
L. H. MEURANT,
Voor zolf en mede-Curator.

Clanwilliam, 16 Aug. 1883: H bb h t het ge eerd Pubf·,ek beRivArsdale, :21Augnstus 1883. '1 e .en e genoegen _ _
-;;;i~-;r-~Uii.·~a;;::;FI~·N-GI!B..... Onderlinge Maatschappij kend te maken, dat hunne Eerste Bezending

eRA VEN,

Huisraad. 8oerderl';"lereed· In den Boedel v&II-Wijlen JOHANlUS ARNOLDUS BNGELBRKC HT.

. ~bapt ~IIZ.. Jp " DE Ondergeteekende, daartoe gem~ door d~ Exec~t:ïce Testamen taire
IN DEN !tOOLVIlTEN BO iK bEL VAN van bovengemelden Boedel, ZiJ per PublIeke Veilmg Verkoopen, op

GIDEON 1fAlJBJTZ DE VtlLLIEBS, de Plaats, . lo' ,

VAlllUIL8-~ .• "KAMABOES," NAMAOUALAND,
OP DINGSDAG " . JP' ,

. -itn'tJrJusiifA,+ . lDON'DERDAG;-'2&' SEPTEMBER 1883,ZULLEN op de Plek Verkocht worden,
~ de volgende LOSSE GOEDEREN,

enz. :-Tafels, Ledekanten en Beddegoed,
Kleed- en Waechtafels, Stoelen, SohiJderij&n,
Lampen, Trommels, Schenkborden, Potten
en Pannen, Graven, Pikken, Kag(:heI8, Wa-
gen, Zadel en Toom, en het gewone asaorti,
ment A:\rde- en Glaswt'rk, enz.

W. A. CUR~EY,
Eenig Curator.

Gebouw der Kamer,
Adderley-straat, KBapatad. All. in uitmuntende conditie.

J. J. HOFMEYR'" ZOON, AFStAGElIB. Ul.-VOE RTUI GBN en BO BRD;B RIJ GKRK B D SC HAP.
PUBLIEKE VERKOOPING.
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ALGEMEEN

Boedel eRWeesliilme r,
PUBLIEKg VERKOOPIKQ. e SIOOruboollLllat"CbappiJH UNION"

(BIPIilRJCT).
De "'toolllhooten deser Maatschappij verlnk.

kin van Kaa"atad ne.ar
INGELAND,

via MADJ<;tRA, om den aDderen DINGSDAQ,
te ST. HEU~NA en ASCENSION IWlle~.
gende op bepaalde tD.ll8ObentijdeD.
om de VEERTIEN DAGEN een EXTRA

BOOT 'U8lIChende Jiailbooten in, die Passagiers
vervoert Daar ENGELAND, HAMBURG en
ANTWERPEN tegen Lagere PrijseD.
IrUILBOO~u. aDA~.

lfingsdag,. NUBUN, 25 Aug.
ATHEN1A~, 28 Aug. IJURBAN,--Sept.
SPARTAN,lI Sept. ~100R,--Sept.

Woensdags. ERMAN,-Ocl.
PRETORIA, 3 Oct.
lfEXICAN, 17 Oct.
TARTAR, 31 Oct.
N I.t I. Ut: kLSTU.HE \S EN N.tTAI,
Vertrekken zij na aankomst van iedere

Stoomboot van En~land.
Hetonrkaartjes wOrdtlDuitgereikt tegen ver-

minderde Prij.en,
Voor Vracbt of P&88&gedoemen aanzoek bij

de' Union" MaatRchappij.
THOS. E. FULLER,

• Direktenr-Generaal voor Zuid-Afrika.

TU

Naar Engeland, via St. Helena en Madeira'
c).." J \ E Kon. Maalstoomboot4·L, j ATHENIAN,H.8.Uu·

. ..," '.' LllGH, Gezagvoerder. zal ala
.~ ,~." boven vertrekken op D1NGS-
DAG, 28 dezer. ten 4 ure n.m, Paseagiers
~{'lipvpn aan boord te gaan aan de Oosskeai,
(A Ifred flok) niet later dan 3 uur n.m,
Voor Vrach t of Paasage .vervoellemen zich bij

de Stoombootmaatscbappij " Union."

In den Boedel van Wijlen MARGARE_
THA JOHANNA VAN ZIJL.

-sDE Ondergeteekenden, in hunne hoe-
danigheid als Executeuren •Testa-

mentair in bovengemelden Boedel, zullen
publiek doen Verkoopen, op

Donderdagen Vrijdag,
6 EN 7 SEPT. AANST.,

TER PLAATSE "MALKOPVALLEI,'.
TE 10 URE,

Naar Port Natal j Mosselbaai, AJg:>abaai
en Oost Londen &&Jldoende slechts
om Passagiers en malen te land-n.

j )E Kon. Maalstoomboot
~ DANUBE, C. M.
HIIMVORTH. Gezagvoerder,

~. zal al, boven vert! ekken
op beden (Zaturdag }, 25 Augnstus ten 12 ure
's middags. Passagiers aan boord te gaan aan
de ()ostkaai Alfred Dok, te~en dat uur.

