, en w_ er op dat
de Wet wel df'lfehJk iete Dleaws beutte, Dl. dat eeD
ondersoek m088t wor<len IOgeeteld ook lIOoder dat
men een bepaald persoon aI. ,erdacbt had aange-
weleD. Het onderlebeld wat de heer ViOr.ceDt
Wilde achtte hij Dlel geregtv .. rdigd, ea nrder
betoogde biJ dat ondeuoek in elk genl Yan bl"lnd
I~er duur en teT ..ns oanoodig luU Iljo. Voorts
weellprllli: hij de bewenng nn den heer WoU, en
lelde dat. hij ellie bepllhng der Wtlt 10 Oomit4 lIOU
verdedIgen.

Na eenige opmerklngeo TIn den heer M. J. Louw
glDi!' de tweede 1611011' er door.

• ..... dat de onderwijlers . door d8 bepAlingen in IHet vreemdsoortige paard is klem als een Shet-
hat 111811we}Mr op TerhOOgJrrgen "Jl hadden, werd lland-pony of een Mexikaansche bUlTO, mUl8gnJs
wtateJ aangeMmen. en heeft kleme ooren. Blijkt een en ander met hot

Ook de seh ,I~n buiten de Koloni" werden IlUge- verhaal overeen te stemmen. dan verval.t ook de
.teld. geleerde stelling. dat het paard vóór Columbus Diet

H"t POIItweaen kwam duroa ter 'p"",k, en na een op het Amerikaansche vasteland inheemsch zou
pMr Tragen 0"8r bljllOndt!rbe~eo kWllm de heer geweest ZlJn, en tevens zou er de hooge ouderdom
Brown met Idagten over venpJlhng TOor den dag, Uit blijken van de aan den Rio Mancos ID Nieuw-
b. v. w.t de nldkornet8pOlten betrot Waartoe Menco ontdekte hieroglyphen waaronder ook de
dienden de ...ele poeten '.n die lIOort in St.'cken. afbeelding van een paard voo;komt en welke men
atroom P Waa~!A'e drie kAntoreD in een datrlct daarom Voor van zoor moderne tijdrekening hield.
waar .Iechtll YlJf "s..leerde KafF.rs" wooDden P Het
w.. Yenwm om n.. r IDlke aakeo Ol.t te kijken.
Hlero"er werd nog meer geaprokeo, &otdat het
hootdatu1c er doorgJIIg.

Eindehjk bad men het Tenoer d~r poet. Hierom.
treot lelde de heer Laing dat lIlen op beel wat plek.
keD w.ar tbaD' teJegraaljfellleell8Cllap WIl de poet
twee- in plaats .... 0 driemAAl 'I weeb ko; I8Dden
eo daar welligt £12,000 beluinljfen. Hit kon altban~
op het oogenbbk niet geechieden, lei de Kol. se-
cretarie. )e heer Browo 'II'11dehet JIOIIher"oer met
de 18Dl1enlijke !lOm nn £40 Termindereo. MI.lnkt,
eo hootdliuk AAogeDomeo. .d1Jft tkn .R6daJct",r.

De begrnoting yan den Tb88llurier GIlDeraai kwam
daarn.. Het departement ISU jring er door, en nog
eeD paar boofd.takken, mll&r op dat OTer benuodllfd-
hedeD ,oor bet inkomen, n08jr de beer Sprigg wat
II bultengewooe beambteo biJ h ..t iokomlln" w.rea.
ZIJ hielpeo, wu bet .ntwoord, de Ome le Oom-
mlUllriaeeo al. hun atdeelillgeo te groot w.ren,
eo het w.reo meeat lieden die ook .Ia Baltenp.
'Wone Vrederegtera werkl8llm waren. ZIJ ID088ten
borgtogt renn. ZIJ WIlreD, lelde de heer Spr~,
ondllr geenerlel Wel aange.teld, en dit glnjf niet
but. De beer Walker wilde Weten W&llr de be.
ambten aaogeateld wIleD, mallr dat kon de Scbat-
m88lter-G80eraal niet 100 maar lI00 Yertellen. Neg
meer ,regen werdeo OYer de beAmbten in kweaue
ge.teld, eo ook nu kwam de Kol SecrlrtarlS lijn
ambtgeooot tA bulp, die lotuucben ook selfa Inheb-
tlDgeo Mal. Ook de ProcureQ,·G1!nereal zette lIOm.
mige puotan alteeo, eu sllAgdll IIr III d., uIIgers
tenedt!n te lltellen

BIJ een later boofdll ak 1Da&kte de heer !rVIoe
IInmerkioll' op lekere 8001 die men un dol borgen
no W 'an der Hiet, C.O lIlerk in Namaqll8land,heb
beo mOeit maar nl"t kUJl!en koo De borgt.'llt, lelde:
de Scb.t0l88llter.Generaal, was Diet Toor lilies g..
geTen wat de klerk op nracbllleode ID8Dle.en nr
dUIsterd blld, mur thAnll had meo een beter lteleer
Yan borg.telling.

