
DEEL 53·

ELLENBOSCH.u
KC }llJ(KLIJKE UITGEBREIDE VERKOOPING

YA5 ICOSTBA&I

DE HEER G. C. HAUPTFLIESOH,
een Groote Bezendiug 'Koetb&re Ne-

goti~O( leren nit Enrol''} voor Publieke
Ve.I")g hebbende, h: U~ den Ollderg.3tee-
kende g'f''lnthorizeerd Pnbl;ek h Verkoo-
pen~ op

~aaDtlag,3Sept.ISS3,
80C)!)'YDs. BBOEXOOED, in &orten
1000 YDS. CHITZ ""
1000 YDB. TWEED
1000 YDS. FLANEL "
20 DOZ. MANS STEVELS
20 DOZ. VROUWEN STEVEV~
20 DOZ. MANS HElIlDEN
60 DOZ. MANS SOKKEN en VROD WEN

KOUSEN
.5 DOZ. KINDER PAKKEN

20 DOZ. BOORDJES
ULSTERS, HANDDOEKEN, JER-
SIES, enz.

. 8 DOZ. GLAZEN SCHOTELS
8 DOZ. DO. BORDEN
B DOZ. KOEK BORDEN
8 DOZ. JELLY KELKJES
8 DOZ. El DO.

20 DOZ. BLOEM- en BOTERPOTJES
BRACKETS, LIJSTEN, SCHIL-
DERIJEN, enz.

den In801v8nteD Boedel van lQIBUA. P~TB.US' OH~.ISTlAAN
VAB ZIJJ., Sr. ''. . ..~ ;---- -- --------

Onderptoebnden, in hunne b~tre),'kiU: ala GQZamenlijke Cllrato~n in bovenge-
mêldén Boedel, Jlalléa Paoliek dOOn \1erkoopeft, op de Plaats $elft

OP DONDERDAG. 6 SEPT. AANST ..
LiftgMlag'. "IAN, 240 Aug.

ATH«;NIA~, 28 Aug. f1URBAN,--Sep~.
SPARTAN,lI Sept. ERMAN,--Oct.

Woensda18.
PRETORIA, 3 Oct.
~fEXICAN, 17 Oct.
TARTAR, 31 Oct.

.\ .ue 1:1 Kr~TrAnpS t:N NtTUI
\.ertrek ken "ij na aankomst va' iedere

Stoomboot van En~land.
Retollrkaftrtjes word~n uitgereikt tegen ver-

minderde Prijzen.
V oor Vracht of PaB8agedoe men aanzoek bij

de "Uaiou" Maatacbappij.
TROS. E. FULLER,

Direkteur-Generaal voor Zuid-Afrika.

Van de Plaats DRAAI RIVlIm :._

EEN VAAL SCHIMMEL PAARD, om-
tre' i twee jaren Old, met. groOte kol.

EEN LIK BRUIN P .AM, Itlei~e kol, om-
treot twee jaren oud, met een of twee witte
aehterpooten en stomps_art.

Schutmeesters en Boerenvrion4en wie zoo.
danige paarden zullen voor de oogotn komen,
worden vrier:delijk verzocht kennis, te geven
aan de hoeren ROllT. C. HIUUllliG, dl 00., te
FRASERBURG, of aan den onder~ekeDde,

S. A. JOIf.DAAN.
Vaalkopjesfontein, distrikt Fraserburg,

16 Augnatua, 1888. '

's MORGENS TIN 10 URB.
.1. De alom- en welbekende plaats WELTEVREDEN aliall LEMOENSHOEK; dit

zeer kostbaar Eigendom is gelegen in het Veldkorn~t8Ch!\p Tradonw, en is .groot 1,8i4
.Morgen, is oteral welbekend als een uitmuntende Zaaiplaats.

2. KRAAL BOSCH LAND; grenzende aan de bovengemelde, is 786 Morgen groot.
Op het bovenste gedeelte van Weltevreden is het oude Woonhais wet Stallen,

Wagenhais en .Relder, met Buitengebouwen, tlulDS bewoond door den Iasol':.ent,--op het
~nderste gedeelte, nu bewoond door JOSHUAP. C. VAN ZIJL, J (" zijn een Dubbele Ver.
~ieping Wconhuis onder IJzeren Dak Stallen voor Acht Paarden en een Graanschaur.
.• Indien dê voorgestelde Spoorweg geopend wordt naar ROO DE WAL, !,Jontagll, zoo
ala meer waar.ohijnJijk is, mal de Eigenaar meester zijn van de positie, met betrekking
tot den hand4il die daar moet onta~n, daar het juist op den He Jfdweg vlln Montagu,
Swellendam, ,Jhn-ydale, naar Ladismith en Oadtshoorn is. •
. DE LANDERIJEN zija voortreffelijk goed om m;l)stens Honderden Mndden
Graan te produceren. "

D E WATERVOORRAAD is alles wat men verla.ngen·, kan, en, indien behoorlijk
ontwikkeld, berekent men dat hij sterk genoeg ZOIIzijn een aantal morJrlD grond te
besproeijea en,KRAAL BOSCH LAND te maken wat het zeker mlttertild ;zal wo.den,
de " KQOrnachllnr " van deze afdr )ling.

Er is gelegenheid om ruimte te maken door het uitroeijen der Doorn-boomen
VOorover de 100 Madden Zaad te zaaijen. .

De Dubb,le Verdiep;ng is hecht, gesehikt voor een Winkel juist, front makende
naar den Hoofdweg.

Verder aullen verkocht worden, Paarden, Ossen, Koeijen, Bokken, Wagen,
Kar, Ploegen, ene-, enz-, en een groot assortiment HUISRA.AU,--en wat
verder ten verkoop zal worden aangeboden. •

Naar Engeland, via St. Helena en Madeira'
~."':;~). I)E Kon. Maa18toomboot.f,:, ,(', ATREN.IAN,H.S.WAR·.\:r~~LIIGH, Gezagyoerder, ,..al als

'- •• > ~ boren yertrekken op OINGS·
DAG, 28 dezer. ten 4. ure' n.m, Pauagiel'll
jl~lipven aan boord te gaan aan de Ooetkaai,
(A 1fred Pok) niet latt>r dan 3 uur n.m.
Voor Vrach t of Pa888ge vervOOir6men zich bij

rip Stoombootmaatechappij .. Union."

EEN ONDERWIJZER
BENOODIGD. EINDELIJK'

60 MUDDEN MIELIES
60 Z~ KOFFIE
60 DO. SUIKER
50 DO. RIJST.

Kaarzen, Zeep, Meel, ens., ens., en wat er
meer ten Verkoop zal worden aangeboden.

Verkooping te beginnen precies om half tien

DE ondergeteekende verlangt een Onder-
wijzer op zijn. plaats om van 3 tot 6

Kinderen goed en grondig te .nderwijzen,
beide in de Hollandsohe en Engélsohe talen
en in. alle vakken, die tot eeue beschaafde
0pve>e<!ing behooren. Logies vrij. poe aan-
zoek bij den oBdergeteelleude met' opgave
vaa het verlangde salari. per jaar.

J. F. DU TOIT.
Zeekoegat, Achter-op-Sneellwberg, 16 Aug.

Postkantoor Oude Berg. :

Naar Port Natal; Mosselbaai. AJfO&baai
en Oost Londen aa-odoende Illechts

. om Paaaa.g1el'l en malea te laDd"n.

1')E Kon. Maalatoomboot
~ DANUPE. C. M.
BIPWORTlI,Gezagvoerder,
zal aJ8 boven vertrekken

. zoo lpoedig mogelijk: na aankomat van de
R M.S. MOOR vau England,

Voor Vrach t of P8aage verYoege men zich bij
de StoombootmBatsohappij .. Union."
NairA.lfoibAAi, Oost Londen en Natal,

DE Kon. Maalstoomboat,
~ NUBIAN, H. F. HOST.

I '~- Gezagvoerder. ..I als bo.
yen nrtrekken op Vrijdag den 24aten deur te
12 uur 'I midda~s. Paasagiers Mn board te
gaan aan de Ooetkaai, Alfred Dok, precies
~en dat uur.
Voor Vra.cht of P8888.jledoe wen aanzoek bij

de ljtoombootmaatacoappij .. Union."

ure v.m.
P. J. BOSMAN, P.W.zn.,

Afslager.
Stellenbosch, 18 Aug. 1cB3."E STELLENBOSCH-Ten Huizeivan M.j.

1. WUUI,van 10 tot , uur, op deo Isten 'an
elke Maand, en te WELLlNGTON,-*TBER •
TON'S HOTEL. 9 tot 11 unr, op 6en 15den,
om redorven Kie.aen op teva.llell me~gouden
.. Osteo PI88tic" en ti COlI'posite" O,vnlaels j

modelleu te nemeu yoor het inzetten Y&8Kun&-
taYJden,ens., naar de joogs~ en geapprobeerdat.e
":urop3Icbe en Amerikaaosche I~laelsr-Geen
extra Fooijen. , '

Da. BF:H.K8 T. HUTCRINSON, L.R.C.S,
IERLAND, Tandheelmeester, No. 2, NIEUWE
STRAAT, KAAPSTAD t(opgerigt 18?6).

BONUS ZAL GEGEVEN WORDEN. Onderlinge Maatschappij-
VERGEET DEN DAG NIET. VAN

BDO~DERDAG, 6 SEPT. Eerstk.~ LEVE~~~lbZI~)~RING
Ver~ooping van de Plaste ta beg!nnen ten 11 ure 's MorgeJ)s.

H. H. VAN BREDA,} Gez.
J. J .D.;BUIJSKES, Curatoren.

Twaalfde Drie - Jaarlijkache Verdeeling
van WinSten.

LEDEN die hunne winsten tot eene
Kontante Uitbetaling gemaakt

willen hebben, of gebezigd willen heb-
hen tot de permanente Vermindering
van toekomstige Jaarlijkselee Premien
door hen betaalbaar, wordt mits deze
verzocht schriftelijk aanzoek te doen
voor den 6den October aanst.

Alle Winsten niet als bovengemeld
opgeëisebt zullen na den 6den Octo-
ber aan st. gevoegd worden bij hunne
polissen, ais Belegde Bijvoegingen
slechts bij overlijden betaalbaar.

Houders van polissen "Kontante
Uitbetaling" of permanente" Vermin-
dering van premie" eischende, gelie.
ven het nommer en Bedrag hunner
polissen op te geven, en mo~ten d~ide;
.lijk melden "Kontante Uitbetaling
of " Vermindering van Premie."

Om Leden in staat te stellen een
berekening te maken van het be-
drag onder de drie verschillende hoof-
den, wordt het volgende voorbeeld, op
een polis van .£500, zonder vroegere
bijvoegingen, ouderdom veertig jaren,
gegeven :-
Polis £500, Winsten 8 per

cent, voor drie jaren,
indien bij overlijden
betaalbaar . .. £40 0 0

Als éen " Kontante Uit-}
betaling" geëisch t" 12 2 10
wordt zal de £40zijn

Of indien in ti Verminde-
ring van Premie" '" 0 15 0

Het bedrag der "Kontante Uitbs,
taling ,. of i, 7 errnindering" zal ver-
sehillen overeenkomstig den ouder.
dom van den Verassureerde, en ook
als .de polis vroegere Bij voegingen
heeft gehad.

J. C. GIE, JR., Secretaris.
Kaapstad, B Aug. 1883.

Swellendam, 15 Augnltus, 1883.

J.: R. C. Mac·FARLANE, fAfslageT.

HET WONDER DEZER EEU-'¥.VAN
Naar ~lgo&ba&i, Oost Londen en Kata!,

I)E Kon. Maalstoomboat
DU RBAN, H. BALL.lIlD,

Gezagvoerder, van Ell8eJand
verwacht olLuent Di0gad a&"

28 deser{ IIll ala boven nrtrekk.n na ontlasting
harer Kaa~adsche lading.

Voor Vracht of paaaage y.noege men zioh
bij de StoombootmaaUchappij lf UDion."

NwlrtoaelDaai, Alvoabaai, Kowie eD
OOIt LeDden.

DE Kou. Maalstoomboot
MOOR, S. P. R. GUliBS,

Gezagvoerder, yan Engeland
verwacht op of C'mtrent den

30at.endeler 1&1 als boyen vertrekken na ont-
J88ting hare; Kaapatadache lading. .
Voor Vracht of Pasage vprY<>eg8men lach

bij de 8toombootmaatacbappij II Union."-

MALMESBURY. -------------------------- .
Goede~Sterke, Dienstige Stoelen,

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

HIERBIJ geschiedt kennisgevi~ dat
_ de Aide\1ingsraad van Malmeshury

Tenders aanvraagt voor het Repareten van
de volgende gedeelten van Wegen" name-
'ijk:- .

1. Tan HOPEFIELD naar KA:RME-
N.A.A..TJIES KRAAL.

2. Van KEISENBOSCH naar ~HAL-
MESBURY.

Tenderaars gelieven te melden een Prijs
voor de ReparatiëD, ook een Prijs v!>Qrhet
Beleggen met Gruis per vierkante ,ud,
voor tijdperken van één en twee jare~; ook
twee voldoerde Borgen op te DQeqlE!nTOOr
het behoorlijk uitvoeren van het Koptrakt.

Tendera moeten ingezonden wordep vóór
of op den 8den SEPTEMBER AANST.,
gerigt aan den Secretaris en op de ebu"er-
ten gemerkt: II Tenders voor het ReparereD
vaD den HopEdiel.dachen Weg.." .

De Le ~te of eenige Tender Diet-: Dood-
sakelijk aangenomen •

op laat
JOHN F. FOULKES,

8eere~ris.
Afdt!elingsraad, Malmesbary,

11 Aagustus 1888. TENDERS znllen worden ingewacht door
de Direktie, tot op .'

Donderdag,30 Dezer,

VOGELSTRUISVEDEREN.
I ,

De Onderget.~ekende koopt Struisvederen en :be~
taalt de VOLLE waarde. ~

E. G. ASPELING.
No. 5,1 St. Georgestraat.

ZUID-APRIKAANSCHE
.K O:td:NKLlJU l'ttAILDIEN8T.
D~ "Uanl« Mflil Packet8" MtlaUcMppij.

DE Stoombootetl dezer Linie vflrtreltkeu van
Kaapetad naar Londen om deu aDderen

Ding1ld!>g, yia Madeira en Plym01lth, te
Sint Belelll en Aaceneion aanleggende op
bepaalde tnsscbentijden.
Allg. 21.-KHU'" lj l\ ~ CASTLE, Kapt. J.

WJ)l'CB~D.
Sept. 4:-GARTH CASTLE, Kapt. R' Duw-

C4Jr.
" lS.-HA WARDElf CASTLE, Kap~. M.

P. WIBSTBB.

".MDIB8OB é.. Jrltllf.l8ON,
Agent3D.

KENNISGEVING. Z.A. ASSOCIATIE.
DE HEEREN JOHAN JANSEN EN 00,

Alakelaan e., AlgemeeJIe Agenten alhier,
hebben hun kanto.-eD overgebragt naar Mt
~ Gebouw van de
8tandard Baak, Ingang Darlingatraat.

:=(Gekocht en Verkocht.
Vastgoed J
(klden B~d ~
ScMpénJeennil8en ,:aangegaa.n. .
Wijnboeren, Distillateurs en anderen, die Kaap;tad, No. 6, Kerkplein,

Brandewijn, Spiritus, Wijnen of Vruchten te 6 Augustus 1888.
koop hebben, zullen.. wel doe~, alvorens han IEMAND, ongehu"rd, ván YB.te Gerefor-
~~ \'lUl de hand ~ zetten, zich te venoepD - meerde bt>gioseleo. eie ware belsagen der
bij beyoll[;'g toegedaan, bedreven in bet Onder.

JOBAN JANSEN en Co., wijzen van Kind!'ren en Jong~ Liedeo,
Hakelaars ea Generale Agenten. (HoJJandach, EngelE:cb, ens.) IIOt'ltt wegena

B pill verachterde l"IezoD~beid.f ln STIL VERBLIJFoast c en by oen GEZJN IN OF DIGT BIJ EBN DORP,
' . '. '.' . . ". , \ waar hij voor Koet en Inwoning ~ Goede

EEN aitatekend~: geneelmiddel voor BOMt Beband~ling (op Salans.· wordt ~inde .•.r, gezien)
Vill'k01ldheid i InflaODaa.,enz. enB. - Ooderngt kau geren, Bneven: "',>rIlen

. ~ , ingewacht onder .letter L, aan het BVauc vuo IJ T lJ 1'0 B 0 H :a I I'T . DIT BUD.--~~~~~~~~~~~~-
~ eLm H8II' ~ A.potheker, enlo ,DE JONGEJUFVROUW£N

'. Wu. ·rdeHeer,--I. It heb ~.eer nut 'raD 1Iwel.· K~·RNS.'HoeIMpilleDgehad, YOOl'namehJIt 'a naohts, dan ;
'NIl. ..,ig &8d~ lII~cfjn.~ ik.~bruikt heb. HBBBBN 'per tate booten ont-
Ik beeohollw .,. ,oWtrea'ellJk te IUJD. vangen een Aatortiment

ALExANDER Ia1rUf. F k 'aW-t rial : B .10 A.pril. 1883. ~ ancywer en ....... een,: rel-
· ... wol en een selectie Chinesche

PrijI bo 84. JIl'J:r'Je. :r:,1lCO per'_ Bloemenhouders. Buitenordera er-
, .yoor EL.Ul~ . 'h k' langen prompte attentie. ,

, W~a:e18traat. Hofmeyrs Gebouwen, Kerkplein,
-----O==B:-::u";:.;;;;a;:---- - ..............-.- GRA. VESTRAAT.

G. MUMreQM[R_V:WALK£R,

BBK B. Dil AK I .,0;

OVERLEDEN,-Te Klein Zooyoorbij, Diat.
Piquetberg,'op dea l~den Allguatui.. 1883,

mijDe geliefde echttJeuoote, JOIWlJl4 W~.LHllfA
HnDXIX& Louw, in deu ouderdom Y8n·SOjaren
eli 10 malld.n. ~

Voor EEN AANDEEL' in deze ASSO-
CIATIE, met de RENTE vad h~ loopend
jaar gerekend van af 1 Mei U.

A. DENYSSEN,
Secretaris.D. L. EHLERS.

Ik weDsch hiermede tevens mijneD bari!elijkeD
dali lt toe k breagea r 'lB.aUeVneuden YOO~ hUDDe
belaogat.elliDg aan d. <nerIedena betr.-u.J8!£

60 Extra Vette Slagt OlSen,
10 Goedgedresseerde aseIs,
5 Rij- en Trekpaarden,

24 Donkeys.

KEN~ISQEV1NG;.

OVERLEDEN. te Pa,rden Berg" op den
16dell .A.uguataa, in deu oaderOom VaD

1 jaar ea 5 maanden, AU.BTUS WYJf£ltD,ge-
lielei ZoOntje yan . "

J. P. EKSTEiUl,
J, M. EKSTEEff,

Geb.. DB,~"
PaardenJBerg, 18 Aag. 1883.

,. 1 11.1,1 ii :U.

---------------------- - ---
SHERIFF'S SALES.

CAPE TOWN.
In the Svit between THOMAS WlIITFOB.l>, Pwnt!ir,

AndALLIl.... JOHANNA SW4NSON sad HENRY
SWAN80l'I, Defendante,

INexecution of tbe Judgment' of tbe Supreme
e Court in tbe abon SllÏt, a Sal. will be beId at

Def.ndant'eResidence, Longmarket-etreet, OD Tban.
day, the 6tb day of September, 1883, of tbe follow-
iDg, yb. :-Houebold Fvrnitart', &e.

JAMES M.OHOSBY,
Hisch SberilF.