Voor Vra~bt of Passage vervoege meu zich bij
de Stoombootmaatache ppij .. Union."
Naar Algoabaai~Ooat Londen en Natal,

DE Kon. Maalstoomboot,
~ '. _ NUBlAN, H. F. Hosrs

..._..... fI""'·;._. Gezagvoerder, zal als bo-
Ten TertrekkGn op Vrijdag den 24sten dezer ~
12 uur 's middag' a. Passagiers aan boord. te
gaan aan de Ooetkaai, Alfred Ook, precies
tegen dat uur.
Voor Vracht of Panage doe wen aanzoek bij

de btoombootmaatschRppij .. Union."

I. LEV END E H A VE:
Il Stuks Aanteelbeeslen,
8 Muilezels,
2 Karpaarden ,
5 Struil!vogels,

14 Kalkoe'en en ander Pluimvee,
200 Bokken,

3 Jonge Bullen,
8 Merries,
1 Hengst,

10 Varkens,
600 Schapen,
Onder de Bokken en Schapen Ï8

Slagtvee.

Naar Algoabaai, Oost Londen en Natal,

1 ~E Kon. Maalstoomboot
, DURBAN, H. BALLARD,

CtZ8vvoerder, van Engeland
verw~cbt omtrent Dingsdag,

28 dezer zal als boven vertrekken na ontlasting
harer K~JlIItadsche ladiog. .

Voor Vracht of Paseage venoege men zich
bij de Stoombootmaatscbappij .. Union."

Il. Voertuigen en Boerderijgereedschap :
2 Paarden wagens,
1 Kapkar op Veren,
1 Schoteche Kar op Veren,
3 Span Tuigen compleet met ZWlngels,
1 " Trekgoed " voor 16 Ossen,
I Paardenmolen,
2 Bakken voor Tuigen en Zadels, ook

eenge 7Adels en Toomen,
1 Lot gezaagde populier Balken,
6 V1oerplanken,

100 Voet Cederhout,
1 Losse Bok,
1 Open kar op Veren,
2 Kruiwagens,

Naar lIIoaaelbaai, Alvoabaai, Kowie en
OoIt L<'Jlden.

f)E Kon. Maalstoomboot
MOOR, S. 1'. H. CA.INES,

Gt'zagvoerder, Tan Engeland
..,.. verwacht op of omtrent deu

30st~n dezer zal als boven ve, trekken na ont-
lasting bare~ Keapstadsche lading. .

Voor Vracht of Passage vervoege men zich
bij de Stoomboo_t_maa~c_ba_ppij"Uni~_n_."__

III. H U I S R A AD:
Stel Tafels, zoo all! Aanzet-, Kleed-,
Ronde-, Wasch- en Kleine,

2 Huieklokken,
12 Mahoniehonten Stoelen,
12 Andere Stoelen, ,
6 IJzeren en Houten. Ledekanten met

Toebehooren,
2 Kleine IJzeren Ledekamen,
~ Kleederkaateo, Kisten, KoffeN, etc.
I Naaimachine,
1 Groote Spiegel,
1 Hang Lamp en andere Lampen.
IV. Het GewoneAssortiment'

Keukengereedschap en DisptmBgoederen..,Glas-
en Aardenwerk, te veel om te melden.

"'. Smids en TimmermansnreedJohap:
1 Blaasbal8J
1 Schroef,

Schaven en Booren, etc.,
1 !.anbeeld,

Hamers.
VI. Staande Oogst:

8 Mudden Zaad Koorn,
8 :" "Haver,
5i" "Rog,
3 " "Garst, ,
3 Schepel Erwten en 2~ Mudden Koorn,

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

D. J. A. VAlli ZIJL,
A. J. TAN ZIJL.

-l V ID-A FRI r<AA"S SCi:!E
i,OldNKLIJKE MAILDIENST.
DB " CMtleMail Pf..cke~..MtJ.at8chappij.

1)E ~toombooten dezer Linie vf1rtrekken van
Kaapstad naar Londen om den anderen

DingBdá!'l', via Madeira en Plymouth, te
Sint Helena en AacenCÏon aanleggende op
I PT"'81de tusschentijdeu.
Sept. -t..-GA..RTH CASTLE, Kapt. R. DUN-

CAN.
18.-HA WARDEl( CASTLE, Kapt. M.tt

P. WEB8'T!It.
ANDERSON [. M.tJhlSON.

Agent m.

Kennisgeving; aan Crediteuren in
den Boedel van J. R. BELL.

ALLE, .personen die lIog niet hunne vor-
dermgen iugezonden hebben ~e,~ be-

trekking tot het gebouw door bet Comité :voor
J. H.. BELLgekocbt van den boedel VIn \~'ïJleu
J. U. HCMAN,worden verzocht dcselve binnen
zee weken van heden iu to zenden aan de on-
dergeteekendou of zij loopeu gevaar nisgeeloten
te worden.