IJe IICCIJubeambten lelde de heer SprJgjl', waren
ta1nJker dan noelfer. DIIt k"am door de Oleuwe
Wet, wu bet antwoord. ZIJ louden ecbter ook voor
deo bier-tlCClJDI dleoell.

Bil den Inh"_ op leeniugen bleek het d.t tiJ-
deliJke leeDlogtIn nog dikwl11. geel aten worden om-
dat meo dan bet geld goedkoop~", eo DIet ala meo
het ooodJg h.d, kreeg.

Orel den toratand ""0 het amortlsatie.tandll g ..
n.egd, antwoordde de Scbatme8llter.Geoer .. l dat
men er ic zekere Itullken lete oYer Vloden kon.
Men Ylel bem rllet langer lutig.

Wat de lovoerregten betrof, lelde dol Sebatmeee.
ter-Gftnerul dllt biJ thall1l ID den regel nkaturen
bierbij niet Termelde, maar men moeit, d .. r bet
bedrll,lr weder kon vermeerdereo, de poeten op de
BegrootIDg laten. De douane In de buurt TaO
Kimberier Iron Diet opgeheyea, maar weld 100
goedkoop ~og"liJk brstuDrd. NelImaplUI loa wel-
lIgt een aodere noodlg maken. De beer Spngg
waa er ,oor om Iemand die tegen smokkelen we ....
keD moe8t goed te beloldigen, maar da beer Wolf
,and deo Irao duur en Dutteloo., waDt biJ iode
weinig geld. Hij ta er ook niet om geld te iDnen
maar om tegen smokkelhandel te waken, en daar II
hij In ge.lAARd, letde de Scb.tmlllster.GenerMI.

ToeD d. ~88IIter klaar WRII kw.m de pro-
curenr-Oeneraal. De heer Maokay wilde 4J400
Toor d~o parlementaireo we'teiuDuer scbrapJI8o,
waot die beambta wu YIn geeD nat, 100 alII hl) uit
nrechillende voorbeeldeD betoogde. De klok Tan
ItI8880 mllakle bier een eind lAD.

WETGEVENDE VER GAD E RIN G.

CORltESPONDENTIK
lWIl STELLEN ONS NIET VERA.l>iTWOORDELUK VOOB
DE GETOKT KN8 ONZER COBRE8PONDE.NTEN

UOEZOlfDKN 8TUXXB:N KUl!rNXN NaT TERUG OE.
JUSOBT WORDKN.-Rxn.]

DE SYNODE EN DE HOLLANDSCHE TAAL.

HOLLAND'CUGEZrB~

K !\AP..,CHE WIJ:\"£N
A an dt"ll.Redakt~ur vatl de "ZUId .~!, aa,,"

~IJuhe~r,-G-dureDde d- lu.state J eo werd er
""el flail de band ;rejle"oIu ter 'erb&~nng onler
Kaapecbe wIJnen, wegeol de lage pnJlen, gfdr1lkt.
hela der markt en om hem ook voor uitvoer geachikt
te IDaken Om dit doel te bereiken II In de eera&t
pi ..... de WIJDbouwersrereenlglng tot staDd ge&r.gt;
en daart-1e 18 dan ook 88n d.kuMlge Uit Europa
ontboden, Wlenl toel8Jr het daD meeetal weuo 10Ude
OOie WIjnen onalcohohecb te bereideo, ten etod. d,
hooge dlloty te voorkomen en ook hem Toor de Euro.
péecbe m.rkteD geecbikt te maken eo mei .nele"
'It'lJnen te doeo wedIJ'ereo. Dit plan WIl uitmuntrllid'
doch, daar bet Diet te ontkenneo III dat onle 'II'1Ja;':
niet op d~DQlfden 'oet kaDnen geprepareerd of be-
bandeld worden ala de EuropállCbe, wegeDI de lUike...
gehalte un me8llt alle ooze WIJnen, heeft de YOOr-
noemde YereemglDg niet haar doel bereikt, otechoon
In dele de ht>ltlerder wat te bilImeren IS, daar hIj
WRt eerder mst de jl'eaardbeld onser wlJnt!n mOlllll&
ksnDls jlernaakt bebbeo 001"r oDle Kaapecbe
wIJOkOOPflT8VlDdt !Den tV.. l dtljl'ehJkl' maon ..o dIt! dOo..r
lanjle ond~rVln Hujl' In d"o b.od~1 btl.1 tVlIt kenOI'
h~bben 0piledft8n h)tI om m~t 'nle WIJlIl'O om te
!rUn eli welke loorten ong ..prepartlerd kUJ.ln~o "or-
den ,eraehaept