Op fl'ijdag, dell 24s&eu de1"er,
ZULLEN bovengemelde Ossen, Ezel"

Paarden en Do.nkeys pabliek wordeD
verkocht te KLAPMUTS ST ATlE. Zij
zijn in goede conditie, en worden met
zorg opgebragt door den heer

G. E. SWART.
Paarl, .17 Angustns 1883.
De VillwlJ, Fau'r~ &- Co., ..4.j81agf1l'lJ.

AU BLOKDVDWANUJ••
VlUDDBN,

WTORDT bekend gemaakt, dd mijn ~ge-
liefde echtgenoot, JOHAmfBS,GftP

BARDUS KRUGER, oyerleden is op den
llden Augllltll8 1883, in dea ollderdOUl 1'8n
70 jareu, 1 maand en 3 d.D. Hoe I"~ dit
yerliea mij ook w8I6a mop. aogthau wil ik
Gode hijgen en aanbidden. ,
FREDERIKA JOBAQA HENDRIK:!.

KRUGER,
Geboren WJi&aT,

en geamelijke kia4eteu ..
Cerea, 18 Aug\. qtna, 1i83. •
Ilt wenach h;erm,"'1ieteyen. mijn haitelijken

"uk toe te brenge\ 8&8 Dr. Zaho, eD yele
VriaOdeD voor bUt!:'l6 belaop$f~}jog :aao:deo
oTlrJtdta. ~1t''''D •

Hillh Sheriff 8 Office,
20tb Aug., 1883.--~

KAAPSTAD.
ID Znke ta.8lch8n THollus WHlTl"vBn,Eiacber, en

ALLIDl JOHANICA SWANSON eD HRNBY SWAN-
rON, Verweerdere.

INExeevue 'fBOIrl'wijede uo ht!t Booll 081..,18
twf in de boY8ngemeld.Zaak, &alVarkoopinjl

wordeDgeboudeD II&D de wooiol!' uo Verweerdere,
Lanp;em"rktetraat, op DoDderdajr, deo 6d8D Septem·
ber, lsaa, no bilt yglgende;O8oIII.lijk :-Hlliaraad

VBBlIUISD.
I. HORAK DE VILliERS,
PROOUUlJR, BO'lAJWl,'lJU.IlBPOlL!

BDO&GQ. IJlI., 'an de St. George-etna~
naar het G.bouw der KAAPSCBE HANDELS-
.BANK.

EEN JÓNGMENSC H,HOlland.er, oOk.beketld
met de Epgelscbe taal, "'enacht ,iob ge-

plaatst. te lien !LIaONDERWUZE~ hetIij op
eien School ol bij oen Familie. :

.A.dna. 11., Kantoor 1'ul de Zuid .dfrikaan.

eBZ.

Pn.kureuf' Jfotu;.en Traatsoortbezorger
~BTEL L E N BOS qa

J.UiES M.CROSBY,
OpperlIaI ju".

Kaatoor ftII dell Opperbaljli.,
20ILU Aug., 188a.

.~

- NO .• ,326

ti!!
80 .~xtl'arette SIngtolseD. '

OP DINGspAG,28 AUG.A.S.,
ZULLEN opgemelde 088eU Publiek VerkocM

worden aan KLAPMUTS STATIE. Zij
zl"'.len zeker present zijn.

I. vu DIR MERWE.
Paarl, 21 AugustDB·H~88.

J. S. MARAIS &; Co., Afslagers.

!I!l •
170 Extra Vette Kapater Bokken
200 " " Merino Schapen
5 Ge4reaseerde Esels.

OP VRIJDAG, 24 AUG. A.S.,
ZULLEN opgemelde BOKKEN, SCHAPEN

en EZELS, Pobliek Verkocbt worden aan
KLAPMUTS STATIE. Zij r.ullen zeker present
zijn.

D. J. DUPLESSIS.
Paarl, 21 AUIl. 1883,
J. S. MARAIS &; Co.,AFSLAGERS.

WAARSCHUWING f'
ONECHT!: N \MAAK8ELS

vu ONZI

NAAllLACHINES
WORDEN

DagplijkB het Publiek in J(' handen gespeeld
door ID idde1van allerlei listen, vooral op
den grond dat zij gemaakt zijn naar het

SIN GE R STELSEL.
Ieder Machine Singer heeft dit

Handcl::.merk op den Arm.

ILuumLS- MERK.

LET WEL.-De eenige Kantoren in Zuid
Afrika waar Na.o.imach.inesaccuraat kunnen ~_
repareerd worden zijn nie van de Binger
Fabriek-.Maatschappij. Er ziju altijd eerste
klasse werklieden op de plek.

"A.TOIlER:
22, Grcenteplera.

KAAPSTAD.
19, Queenstra.at,

PORT ELIZABETH,
4, Oxfordstra.a.t,

OOBT LONDEN
en

DURE!]. NATAL.

BEKENDMAKI:"J'G
ulf

PASSAGIERS.

Kooplieden
op

Libera.le Termen
voorzien.

j )~~Ondergeteekende zal TEGEN deo 2Ssten
- JULrJ, vum U'OlGE OV~;RUll:KTE

WAGENS van BEAU~·'ORT WEST naar de
TRANSVAAL over KIMBERLEY zenden, ea
is bereid P88sagiers op te nomen voor de Tr&DI-
vaal en t088cheopla.o.tsentegen zeer BILLlJ K.E
PRIJZEN.

Men melde zich om inlichtingen ipoedig BaD
bij:

J. A. PEROLD,
Noorder Paarl.

Paarl, 9 Julij 1883..~~--~----~~----Een Doctor Benoodigd.
DE Inwoners van het Dist. GROENKLOOF,

bieden eeue GARANTIE aan van £500
'8 JAARS aan eenen DOCTEH, genl'lgen sich
onder hen Deer te zetten. EeD vereiachte ia
dat de wodanige met de HOLLANDSCH.E eo
ENGELSCBE TAAL bekend Kiin.

Voor verdere informatie adreesera men zioh
aan den Wel·Eerw.

Darling, i Ang., 1883.
J. J. KOTZE.

NIEl"'WE
Kapkarren en - Wagens

'rE I{OOP.
DE HEER M. T. KING heeft den

Ondergeteekenuen, geJalStboven.
gemelde van zijn bekend Maaksel
tegen bijzonder Billijke Prijzen to
Verkoopen.

Doe vroegtijdig aanzoek bij: i
J. J. HOFMEYR & ZOOBI

5 Houtstr.l.at, 17 Aug., 1883,



Onderlinge ~atscha.ppij1
LEVENSVERZEKERING

<MU"l'U &.1..)

APPLIKATfl'..N voor de aanstelling 1
van een KLI~RK In bovenge- }< ICN niet onbelangrijk debat )had Maandag

melde I nstelling zullen door den On- avond In Let Comité Generaal VOor de Begloo-
dergeteekende w~rden Ingewacht tot bog plaf\ts 1)e hic! :Macl.ay had ale voorwerp
op 28 DEZER. I vau (eli zlJuor pOg'lugen tot beznl!nglDg denpar~

Sal £1 r: 0 iar lementui. cu "ettou-opatvll"r gukO'ton, dien hIJ<lons, o per j,...... f
J C GlE, JH. I vreem I Ircnoog voor Iemand die VIJ Jaren ID

S t I het H OIS gezeten en zelf zICh a In het indie-ecre ai IS
nen vali W Potten ewaag 1 heeft I voor den 1110.0

I hield die t. II behoeve der Regeling alle mo
Igo!'1 ko \\lltOll niet alleen III boboorlijken

....---------~-:--:-~:--:-::---~ \ i II bll_L run Ir ook ontwierp De beer

I U PIJ ~ton nam to Il het \ oorsljel om gamel
Aug23!_l\I~ID fir k ~'I rl~rl,rI~ plt~,~ Klip loen Wdleo_(pst ...lltr to schrappen ID behan-

h-u vel, Vl\lItw.rk ~Il "JldS·rtl '~Il) der-:,. I 1t'1t "waB ie ,;th goeuhelu waat om het tlJneVil J l' il ".lIlorb .. - .• an jj cc "
C) , Af.lllll.rs te Z '<lil \ leen algemeen lIervornung

" 23 - '~lllplllUt8 \\ i ~lllot'dMre i, ID J Il I 8 V van het Departement van Ju I,tl cu "ius
I'< ~! I n J I... \\ari -MnlllD &: Cel

4f bIJ voorbaat I en clgen plan dllll,~toe tegeuover1t"18, ". "1l~UI I
" :H -Kaft}ll'tlld Z Ide!s enz , 10 den I 8 Ir b pd~1 dnt to stellen wat Jo Procwenr-Generaal

van \\ J Crl~hton,-B~hr \\ -lch \: ontworpen ha I Ilat zulk eOQ horvorming
Co \t. a;.(ers l f I I 0011 do,24 =-Klapmutsetati IlJkken Schap n em, mn tlOO)I' IS daaraan IS geon WI.!'"

n J du PleSSIS -J !::l .llaral~ &: C , hBt>l Scanlen hot ambt van Procurcnr Gene
'.fslt" rs raal bekleedde was er reeds et Il pial 111rtoe" 24 -KIApmut8818tle, Ossen 1 zeIs en" Viln G
I ;SWArt -[) \ 111I~8 Fa IN en CJ, I I do maak, en was Cl spraak van. ell MlliIS

IJ 2x -KUl sn .. pr, Huis All I I, erIeri ,rer e se RP, ter van JOHtttw die een Procur-enr-(Jeneraal,
pnz, In r' n InB 11.1' ten boed I ~I\ U of ander hoofdbeambte van hot Opoubaar ~1t.~I de \ lliers -J J Iloflllqr s: 200 Ii~ u

\(sll\g'~r~ I sterlC onder Z eh zon hebbeu Ua.t plan heeft
2" -Kft8p!!tnd 1.'I'~n8pvils ID 1 II II· I. nt~1l mC'lI tll[\!1S IltelJ VRlen Zoowel de heerb,,(d~1 VI I P A ~I Drink -J J IJuf

D yr & Z) n U, lit! rg LJ' plOgtO I als de heel LeODRl d ZljU Cl voor qnt
~8 -Klapmu 86tftt eO," n 'HO J ,an der I ut arnot \ In lloenlour Generaal vrIJ wd

' 'l.rw~ -J ::,'larRIS S: Cv \t.ln~_'rs I Lt 1 I cl r
_n-Bl'IIoiwRcht til Ir serbuf_ de plflllS olljve wut let IS nam I'l\ruv.O[) co lOU (1

J i ' t I IS Ua, r b r~ ,0 I '" I"'_ I k het houf, ,au het U, P rtemellt vau
(r ·I"r • q u ti lJ» I J U,tltlO e I d lt der Krim 1110 BalH) IS, co
'jil oe I lIst ZJn ambtsplq·ton pat !Iculrere praktukPO :lO -\I rh J" nctee Hnm.veil 1 •• _
i! ed 10 d nl' !ven'en b ,d..l Vf\~ J \\ lall temt Om de VAle plqtCQ clIO aau (lit
lJ "iZ .. -I I nood ACs Il !lr 101U' verbJndc;J ZIJ zoo te lilten .orllgteu

,.!"-\\ "i!'i>UIl nkerl'Vnllrl \1r~J II Ilfo de pilla Int Je 1'1 ><c lr~ll GellPIl d met of ZICh cloo(l~ n II t (ll) Jh f fil BU.ltllll -I Inof ~
J .~ "11/1<""1 I .n~ I", I r J ) ot ~ cr 0' afgoJa.an laat of elD
IvtJ f -J I Pentz.\; C \f:l I ra lit t e( ti zoowel als hct 'l,nder doet, wLI""pt u -NeJJe belt, \e I~ (, eJ t, "ill e
war~n el z rnn ( C IIAUplti I eh - Ier uuden hem van een dcel zIJner ambts
P J Il srn.. I \\ z ,AC,ln..""r I bell hedell o~thdleu Maar hou ~ Ue hoer

ó - \-\ InterUOtk dlstnkt fulbll,l!D \"8 ~ ril lT "I \ I II P lr'cmclltalren \\ etton.L • ~ l, j re I I l:> i l,P cr on \ I
1" U Jl/:; u f cp t ~ Lcltufi Il ell ZIJII \1 el k, Zfl;meu met COlI

\ f 1 {I vall het yc 1 lu Proe!11 dUI Geu el aal\

DlUlfKVll:BlCOoPlUlS 'riDden de verhOOgmgl DE K.ucu V.Ui KooPIL\NDJn, heeft Maandag
hun Jl5tenten lUat plmmen.g maar Z'SJ wetE>n de zaak der meuwe belastingen op een brutenge
dat hun een etger ~ getroffen heeft 7.a- wane en tal"JJJr blJgeWOOOOe Vl!i'ga.denng behaa

tu.rdag 18 volgooI! een doodsberigt In een tiJdgc- deld De President de heer 8earle _o~nde de
noot, BaOOhU8 ove~leden, den valli enden dag ZlJU vet'rigtm,.,oen met over een Regenng te klagen die
vronw Neemt ZIJn dienst hiermede ook een bang was om een accijns op brandeWIjn te Iegg.:n
einde, dan ZIJn weld.ra alle drank -erkoopel'!l op de en cJ.aan.ntelrE'n hoogpre InvoelTOgtcn van eer~u,
ftesch levensbehoeftan wil lf hoff on De neer R li Ross

DE VOLGENDEZuin-.AFRJItllNsl.'Tli: STt'DOï&Y trok tegen bet tanef van Imoerregten te velrlp als
hebben te EdJnburg hun diploma 8 h18 geneeshee- VlSCIt nog ,lt1\'<lCh fn als evenzeer den handel met
ren bekomen PieUir de Villiel'8 Moll eo Andrew bet binnenland als de inlandsche lllJ\"t'rheld In den
Murmy NeethIing met eerste klasse eereblijken weg st.aandp; De heer Rteytlep had hot voorna
.Archlbald McKenz~ (Satal) VIerde, en Gerrit ruelijk hogeu het Diet beffen van den accijns en de
NIeuwoudt, VIjfde dp de lijst met tweede klasse zijus Inzien-. onb, koolrw plannen der H H Ro
oorebliJken Arthur Fuller zoon van den heer T bertson en Du Prllez UiJ f mrligde met voor te
E uller stellen dnt men 0.., Regenng vereoeken zou, eTI

Conulllssle II.IIn tp ~u>llell VIUl kDopheden tot hef:
Zlf llmg van hr t ui voortarief Nog een paar anrtl're
hoeren rnaakten aallmerkingen omtrent enkele
punten en de heer Brown Viel bet MlDlsUlne zeer
fel aan onder anderen op grond dat het met de
belasting op paraffint te verhocgen oon belastmg
op de OP\ le<hng legde want licht was de
groote apv )<'i!!'r De heer Jansen wilde
een nJ tUlghelaqhug De heer St. Leger wees er
op dat dt Regenng de verhoogmg der mvoerreg
ten een tijdelijken maatregel had genoemd, en-een
hel'Zlenmg van het lUVO r tarief beloofd had .Na
dat de hl)( r Dormer een voorstel had gedaan van
dat \ rn den hoor SU'\1Ier welDtg afWIJkende, en
nog 'crsclulleu le opuuos gt:geven waren over de
werking van h~t bestaaud. tarief waar de handels
doctor( n hf t 'v, nzcer oneens 0\ er waren als dik
wijls andpre d~, toren over <leZlpkte van een ge
llIeen!!ChaplX'h]ken patient werd het voorstel
Ste) tIer lU~t een kl. lUC WIJZlgtng aangenomen
In d, volgt nic Zlttlllg' zal de heer Steytler de
kl" ~tl( VIII e; li rabat vun lUI ()(>ITegtPn op waren
naar her binneul Hl 1 V( rvoerd III behaadeling
brengen

advokaton 00 prooorenrs
ultgMlJ? II! het hier als•Invoerl~ten, dat de vel'~l'Il1il,:ers
m lal' dit niet gevoelen? In
ton knRnen WIJ ons
denkbeeld vormeo dan UI de

EXlmUCHT -Naar WIJ vernemen zal dit
Lil! bOOnJ ToonodJgezeLJchap op a S Vnjdal!,'

2 , ce e pntste voorstellIng geven wan-
zal wordon opgevoerd het blij spel getiteld

VI t I'OUW fn nllJn P. Ira} hut te eindigen mot
een Bal ter eere van den gc boortedag van Z K H
.AlelUUlder, Kroonptms d~! Nederlanden enz
Beschermheer van btlvengenoomd gezelschap
EE." PROCUlUTIl!: IN HET J'UFFERSClI -Do

proclamatIe der Tl'3nBVa&lsche Regering omtrent
het~n met Mampoer 8 en Mapoch s volk ge_
schieden zal IS ID de Staat» ( 117' tltt m Kaffersch£
vortaling verschenep warde de echter enkele
woorden zoo als • mgeho<okt en Staatspre-
aident onverteald go,lau:n Het woord proels
matis zelf sch Jut met tsebiso vertaald te
zrjn

TIJGERS doen In het Ultenhangsehe meer kwaad
nail de kudd~n dan: men sedert lang gewoon
was en het IS zegt UH Il ongvhoord zooveel ver
lies als dour dut or!-gediel te dell boel berokkend
wor lt Een die onlai g« gCI ang<ell \\ erd wus nu t
mindor dan negen voot van 5U()(!t tot staart
punt Te Voor Rneeuwb.crg Graaff Reinet hoeft
den heel C Fouchoo een tijgor echt] ulT dour
wolvengtft van kan~ geruaakt dat hl] III le hen
geu VlJ.u een puw doodgebewn seh 'peil had gl_
stoken REPUBLIEK

Kantoor dCI ~Il'tlllJ,
lIJ Aug lSS l Een iIlpenr kwam eenlK9

den MagtBtraat aIS
t'eraoboollli)k n:l18drIJf, nl

pen val) oen denr 10 h® wuar ZIJD meIsJe
woonde en waar men hem 'liet wilde binnen
laten ZIJD verdeolglug' best~lDd 111 een pogJr:g
om een altb, te bewIJ~el>, "aurtoe ZIJU a!{611t

tal ~aJl andere sapears opriep die hem ID de
kazerlll ru lel hedden gt<Zleq De Magistraat
lotnS8ch, II beboette hem, qp grand dat de
ageut Uil schIld wachten aau de poort dOl kllZUI roe

f'lct hu I opgeroep-u om to ge&Ulgen dat ZIJ dell
man s'nflcltls niet noor de POOI t hadden srcu
komen Nu IS er Diets In de vel klarlDgen del
getuigen voor de verdedlgtng wat DIet volko-
men waar kan ZIJD, eo er kan dos geen kwestIe
Z1JII om heu Van melDeed te beseholdlgen
Ma.ar staat het uetJes ,.oor eed sRpeur III Haler
MaJ08telts lege! om door ('e~ valsch al!bt \ au
eOll beschuldIglUg to wtllOll vr~lcomen, eiJ Voor
zIJn medo saptlurs om hlCrtoe de hand te lee
Den ? 0, 8 lrJkt GIt DIet bet gQva.1 te "Ijn , (i ze
F.llgdsche hJdgeDootoll zullen l'r \\ elh~t Rudi rs

z

R. J uhhek-d eh nIet md
\\ lilt d &g,rUl" Oe\\Nrde geen ,ol
h bh. n OIJl f'{'n I akllnttt'dag af te k mdi

,IJu nil
I] we] \1

t l"tl'lU
0!'l~tdl r
ac

st latBlw Jeu
!tezen

tn,sciwn

t.:J00ljelIjk zal vaiILO llleuwo
aUII ZI) telt, bnlten de <Imut Il!od opJmgen

t\\CO be:Jocmde lw IU ",UtJU Id Jel l:luliU eli I _
,I ClJtb COli beperkt "etli plOCUlcurs als 1 '1 EEN EN ANDER.
J, IJ {ll 1\ iO <;eell v iU b iJe ~ kau over

eell IlVt~tl" Itl.. J ~C mo Ij~ Ijk 00 lee

Icn Teoh Yl rbaa Ic Let ut s Le ZICU JaL Ic had allo ru leu om leD heer
Pr leoraur (yeoera .. 1

Z I' lJ pClrtorn
kl\estl lIJ dc b, Urtulplrn.o(
Z JIl jOl Cl r 9 101le t "tell,

Lat nit to lokl en pr OOI

kwam CII el'n gllnllrc,;eltng met tie Transvaal
kon get roffen wor Ion Late! wat'en or bertg
ten v:\u BetheIl, deu Engelscheu a,;en t bIJ
MontslOa omtrent de verkeerde uItwerkIng

van het nltblljven van maatregeloo oer Rljks.
regcIIIlg' tot hd doen an ceu onaerzoek naar
dc tiloor 1~1l v III MeGdlvray eu EOI ey, om
treut mlshaudelll gen vau Eugebehll \'lIJ bUiters
doOI I loll ndsch 8prekeude kamuradeu, om
ti ent Let bezwaar Voor .b:ngel~elIDn o[::! dOOI
Bechnfina lud tu gaau en het gemak om met
hulp van ecu paar honderd man potitIe Jat land
te zUIvert Il, eu omtreut beweerde knoelJcrlJcu
v III Plet Joubel t tot hol vel st~ekke(. vall
alUOlulltl(] ,an dc vrIjunitoIs

\\ ood een besnraffing too to dienen voo!' zIJn
voo stel Over de zaak v IU do heel eli .MorrlS en
V Ice In Bom v lf ahn I Toen II IJ het op het
popiel zlgen vonden WI) het ~el vreemden
Ol gepast, maar WIJ kOllden toch ulet zekOl zIJn
ot Illd de he I.' \'Vood het eeu cu ander voc r
Jen Ja,; zou kUl DOn brengeu Wat Zljll handul
WIJlO eOIll"sZIDS I egtvaardlgde Het uluek III

tosBcllen dat hl] van do zaak niets moer WISt
Jan \V IJ zelve eli l~d~1 tJelI, en dat het gehct:le
voorstel op lon ongehoolde bcmoelJlng vau eOIl

pflliementshd met zaken neerkwam dlO gehe(ll
b nnen dell werkknng d. I Hegenng hg.;en
I 0 he( r W ooJ gaf het tt ou IIeus spoedIg ge
\Vonnen eu de heer Sauer SOla~kte uog unlten_
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-22i!l
hCt'ft Maandag
I een buiteng8_
I lenng beh&a
nrle o~nde de
g to klagen die
vijn te leg~

gt. n VIlTJ" eerste
heer R M Rosa
rten t veltte tUt
I n handel met
J" rhcid In den
I i t voorns

n o.c IJOg en de
IrHHRo

1 Il t\oorte
x-k n zou Pen
"leo tot her
paar mdero

tenkele

I _ (r rrr'fJOIf In t)
acb b.d laten overhalen hd te worden, had he&l&Dd
vetolll'6)d R'e8pUrd dat anden door de Regenag 10.
moeten beateed IlJII

De beer Seb ..rmbrucker sprak DO!l'maaI. ea _de
ond ë r II deren dat III wu bet WMr dIU bet Parle-
lIIeot v~le d~r eomre 8S en bad MO)!Mteld dit .teeda
met d~ jfOedlteutlDi! ..n dik WIJle (jp dol Aggeetle T&Il
de Reirer nil cesebiedd ..

Il h ....r R tba I I roer bet '" Hlrstel Ilellllllell,
mill" vond dat het DI t JUllt een refll'Ctle op de Re-
gerlllg was (le" ~tleVlnll' had er ook ach.ld au.
\JaAr bet was seker dat er te veel geld a&II CGIllIIIJa-
81!.'0b...steed w~r:l en dat due soort Till regenng
door commll'8 en Diet deugde

Uet voorste] werd toen ter 8temmlng ge~ en
aangenomen

De resolutie zou naar de Wetgeunde Vergadenng
gewnden word en

M~n verdAa de I t aanstaandeD Dingadag

20 Augustus
m"g'l'r bekend gemaakt wprd leverde

I t I" nun ie en geliefde Leet-aar ZIjne
!roeken guteren morgnn en Il>'midtlaa-
I n 1Il0rgen zag men nJtuigen van a.iIe

nkou en gevuld met leden en vrienden
fscheidspreekcn van Ds Robertson wilden

ren
i norgen nam ZEerW de dienst waar
I g1lml't'lIte Knllsvallel en sprak naar &an

o- '1\ I Genesis 2* H De Heer zal t
en zee r mdrukwekkende ernstige en

i jke re lo wt. DruieliJk na de preek kwam
I rl n.., D I Tod voorwaarts en Isa ZEerw

les KQfkenwls )ClI adres voor hem
\ or ,.1 ZI]nll diensten aan de ge
r-zen en hem Gods besten zegen tos-

n II'
k WEfGEVENDE VERGADERING

M~A:-;IHG ~ H)G(::;TT.:S

A'O~ nZITII~G

GOEDE VOORUITZIGTEN
PIQUETBERG 21 Al G -De Eerw lieer Vlok

van de Nederd Geref Kerk vertrok IriÁteren op
een kerkel1Jke reis naar Namaquálaná. r Er ZIJn
weder EJ&lIUge opfrisllChende buijen gevallen Het
gezaruUe ziet er veelbeloovend mt

SNEEUW

MOSSELBAAI 21 AtTO -De bergen ZIlT! weder
dik met sneeuw bekroond Zondag en gisteren
regende het I rnchtJg!llMr van daag hebben mJ
mooi weer

EK

t bij deze gelegenheid was bijzonder
le ! I( n eend hierdoor haar liefde

-or D. Hob rtsor
n mllddag leverde Ds Robertson ZIJn

i Ireek 'oor ZIJlI eigen gemeente en nam
k t }[attheus 1 vs 2 Jezu8 alleen De

k as eivol daar beide gemeenten nu opge
"art n De gemeente wa.s ongetWIjfeld
g'l'daan hlot gelaat Tan memg een toonde

04 lt zelfs des Leeman gemoed was vol
u,.:-tl van ZIJn evangelie arbeid gedurende
rt n onder hen van hun liefdedaden

I ('11 smeekte hen om onder alle om
i 1 Jezus Illl -en voor het oog te hou
i kt£> len Korkeraadvoordeszellstrouwe
Jstand hem bewezen VOOr ZIJn liefde
edewerIcing

~ meente mmg leed heeft en het be
h Lar Lcer84r haar gaat verlaten bleek
lijk Het 18 maar te hopen dat de
v m Cal, nua hem dezelfde lichting en
I beto 1 en als dl ze gmccnte Ds
t rouw e omgang vnendeliJlcheld ell
lh d hebben heui hier zoor bemind

BElUGTEN VA.'i DE DIAMANTVELPEN NEETIILI~O ~ ADDISOY
I lt WM een appel van de u sprAAk ran den Olllll ~_

trAfIt van R b.!rt8on Twe~ VIlON e hIJ f!S plUlr Ien
war- n op Addl8018 erf lI'ek ol n e door de, ..n 11'6-
scbut Neethhng dBgvAllrddOl !\.ddlson to n om
terugbetRhng der 8ebutgOl1dtn en de mRJll8tfJIat die
perseo liJk de pl"k hRJ opze omen kWAm tot d-
conclue e dat h t rrf b boorh]k WII8omh I d Wl wees
de laak 'f8n de hand
Ile Hoofdrell'tH z"11e dat de Mlljrlatl'llat oneeli Ik

had met t.. ord ..ele dllt een Hf In dp ornheini jl'
Wl\&rv~1 ..r een Ol ,;Ilng v..n tien v .. t br eedte WB8
beho r Ijk WilS I .!\i!lot en De 3a schu g IJe" 1110 .. 8-
tan dU8 t"ruJlhet~lIid Iln de U Isp raak \"Ilo den maJlIS
trnst met ko!t.n vprnl~tl!ld worden

l Iierop ~..r 1111\ de het Hof t ! den volg den da

-KIMBERLEY 21 AUG =-Gisteren avond heeft
men op eene speciale vergadenng van den Stads
raad den BnanclOelen toestand overwogen Door het
comité van finantien werden voorstellen 'toorge
legd om met alle openbare werken op te houden
om zonder de diensten van den stads prOkureur
te doen en andere maatregelen te nemen om met
het oog op het WRarschlJnlijk tekort van t13 ó()()
In de Inkomsten voor het Jaar als vergelelc!en met
de beraamde uitgaven de inkomsten en uJltgaven
van den Raad gelijk te doen ZIJn Een warme
diSCUSSie volgde en er VIelen eenige scenes voor
Ten oUotte kwam men overeen te hocren 'tat de
hoofden van departementen te zeggen hadden over
het onderwerp voordat men tot een besluit kwam

Daarop werd den Raad het felt ouder de oogen
gcbragt dat een bevelschrift was Ultgevajmligd
door de prokureurs van eisehor ill de pas besliste
zaak van P Murtha vs den Stadsraad waann
eerstgenoemde uitspraak had verkregen met
£0 118 JOd kosten waarvoor de bol~nw Ol
eemg goed beslag h ,d gelegH Me zel!J( dat
de stoelen van onder de laadsleden zouden "weten
verkocht worden tenzij het geld onmiddellijk werd
betaald Men besloot het bi. drag UIt de III han
I n xijndo kontanten hoo klem dit beclnlig ook
was te betalen Het bleek ook dat er eeu tweed
bevelschrift dreigende was van den bestuurder
der Standard Bank voor £1 000 (op eeu wissel
van den heer Coryndon) en il en bosloot dat de
Ma)or en Raadsli 1 Porgusor hunne opwachtir g
bij den heer Dell zouden maken en hem verzoeken
met verder te gaan -Op eene 1001 de Frsnschs
DiamantmiJn maatschappij belegde vergf\denng
van hare dienstbaren verklaarden 230 ZICh voor
het amend ment van den heer Robinson Op de
Drankw t t.lrwI) I 101 er hogen st mden

Zondag trachtte eon DUltscher z lfmoord te
plegen door de aderen m zIJn h md door te SOlJ
len Ook een koelie Iedt gepoogd zelfmoord te
pI gen door ZIch lan cl naksparrcn "\11 z Jn hu 8

op tI' hangen M('n sneed hem echter I en hIJ
kOl t nu biJ

I De Postmeester te Du TOlts Pan de beer McGee
IS ill hechtems g I omen Ol de beschuldigmg van
rum zIJn zorg t el" rtro Iwde gelden zoek te hQbb n
g'f'mAAkt tot een 1edmg van n eer dan £·tOo H J
IS voor len )[aglstru.at ge\', eest en aangehQuden
voor verdere getu gerusI __

BASl""TOLAND

ny. BI!GROOnNG

De beer Mackay voegde bij betgeen bl] gepgd
I ad dllt liJn voorst~' omtrent den piU'lemeDtallen wet
ten maker ID overeenkomst WAll I!'edaan met deD
lII'enl!Ch van andere leden die hl J h >opte dil' foor
het scbTllppen louden stemmen De Proe Generaal
lelde <lAt de b8t!r M"ckay n et ~oed lObeen te vat-
u-n Wilt hilt werk VAD den wetleDlIlAaer wa&. 'Vel-
ten VRn b lani! werden door de MlDI8ters gemaakt,
on men kon Iet den wettenmaker Diet Willen Rls SI)
met inged end werdeD mMr hIJ hielp de W~tten
In orde b rnllen en I JO diensten werden door de
-d n jleMtllrd ala lIJ" etten Wild en voorstellen BI)
I d den i eef M.ckay liJn amendement, dat toch
n At dad~i Ik ID "'tlrk Dj!'kon komen 111 te trekkeD
Oe beer \\ olf I@lde den wettenmUer II'rooten dank
sehu d Il te llJn VOJr de hulp hem bIJ de W ...t voor
de ( meente Kimb rley bew s en De beer Upiag-
t n stAk den draak me de bo-wenngeD van de I heer
\lackay waar ook de Proe li~neTllalMDmerlnDg op
~lD/UIkt bad I'n Z Ida dat ft.1! dele 'fond dat de

,\ eten niet IZ'RaUWI'snot'£!' kwamen bi] de Regering

I te I f m est ~8.n Il] achtte de welteDmaller
I d d zApr nut t: en " ë loofde dat de meeste leden hetRl' e D van e d -'_ h Il

t '7 d bermede eens war-n , oorts zeI e hij .... t et &D-
~ ~l[" LJ< r alle re nen Id d d
K b Jr b I

toor r an den Pr c Gene Rai Diet \"0 oee e In or ere A y In z. e et d d
n: r r d d WM Aan bet boofd moest ieman stAan le MD•• " v .. rWII .Tl Il da

\\ li de

HE I' P~L\_RLElVIENT..
WETGEVENDE RAAD~[aan lag vertrekt Ds Robertson

..ma WfUlJ hij op den volgenden Zonlag
d ~order Onze beste wenschen ver

nl
rubine rde Kerkeraads vergadenng

~ n g louden on Ier Toorzltterscllal
" Yurrnv den consulent werd Ds

n de st. Step hens gemeente beroepen
il n uit ( De stemmen waren -Ds
Ds P Faure ~ Ds. G Murray 1

GI"Tf I 1::\

IIJEENKOYST 19 EN ~O SEPTEM
BER Hl83

Il bepr
NGK

DIl'IGSDAG 21 AUGUSTUS
DE KO~INOL" ~8 DE 8TEIJ~S

Ad vokaat Up nzton deed Ranz ek tiRt dd broedt! ra
IJ A G P tJo J G de \\ ~t Stt'yn die nu te
Kenhardt op een bescbuldl~tn!f va I moo J 1 den
tronk III pg~s oten onder b rgto.rt Zuueen wn d I
ontslajltlu op jCrond dat bu I elilendolllme ander8
verwaarloosd zouden worden Z Jnde bu e d eust

Z Jl le u schnJvmgen voor de voor
I en Vl.Ll1.d ze b JccnkOlnst _
KOOP:M .L~SBEt Wl

st Ib
I ~

t
8 :2
9 11
tl 7
9 I
ti 13

11 )
lj

1'\ 10
il 10
Il

WEPE!'iER 0 '\CG -D meerderheld der
Basutos I" n I beg]lst ten gunste van Engelsch
beheer Beren 1 verklaart Zich gehID lerd dat h J
Olet officwel geraadpleegd 18 Hij bescho Iwt zlCl
even VOOrllliUm al Lero hodl MOlela heeft del

8t Ib vllgtelmg Isa.a.c Ilon den heer Nett eton t .. r mt9.. lf'vl'rIng aan den VrIjstaat opge!\,even UtSI
f) he ft gezegd lat ZIJ d e heD willen volge~ ten
8 ot zu len van de Klt'me CaledonriVIer mO{ ten gaan
HL Hpt volk van Masupha IS eer ontevreden en trekt
H Il naar den VrIjstaat en elders Kal t Blyth 18 aan

10 10 h t ]x t ren doch langzaam De BllRUtos erkel
8 1 n"l nl dl DBwaarde en zeggQ,Il Waarom l.ieeft
S tl d RegPMI g hem met twee Jaren geleden hier g
~ ti ZD d n liet regent pm hhg De CaledonsrI

10 0 Vler IS fllln het nJz I De, OltOOlJlI g van de COl
sSlebrug \\ordt opgehoud n ·loor af vezcgh lclHIT 1 l) 'S 'I' I.'LIG 1)A '1 'I I N v mhct Ijzeren gedeelt<. er van Heden w rdt er en

l rj j l LJ..J l J ,t ..J l groow vergaderu g van Basutos te Maseru ge
• houdeD

I

lO 4
lCETROPOLIT L'i PLo TE

DOli:rMBSTII:'\' E);Z

De he r li Ittv leg-le eeo g'" dokumente
t,sf.1

Er we de epn nnn tai \\ .. t en enz
gerende 'erg-ad r Dj( 0 tv l'e

SPRCIALE COloBnesl ..

U~DERZEE"CHE TEl E(rR A \FIJI DST
NAT A L HOOG- GEREGTSHOF

EL~OPESCHE BERIGT~~
DUR.B~~ 2 ArG -De g zantel \al Mada

ga.icar kwal en glsteren hIef aan wal en w(eJ"'(lm
ha teliJk verwelk md Z J zull I he len Ol cel
lUI heon onthaald worden doo 1 n Mayor en den
Stadsr md en le len van dCI Kamer van Kooph:an
del ZIJ wor len verwacht mOl gen te zullen 'fer
trekken

Cl\- IEL E Z I TT ING
STRIKE

o cl :J 8t
T 00 ~d ol a/lge Hof.

~HAND!\.G, 0 HJGUSrUS
20 AlO-Te Ashton 1.: nder Tyne

r een groote werkstaking plaats gevon
ndH de kato n vev ers 1 000 p€rsonen

n et werken opgehouden

arta
r le

t
<JUl

1 k
~'CQ

HET DEP \.RTElCE!I' ,L"< OORLOG 8 GILL

Ad vokllten Up nll'tOD en Mackarness voor el!Cber
en Adrokale Inne! en Searle voor verweerder
Il t W8e eene aktIe IDgeateld door Kolon el Crease,

bevelhebber van de Royal IngeDleun namens het
Departement van 0 rlog tegon Profe88or Jamee 11111,
woonacbtJg te MUIzenberg om de r8~t"n op het wa
ter van den MUlZ8nber!lscben stroom ,,"rk Rard te
hebben Verder WRI er pen el eb om scbadevergoe
din!!, we~en8 onwettig afkeeren van h t water door
v"rweerder en om" n I terdikt dat v rweerder zou

llaats gevonden PIETERM.A.RITZB(;RG 0 ArG _ De COn1J8 verhlndl'ren h"t wIlter Rf te hereR of te verontrelQI
n Protestanten pondent van de T «:8 tij \ at I am d Bonnden gen Het pIe t wu dat de et 00 n et allnhouden j

Tugela telegrafeert lat Dabulan IUlZI diens z901 WlUl dat de I p er vRn nRar e 8cbers grond n et
en drie volgelingen Zaturdag I et eemge paa.r b~pRaid WRS dRt verwe rder Iet w ter nIet IIfge

I
den I aar Zululand terugkeerden Twee dier keerd had dAt hl1 Rls I' srenARr Ve ~rond J'lngll den
volgelingen (met W1en ik pnvaat gesproken heb dtroom relit lAd b t wAt~r te j(eb uI e en dllt hJ
waren boodschappers die direkt waren gezondel door preser pt e ger!'!!, l!ld wa8 p h~t water De
'an Cewwayo naar Dab lamanzl OIll p Lardell te i!rond VIII elsch r Wflq Rcbt r hd 'lu ze b~r Bche
koopel ZIJ met Dabulam UlU bezochten del st I on gï!I~lZ'pn en WASlaren Innl! !leb Il kt roor II

b htalre d )~Ie nde Verweerder bezat twee stul k~nheer Grant il DW'ban lli'UU" he ber h('lQ I I t ge
'proken In lien Cete\', ayo nil Lr N it al gn.at z.1 grond geecbelden door een stuk kroo anl Up het
hij naar men zegt hier langs komen daar de booller lZ'elej(en lI'eda..lte 0 tst nd d .. '\Jo z b rl<;cbe

ul stro m d e dnn over bet kroon A d en verder overweg D goed ZIJn en er een spoorweg \ an Vel aIll I
loopt e scbers ,rond vo()rb I FllrOler Pecks HOk Il ze~