Ten tweede hjl't de schuld VIIn den .lecbten Raat
oOler Wijnen biJ deo Wijnboer .ell, dl@ maar al te
.eer (In de meeete jl'8Vallsn) te on,erachillIg met
bet maken fRn deo wIJn 18. Eeolge puoten worden
bier ungemerkt Vooreerst onrijpe drWYen, bet
niet 1I0rteren er vaD, jl'llten, ontlJd1jl' oyeretekeD,
TUlle kelden, die daD ook tergehJkeruJd dienen om
al w.t eeD boerdenJ opleY8rt te bergen. Zelfs
vmdt men er al te dlk'll'1Jla gepekeld yleeech, aker.
baliel, enl, die allen nlilaurhJk een &eer Terdarf ..
IiJkeo Invloed op den wIJn OltoefeD8n. V80ral
wordt ook Olet genoeg gelet op deo grond waatop
men IIJO wijnstok aankweekt, het'Welk een 'fOOr-
naam leta II ZOOop 'oornoemde aaomerking&D acht
gegeTen wordt, aal de 'It'lJnboer oDdenlDden clat
biJ liJn WIJD dMrdoor unmerkehJk verbetert eo
oOIe Kaapsche wIJneo ID vele gevallen dan niet bIj
de Europescbe behoeyeD acb teren te lltaao en ou.e
altvoer zal dan dadebJk vermeerderen Maar he.
11IlU!' tot oog toe beerecht er biJ den 'II'1lnboer ook
nog eeoe onverschllhll'beld Moelie WilleD II]
niet nemen "want bet betaalt tocb Diet" Baar-
man die liJD wIJn aan den stoller verkoopt krijgt
even 100 'eel ala Ik dIe moeite doe, Ik 8'1 ook
masr n.. r den etoker N u II bet de Vfll&i", welk,
moeite beeft hiJ gedaan? MI8ICblen slecht. de drui.
veil jl'ezlft en dat I' ook al

Waren er IDJnder ltoken]eo, TOO"",.r daD lIOU de
Wijnboer Terpligt welen liJD WIJD beter te makeD eD
voorIlI op reeda voornoemde aaomerklDgen acht te
elaan Circa dertig ]Alen illleden waren er
.Iechts een of twee stoken Jen ID de WeltebJlre
ProvIDeis en DU lIJn er dOIIJoen. O"k werd h.
toen 88n schande gerekend aJ. een wijnboer lIJn
produkt nMr den etoker bragt en WRI onae 'It'ltll
toft bepaald beter Er wordt tbanl wel degelijk
ooderecbeid In PrIJs gemaakt door eommIg' WIJD-
koope!'!, maar boe gaat bet. Buurman legt : II Oom
JaD heeft lIJD WIJn aan U verkocbt Toor 1l1liponden,
per legger, eo jl'lJ oftereert ml] die eTen 100 Teel
moeite ged .. n heb Ilecbt Tljf poDdeD." Weinig te
weteD dat IIJoe moeite IleclJta bestoDd In het aittaa
IIJnpr drDIyeO, terwijl Dam Jan al aet l'oorachre ......
heeft opgeYolgd Daarvoor Wil hiJ dan gelijk op
8JW'leo , dat betaalt Diet. O"k IS het eeD te alom-
b..keode I8&k dMt e~e wIJDboer (met weIDtge UIt-
IOndennjlell) Z~it· ml JO wIJn 18 dij beate. Waarom P
Omdat biJ alechlS met 'IJO e1jl'en WIJO dagehJb te
daen bel'ft , en dan II -hIJ nog al 100 ,erwaand eD
zegt "V neDd I GIJ hebt jreen kenDIS ~aD WIJn."
PllUlts lOO Iemllnd III een wlJnpakbula (leg "oor
eeD ]aar) en biJ aal een jraoscb aDder hed Je lIDgeD,
wRoneer ItIJ met 100 ,eie differente proetjea .. 1 te
doen hebben.

In de IAAtate jaren schijnt er dRn toch weder eena
kielDe herleving &Icb te vertoon en, door dat kIelDe
~ef8cbeplDgen plutt Vinden nMr Holland, Duitlch.
land en ook EOjl'elAnd, waar onle wijnen (natnu ....