De Secretaris 'oor Inboorlingzaken n eldde velde Verweerders bu 8 WRB op Zll I g etui
heden av Dd ill het HUlS m antwoord op f.jen Ilrond lI'ebouwd en naar dit hUl8 werd het wIlter rR
vraag dat de RegerIng officwel bcrIgt had ont deD MUlZenberll'seben etroom geleld door pen voor dl

en Vep bl eerd 0] ?:_! A IJ vangen dat Cetewa) 0 ZICh levend ill het Gere op bet kroo land W88 Ilftnll'elegd
AtG -T Rligo IS de heer Lynd~ I seneerd Grondgebied bevond ro~o:r elec! er werden de ,olgende ~etu !len opg

kal dictaat door e€n groote meer \bralam dp :;;.till¥ JRndOlete>r lI'eneraal du! ver
I erkoZCtl hJden le le TOl) kandidaat dUB PIETERMARITZBURG 21 AUG -De COl klaRr~e dllt h ~ pll!!lfs kort'lrfll~tlpn h~l den p
i iaag respo dent VlO de TI e8 >} 'atal Ran do Beneden m ten m de j!'renzen der kroonl8nden Illdaar 8flIW
h I ra ~ t~ Cairo bijna verdwenen Tug!. tel grafeert -Zoo even heb Ik ~an Bs keur r:t tu bepslen De Mn z"nberIl8cb~ st 0 m I.d
int" ,ue:xandrIe en II de I rovulClen howe g hvord dat de hoer Osboru naar h t Il dne bronnen pen WARrvnn op bet hooger gel~lI'ell
n Il\onrl zPlde Gratlf Gral ville le Secre kanhla Bo&h IS geweest om Cetewayo te sprektin st Ik ~rnnd van verweerder WAS Het WRSmoel]e

n S 't.at voor bu teIllandseh zakt'n In h"t u t.ar ZIJl e zendu g wus \TUchtcloos dat r hiJ te Ink (Jen natonri ken loop VRn den str om UIt lp
" ItntW)( rd op 1 vraag lat de r ,...k(.'Cr Il noest zonder len Korung die :'.lch 111 wRken dRnr ne ber~klo f Diet sch~rp Ri!l~te~k"nd
&>gerIng gemeld hat! lat de 1~r Shaw h t bosch Bch lil ho dt te ZlCll. Cl'tewayo heeft WilS ~I dUI w s bet ~~makkeh k bet water nf te ke~
~I zet d Il Il, z eh aan hu ri, IJl (.~l ~n Viol t VH.n on trent 000 mallschappel biJ ren zonder dRt d t npj(em"lkt kon wordlln Het '1\8
1 (>«Cl">' hiJ h. VOld I 'oor e I KrIJsraad ,ach ('n I n ee~t 1 r Vlll Z1JD g'fwapeni tn was lIfil'fkeerrl dRal Wil!! hll zeker VRn mIlJ r

t I ter gtstaan u.aar het regt hebben zo 1 WRnne"r kon I 1 nl ...t lel!glln De afkeen Il vpnd
Ipeil ..r n pll\Rta op kro n a <l en door dIt alkeeren vlaeId .. he
IIws Ier G 1l1('(C ten leed Sll Stafford water naRr bet onderste stuk Ilrond VRn verweerder
te ....n I!.IU va.! p d staatk md ner Reg(' De sloot dl" l!(\jlrRV8D was pn de plJP~n dIe geitlgd

III t betrekhng tot het r gplen der Par wnre wIlren n ~t op velweerders ~ro d
t> UP v('rngt.mgen E'n klilig le over de LUitenant Ed\'Vard AIlRr verklaarde dat men den
tnL~t n le a<:ht. rhoudendheld der Rt'g'{'rmg veld zond r temge beschuttillg t~gen het bwten lo p van d,1O6tro ol IlO..d zien kon \\ allr bet wIlter
h..tnokking tot Madagasl:ar D h('(>r Glad g'fWOOI gure weder ZIJ wenschcll zeer naar hun IIrg!'kper w!'rd was de stroom op~edRmd W"~ dit
ZPI le III antw 0 rd lat ('r mets te Madagll8 I ne kraleu terug te k"Ht'l 1 Udat ie zlltuhJd aan Het n et het f!ev Ionn lOU bet water op het klOonland

"LO voorg_ nil el oln h"t VrIendschappelijk k men 18 Ill.3r ZIJ vreezei zulks te doen daar er en DI..t nRllr verweerders grond vlQt,1 en Het Wftter
nd tus" 'h n Engelt1fd en Frankrijk te vcr get'll Zlgtbaal gezag II Cdewa)os land bestaat werd op ven.eerdeNlllrOI d gebru kt om dlln tu 11 tO'

1 ~bepu en Oh au ZIJ n g b;:h1g d sh"lJdl tg4!n be!'pro"l] po Ht' loop VII den stroom 11l~ r Rf dan de
~ nm ldt dat d r iat n tu<sch£n FrankriJk en van Manjl.Ll1. au {l l:ndabuko dw e..n st('rkh JO plBats WARr hét wnter nfllpkeerd werd kon men ook

ru~t ben dlge I zIJn Noord hJk ZululaBd bezett .. n te bevechten !lood lien ofscbo n DU b.>l1roeld met oo88Cben
Gist~ren avond zelde de SecretarIs \ oor Inboor Tbomll8 \\ .tsOD landmeter verkhulTde dRt de

rl H I r.l E( r. \ \f IJl EN ST ling? ik n ill den "Wetgevendcn Raad dat de nRtuu liJkt! loop VIIDden 8~ro m bUiten elscbm II'rondIRe","Cnng le ZuIl ,Iugtelmget naar deze Kolome lllg Omtrent dertien ]IIren lI'eled"n hao hl! jl'ew1'ond
jlllet ... 19ens de bepafu ~ll en con htien IH' Iu$' waRr "erweerd~r nu woonde en toen werd het WR.tpr
tt hn~n N'gulaben behandelrle ..n dit Dlet doen zon look u t den stroOIII j1'eield ais nu maar werd n et
t I ZIJ de vllgtelil gen waan an r "v waren Vo r 100 veT hl] Zich berlDneren kon voor belpro~
~oornemens waren peru lUIent li NaW te bhJvel1 ]lDgS dO<ll~lnden gebrUIkt III] WII8 tOIlD slechts elf

JRren oud
J08"'pb Norm n lD8p8ktl!ur van wegen verklaardl'

Kt KSTAD 20 ALG -Hedel m rill a.rnVE'er dllt biJ een tlldJaDIl tel\JwzenberjZ had gewoond en
In ('r mn M unt Ajhff ('{OB df'!acl ('I ent \I'm At erftltqd volopwllter\llR8lreWe~8t totdlltverweerd r

1 !!Chal pen van le K iUpsch I taut n dRar WIlSkomen W ne" ZIImer met den velJkone
Bn 1 lbc beschuldIgd stona 'f1U1del Jong men~ch m tH bed~l ..n hlld h J dell atro m gevolgd en bevonden dat ~t
g W(1"('n diefstal wt het kru p 18 heden - I 01111 d tt! Lftllwcbt ID Ooatel rIJk woonHebtl~ water Rfjrelfllnd werd nRllr nrweerders bUIS &oocla

op \nJo 'oet. n ~~t{lld mluu OOgt.'ll Ol tVlng dUf'r dllj!:eD f'en ,.lej!'rftm VIIIJ ~en lid Zlln~r I bet DIet aar den publieken dAm kon 'flof!l)en n
Jk \', £'(}('r lJ het.:bttlI l' !cf.n men en zul fRmllle te ) amll' te ID F4Tpte ~ ,;tef> jlJ t ,,\ Sld j?4 heer 'flin Bll!rk @n 8nd~rel dIe 'f6or verweerder !l~
1111{ " der ttT\gtst<i1Ul l\len \Or I hew u en tI! l!Ult bij hem bo-z jld Terslord dRIlrop bil- wooDd hlldd ..n .... Rr verwAflrder nu woont, hl\ddp

31 nasleutds door llliddel "\\ad.TVan d!' gd bil JJ~ noor den cbef Tan den dieIst en k;aagde hpt wRter ook voor besproelJlnl!'S doelemden gebrUIkt
tIt I akhUlS w arl'n ~r OIDPn Io"~r de -rertralllnjl n t t e ... nden vlln bet beJl~ Cbarlell R PeterllCn blld III dertljZ J"reD lan!!, l

MlJuhft:r het l~ e~r"m li "Ck DI@tll' UIt t:t-D hl! MUlleDberg lI'ewoond en fe.rklRRrde dllt het '1utl'r
l\ K -..r \D ) AtG -0 Bnen dw be~chuldlgd omdte }'iIlKt.S 'oor de IIflel dlDIt m OISt het OIlt loolar.g bl] Zich hellnneren kon alUjd had jZ'&vloE!jd

t Is 11 ZlJn beZIt le hebbel st nd hffien I wd v." a I ti, .ar de OlJJPTl vI d n wrtrRg !l'e IIle nU nARr verweerden groDd, en dat de .troom nn
I"l gt en "\\erd gevoJJ.llisd tot zes IlllI.tUldenj i da I tI" oord dat aan t telegraafblll1n met sterker :WII8 dan toell ID deo pubh ..k~n

t >Ul!l",~trai _~ _ wllrd IWtr0TOII _ dam wu er llu.omUell OTODloe.t water alii l1Oeg"

EY co
\ dv Innes voor elscber en ad f

wel'rders
I t WI\B l'e kkhe tngASIPI j d or d n heer \\ I

matt als Iqu dateur VIIUde firma J ml son & 00

flCHEEPSTIJDING

DURBAN I Aug -D KMS ta e: ,,'Cr
trok heden Ulorgen met de volgende passagIers
voor K I.IIpstad -(, EBaron Hubner Kaploom
J I.Ckson de heeren Wnght en DaVIS JongeJ
StadIer en de heer mej n JongeJ Murray

IERLI\.ND

gep .blte erd ~l 21 1 g L8t 8 Il v

ZULULAND

E~GELSCHE WOLVEILING

\.A.....KOMST VAN DE TROJA..~

GREEFF s "CltO:r."NIJERG
Adv Lp ullrd vour It.I peitIII t e d"

• )< r r~~p JH t
D t "R8 ,,~r Appel v n de Il tspr.k 'An de mil

IstrHftL VRI lIlhlm @bun dit! appel ant Gre lf had
<fr ord ..eid t t hpt hetal~ vlln de rekenmIl VII J Ir
"'clonnberjl die 'li Bl nllt' omene doebter Jacoba
\III 1" Malld. ~nll hAd b h>lndpld, Illaar welk~ doch
ter dre~ds m~erd r lIf g was toen ZIJ den dokter In
flep

)le Hoofdrell'tdr z Id~ dllt het daldeh Ik WA! dRt
d~~mlllllstrlUUS nltsprllRk v@rBnde.rd m st worden
NI ..t ail"en WAede docbtpr Rlreede lIle..rderJ1'rlg toert
ZIJ den dokter I nep mBllr ZIJ verdI~nde toe I 0 k
bllRr 1. e !?"eldIlia modeWRIIUter ne dok er bad
beboer,," te vrnll't'n wIe voor IlJn rekelllDQ' alwsprnkO'
liJk zou z n dabr d~ vlld"r bem met ontbod n uad
() di1cbt"'r bliJ m hem j!'f!lt>nden zonder dat hare
udl'N' H IrIS ~RI w -t.. ..n bIJ WDS tot bARTkam r

t "jC lllten door " ..n klem ml!l!J~ dRt 1 dienst ""n d ..
Ji1ch r Wile 1': was du. I!~ n k nt RI t tU@!!hen
"PP ant en r!'sjl<D!j~ t en het appel mat! m t d~
kosten worden t ~~"8 alln

COLLE7T ,; NAL"DE
!,nflt Innes { r ap~ll"nt el Adv

r spc nGe t

1 It Will! Ilen 911'1' vltn de ultllpraak fan dn
III ~tlaAt vau r. CULl.loT'd R<sp~nd"lIt had &liD AP-
pellru t f!'n kOl! ..n kalf to r oppunng toevertrouwd
doch de werOD WilleD weggflllakc ell dWi had re-

)~III \\ I
K A APK , 0 NIF

GRIGI \LA!\D OOST

DE ZUK '~N 0 BRIE~
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HET OMHEINEN MET DRAAD, PaarJsche Brandassurantie en

I

Pa&rlsche BrandasBSura.ntie & Trustmaa.tschappij.----------_._--,JOHNSHA':~ J;~:=~!:!d:ek Tat_I,Jzer~ ZEER ZE.LDZAME KANS PUBL] gKEv'yERKOOPlNG
SHEFFIELD, ENGELAND, '62E 81

~
AB1UKANT lAn elke 800rt van IJzer- en DraadheiDinIl',Ingangspoorten, HAr'den,Stalen 8D P U B- , ,' , ': G ...Iri-r·aVette agtossen,

IJ,eren DraadkettingeD Gegalvanlseerde Draadkettiogs, Bliksemafleiders, Kopel.h.RaamkoordelI, LIE KEVE R'K0'O;,.,PIN, .A.", II ~,_ , 'IIlvosrbare Stalen Tr"lDw~ya,Wagen8 en MACbinerieen Wielen un elke 8oor,,~ooallldie op de " ,
DilUlWltnlden g8hruikt worden (zie de bijsondere Katalogus), ens., ens, : VAN EEN DEB

DE NIEUWE INGEVOERDE DRAADHEINING.
BERSTE PRIJS.-Kaapstadsche Tentoonstelling van Landbouw,

1882 en 1883 ,

TE
KLAPMUTS-STATIE~BEROEMDSTE WIJNPLA'ATSEN, In den InJolv8llten Boedel van AL&W'UK PBT&tT8 VAlf lIBDDU, na 'lulbarh.

EEN

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

" WAGENMAKERS-VALLEI," WELLING1:0N. i Provisioneel Curator.

, J.' S. MARAIS & Co., Afslagers.I)E Ondel'geteekende, dsaetoe met instrnctiên begunseigd door deil Heer JOHAMlfKB. •
' J. RIl.TIEF,die zich door klimmende jaren, van zijne be~lomm'~ringen wen8cht Belangmike Publieke VerkoopIngte ontdoen en sich ter woon op het dorp Welbngto:l heeft gevestigd, zal PUBLIEK doen

VBRKOOPEN, OP DE PLAATS ZELVE, , ,

OP VRIJDAG, 24 AUGUSTUS 1883,
ZAL de Ondergeteekende Publiek doen Verkoopen 62 EXTRA VETTE SLAG rOSSKN,juiat

van de Binnenlanden a&ngekometl, alseok I EZEL.
J. J. DI VILLIERS,

VA.N KOSTBAAR

OpWoeDs~g, 29 Aug. &.S.,
EN INDIEN NodDM DEN VOLGENDEN DAG, ,

'S MORGEN:STEN 10 URE PRECIES,
VASTGOED:

De Standaards zijn van Hoek- en T-IJI~r vol'lens een ("eheelnieuw
StllDdAardi8punlig aan één kant en wordt tl()~e voet in den gr nd gedrev~n,zoodat Z'!6rUilt
stant. In plUt8 dat er een rond gilt in h..t IJJ~r Il~Blagel1is eli het IJlerdrIlltd daardoor Iletrokken
wordt waardoor er reel werk eo verscheidene banden vereisebt werden om den St4ndaard re!!t op
te bo;dpn, is bet gat er do,ITllesl"llenals een spleet, zooalsuit de teek~ningblijkt, sqodat ?6 Str.~1!'
ot de Draad etlnroudi", behoeft Rf.lewdndente worden tot de lengte, dit! men vp he~terrein noodig'
beeft, wallrna deze op ~ijn plaats gelegd eu al\lI~etrokk"n wordt, _\Vanneernu cJe draad goed
iI'~~pannenie wordt hij op zijn pllUl.t!gtlboudsndoor e~1Isleutel of Will,welke vllllt,!,ordt ll'e8.I~gen,
waardoorde Draad niet alleeu vulkomen gespannen wordt l(elwudeD,maar ook de Standaard,blijft op
dezewijle vrij en geheel Tegtopstalin en kan niet verschoven worden door het vee, dat er ZIchtegen

..... ,~:";:;, M' dit ."I~I noz andera " .oot e 00".1 eelen verbonden. E,;. "''' ",g, '00, h~' I. D. Welbekende, seer . bo.....~ pI.,.. H ET DOOLHOF, g,:",,~714 mo,gen, '.. . ..
brek.n der voetstukken,hetzij hij b~t vervoer, hetzij bij het vR8tmaktln,e~,alle materiAlenkunnen ID gelegen onder BaID8kloof, te Wagen make!", ValleI, aan de Krom~e:. RIVIer, met ._de DE Curator in bovengemelden Insolventen Boedel zal per Publieke. Veiling
yeelkleioer bestekwOTdenvllrj~llkt,terwijl <leSt"ndMrds vee/sterker ZlJn dan dapilltte IJzeren daarop staande Gebouwen, behelzende rmm en Suffisant Woonhul8 :met de noodlge Verkoopen op de Plek zelve,
Standaarde,die 'eel ~rooter Ilewigt hebben. . . d bes buiten Vertrekken Stallen Kralen Wijnkelder enz alles in goede 'orde. De gron-

Ve StandaarJs lijn lt x li x t, op vier yllrds van elkaar geplaa!.8t,en dil D....ad III e te d d" V' h b ' .. , ,! be I ' ·,W" rd j 50000 St k:O W· ' da; 29 AUpjZ'alvania_erdeKabel Ijzerdraad. 4 of 5 maal ~evlochten; de toplijn beef~ ds dikt~ van No. 4! de en, I~ uiterst rue t ~r ZIJn, zIJn p aot met een l)ngaa van cu'~, 0 - p oens ~g' ug a s
ondel'llteDradeo hebbelldill van No, G. 1Jt! b~veo_genoemd,eOmheininz is <i,e,bene mde d~lIIat'!lne ken, (die zeer ~nme~kehJk kan vergroot worden), 600 Limoen- eo NartJeboomen, eene t , '. ••
die tot "ng toe 18 ,nguomi, en daar alles op zIJne'gen fflbmk gemaakt 18, .an de P1aku deo Draad groote veracheidenhaid Vraohten Boomen, Hontboeschen enz. De pl~ta heeft volop'. , ' ,
en toe~bo(lr~,(]telle,nbUIt~lIgl!lOOO" I,Je /in'j:eTI te koop IIftnbevel,,?: ; Loopend W&ter, uitmuntende Veeweide en is 'verder beroemd voor de aankweeking TEN 11 URE 'S VOORMIDDAGS

~our pnjsen, ClTkulKlrese.1 katalogussendos men aanzoek bIJ.. . van Tabak, zijnde de qualiteit' zoo goed dat de teganwoordige ei n~r verscheidene •
r..t SIIlEY. Addcrley.traat, X•• pstad, en I'lemmgstr •• t. Port Bhz.both. jaren d... rs te prij ••• voor T,bak op de "nloon.'.Ui.g<!n beeft v.~.-ege.. I. ZEEEnE PLAATS "Rl ETFONT EIN," alias BASTERS BERG, ge_

.. "~ A"", <00,) ,u, S.. w ;" z ,;dAfd'" "" ,,.;,,, Mo, .. ;j, .,,,,,. ku"" h.. ,.""h,nI,,· 2. 0. PI.... BAsrIAANS KLOOF, Groot 2242 Mo,gen, ""' nsen d... n de eene legen omt re n t .4 UUR RIJ DEN S VAN SU TH ERLAN D, in de Afdeeling
zijde aan bovengemelde plaats en aan'de andere aan, Darling Brag, ell bekend als een FRASERBURG, Groot over de 10,000 Morgen, tezamen met de daaropsteen-A· AN, B () 1£ REN.. der beste en gezondste Veeplaatsen in de We8telijke Provincie. de Gebouwen.

LOS G 0 ED: II. LOSSE GOEDEREN ;-Schapen,~Bokken, Paarden, Ploegen 'en an-
der Boerderijgereedschap.

VASTGOED, LOSSE GOEDEREN,
ENZ.,

"TE"BRA NDW AC.HT," AFD. FRASERBURG.
In den IDt$olvent&nBoedel van OOKUT CORNELIS VISSER.

R. M. ROSS & CO, BIEDEN NU TE KOOP'AAN: .. KELDERGEREEDSCHA:~ :-8 Stuk~~teD, 9Kajaten-~otlten tuipen, Leg~rs,
' , Pijpen en Halfamen, Beandewijn-Katals, WIJnpomp, Peesmechine, Em~ers, Trechten!, BONUS ZA.L GEGEVEN WO'DDEN.RANSOME'S PLOEGEN, Enkele, Dubbele, Drie- ell Yiervoor, , VI ti K ': A

RA..'\'HOlIE'8 :H:! PLOEGEN, met Balken en Wiele ••, . 00 les, ranen, enz. . , .
RANI-lOME:S :;4:, PLOEGEN, BOERDERIJGEREEDSOHAP :-2 Bokwagen8,l Kleine Wagen,2 Kafbokken, D. J. DE WET,
HO~'.-\.Rm.; ~;.tkPle, Dubbele, Drie: ell Vie:;vo~;P,~?~G~N, " I Span Ezeltuigen, 2 Span Trekgoed voor Ossen, Graven, Pikken, Vprken, Manden, Eenig Curator.
AMERI~~sCHE PLOEGEN, Nos, IH, zo, _I, --, _3, ~5 en 2~ J kk, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AMJmlKAAl'iSCIIE HEl;VEL PLOEGEN, 0,00, BL, A2,. u en, enz. I SOlIVENTE nOEDEL VAN WILSON & GLYIR. xr. RO<' & CO·" Verbeterde DUBBElJo; ZW'=SCUE PLOEGEN, met LEVENDE HAVE :-~ Gedres •eerde EzeI., waaro nder K .. F... I., 2 Goed gedres- N 11 D' N.
R. lt HOSH & C()'~ PATENTE ~~~~~~Á.RD PAARDE..."I'HARKFN. seerde I.ste klasee BI~uw Schimmel Karpaarden, 1 Rij- en Trekpaard_, 160 Aanteel.
HOWARI)':-;ZIG-ZAU EGGEN, voor Ligten en Zwaren Grond. pokken ID goede conditie, .

HCHARE~ en tocbchoon-n voor al de bovenstaande. HUISR.AAD :-De Gewone Versoheidenheid, waaronder 1 Uitmuotende Duitsche GROOTE VERMINDERING IN PRIJZEN.R. M. ROSS & Co's ,vertoon!!lg van ~andbouw~reedschap, Stoommachinerie, Piano. '
enz.,lS dagelijks open In hunne VeI toonkamer. ., WIJNEN:- tO Leggers, zijnde 't Re8tant van den Jongsten Oogst,

R. ,M. ROSS & 00., Strand-straat, Kaapstad.
BOlUS EN VERVE:tSCHINGEN fOLO". I)ECurator~~. in bovengemelden Insolventen Boedel, begeerig sijnde den nog op

handen sijnden Grooten en Gemeogden Voorraad oogenblikkelijk uit te Verkoo-
pen, hebben besloteu denselvee te koop aan tQ bieden tegen ZEER VERMINDERDE
PRIJZEN, in hoeveelheden om Koopers te gerieven.

OOMMEROIEELE

Brandassorantiemaatscftappij. Pr vrl, 20sten Augustus, 1888.
J. J. DE VILLIERS, .A. P. ZooN;' Secretaris.en

OPGJ:D.JGT 1855.
Ingeschreven Kapitaal. £50,000; Fondsen belegd, £58,000; Verliezen

alreeds betaald. £115,000,--------
ZEE- en BRANDASSURANTIIN val! alle soorten dagelijks

tegen loopende prijzen aangenomen.
PROMPTE EN LIBERALE BETALI~G.

A. W. BROOK SMITH, Secretaris. DE VERKOOPING in bOvengemelden Boedel zal HEDEN (DONDER-
DAG) NAMIDDAG, te 2 uur, worden voortgezet.

G. W. STEYTLER, EenigJCurator.

Kaapstad, Junij. 1833,

De Westelijke Provincie Administratie en Trustmaatschappij (Beperkt).

W. ,BERG, } Gez.
G. 'W. STEYTLER, Caratoren.

D. I S A A C S & CO.
I,

HEBBEN PAS PER ONLANGS

DE DERDE en LAATSTE VERKOOPING van den Voorraad in dezen
Ineolventen Boedel zal plaats 'rinden op

, .
DOlfDEaDAG AANST., 23 Dli:ZER,

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

kocht worden, tezamen met den Winkel-voorraad, bestaande in Glas- sen
~:u-dewerk, Kruideniers.waren, Lantaren8, Blikgoed, ToiletsteUell;, Schilde-
njen, Klokken, Ornamenten, Speelgoed, Kltmrgemaakte Kleederen, Ohitsen,
Geruit, Voering, ~noopen, SteveJs, Schoenen, Pijpen, Juwelierswaren, Cigaa.r-
kokers en verscheidene andere artikelen.

~ogste tBr .Deze is ~e Laatste Kans ; laat ieder Verstandig Persoon dus van de
: gelegenheld.gebru~ maken.

s. N. PONDEIR,
. le DB" .

AANGEKOMENE VAARTUIGEN ONTVANG~N: Trooper van' StrUl·svede!.'ren
E EN UITG EBREID ASSORTIMENT.a ': 'J

EER STE KLAS S E H U I S R A A D, . BOrJlesters Claa.hen, Adderleysntaat,
KAAPST AD.

geeft r.~
Die :II1JDUite Koop :aaDbledeD tegeD PdJlieD dJe eeD .nelleD
Vel'koop liulleD waarborgeD, teD elDde plaata te malteD 'YoOl'
Yel'del'e groote -BeliendJDgeD die eeratdaage wordeD 'Yel'Yfcht. Koopt het geheele jaar door en
ZIJ HEBBEN OOK TE KOOP.. Marktprijzen.

EEN BIJZONDER ,' Ververschingen! Ververschingen ! !
. GROOThN VOORRAAD S U IK ER! S U IK ER! ! VERKOOPI;\Q TG BlGIliElW tIll H.lLF 11 UBR l'.M.

KOLONIALE MEUBELEN, COR N E:L I 8 lW0 ~ L, K.. pot.d,I8Aqg.otn.18~ .

Vu ... peri...... lltwaUt.lt, ,.","kt ID lEhu.p... ch•• Stijl, .• HEEFT JUIST ONTVANGEN : . . MAL~N.& CELLIERS Afslagers
dJe dj k1UUleD Verltoopen tegen aaamerkeUJk mbadel' dfUl de p' ht· 1\6 .. W·tt G' I . ~, : ' , '.
p~.Y~tq~~~Art~.DY~ ~~ri~l'eb~~".; rac 1ge~onSbers 1 een. ee e ._~,_- _
Vlt!-:!::P;:::='~~:~:"r::.~:~:zsk=::·:~':~:~::MAU R ITIUS S ITIK En · 8 L 0 EM 'VAN Z WA VE l1Hthoeyen Diet bevreesd te li1jD 'Y1Ul lDet 'Yel'EoekeD OSlltel3.oo_ .• . :', " ,
pen te worden lutig geyalleD, liulleDde a~ leder dJe hét i-ta- T:i:.ItOOp TJ:~B. DB J.AA,!STJ: 111A a lt T .. a J:~ Z _ ., ; . I
'bU.. ement met een belioek 'bel1lDsUgt de lDeeat ... og~UJke Paarl, 25 JUDl) 1883. : . _
attentle bewelien wOl'den. ZIJ die bel~g stelleD In deD Yoor:" .' , DE'" W'i' AAL & DE-;'KOCK,
Y~-::I:O_:dK.:~:::~. I.dutri •• ull....... h_ b••ooll te. GEORGE FI,NDLA1,Y &,.' '1'.~. 0.",. BURO-STRAAT, ~

, 'IJ Landen nu Irun Eerste Bezending Brandram's BesteN.B.- De kwaliteit van elk al'ti- BIEDEN'IH~N8TEG$N LJGEPHIJZENTEKOOP4AN,: . Fijnste.

keI wordt gewaarborgd.. i ~~~~N~~:<:V~B.t;:t:*,~=Ïi!~=B:'~·; BLOEI VAN ZWAVEL VOOR WIJIGAAllDEN.
McDOUGALL'S SCHAPEN ,WASOH,: SOHAAPSOHAREN, :SoRBYfs en Bt1Raok & BALW ..... ' _
' Fabrikaat. I . :, '

HOEFIJZEij,S VOOR PAARDEN, EZELS en OSSEN, Globe Nagels Toor Paarde~. . DE Wi AAL & DE KOCKVENSTERGLAS, Verf, Olie en Borateliwaren. . , :. . . ,
IJZEREN LEDEKANTEN. Hekwerk v~r GraTen, IJzeren Pijpen en Sluiadeureo. : IJ kh..a -ar Q B lAd
OMHEiNING DRAAD, glad on "',,:~Ombei.'" s......... 'GoI_ D.... N~ .. "k. zer,a -,ZeJI'I'lO, A(4 argstraat, KaapslA •
Bard.ewaru Pakhu ifD, Gravestraa.t.~tacl. Gtdrukt bi;HofmeyT ~ B'9I .. , No. II; K ..... ktraat, .x...p.lad.

ALF. GEO. JONES,
G. W. ST EYTL ER,

Gez. Curatoren.

D. I 8 A A C 8 & CO.,
88 90 E1~92 LANGEMARKTSTRA.AT.

_:' ._

E

I

d
11

P
ti
h
d
h
s<
It
lt!
rE
te
R
dl
toe
dl
III

v(
di
bi
ie



:happij.
G

~sen;

83,
'OSSEli,Juia6

urator

iping'

~EN,
BURG.
BSBR.

eke Veilmg

a.s.,'
mERG,ge-
e Afdeeling
aaropstaa.n-

egen en an-

r.
urator

LYIN.
ZEN.
den nog op
te Verkoo-

£INDERDE

ley & Pal-
.arde Ge-

'0

Nesten

wo t

traat.
ez
~toren.

ARD.

m dezen

zal Ver-
Glas- en
Schilde-
Chltzen,
, Clgaar-

:3 van de

l ! !
~ V.M.

lreD

ers.

·LI
3este

IEN.

fad.

d,r er yoor da' ten b.·t8r In eigenlijke d.n weentand m•• dit deed, dJ1l&llUet d1lar ,emaakt 1011 wor.
w.rkplllA"'"n dan ambaebteeboleo fl'81e..rd I b ..t deo bllt'r VlntCo'ot Ran liJD .001'1ltel den, waD't dit k In leder kind HIJ elnc1i$rde m.,
~ deD. I ~It nn den IICCllns jlebo4eD, en dAt I!'e- .oor t~ st-Il en elk IIrtlllel apart t8 oem8ll, lIVI&l d.

De beer R"ld t"lde de "mbAchtleholeo reed. meldt! hM'r .. I'J'"'O nooit et~mden "0 " '''1.8 WAt ,oorutter zwide dat dyllallliet 6<!l'1ItklaAl mOl'lL
011 Diet door II'l!ld vao alleen, mur I ten Il'UDIte dsn bot.r ..... rd gedaan Hi] w&llr- De heer \\ IlmaD leid e ft ..lhll' ttl w ..r...o dat ale
In .,eal boog.r Dlate Ir.. bi)dl'lljren !ecbowde het BUil tejlen hernleUwtn.l nn den I CClp~ dil post "~rd aangenomen de dynAIIJl e tf.bn.k on!
ood.rboud ..n werdeJl. het dat de renl- De (Jom ."D Openbare Werken merkte op dllt de dri .. maand ..n ID de Kolenie lOO IIJO oJljrelljfl.
tatan dOOI: LoY"'ale enkele Rnde!'8 lnnghngpn Spoorwe~ n~ar Ool~lbel'll' de Kolo!!l. een gTOilt "oor- lJe heer Rbodee .,oer op nleaw &elfen deD poet
pleYerd door beY08jfde beoordeelaare, 100 ale WIJ- deel b'Y811 Natal fl8f wat d.o bandel met den Vnjltut Uit ZIJn amendement werd daaraa 'I8rworpeo met
leD deD hlMr Donald l..er hoog geechat betrof,.11 IeIJe dat &I. men IICClJQ.8Wilde men rerle- 36 tPjren 24 stemmen
werdeo. HleroDltreot hIJ het een en aDder deo JIUIr YOOr~n Oommll81e onr de werking dier I TtIflt!1l stemden de heer"n VIDtoeDt, YillUltenJ (4),
&ao, en ook Yan de be- beJaitinlr bad "neten .temm811 Bergb, Hotmpyr, Barry, MybuTjlh, ReIU, Rot.n.oD,
weerde hij dat II], ID aaD· De heer Robertson kl~lIgde dat de RegerInIl' be- Wood, Atblll'1ltone, .MOIteDO, Loaw (2), HIlIDIID.
merkiog geDomen, niet werkteII, eo dat IqtlnjZ'lyool'ltell.n had IngetrokkeD .aar het HOls I Lainjl. Proetor, Irnn., Dempen. De Villie .. (M.
er uit pJaatMbjke meer dan no Rege. IIch Diet &eglin had yerklaard en J II' DowbDg, Manua, De 8midt, VR R..mblllll'.
rtqlWege yoor gedaan "erd. HIJ Wa. 41118 tegeo De beer P,..rson beltreed I.kere bnrenngen '180 I Du TOIt, GlI8h. Joabert, Lnttijr, Te Water, M.cka,.
laat yooretel Bro ...n, d.n Oomm. .1.11Op WerkeD, eD W881 op de nood- Manu!'l, VAQ Zyl en Van der SpUl

De Secretam Yoor N4turell.naa!reD ltelde Yel· ultel~Jkbeld 0111 de In.,oerregten 100 mln mv~.hllr I Poor de b .. ren Rhodee, Wllm&D, RvbiDlOll.
daging nn het dIlhat tot WoeDedag ,oor -AaDge- te WlJtJjZ'en Orp..n. Wolt, Pearsoa, Sprtgll', Al

ltW
(2), Fliller, A.

Domen. D. heer Ml1iIluellUllr nIet In dat men thaDI aDd8l'1l de Vil hers, Du Prees, Reid, "atlon, Bradd"ld,
NIlltJWlC BJttA8TINGE!I haDd,len kon dan 100 al. de RegenDg Wild. I Uplnlrtoo, FtOlt, Gotdechmidt, Walker, SlclaeJ,

Na het YOOrl~IID ,",0 eeDlge stakkea mOIIIt De Kol Secretans &elde m.' yeel .uchtlDjl naar Goold, Brown, BlaiDe en Hockley
d. h.er RobertsoD IIJO YÓOl'ltel Oyer de belutilljl8a .. kere preek~1l In het HWI gl'loUlterd te hebben, I Het Yoorstel Peareon om de artlkeleD &put te
doeD, waartoe hl! aet t1.~ minuten tiJd had. HIJ maar waarom hadd.D III dl. le hl.lden te,leo de nem.n werd .,erworpeD !Det 36 tegeo 26 1&8m-
ncbtte liJn kl.1De u budg.t," 100 al. biJ het noem- hallbelastlog fl'!II8temdP )It tou den handel geen men.
d., kortehJk toe, meerencleell door de .erhoogto. kwaad bebben Iredun E.m herlleDlnll .,an het T~en stemden de heeren Ir'flne, MIDlIterI (4),
g.n yoor te lel8n dl. biJ op de Invoerregten tan.f moaet, IIJna IDllena.{ot na de verlrienng UIt- Molteno, Bal ry, Rdlt&, Wood, VlDtcent, Myburgh,
wilda lagg.o. Op "ogellttulleo Wilde hl) een wt- ~eeteld, eo wat .en OommlYl8 b.lrof, 100 als meo L')uw (2), Manuel, Haman, Praetor, Bndield,
Yoerbe .... tlDa' .,ao .£.56 lelllfeD om den ulhoer te er tbans een "'nbevlel, loa dIt DIet e'fen al8 and~re MAral~. Du PI't'eI, Goldscbmldt, De Smid" Oo,,11ng,
beletten, .n op koperertl een .,an 16e per tOD Oomm1l81~S grlld kl.ten, en loud~n koopla.den die VaD Zyl VaD Renabul'll', Hotm"yr, MaC"y, I)e Vd-
alJ dacht bI.rmeS oYer d. £200,000 10 d. acbat. .r leden nn ."rell meer o.,ereeD.temmen dan d. here (J. I en ?ti), SIchel, Lu~tljr, Bergh, Du TOit,
kiet t. luUAa kriw

en
• I1.il achtte 11JIl yoontel I.den .,aa d. kam.r nD K00f.hand"l P HIJ hooTte Van der Spuy, T" Wat8r en Joabert

~ om iD Oomlté GeDl!raal behandeld te wor- dat ID.D de tl]dehJke mantrege ..n door de RegerJD,!r Poor d" heefen PMTIOn, 8prlgg, Aylift (2),
d.n -AaDg.Domen, Oomlt~ op deD .,ollrend.D dajr Yoorlleat-Id lOU Iroedburen, IIn dat op d.n duor de Roberteon, Atbel'8tone, FuUl'r, D.tmpere, A de VII-

Ook ds heer Barry had een finanCieel .00I'1ltel, opllile nn deo heer MIJbuTjlb n 11]0 'fnenden om. h-l'8, RoblnllOn, Gu.h, &..ld, Hockley, LAIng, Froet,
D.I tot nrbOO,IOjl d.r Ieg",lregko op nreehllleDde tr.nt dlln 8OC1JO'Ilch loa WIJllgen WRteoD, Rhodl"a, Brown, BIAloe, Orpen, Ooold,
tranl8Ctle. Ook dit had b'LZeltde lot ". heer Lalllg had drie weken geleden ".n de Walt, Walker, WIlman en Uplngtoo

Een derde Yool'1ltel 'l8n denl"ltdeD aard werd Rell'enng .,.rnomen dat .ermeerd.mnll <Jnr In, )er- De heer Rober~oo .telde .,oor om al de artikelen
net .,óór l8118n door deD heer Da Preu gedaan, ""ten deu hand.1 zou ech&den, en WRKrom gl~ ill waar lDen 15 percent op de beluting op Wilde
"Iweer met hetleltd. geYl;Il1l' Daarna jj'lng men dan thllns .r toe Over ~ HIJ wu InlU88Cben !lIet tejlen "OOl'8tellell, tot nader te laten, maar dit, ,elde de
'IIh.ell. elk • .,erhoogtng, maar alleeD tagfIn die welke bet voorZItter. konde niet

meeste g8'laar "oor yerplaa~log VAn d.n band ..1 nMr /le h~r Pear80D lelde dat men g88D In.,oel"Nll-
Natal bood, mj Wilde dat m.n hefer .en ItI8DJnjl ten op bier kon verhoog"en &la m.n dell doop
lOU aanlt'Un .AD de Wet op deD Blel'-llCClJn. kande. De

De heer &11'1 wlI&rechllwf{e tegen elln leening Blt!r-accljDS W1UI r.eda aangenomen, lelde d. Kol
Yoor het jZ'oedllluen der ultjZ'8Yen (boor, hoor), en St'Cretarl8.
lelde dat Natal met betrekkinIl tot den Vrl]SlR~t He hll<!l Full r lelde dat de ID'foerregt8a op
ICben handel ID lek"r Oplllt't het winnen mout HIJ bier te sterk .,erhoogd waren, en de h&er P.noo
yerkl&Rrd. Ilcb teg.n het bel!laten van land eD w8jlen, h&d vernomlID dat er alle kaQ.8 wu dat de Blerw.t
100 als de hsndllillal'l wIldeD, en klM,lfde 0 ver te lOU veronjZ'elukkea
R'roote .,erhOOll'IDIl' der UltgaY.n Wilt men dat de Ns n0lt "eDlge woordsnwI!l8ehng hierover, waarbij
Reg.nnjl lUlnig !Wu, dan lOO de ~,olklDg gaarDIl de heer Hofmeyr &elde list de brouwel'1l leJU ge-
Ilch tot DIeuwe bd88tlDjleD verSlaan 't'rllllgd blldd~n om de Inwerregten op bilir te .. rhoo-