Ann tk7J 1Udakteur. lIJk yao de bette soort) nog al In .. n1'l'aag lIJD, wat
allenge ecblJnt toe te nemen Put dill op, 'It'lJnboeren,

MIJuheer,-De H. S legt· (I Cor Xl 6) "Maar om een gOtld artikel te mil ken en IIJ lult belOODd
mdleo het IeelIJk ta ...oor eene vronw gescboren te "ordeo Maar wat beglot Ilch nu al weder te
11]0, ot bet haar afgeaneden te bebben". .. en vertooDen ~ Z'Jo al8 weleer, In Yroeger Jareo,
ven 16: "Maar 100 eeoe TroUW lang baar draagt, ook wel het genl wu, pereonen, die hoeg ..
dat bet h.. r eene eer iS , omdat het I.nge h.. r voor "a.md jl'88n kenliiS 'an wIJn bebben, 'II'llleo ook
eeD dekeel haar ta gejreven " jr8an vel'llCbep~n Men gaat n.. r d"o eeD of I\odereo

Iodlen gIl nil eene docbter vaD de school na lanl( I WIJnboer, koopt bll18 o'er kop zoo of lOO veel leggen
afwesen thuta kriJgt, en het eente Wilt jllJ lIet en u I (als 't maar WIJO II), betaalt nog al eso 'lOeden prIJ',
bedroeft ta, dat III haar pracbtlg haIIr stomp afge- en de .erkooper, b'ijde om de gemIlakt.! bargmn, legt I
Ineden lieeft, en UfDeemt dllt bare ooderwljler_D 1'1 dat 18 reg' vriend, waArom sal de 'II'1Jnkooper alle.
baar dnnn ,oorgegaan liJn, lult JrIJ daD DIet ID liJ a zak steken P Scbeept miJn 'It'lJo 100 ala hiJ a,
twijfelea of de Bijbel wel op die scbool eeoe plaat. I eo Diet dat gebrouw 100 al. de wIJnkoopen Tenche_
heeft 1 p!'n Dat II wBt ID Earopagewlld 111, IwnreD 'II'1JD."

Indien jl'lJ nrder onder bet gehoor lit Tan een De kooper eD de ,erkooper weten eTeDIDIO nn
leeraar die 10 de .1Ierernsogate taal tegen de geliJk. ~erecbepen van WIJD en deeaelf. behandehng all de
Tormigheid "D de wereld waaracbawt, eli ZI]ne mao 10 de JDIlan De wIJn wordt Tencheept, Dog al
docbten lItteo met IlIlke stompkoppeo Tlak yoor u, In DIeuwe vaten, onbereid, eo 100 wordt hij de
aal de m.o u daD stlcbten P wereld Iap:plonden, om aao d. andere IIJde no deD

Het I' de mode, lallemaod leggec. Maar de oceaaD ecblpbreak te lijdeo, tot verdriet Tan deo
P.nJ8cb. hcbtekool]en hebbeo ook andere model, om I verscbeper, eD natnurhJk wordt de naam ,an .DleD
de .. nda,cbt te trekken, eD moet de Chrlsteo die dali Kaapecben wIJn daardoor bedorven. Laat miJ, om
ook navolgen P 0, ooze arllle kIDderen, waar moet I dit te yoorkome!!, Itlta .. n de baod geTen MeD ~er-
het heeD P WIJ nrtrouweo le aan beroemde op- loeke bet Pllrlpment een Acte te pauereD teo elDd.
'OedlDgllostituten toe en IÓÓ komen 18 terug te verhinderen dat KlI8facbsn WIJO wordt Wtge"'oerd

P.Ul!al'AMJLlA8 voor eo aleer bl] door ..en bekwllmeo wljnproenr of
keurder ala goed ter verecb@plng aal wordeD 'er.
klaard. Pit I~I dao ook ,srblod~ren dat Jan en
allemlUl aan bet wlJoverscbepeo gaan, om daardoor
weder onlen bllodel den bodem 10 te liaan, '00 al,
Troejl'er, wnnt Wijnen IIJO aan leer vele "eraadena.
Ilen bloot,lreateld, en dllt!iao &en deekuQdIge alleeD
be8peureo door Iaojle onderYInding, "aora! wanDeer
WIJDen n0..c !reen twee Jaren oad liJn

Verecboo01ng' vragende ,oor Inbreuk op UWe
kolommen,

MUI'HlIltB,- Van alle kaoten wordt reede de vraag
gehoord: " Wat aal de a&1I.taaode Synode doen ter
beyordenng van onle moedertAAl'" Het IS ook nlet
te Yerwooderen, want In de dne )&rIIDdie er ledert
de ,orige Iltting T.rloopen IIJO, heeft de be,olklng
het lOO berhllalde malen en lOO dwdeliJk Dltgeepro.
keD, dat aJ Mat' taalll14lt VJiJpn). !lt!IJe1I, dst de Treag
ala YIn lel ve opkomt: hoe aal de Broode lleh in deu
gedl'8Jl'eD' ShlbhJTen' Wat bet boogste kerke.
liJke hgchaam lO ZUid Af Ika k4m doen, '11'11Ik Diet
eenl ,rallen. Voor het HollandICIJ allel, .ls IlJ mallr
wil. WIJ Iu..U.D lien.