De b.er Orpen geloofde dat het krediet der Kolu- ll03n. vroe. de he~r Uplnjlton wurom .r geen 'I'8l'hoo
DIe In Engllillnd lOU dalen Ills mAn ~IJIIIU zal(' dllt 1111 il op IDjle.,oerden WIJD eD brandeWijn w.rd YOGr-
men aAn de belll811lllreD meer knoeide dlill tlr w ..rk~ R'~steld l)je konden het beat dragen, want driU8l •
hJk behoorh lke DlaatregeleD ID nRm Hl] Wilde een vlln YreemJeD WIJn loudeD eerder met dieD ctr.nk
bellUltlDIr op ellleDdom eD Inkom.ten voortgaan dan dnDkere YaD vreemd bier De .er-

lie heer Fuller telde dat het DIet gln,!r om door DOO~lDgop WIJD en hrandewlJD wae Yroeger geechied,
leenlDg@n de takeD g land. te b )uden, al WRS hiJ liDtwoordde d" Kol Secretan&, eD 15 per cent hierop
lelt nl.t yoor de plannen der Reilerlng HIJ ge- wu 1l8no.g Op brandeWiJn, lelde de Oomm Uil
loofde dat men dl" plaonen tbllna lOU moeten aaD- Op Wer);eD, lOU toch reedlJ ;£)20,000 geW'OODeD
nemen, mK&l'dat mBn eenlge WI]ilglnll'en lOU moeten wordelI
maken met betrekklDg tot de eel'8te I"HIII.heboefteD Ue beer , .. IllD80 lelde oYertulgd le liJn d"t biet
D. Koopheden waren oYerlgen8 Diet telfen Y.r- te boog htlillllt waa, eD Wilde de hew Ing 'an la tot
bvojllDIr nD beiaeUnIl al • .,erbrulkere, mur allE8Il !Od verlagen Zoowel dit als bet .,ool'1ltel DIDult-
alt die nrbOOjlID,!r den haDdei scbuddp Een be- .tel van den post werd verworpeD
IIIIItln8 op het IDkomen ZOU, Illne lOllen., Yoor dl t De heer ::Spnjljl; noodlgde de handelaleden wt 0111
hlDd DIet deugen, e~ hiervoor gal hiJ II)n red.n te leggen of de verhooglog op billr een 'fermeerde-

De heer Rbodes wIldIl al de artikelen aPRrt laten nng vaD Inkomen luU le,~roD, lDIIlIr tiJ IWeg8ll
behandelen, maar frok liJn "OOl'1ltel w ..ldra ID De h6er Hoekley Iprak tegen de 'ferbO<Jlflng op

De be.r Sprtjljl lelde dat de bezwaren die de patroneD M~n Jl >u dlln handel met deu V nJlt&&t
fiAjlerlng bekampen moeIt daaTJD bun ool'8pronjl er door yermlnd ..ren, en bet echljfdleteD der jOnglIII
hdden dat het H Ul8 bMr Dldt .,prtrouwde Daar heden e~1I blDJerjlMl ID den weg atellen HIJ eteld.
bad het ook r.deD tOe Eel'8t beweerde ZIJ dat 'er- vo lr OlD den post td halveren, mur later, op ra.cl
heogllljl 'jln Invoerregten der hllndel scblld~n lOU 'fan deo heer Hvfmeyr, om eet te ecllrappan, du
terstond durna elelde JIJ zelf dl., y"rbo, glDg yoor bl~ef de bel88ung 100 ale lij wu
Die verhonging tlJdehJk te mak"n lOU geen ander De VOOTJ:ttter lelde dill daD de gehetlle belAlung
ge mIg hebben dan dat de Koopmlln ID den eersten op patron"D yervlel, maar dil bll!8~ nlet ]uUIt te liJn.
tiJd 100 mln mOj!'ehjk lDeloej.>,eD dlln zou mdU geen De Kvl Secretarl8 ,.nde dat plt\l'ooeD yeeleer dOOl
Inkomen er mee WInneD ITlj ZOU Ilcb tegen de d .. VljllDden der Kotonle <Lw dour de Kolooilie Jeugd
DIeuwe yool'8telleo veUetteD en herlnuerde dat de gekocbt werden
aanmerklUl(en 'liD c!.. Kol Secretan8 op de Kamer Het Yooretel Hoekley weId nrworp.!o.
van IroopbaDdel alhier tegen de ,nenden 'l8n bet De heer RoblD'OD 8'elde voor de belaet.tng op dr-
MIDlsterle gellgt wareD Wat den aCCIJo8 betrof nllml t rao 6d op 4d te brengeo Hi] Iu tellltrram-
had apreker v~rleden JMr gewuracbuoYd dat bet men OVer de laak Uit GrJqll~l&nd West voor, eD &lilde
,oorstel M&IIuel tot ophetfiDIl' .,an die belasting leidde, dat bet mijnwezen door 6t!n te jlroote .. rhOOgi

Dg.n dit bleek tbans waar te zIJn WAarom. vroeg biJ Iller zou IIJdeD Dynllllliet werd thanl III ".el I{l'OO-
Yerder, Wl8 de Schatm_ter Gene",al afwelll{ , tere hoeveelheddD geb..Zl,{d dlLDnooger
Schaamde hiJ 'Ich .l11llgt voor bet figuur WRt d. Od b..er Fllller sprIIk t"l1 gUllste der Yllrlaglng
RlIllenng mAllkte 1 HIJ Voor Zich lOU 8t ..lhg 6<!1l WaDt de IlIIJn lJ.du8trJe WASeell &aak 'fADb.lanjl ,
booger acclJn. blveD de v.urstellen der R~genng De CClOJm VAn Op \VerkeD WIIIIer Ook voor, on-
Yllrkl.leD, eD lelfs d. beer Mljburl(b bleek billr voor d~r anderen mel b~t 00. op Namaqu&land, en lelde
te liJD (De heer MIJburgh Il"f opbelden Dg ,..n te j.>~1oven dllt de R~genng er Zicb lou m~e , ..r-
wat biJ gezeild h&d, en de voorZItter we~8 er op dat eenlll"n
m~n geen .,oet biJ 8tlik bieid) Een met ODalIrdig Ile'fecht bad dRarop plaata tta-

lJe beer ~prljlg lelde dat hiJ DIet anddrs dtl6d dsn lIChe" de H H Rhodes en V liD fieQ.8burg I )eae
een MDtal ledeD voor hem, en waarom het m~n bem 'ferweet den b6er Rbodllll dR! bij, door de hullbeJ ....
dan DIet ultlprekeD? Ook benDDerde hij dat hiJ bet Ung te h~lpen v,,,vallen, Zicb de dYDamlet-b.t!uung
vooretel MIJburgb tot ged6elt"hjke "erbOOI(IIlI{ van op deD bal. hlld gebaald
den acclJna had .,oorgeetaan, en ",Ing daarna over tot Na nOIl eenJjle wo rdenwlll8ehng werd bet vool'1ltel
een betoog dat hetjreen d .. Rel{ennlf tblLDe Yan her- RoblDIIODBIIDgeDomeD met 3a tegen 27 stelllmeD
lenng 'llLn den handSI vertelde, Ileheel van denzdlf- Het wae JeS uar, en men scheidde tot acbt
den aard WIUI ale wat d. Schatmeester Genera"l ,er-
l.den Jur gelegd had, en wat sedert gt!bleken "IS
ODJUUltte liJD

De Kol SecrewUl ~ eeD opheldertnlr ""D wat hl]
gelegd had Ook hiJ hsd yerklMrd dat de on[1'IID-
gel'1l der douane Ilch de toekom8t te mooI voor.
stelden

De heer Spnjlg verklaarde ten alotte dal biJ de
yool'1ltellen der Regennjl zou b~8tnJden om het ge-
nar dllt II] yoor den handel Illnielden

De heer Hotmeyr .,erklaarde dat meD Ilcb vergllt"
ala men meeDde dat de wlJnhoer.n bun weel'1ltand
tejl.n deD aCC1)n. haddeD opgegeYeO ZIJ waren er
,oor dat de Wet zoo bleef 1111tiJ W88, eu me1.8 bad
men hem kw&llJker g8Ilomen dan dM hl] een mu.I g .._
legd had dat meo dill noods den &CeIJO' kon hdrstel-
leD, ml1.8men de groote stokers dubbel beIu,!.

lJe heer Sprlg~ lelde DIet gelegd te hebben d"t de
Wijnboeren thana .o<)r dea IICClJ08wareo, maar dat
II] begrepeD dat Dlee III mlUll' de verbruikers hem
betll&lden

Ve beer Hofmeyr jlntwoordd" dat de WIlDboeren
hBtn dit DIet vertelden Wil! bet waar dat yerhoo-
~ der IDYoerregUn .,erbrUlk en handel deed atue-
Di"éD, dan deed d. IICCIJQ.8dit IlIIgebJIra Do bezwa-
ren tegen deD acclJll' WRren .olllrt!kt DIet UIt den
weg lI'erulmd, en eeret ala mea dit deed lOa hiJ wel-
hgt voor d.n aCClJo, stemmeD Niet daD algemeen-
heden wareD door deh h.ar Spngg oyer deD accIJD'
g.deblteerd HIJ gelootde d.IIt de .,erboolPng der
InvoerregteD wel!lllt DMr e.n !teter plan kon jleregeld
liJn dan dat derfRegel'lllg, maar stllibg wu bet beter
om dat plaD un te a.men dali om het tekort door
een leeDIDg te dekk8Jl, en daarom 'ou bij het plan
onderstelln~n

De hepr Rhodes 8tielde thaD8 op nleaw voor om - BIJ de 8akolav"D op M~r bestaat het .,er.
leder artikel apart te nemeD, en g,.,f al8 liJn reden schTlkkehJke I!'ebrulk, dllt men de kiDderen die 0
dat bl] Ileen zoodaolrS ""rbooglng op dVIlRmlel eeD VTljdag-eeD ongeluk8dag, Nillens de Sak&la.,.~
Wild" ale de Regering Vool'8telde Die 'erboo,lIng en andereD-gebJreD worden, ID een boech In een
wu Ye.1 te groot, en IIJU alleen op K Imberl.y nllen kUil l"I!'t om le dRIlTaan bet noodlot oYer te IIten
HIJ rcat onder 'a hande te kenneo dat dit eeD I BIJ een anderen M'Ma,rU8lscben stam h .. racht het
wraakneming der !leIferlDg Wil! 'foor de stemmeD jlebrwkt, hdt klDd VSD6<lD 'fOl'8tehJk pel'1lOon dat
door d. leden nn GrlqoaJand \V ..st In lake de bUlI- Z lDdag jleboreD wodt, !'Y@n"eDe aan liJD lot' OYero&!
beJlllltlDg uJtj.>ebragt IlRten, omdat luIk eeD kiod, op een .. grooteo dag"

D. Voorlltter leids dat men _n aID8nlUment op ,!reboren, 'feelileluk moet teD deal .allen .D bet, 10
eenlg arhk.l kOD voot8tellen Jonder de .rtlkeleD IleyeD bhJvende. liJn" oodel'1l mi_bieD In magt eo
elk apllrt te Demen De heer Rhodes trok daarop MDlien 'ou overvleu)l@len Ouk de ml.maUtjf ..
op nlBUW liJn Yooratel ID, en stelde 'foor 6d per borenen worden UltjfeBtooteo en e.,enleer de als blll1-
poDd op dynamiet en;z tot 3d te verlag~D need loos b..ecbouwde tw.~hDgeD Ale eeD kiod bi het
men dit DIet dan lOll de Regenng 'feel le Veel IlI't'eo AADde mo~d.rmelk de moeder afmat :&dat
van de voorgesteld. verhoOjllUg 1'8n IDYoerregten er ge@n voedsel me_r kJmt, wvrdt bet o"p.,boofd
op Kimberley laten 1'a.Jlen BOltendlea lOU h@~!Ze- van d~D Slam m~t bet jlev81 In kennIl llA8teld en
vvlg eenyoudlg ztJD aat men te Klmberl~v het TerschljDt deze 00;r8nbhkkelljlk met -deo beul dl
sprlogen YIID nt s~ als de mededt!ellD,I!' wordt b".~aden W&ll te liJD' d e,

De heer Wolf kid. dat ,,18 men luIk ..en maat- I IUljrehng olllbreD!,'t ollldBt h ..e oDdankbare w,,':'o:O
rpgel na:n ale dieD afgekeurd door den heer Hho- ZIJD "Igen moeder wJl doode,,_ Je
des, men te Kimberley een etgeD dynamlet-febnek A.Le .... n" nou w 10 het kra"lIlbed st-rit, komt ook
lOU oprljlteD la dat ;waar, lel de heer Hofmeyr, de beul h"t le~"D van het killd ellChen, omdat dIt d.
dan knJgt het lllud e.n DI~uw ..n tAk Ttln OI)V"r- oorlMk Wl\S un den dvod d r mOtlder Ret wreede
held, en de~ moeat m.n er st~lhl! "0 r ZIIII ilebrulk .. d III zulk ""n Il''ful. dat h ..t kind I".,eod

De heer" IntCent leide dllt voor dyn8ml ..t sle-chta m-t de dOude lDoeder I>o-gl"'"n word" Ale een kind
33 percent zou moete~ betaald worden, terWIjl tb ..e ler ...ereld kumt tt! mlddernllCbt tu"Cben eeD bell-
200 en koffij 50 perc@bt ooder het beoolrd" tan"C IooleD en e"o gewoDeD dal!' 1110besltat eeo 800rt 'faD
lOO betall!n Il ,d"PrBak ova den dood of het I• .,en M ..n l"Ift het

D. heer P"8J'1Ion 1~lde dat bet dUld~hjk Will kind op een elllalleu weg, dl-n de OSSen .,olgen bi
dat d. Regenng niet oenm",,1 wiet wat dd w ..rklno:' heL Verlalen ~au het W"ldep6rk \\ Ijken d" oeee~
har.r plannen liJD ZOIl. IItJ trad daaroa In Wl- v lOr h~t kind Uit dlin 18 h.t behouden IIlb ala
weJ(ligiDgen waar de f<.I"rzJt~r hóm tot d. kWestie sJ'cb!e 6.ln oe het lIaotlUlkt, wordt het te'r.toD: ge-
om nep, .n toeD hiJ Ihet wilde tO"~e""n nep de dood Te TaoonanY6 1Il0~t hetaelfde gebruik ID
Voorzitter de stem "an het HUIS II lJHarop be- zwaD" ZIJO
gon de heer P8III'&OD .. "d"r als nvt¥er, maar jllOg Het le pater PII'aa, die 1:\I:ger dan 30 }'re
daaroa tot eeD betoog pyar dat m.n geen sp6lte MadagAlCAr doorbrajc" 'IJ" d ~ bIJ~}ljd"rbedeD ~op
belut.iDg op Kimberiel mout leggen, en da&, alt dtll!lt ..
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DI hM' Hockl..,. 'Prak Yoor ui"'tel, op groDd
YID de at•• i.beid yaD Yli. leden Dluu'pntPllen lOp YOOl'lt~1 'all daD
... de heer LeWll hlertetrell, omdat ..r 0 .... ti.. Te Water In plaAte ftn
UaII reedt 100 nel gepraat.u HIJ 98rkOOI h.t YIO laet OMdOOkecbe 0011111&
plan YU eien Prooureur-G8II8ra&.I, omdat del8 dit I GU .... ...:l...
beter IroD IIIhoeren dan dat .,an 88n Inder _ ..

De ProcureuMleoenal I8lde d"a IIJO 'OOl'ltel De heer Wood bad eetl vaag .aD de ~ring
100 nDl( WlJl1I1DIf 10 de liken braa& dat IDi8nbet I ot ddu·lriete d.cbe te doen hlrllO Glngehl"e, die
.. el I~r koa UDD81DeD dao dat Yan 41811 heer I III ron eoacbap een lijOer orlderdaoen 100 rewoad
UpIDII'tOD. Wit bij wilde doen wu iete wur bl~ bad::t IljO arm ...... 11l'8•• I'en. HIJ las bi.roYer
reedt all yolJromen ,., ta. bad, WlDt biJ kOD, all hl! eea

d
rijlt Yoor, .aano yerkl"'d werd dat de aan-

wdd .. alle YlnOIIf1Jl,.D &ab Un IIIIID opdrag.n rao er nIet door den lI'ewon4e kwaad gemaakt
IOnder dat leaw::d er OYer kJa,reo koo. HIJ klaagd~ •• e, eli dat de Tembu'l .teljlr tejren het opper-
IImer OYer d. bedeDkillgeo die tegeo 11Jn plall ge- hoo}d dwaren• De Secretlln. I.,ao Naturellellll1ren
opper4 wareD. lel .. e .t IIr melwi.uebalf OYer de aak R'lyoerd
-be bMr Spngg .... 11iIl oordeel dat de Procureur- Will ItO de gewonde thanl beter WaL Uanr,bJWe

Generaal lIJD poeltJe tagenonr het HUIl Diet be iOUbeboet wordelI, eo men geloofde da, li j lleta-
greep, all hl) 1liiende dat hl) 100 maar seo bet en

h
zoa Het yolk wae in dlile aaaJr tarea het op-

fl'8ld YOO' nnolgia,eD beetemd ,oor le'" anden lOU per ooM
mogen gebr1lilreo. Voorts .tak hiJ den draak m.t ~NDAG8TIlIncU
helpeD da heer LeWll geaegd had. De heer Du TOit "f1'08Ir of er, pa al de petiti~, ieta

He' .,oomel Upington om de laAk &ot Dader wt te gedaaD w .. tegea de Zon~re~en.
• telleD werd &aDgepomeo lIIet 26 tilteD 18 .temmen De Oomm "In ()P. WérkeQ leId. dat het lier
Voor .temdan d. HH Splllfg, W A1IiW, Hoekl.y, moelJeb)k Will Om ~ de llruën 100 lang waren de
!Jarry, Rtl ti, Dr. Atbel'ltone, RoblnlOn, Wataao, trelDAn DIet ten deel •• Zoadllgl ~ lateD Kaan, eli dat
Proctor, Macby, Froat, Uplomn, T Louw, T. Wa- d. WIJnhe'll'lCbe treinen uit 11410k.rkehJk oolfpunt
ter, Raid, Luttig, Joubert, Wallrer, P88I'11OII,Lainlf D~kg wIlren De Recrerinll lOt ecbter loo.,eel mo-
Marata, Dowlia" Robertaoa, BlRlne, J Aylift' e~ Ife IJ te",.1J. sabbathaebeDnu en ~et op Zondag bell.
Wood. Teyn de HH SaDer. Inlne, Da PretIJ, 1l'80 harer bedl.nd.n walreD
Willll&D, Goldechmldt, Orpeo, Wolt, Bel'Jl'h, SIchei, ANDI!Jll ZAKlIN.
Bradfield, Raid, Dil TOIt, Van der Spay, Browo, Seen- D. heer Wm Ayhft' noeg of er Iele Iredaan .erd
len, Leonard, A B. de Vllliel'l, Manuel en LeWUI &Iln lek.r oodel'lOek, door •• 0 ColDltá aaobeYOleo,

.De SolllClleur Geoeraal eD lijn dtlpartemena jlIn. omtreDt d. suk Yan lebre jrebtoede" U.ber. De
geD er door De Hoofdbnmbte no het Op. MI. sec YOOlNaCll"rell.Dlakeo antwoqrdde dat er olider-
outen. ta KIlDberley bad eell bealDbte ollder Ilcb loek naar WAl Iredaan, .n ond.r anderen bad de beer
dIen "0 yerboolflDg Yan £100 'IrIIII toegekend, eD te- Brownlee er h.t IIJne na geltllJfd. One ~nlr er
,ell di. nrbOOjl1Dg wu d. beer Robertson. De Proe. Yoor door aaD den beer U.be .. leiere YeI'lf08diDIf biJ
Generaal I8Ide dat de mR tuk .,eel t. doen had, ongeyal beloofd ta hebbeo, maar dle belofte ..... door
eD da& mtln geeD ordeDteliJk perSOODonder het Il'eld de DRbestaandeD .,aD deD hear U'lier 10 rWm8ftD .ID
koo knJlren De heel Hockley yond het geen tl]d 0Pl!'eut daD lij wer!reltJk hall, en d. RegeriDg koo
YOOr nrbOOjl1I11f.a, maar de Proc Generaal wees er geeo 1'.rgoedllIg Yerleenen Wilde m.o er l.ta &an
op dat de I D. B Wet den maD loo.,eel meer te doen dlln moeIt m.D de aaak III Comlte GeDeraal
doeD had gep'l80 W.rd het werk deor ad.obteD laten behandel.n.
lr8daan dan loa het ... 1 meer koeten Ook d. beer D. hller VaD ZIJl Wild. weten Wie aanllpralrehJk
Upingtoll yond dat de beambte In kweetle 11)0 trak. wu .,oor echad. aaa d.laod.n nabij dan Spoor"eg
tllm.oC leer ,eed nrdleode. Dit werd beaamd door berokk.nd, d. Regenng of d. aann.mel'l De Oomm.
den heer Wolf, maar d. heer Th, Louw .,ood het nn op Werken .. ld. dat dit "an olD8taDdlgbed.D
y.rkeerd om 100 'l8el Yerhoojllngen ID Kimberley, &tbIDg, .D dat hiJ er geen bfsh88end antwoord op
eD nargu. and.l'I, to. te staan Voorstel tot 'Ier Il'e'ea kon zODdep dAt hiJ op regtlljlllle"rd.a raad kon
l&fI'lng .enrorpen steuoen De VoouItter lelde dat ~e naar elg.nliJk

De beer Hockley nOlg ho. een tW.ede Jrlerk te nIet kon gesteld worden
Kimberley te gehjk £75 verhoogJng eo £60 yoor De heer Botha deed een vraag oyer de t. klein.
blliahuur kreeg ZoDder du, lél de Proe. Generaal, Yergoedlnren un Iretolgen voor lILng. rel leo De
kOll mea ge.o ordent.hJke lieden Dur Kllllberley Kol Secretan. lelde dat er Ol.t dad.h Ik un gedaaa
kri.ll!'.D -De heer Hockley wae tchter Diet tenedeD, kon word"o. en ,., eenlg. IIIhclitiDl{en
.0 nOllf hoe het kwam dat bet .,ong. ]ur b.t werk De beer T. Water Yroeg of de RIlgerlog I.te doeo
.,oor 100 .eel mIDd.r w.rd gedun. alJ steld • .,oor lOU om deo ult'loer nn "OIreletruleén .D hon elJeren
d. nrboogtng nn £75 te IChrar,p8a Dit "OOl'1ltel naar eldel'8 t. beletten D. Kol. Secretar18 leId. ,ao
werd verworpeo met 26 tegen 7 stemmeo Tegen neen Het 100 nIet helpen, want m.n koo le ook
."mden de HH Hockley, MaraiS, 'VatIlOD, Proctor, van elders kriJjreo, eo tot 41118 nr .u d. speculatie
Dr Athenrtoa., Ba~, A B de Vllhel'1l, J Ayhff, Diet g.lukt. HIJ deed een opg8YB over deo Uit ,oer
RobertsoD, Maclray, Sprtgg, Brown, T Touw, Lut- tot due 'l8r.
lijf, 0. TOit, Wood BD Du Preez Poor d. HH IH heer Dowhajl' noeg of de ~.nng leta lOU
RietI, .MemmaD, Leonard, Frost, BIIIIDe, Wolt, doen om d. VOllilelrte tejl'6l1 te jfaaD waar In d. rap-
R.ld, Robinaon, Walker, Ber~b, Van der Spuy, porteD der d18trictageneeaheeren JOOY6t!1van .,erteld
OrpeD, W Alhft', Br&dfield, WIlman, Slehel, Gold- w.rd EeD meDlgte dietricten wW lij he.ncbte
ecbmldt, Uplnjl1on, Dowling, Ir't'Jne, Ulln!!" Le.I8, werd door "Pr.ker opgeteld. De Kol Secretaria
Scanlen, Sauer, Pearson en Manuel leid. dat de Regering er niet .IIel uo doen kon,
op de Hoog. G.regl.8hoven steld. de PrOC G.ne- DlaIIl' IllIOude gurne plaatselijke Beaturen bijstaan

raaI een nmulldenog vao £600 yoor op de toelagen die zeh. aao de zaak lets deden In de Gelond
.,an leden '180 het I 0 B Hof te Kimberley De heldswet wareo ~een d.l'Il'ehJke h~pahngen ale ID die
heer RoherteoD wild. bUitendien de pilllL18eliJke to. welke vroeger door toedoen "an den lt.er Saul 8310.
IageD der Regten aldlUll' met £600 yermlnderen, man wu nroDgelukt
bedragende ill tbaDB £700 10 plaa~ 'liD £500 per DE BEGROOTIN'G
nuk. Omtrent dit laatste l'lIde de Proc Generaal De heer Spr ,g bad .,erlot om lIJn voorstel r.ede
dat h., III Kimberley yeel duorder I.'en wu daD DU .,oor te breDgeD over het noag.r bebandeleo yaD

d K d h bl k d led b hoofdstuk 26 en 'fl der Begroottng, en hl] 'oegd. er
&aD e aa~ta, mlUll' Ier e e:l aD ere en et 31 biJ ,D. Kol SecretariS blld DIet te""n het yoorstelalet meê eens te lIJn Onder anderen lel de heer "
&ny dat het te Kimberley lekker leven wu, en wat 'fl maar wel wat 26.n 31 betrof, Wilt bij besluit
beafDbteD ID de Mldd~ndUltrlcteo wareD er all'chter nn het HUIl lutilesteld wu U. heer Spngg " t-
Ian toe HIJ wilde al de toelageD echrappen Zoo .,er woordd. dat dit laa,.t. slechte geechl.d wu omdat
jlIng de beer Manuel DIet, maar hiJ WM het eens met men zl voor 26 Wilde behandel.n, eD dat hee nut-
bet yoontel Robertaoo, waar ook de heer Laing IIcb tljlloa liJn 100 de zaak 100 spoedIg mogehJk In be-
yoor yar.klaarde lJ. heer InID6 zeld. dat het thana hAndehDg w.rd gebragt Na .eb ~r opmerkiII.
te Kimberley .,eel DWlder dU1I1 WASdaa Yroeger. De R'en van den heer !.ai"g eli andereD trok d. Kol.
beer UpIngton 1II1de dat de £500 met den R.gter Secretaris ZIJO bedenkingeo tegeD de saak la.
Pl'e8ldent eeo bepaalde o.,areenkomet W88, maar wat T8J1lBULAND8CHs COlUl:xa8IB
de £200 betrof wu eeD geheel aDder. 1Mlr_ HIJ De heer wng Iteld. voor d. telegrammen te
wilde wetell Yan de I.den ,an Kimberley of het doen yoorl8jllfeD tl1l8Cben bdt Oradoclrsche Oongree
Ineo er werkelijk duurdel wu gewordeD. D. heer en de Regllnn,!r omtrent de T.mbulandech. OommlII ..
Wolf &IItwoordde dat het t8 Killlberley te daDJg 'le IS gewJlleld Het toevoeg.n dllr ~wee led.D un
duur wu, maar £200 meer behoefdeD de Regtel'1l de Comm1Jl81. wae h.t jZ'e.,olg van dat bet Oongree de
Biet te hebbeD. De heer Spllgg wilde weten wat CommlJl8l. Dlet yertrouwde, en luIke talnJke Oom-
het geYOeJen der Regenng wu. Achtte dele de ml8l!leD ale de Tembulandacb. nil de '~Yo.g1ng W88,
yerboogJDg oD1IOOdi1[_daD had II] dit, ter wtlle der kostten yeel geld.
Regte,.. alet op de HegrOOUDg moeten bebbeD De Do Kol Sec...,tari8 lelde DIet aUe stakkeD biJ de
PJOOC. Gen8llll antwoordde dat hiJ bel'lll'teo over de band te hebben, maar de heer Hotm!,yr .Ide da'
aak ut' .KH.Wley had, maar aDdere ledeD wIlten hlJ het ml888cde stu had, en dat .r geen offiCieel
er we~ meu l'an telegram dOOl het Oongres naar de RegenDg g.lOn.

Het I)leek Yerder dat de kOlteo voor de omme- den WIUI De Kol Secretaris 'IIrdeUllfd. daaroa II]n
gangeo ID d. .8egrOOtlDg heetten £1,000 mlUder t8 gedrllg op grond .,aD d. 1'el'ltoordheld die oYer de

led dat beid Be zaak heerechte, eD nn d. aanbaYehng om twellII)D dan Yer en Jaar, maar II! op • - geacbt. parkmmtlkden aan d. Oo:llllll88le to. t-grootlDgeD op £6,000 geeteld waren De Procureur- ~
GeDeraal IIld. dit 100 goedkoop mogelt]k te willen voegeD De OomIDlJl8len door d. RagenDg beDoemd
laten koeten W&reDme.r.ndeell hun bestaan verechuldigd &an be-

De heer Wood stelde yoor het hoofdstuk &ot later alulten nD het HUIS
te lalea bllJY80 [Je heer Laing repliceerd. met te WIJleD op het

hUb d k d belww wat d. toe.,oegJDg gebaard had, nadat de
De eer plDgtOD ragt eweatle Yan eD greoallnle reeds getrokken... Da h.er Gold-

"'xateur der reg18koeten ter sl'rake, waarbij hl] lOU echmldt Dam het yoor het OradftAJ..i..L. Confre. enbeklagen dat diell8 handelwIJle alles behahe oaar .,_.
eitch .... HIJ lelt le.d er geea IIlXpenc. biJ, de Regenng op, en lelde dat men de "eoec .0 Yan
lDaar de procur.1UI haddeD er be,waar biJ, daar het OoDgrell Dlet oYer het hoofd kon ReD. Ook de
11J dikwIJle gedwoogen war.n om wtga,en di. II! heer Siebel gat eeo opheld.nng ovel d. aaaJc, ID het
doen maelteD,.a di. ill nlet.terug kODden yorderen, .,oorstel ging er door.

ed __ L S _L _, BOK'ANAL.AND.
wt hun eigen aak go te lWI&eD pr_er II'" eeD Ile heer Wood had een yoorstel om in Bomyana-paar ,oolbeeldea VaD een, IIJII8 1D118DI, ,erkeerde d d __Iling
taxati., waardoor d. partij dl. het proces g.wonneD land e we .r-&808_ van d.1I rongen Mag18traat
had betalea m_I, .n lelde dat er altijd geprOCle- Vice aan te be.,.len Hij hragc de iII&k! voor omdat
deerd lOU worden, .n dat men d. par"J dl. gelijk het gebeurd. bij d. Bomnna'. kwaad bloed bleek
h"d Diet belwaren mOlllt W 1. het .,erloor m08llt te I.tteo,.o hiJ 188 .eDlge stukkeo oter d. aaaJc,
100 .,eel mogehJk allee betalen, want dit w!la d. tea effekte dat~et onverstandig lOU liJn .Itch UD h.t

.. : thd genom8ll beelwt te hoad.n [Het YOOrnaamete 18IIJIIJIlel om onooowge proceeaen e ur ID ertlD. 'Iloeger ID ons blad me~gedeeld] RIJP wu .r DIetMen mOlllt &Is taxateur eeD maD hebben die het
legtsYak teD yolle "el'1ltond, en dit WIUImet den voor om

h
o.t maar alhles t. dol.n wat NAturellen wlideD,

hal W d h d maar Ier was .t geYS and.lII d~ g.wooDliJk,
tegenwoordige niet et gn at ac t • yooral nu mea IOOY881 yerdnet met d$ NaturellenR88enng hl.romtrent te doea 1 Adyokaten .n, ID gehad had
de m88lte geYallen, procureUI'8 kondea onder h~t lJ. Secr.tarie ,an Naturell'D lakeD lelde dat het
tegenwoordige IIteJeel Ilch .. hen beschermen, maar "ool'1ltelleer neemd wu, en dat hlj hqopte dat er
d. man die el bl] leed wu de parUJ dIe het gewon- Dlet weder eeo dergehJk .ou gedaall worden D.
Den had. k d be _1

De heer .MalIlI wu daarentegen ten sterkste heel Wood had er eD liJn ngten UIt Umtata t.
Toor dan taxAteor, eD kon IIch Diet begrIJpeo b08 hebb.n,.n no de betrokken perlOn.n D181.8t8 w.ten,
de beer Uplagton op de manJer kon redeDeren die ea alt Umtata werd heel wat geechrenn door hedeD

d. lid k die hler geen ragt toe hadd.D De h~r \' Ice w88bl] thane gebellg'd ha neen p 81 OOI OD100 Ilechte ale w&araem.nd Magistraat &angesteld, enlete gaan, maar niet ID het HUIl .. _ d I
Het Will elt uor, en Comué en Hwa •• rdaagde WUIt WIt men eeD ao er lOU aanateleD, want ZIJD

traktem.at WI8 Ie.r hoog, eD hlJ koa nl.t rek.nen
om h.t te houdeD De heer Mome dle DI.a In plaa'"
vaD d.n heer V lC8 wilde plaataen had beter regt dan
d. héer Vice eD liJn &alI8telling ID Bómftnaland .ou
eeo belWDlglDg liJn. De Hoofd1llljpatraat, Majoor
Elhott, had Ilch .,oor deD h.er Morne .,erklaard
Het opperhoofd MODI heette leer 'OOI Vice te liJn,
maar In d.r dud WI8 d. bewegtng der BomftDa'a
door blan.ken aangestookt. Dat bleek wt eeD bnel
vaD Magistraat BIak.wal, dl. deo htsr Monu had
moeteD Inetalleren NI.t .eldea heette het troaweDl
dat de Naturellell tegen lelll&Dd hadd81l dien de
Reg.nn~ over hen Wilde 8&DIItellen, maar meestal
lateo hlanken er acbter. HIJ eladlgd. met 'IlIJ
ecberpe uODierlriDgen onr het "ool'lteJ,{]en met de
hoop te kennen te genn dat het lOll worden Inge.
trokken

De heer Wood trok 11:0 .00I'ltellll, W&arYan hlJ
au lelde dat het In het yoordeel .,all ew beambte
gedaan wl8 dl. een gnev. had Welke beambte
heeft eea gnne 1 vrolIt d. Kol SEicretana Hl)
wu er leker nO dat d. heer Vice Dlee achter de
bewegtag gezeteo had, maer had biJ dat gedaan dan
'ou hiJ terstoDd liJn ontelag wt dea di8ll8l krijgeD,
wantgeea beambte had regt 100 lete te :doen.

De heer Wm. Ayllft' geloofde dat de bllar Wood
gebJk bad gehad m" de laak ter apraak te brengeo,
al had d. heer Vice hem DleC g.naagd. (HIJ heelt
IDIJ niet gnraagd, lel de heer Wood) Verder .prak
hil Dog o.,er het regt del beembten om Ilch met
grulven biJ het Hw. te '.noegeD

OPBNBÁU wBBlC1:lf
D. he~r Laing wilde opg"'en YID d. ,el den sedelt

1 JanuenJ 1878 aan Op. Werkea betaald. Er.u
k"f8u. van een Oollopleening die lJ¥Io Wild.
alUlteO, maar er wu thana gll.D oorlor ghoerd, eo
Wilde men de I"olog dan moea men le .en beolDg
.,oor Op. Werkeo noemeo. Een Oorlogaleenlng wu
door.de .,onge R.genag aangegaan, eQ toen had de
heer Memman ,elldea het eeD leeDÏIIg Yoor op

Werkeo til noeIll4l", IICIbooa
Oorl""lfI.'1I na' Wil' Thlna
h~t IlmlFeb.,de tlOWillen.

n.. Oom yan Op Werken lelde dat mADallIII
YIndeo lOU iD bet rllppo" ftn cleD Auditeur Generaal
en ,oejlde er lIiJ dat de Y~ &..,renDIl' bitter
wefnijlll,ld UD betalende op Werkeo bI'.teed bad •
PublieJre Il'ebouwen en de mee.te IIrqpD Wll'811
wel ~uttill' mur bragten Diet, 100 ale apoorw8jr8D
en Telejl1'lfen, 880 r.,..treekecb lakomen «?p. De
leelioll' dIe mell mOMt &lDpRn WIll wel degelijk Mil
OorlOll.llflliog, 1011 al. 1118nlater .,iodell lOU.
Toomel aangeoomeD.

UGT8GlINOOT8QJIA.p •
De ltelOr Uplnjlton fT08Jr eo kl'88j' Y8rlot om een

We' 1ft te dleoell oyer een n..,~.nootechap YOOlde
Kolnnl., elie yoor de eente _I geleleD .11 DllAr een
OolDi" nrwnea werd besl&aDdll wt den Proe.
Geo81Ul, deD Kol. 8eeretanl, de heereD Bred1ield,
Du Preel en ReiII, en deD yoo_'ler.

XAGIITlLATUUR TB 'l'tlI.IlAGH •
De beer J. I. de Vlllien had een Yoomel om 10

OomiU Geller.1 te IfUII teD 8Ulde deD Gou.meur
tA 'fe1'108hn de Mall'htratulIJ' te Tulbagh te beratellen.
HIJ W881 daarIlIJ op de oudheid der pl.k. op het
Y.rpJuteeD Yan den MagtltraatUetel 1018il naar
Oerea, eo op d. be.wareD wllU'llleê Tulbagb later te
amlMlD bad. Dat Tuibagb rtlllt had op b.Tltel yan
liJD Mlfrlstra&t, dat w•• dDldellJk, en het eenige
bel'Wlar ... het geld Maar d ..... men t .... e andere
M&.tl1ltraten aanjl'8lteld had, en te Tlllbagb "lIee yoor
de MalFiatratuur In orde ... , geloofde hij dat DIm
d.D Ma,rietrlla& behoorde te béntelleD. Hl) trad
daarna io ltaUltieke opgaYen o"er d. plek, by wa'
het Kroonland io d. bQurt en waa een OlellW dorp,
Goada, betrot.

De Kol St'creterll wae Dlet tegen b.t bel'1ltel raD
deD Magtstraat, lIIR&l Wilde hem biet In dna IIttiDg
lateo bemellen In Oemu' IOU hij opga,.n oYer de
koeten ftO h.t bel'ltel doeo Er Wil! trouwell8 ID
het dorp reedt een beloldlgd Vredaregter, 41.. th .. e
onhaohr d.r landtgeldeo ... , .0 een Penodiek
Hof HIJ ltelde ,oor wt h., .,oontel De Vllhers
de woorden" gedurende d. tegenwoordig. lI~tiog"
te IICIhrappen.

De heer UplDgtoO 1l'.lootde dlLt men die woordeo
koo lateD .taan Als bet hl •• k dat het hel'lt.1 w.lnlg
koeten lOO, d"n lOa men het re.d. nu "un neo .,.r.
orden.n. AndeTl kali m.n de woordea la OolDlté
IObrappeo

Na een aanmerkiug van den h.er Spr1l!l!' veraocht
de heer J I de VIIlI.1'8 den Kol Secre~ru om lIJn
ameodem.nt 10 te tr.kk.1I lJurbiJ rled biJ er be-
ambten !llLn te stell.n wl.r p1aat8eD In den dlen.t
nl.t beboefd.a .. rmeld te word.D

D. heer M J Louw W1UI eVllnleer tegen Tulba,rb
ale Yroeger tegen PhllipstowD eo Stey08burg Tul.
ball'h kOD het beet een JaartJ. laoger IOnder MIgt-
straat doeD.