LIDMAAT

MATRIC. VERPLIGTEND VOOR ADMISSIE
A an tkn Redakteur va,. ik "Zu,d Afnkaan "

MIJnbeer,-lo uwe ultilave van Il Dvnderdag ve ....
BObijnt een langeD bn~f jl'ete~kend C Ik beb dien
bnet met 1II1IteOlmlDg tot bet einde toe Ileleaen, en
boop YID barte dat bet bellClJrtJ'lngsJ)DDt wMrtegeo
C het b ... ft mag nrongolhlkken ZEd beeft yol.
komen gehJk dat meer daD eeD 181 afgellChrtkt wor-
deD door deze bep.hog, om Ilch .. n de EvaDjlehe-
bedieDIng te wIJden.

I~ het der Kerk om het E!lgelech tt! doeD, maak
daD Matric. "oor Adm1ll1e YerplljfteDd docb zoo
niet laat dan ala 't u belieft de w&reld niet dis per de
Kerk iD, WIJ hebbeo er reeda genoeg YIn

•••
DE EDELE IHEER BOTHA EN DE CIVIELE

DIENST

16 Aaglllltll8, 1883
.Aan den lle®kkur.

MiJobeer,-Het bhJkt dat bet GouverDement Tao
Toornemen II om een Akte,den ciVleIen dtenet regelen-
de, gedurende de tegeowoordlge Imlng In te dieoen.
Het rapport Tan de OommWle onr deo CIVIele
DieDIt be'at leer nuttIge wenken, eo het Idee VIn den
edelen heer Botha In de disellS8l'.! omtrent Buul-
niglOg, door deo Edeleo beer Bowker In den W~t.
rnanden Raad geopperd, dat de zaak gedurende bet
recee beboorlijk ourwogeo worde, 18 ernatlge
oVflrwegmg wa&rdlg Wanneer dat geechled dlln
lIOUhet GuuYefDement In 8taat liJD In de a&1Istaande
IlttlDg de ,ooretelleo omtrent deo Cl nele dlenlt
daldehjk .. n bet p!lrlement voor te leggen, hetgeen
.tellJg Diet het genl liJD kan, wanneer de maat.
regel In eeD bIjna ten einde gaande lIttlog wordt
"oorgedragen.

R.
"THE OHRISTIAN HERALD"

Aan dm lUdakteur.
MI~nheer,-lo "De CIJn.tm, n nn heden (17

Aug ) wordt TM CIJnman Herald een In Engeland
TeracblJDeod GtlllUlltreerd Weekblad, leer aaob&-
"olen,

Ik 1110et erkenneo dat er heel wat wéten8waardllrl
iD 'oorkomt , maar ala er YIUI Zald Afri~ tIJ.
Boer. geeprokn wordt, dan vlDdt men de bekende
Exeter H.ll- partij, in al hur gellren en kleareD ID
datleUde blad terag Zoo herinner ik mil nog tiJden.
en kort na deo Tran.avaalechen VnlbsldllknJ!!' hoe
batebJk dieselfde CIJlUtlnn Herald wu, ook ooder
bet boofd M'NIOnnry tmerdot61 wu er genoeg om
elk Afr~kaner te walgen Ik beb dllll jl'eene niJ'
moedigheid om de AAobevehng Tan den IIChriJyer In
de (,,"ltm zoo maar lI00 te oodencbnJ,en Zoudeu
een paar van onle predlkaRten den Eerw Baxter
(den Edltear VIIO The CA,uban H"ald) kunnen
bewegeo om lulke batehJkbedeo ttgeo the Boer.
Diet meer op te oemen, dan leg Ik toe maar, be-
"eel het blad o,eral .. n.

Z U li R E N ZO E T.--(G~-lnge:ondmt )

LEZER

LEELIJK IS NIET MOOI OF ANTI-BIJBELSCH

Noem Ik mI],
bWAND 'AN O!fDItBTDrDDIG UI DQ

WUNaolol'lDlIL.

-- :BI
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