De heer Manuel 11'88 .oor h.t ameDdem.nt Scan.
len, en 'ODd het 'erke.rd dat de he'lr D. VIIli.r.
er Ilch DIet meI nreel1ijld ••

De he.r Fuller Wilde meer IDhcbtlngen onr d.
zaak. De opga't'8n OY.r Tulbagh UD het ,.kol.n
Oomlté sloeg.n op den tijd dat Tulbagh DOi het
hoofddorp nO Tulbagb mea Oeree er biJ WU

De heel Joubert .,ond de aaDsprakeo .,aD TulbAgh
lang 100 goed DI.t ala dl • .,an Steyltsburll en d.I'JI'.-
liJu Men koo echter Ion der schad. In Oomlte

~. h• ., J I. d. Villiera weersprak h.tg .. n de
h.er Fuller gezlltd had,.D nrwee. delen naar bet
.rapport oyer d. lUk HIJ bad 100 dikwIJ" YOOr
niet ZICh tot de RegenDg g.w.nd, eD dit begon
Yenelend te word.n Tulbagb bad be""re aan8pra.
ken daD ander. plekken,.D dit WM .rk.Dd, eo toch
kreeg h.t liJn regt ruet

Na eeD opheldeJ'lDg .,lIn d.n Kol. SlIcretarls gaf
d. heer J. I d. Vllhel'l zich gewonneD -D. heer
SIchei wild. g.en scbrllPfen van de gewraakt. woor.
den, maar het VOOl'8t~ jj'lng 10Dd.r die woordeo
er door, ea Woenedag lal bet Comité gehoudeD
wordeD

OlSTEItEN

\
I

PETITntN
De heer Joubert had eeD p.tltle oyer een Spoorw.g

In bet Noorden, de b.ef JOD Ayhft' efn tegen de
W.t op het R.gttg~lllerd Genootacbap, en de heer
Da Preel tw"e, eeo teg.n Zondllg8treln.n .n een
oYer den trook te SwellendlllJf.

IlAPPORTt>:N'.
De h•• r Wood dieDde &én rapport ID nn bet

Oomlté .,oor de KoJoDlale .tiIJYtlrh~ld, tI..n besluIt
Inboudende teg.n leker betigt "lLn deD ht>er Seb
YSn Renen oYer b"tlFe!'n In d~t OomHe met hem w!la
yoorgn&lleo D. Voorsitter nn het RUIS gat In
e.n geechre'l8n stuk te kentJen dat hiJ daarmede
op de .,oorregten van h.t HUltllDhrenk had gemukt,
maar dat het HUIS ds magt JDUlt. om hem tot 'er-
antwoordIng te roep~o en dit bet die magt biJ een
W.t behoorde te bekom.D
De h.er Hofmeyr dleade :het rapport In over de

Wet op den Bler-lICCl)nS Dié Wet AI op Maandag
In Oomlté CJeneraal worden betaandeld

VMrdat m.n tot d. orde ftn den dag o.,erglng
lelde de Kol Secretarls dat het rapport la de bl&den
'1&0 h.tgeeD d.n Yongea dajf wu 1'oorgeYllllen om-
trent bet yooretel Wood o.,er de taken ID Bom,ana-
land. liJn woord.n olet goed had weêrgegeyen HIJ
hAd Diet bedoeld om klallteD "an beambten aan het
H Ul8 al te keuren, 100 &Is men hAt de.d .,oorkomen

TWEBDB LEztNO
D. tweed. lellug der Wet op de P Ehtabetheche

Naturellen-locatie werd voorgest.ld door den h.er
PearlOD, en lODder dllCWlle g\)edgekesrd OomIté
op Woensdag

DI! MIDDIL~.
Het HUil It'1ng daaroa op Dleuw In Comité Gens-

rllal oYer de Middellln De Kol ~ecr8tans lelde dat
de Regenag nn deo bler-aCClJDá £10,000, van drank-
patenteo, na de 'oorgestelde Wijlll!'lDg, £12,000 ver-
hooglnjl, .n no de ... rhoojj'lng der lUYOerregten een
el,lld oYer d. £200,000, Jood~ h.t kwart milhoeD
vol 'ou wordeD, yerwacbtte Hij 8teld. die ,.rheo-
glDg Yoor.
V. heer Spngg vroeg of bel be<irlllr der yerhoo-

IPnlr berekend WIlS naar een Yol jMr of nAllr de lO!
muod die van het Jaar nog 0'" wa8 De KIJI Ss-
cretan8 lelde In ZI]D IIDtwoord dat d. Ont.aojler
G.oeraal der Douane gelootde dil' men het volle be
drag In d.n nog oY."gen tiJd lOU halen

De heer Spn!!g betoogd. dUi'Da dat biJ de be-
rekeDlog lekere/unteD Uit hel oog W8r.n verloren
wur men np ha moetén letteb, en dat ~IJ daar
door wur&cbljnbJk lOU blijken te laag le ZI]n
Verhoogd. men de In.,oerregWn dan Yermtndepde
men den tn.oer lJ. Oom VIIn OpeDbar. Werken
leid. dat hle,.,an wellete uo WIIII, mur d,.p de
Ontnnger der Douane alhier Dl.t geloofde dllt men
er bAnll yoor moeat liJD eD dat er IOmmlge ge'ede
teek.nea Ilcb yoord.den Voo rtf Wee8 hl] aan dat
het pubhek "e~l WOIIdoor h.t go.dkoope spoorweg
nno.r. (Dit werd door lo ...mlg. leden weer.
Ij)rokeD ) DIUIl'Yoor kon he' land wel wat meer
betalen Paraffine w.rd boe laDlfer hoe go.dkooper
en werd hoe langer hoe me.r gebrwkt

Na •• Dlge opm.rlrmg.Q yaD den Kol Secretans
oy.r het waanchiJnliJk. nn •• n, b.rleVing nn deo
haDd.l, I.lde de heer VlOtcell~ dat hiJ sulk eeD
herleYlng nog 1I1"t 100 gaauw aag kom.n, maar
aan bet ellld .,ao 1883 kon men, I\ia bet salloen go.d
WM, betere toestandeD Yllrw8cbteu; De raming 'l8n
de opbr.njlst was te boog, en I14boon PllrR1Iine om
de nrhoogtng ID ge.D mlDde$ hoeveelheid lOU
wordeD IngeYoerd WII8dIt wet anaere artIkelen, bl]v
bier, niet h~t ge.,.1 Spreker IIIU tegsn bet plllD
liJn, ware bet nl85 dRt dl' maatregel tlJdelt]k waa
Het ... nrke.rd om te l8er op d. lD'foerregt.o &Is
bron Yan Inkomaten t. reklln.nt HIJ hoopte dat
yóor de yolgende IlttlDg het tan~; naar elleh herzIeD
loa worden, en dat m.n 4an teV~DS eeD ReclJns op
aU.n ID de KoloDl. geproduceerd. draDken lOU beko-
men

De he.r Peal'1l0D WU baog voor tl]dehjJ(. nrhoo.
glDg Ylla ID.,oerregteD, yooral nu men Natal OlUUlt
IIch had. HIJ v.rgeleek de tane'nlo .,an beid. 11.11-
den, teo betoog. dat 'l8rhooglng iBlhler d. Kolonie
nn deo h"ndel met den VnJltaa~ moe8t beroonD.
HIJ geloofde dat het beter WIS gel' nD e.n bank te
leenen dan d. lDyoerro'gteD tijdelijk te Yllrhoogen
De haadel 11'l1lileer g.drukt, en mep moest deo druil
DIet oog .rger mak.n Hl) gaf een yoorheeld hOll
h!!'t meD den hllndel vaD .en plék kan .erdnJ,eD
ale men nrkeerd. maatregel.D ten behoeve der
ecbat.kist Dam, en leid. daarDl~; dat d. «eheel6
Kolnol. door, deD acelJne werd terofgewenscbt, en dat
m.n geen belastlDgplan loudllr acqlJOS moest go.d-
keureo

U. heer Marate leid. dat de hllndell8t..nd alle
mogeltjke bel88ting.a tegeo zioh gEfhgt acbtte Rtlr8t
Will het d. hUlsbelqtlng, th8DI da Yerhooglnll der
IDYoelT6jfteD waar m.n tegen had Wat d.D acelJns
betrof, Yerled.n .)lW' hadd.n de bee Peanoll eD lijn
mede-koopheden de .,erhooglng be$reden, en de he8r
Spngg dl •• r d •• terbte "ool'1ltander 'l8n WIUI had
,er.k.Jaard dat bet thRS K.en tI]d '4or d. herIlening
er Yan wa.

De heer M J Louw lOU Yoor h~ plan der Rege-
nog ,&emmu maar met .en bekl.njd hart, en In de
boop dat het uJd.liJk lOU II ID fIlJ wu niet tegen
.en h.rllenlng nn bilt tanef JaD IDYOerregteD, mur
dan moest men ook eea hersieDIng tan de begrooung
der wtjcaveo hebben Het 18t!k nert.OI naar loo,eel
er biJ' .,oor KlmberillY w.t:d Ultgetneo

De heer Walker geloofde niet "0 "ool'lpellingen
nD ontvang.1'1I der Do""nt', eD zeld~ dat bet de elg.D
schuld d.r .Reg.nog W8e dat hare ,beluttDgen geeD
bllyal YlDdeD HIJ betoogd, ,ardet, dat het gnur
der nl.uwe be .... tlngea feel Ilrootel. wu daD dat dllr
blll.lbeluung, dl. alleen wat .... tlg .WIIII ullge'IAllen,
maar deD handel niet behaDdt>elée Vat de .,erhon-
pg d.r IDYoerregteD alechte lOU liJn, dat
'!I'M eeD dwus gevoel"n HIJ afschuw VIlD
de thana ,oorgeetelde .,erhOOglng, wtlde Yerdaglng
,an het debAt over de lUk

Pe heer M d. Vllllel'1l leid.
d.n aaDgewelen te hebbelI dl'
schijnbaar W88, eD DU w.rd
wlUll'held HIJ wal &eg.1I vel~hooriing
regten, mur betoogde dat, W'Rt
bwoeolRd betrot, de IlCelJD8
all d. nrhol.lglng In kW8lue,
dat de RegellDg,na haar ander" ,0ell'llJ.'eueID
w&rsn, DIet aaaera haadel.o Iron daa
Hij .ou haar dll8 .leuaen.

Ann den Redakteur vaJ! de' Zu.d .d{nluJan"
MIJoheer,-1I b"b met bf.lllDjfstelhng bet rapport

gelezsn 'fan L.wIs VI den Staderaad, 'ooral met het
oog op de ~.. )Iojllsche th80nelln die er &an bet licbt
kwamen De he6r "unn. miJningenieur, Koloniaal
g6v1001r, eo& mailt &lcb erg IrlelD yoelen na de ge-
londl! opmerkinjleo .,lIn bet Hof Het .erwoodert
miJ trOu .. eDAdllt lledureDde den geheel.n loop Y&O
het procea nOOIt gelet I' op de groote waarheId .. In
twee commuDlceer8l1de buuen staat het water e'leo"
hOOI{" W are dit gedUD, dan had Doeh
prot_.r Haho, oocb jleoloog Duon, noodlg gebad
om tlJn bsrbaarsche 8tellmgen In de lWe MUW t.
.,,,rkondlgen

DWAR8LEGOER8.
De heer Roberleoo had e.n 1'ool'1ltel om d. petitie

der hed.n VIIO de KnylDa o'l8r dwaralegj!'ere .an
Kolnniaal hout nil te gaaD, mw yolg.ne d.n VOOrllt-
ter mout dit 10 OomJté G.neraal Ifescbl.d.n De
yoorstell.r hIeld durIla eea rede O'f.r de houtkw88-
tie, ond.r anGereo op de 8tappen wlll.nd. noeg.r
door e.D COll1lté o.,er de zaak genomeo, he, Iledrag
nn den vroegeren Oomm nn op W.rken pnJlend.,
.n nrklarende dat opregt ge ...lhout IODd~r kre0800t
betere dwaraleggen lenrde daD alld.re hout soorten
ED waarom kon mell hl.r In de Kolonie geen hout
met lu80800t beiwangereD , Spreier deelde h.t een
en aoder o'er d.n pnJs nn n80800t en macblD.ne
meê, en prees de Knyana aaD ale d. beate plek om
.en groot kreoaotiuer-etabbsem.nt op te Iigt.n.
Het WS8 een ecbt kolon .. le tak Yan nlJverh.ia om
KoloDlul timmerhout te belIgen, maar .r werdeo
all.rlel kl~lnlgbedeo teg.n Ingebragt, W&a"aD hlJ el
een zoeht weg t. r.deneren

Ten slotte bragt hiJ lIJn 1'Ool'ltelln eenijlIIlOS
andereo Yorm, lDhoadende dat m.D een proef m.t
dwaralegll.n TaD K&apec:b hout In Eogeland lOU
oltmen, eo ID d. yolgeod. IlttiDg het re.ultaat laten
yoorlegg.D

De Oom ,an Open bar. Werken leid. dat de
proenn reedl g.nomen w.rden, maar da, h.t erg
lutig wu om kreosoot DW hl.r te brellf!'eD, en dat
men hlerYOOr la aU.D gn&l nadere IDbcllltl!ll!"eo moest
hebben IJlereo dwaraleggers acbtte bl] op d.D
d.ur ,oedkooper dan houteo, eo werdeD gedeeltelijk
reed. hier gebruikt, maar mtln maak,. le nog niet
gebeel 100 al. ill worden moeeten G.elhout al te
.eel te kappeo YOlld hlJ niet ID het belaDg d.r Kolo-
nl ••

D. heer M. J. Louwaprak teo gUD,t. YIO Kolo-
niaal deonehoat, dat londer kreoeoot tJ.o JareD duard.
ala men h.t op deo flgten tijd kapte RIJ brIljlt
hlenoor beWIJIeO mt liJD .II('.D ODdtllYJndlDg biJ,
en Ifaf Illn hoop te kenn.a dat de leden "an het
HUI, loolang goed ,oudeo bliJy.n al. liJn denne.
hout IJI.ren dwal'1lIeggera uhtte echter ook biJ
nrlrieaeliJk.
De heel LaiDg klaagde dat er geeo notitl. WIUI ge-

nomen yan d. wtáoaWeD '1&0 het rapport o.,er d.
dW&l'1l1eggers, en dat Dllln ulet e.nmul d.n hOllt-
Y8Iter had jleraadpleegd, dl. allee er '180 WUIt HIJ
wtld. det .r m.t d. Koloniale hoaC800rten leta werd
wt.gerigt.

D. heer BreWD geloofde &an de geWOO. acacia.
en lOU gaarne eenlg laout daarna ua het Spoorweg-
departem.lIt pre.ent genn.

Na eenllr. opmerkingen .,an Dr. Atheretone re-
phceerci. d. heer Robertson met te zegg&tl dat biJ
hoopte dat het Daar Eng.land gelOndeo Ileelhout
DlIIt groen maar op deo. goeden tiJd gekapt wu
Slechte dan kon bout ID Eng.land beantwoorden De
Oom. na Opeobare WerkeD waancbuoYd. tegeo ge-
loof aan 10118 bew.nogen, .0 leid. dat g'eelhouten
telegraatpaleo bIer DIet beaDtwoord hadden.

Comité aang.nomen Zal op Maandag gehouden
worden.

.lUNTHIUlI: 8PIN08UJ1l.
Eeo Wet op Xanthlum 8plflolUm werd .,oor de

eelllle maal geleleo.
De htll!r DoWing had I. IDg.dlend.

NATUBBLLBN8CHOLBN

De heer Brown kwam daarop met liJD "aoratel
,oor den dag clat de Naturell8llecholen Dlet deug-
den, dat h.t g.ld er a411 beeteed hent alld.1'I ge-
bruikt m08lt word.n, eD dat la allen ge'l8t Diet
lDeer moeit biJgedragen worden door de Regering
dan door de NaturelleD leln Eeo w!lnk YID d.n
Yoorlltter om de aaak naar het Oomltá oYer On-
derWl~ te YerwlJlt!n, yond bl! hem geeD biJ.,al,
en hij betoogde dar de u:dll8tneacholea yoor d.
Naturelleo alet zooyeel ambachtehedeD In.rd.n
dat meD er l.tS Y&D kOD merk.m, .0 dit toonde dat
de scholen DIet beantwoorddeD D. ambachtsbe-
d.n Uit de NaturelleD glDjlen met bUQ werk lIJet
,oort all II) met hun opleiding ger.ed wareD, ea
e.rst ale d. oud.ra leln de helft der koeten mOIll.
taD betalen ZOIi lDeD Ilea ot het b.n milt de taIIk
trDIt W88 Nieuw. leerhngen moest mell alleen
op bet {'<>uds-pouda gewlJle beglDsel ulUlemen, eo
dat begloael mOtl8t ook op d. gewolle Naturell.D-
ech\)leo toeg.put word.n, w"lker jfekleurde meesters
g.wooDhJk Dletl .,an hua nk begr6peD, .D dan
ook nIe'" yan de taak teregt hragteo Slechte als
er .,oor het oDdelwlJ! betaald werd, IteldeD de
Naturellen er belang ID, 100 ale bleek wt yoorbe.l-
den te HealdtowD ea elders. HIJ hield. bet nr.

COI{IU£SPO~J)EN riK

lWIJ 8TELLE.'1 0:11B NrET VE8.ANTWOORD.KLUJ[ VOO.
DE GEVOET ENS ONZER CORRE8.0ND.ENTKN

I:NGEZoNDEN STUKKE.... KUNNE." .Nlli:r T&RU<JoO&o
.Kl8CHT WORDEN -RED J

Hl:.l' MOLTE.i'-'O RESERVOIR

Ik beD, enl
DINGSDAG, :n AUGUSTUS. D.

PBTlTlBJi, uz.
De heer M de Vllhel'8 had eea petitie Uit Oale-

don o'l8r d. bijdrage aan SIl Lowry's Paa Naar
ColDlte over de mali: nrwe.lell De beer UplDgtOO
een wt Col8lberg 0'181 een Wetueranderlog.

Ve hear F lost gal keDDUI "an eea reeks amen.
demeoten op de lalIgtJDg nn liet krijgSwelen, en
de heer Upington YR een oYer het kantoor van
den Procureur·Generaal

lUI'POllTEN, .NZ
De heer M de Villiers had een rapport vaD het

Comité oYer d. Oaledoll8Che biJdrage, lDhoudende
dat men ge&DIgen wt de velte moaet laten maomen
Daar.,oor, IIld. de ,0011ltter, moaeten d. Aldee-
linpnd.o betalen Mea kon IDtll8lCh.n o.,er de
aaÁlI in Comlté-Geoeraal gaan De Kol. Secretane
..... s, om de .koeten, hl~rt~en, en yond dat de heer
De VIlItera ZIJII .,OOlitel lienr mOMt IDUweo.
Delle n&m ,oor I hands hiermee geDoe!{en

Het rapport over d.D HOpe&tadecben Spoorweg aal
morgen door het HUIl behandeld wordeo

UD ander rapport, door den heer Held IngedIend,
o,er de houthall.keruaak, hield In dat oDdel h.1I
groot gebrei: heeracbte, en dat III Diet IQO leer onr
de aleuwe bepalinj!8n omarent het hoathakkeu als
o"er de lUIelJe In'uarlnjl klaagden Hilt rapport
fled de houthallert geaadlg te behandeleo ea b.n
dW&l'1lleggen te la&en Innen .Behandeling op
Vnjdag

.lJe ComlllJll&JUI ,an Openbare \\ erken had weder
eea &aDtaJ .kl81ne 'ooretellen onr laodlakeD en
derreli Jb.
op .,oonlel ftD d.n h.er IIVlne werd de beer

Rhodes (ID plaata Yan den heel VIntcent) tot lid
fan bet Oomltl yoor Tembuland _aangtllt8Jd, op
'l>OlItal 'lUI den hiel Dowling de faeez Jou. A1Wf
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