OVERLEI>EN,-Te Klein Zoovoorbij, Dist,
Piquetberg, ()p don Eld"n Au~n.stus 1883,

mijne geliefde ecbtgenooi e, JOIIUNA \\ lLlJIiLMINA
HISDRIl:! Lorw, in den onderdom van 50 Jaren
en 10 maanden.

VAN

LEVENSVERZEKERING
(DlUT1I' &1..)

D. L EHLERS. APPLIKATIEN voorde aanstelling
van een KLERK in bovenge-

melde Instelling, zullen door den 'On-
dergeteekende worden ingewacht tot
op 28 DEZER

Salaris, £150 per jaar.
J. C. GIE, JR.,

Secretaris,

Ik wensch hiermede tevons mijnen hartelijken
dank toe w brengen aan alleVrieuden voor bunne
bela~gsteJjing !lan de Overlt'deue bewezen.

()YERLEDEN, op 20 dezer, in zijn 36ste
jaar, mijn ""dergeliefde. ecbtgenoot, Jo.

nn~IS COKlIRtNK,W.G.ZN j diep betreurd.
FRANCINA CAROLIKA COMBRINK,

Geboren HITDENRBT)L
aaapsta.d, 21 Aug 1883.

Kantoor der Mutual,
16 Aug: 1883.

VERI{OOPING UlrrGESTELI).Cii!II' ~
~

PUBLIEKE V·ERKOOPING.
---------

III den Illsolv. Boedel vali OCK ERT COR \ ELlS VISSER.-------___ -----DE Verkooping van de _pla.atfl RIETFONTEIN, alias BASTERSBERG
en Losgoed, te RRAND WAOHT, afdeeling FRASERBURG, geadver ..

teerd om te worden gehouden op 29 dezer, is .

Tot nadere Kennisgeving U itgesteld.
D. J. DE WET, Eenig Curator.

BAZAAR
I.-lft3 DE PART OF AANDEEL in de PLAATSEN "MATJESFONTEIN,"

en tt LANGEKLOOF," gelegen in de Wijk HARDEVELD, Afdeeling NAMAQU A-
LAND. Deze Plaatsen zijn welbekend als uitrnuutenda Wei plaatsen voor alle soortenLevenc3e Have. __

-TENTOONSTELLl NGS GEBOUW,
GOEDE HOOP LOGE TUINEN.

II.-L EVE N D,E H A VE: (

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

DE BAZA.AR in verband met de NEDERDUITSCH GEI:tEFORMEERDE KERK,
zal gehouden worden in bovengemeld Gebouw,

OP VRIJDAG, 31 DEZER,86 STUKS .dANT~ELBEESTEN
28(1 AANTEELSCHA PEN

6 MKR.RIES en VEULENS

" OSSEN
200 SLAG'T'SCHAPEN

2 JONGE PAARDEN. De deuren zullen open zijn van Il v.m., tot 5 n.m. en des a...onds van 6 tot 9 nur.
E~n groote verscheidenheid van Kinderen Kleederen, Ondergoed, nuttige en Fan-

cy ArtIkelen, eeD Assortiment SpeQlgoed, Levende nave, enz.

ZAL TE KOOP WORDEN AANGEBODEN.
Kaapstad, 23 Augustus 1883.1 TENT BOKWAGEN, lOPEN KAR

1 STEL TUIGEN, kompleet metZWINGELS
2 DRIE- 1 DUBBELE en 1 ENKEL!!: VOORPLOEG' . .

GRA VEN, PIKKEN, ENZ., ENZ.
De 'f. P. Administr·atie ell fl'rustmaatscltappij (Beperk').

VERKOOPINGHUI8~A.A.D
Het gewone assortiment HUISRAAÏ> en KEUKENGEREEDSCHAP, en wat

~verder op den dag der Verkooping moge aangeboden worden.
VAN

VERKIESLIJK VASTGEOD,
IN DEZE STAD,

Op aanstaanden Ma.a.ndag, 27 dezer,
TEN Il URE P.M.

\Terwerschiageo zullen worden. verschaft.
CRAS. M. FRYER.

Clam"ilIiam, 8 Angustus 1883.

••Ossen I Sebapen t Bokken!
-----DE Ondergeteek£'nden, behoorlijk geautoriseerd, zullen aan publieke competitie

onderwerpen zeker KOSTBAAH HUIS en GEBOUWEN, gelegen No. 19
Leenwenstr8.l\t, eenige deuren van Loopstraat.

E. BRITTAIN,
J. J. D. BUIJSKES,

Kantoor der Maatschappij, Hoek van do Wale- en N;euwestr8'\t,
j<aapstad, 16 Aug. 1888.

L. P. CAUVIN & CO., Afslagers.
goed OMTRENT

550 SLAGT- EN TREKOSSEN
1500 SCHAPEN EN BOKKEN,

Opgebragt uit het Binnenland door Kapt. B. SINCLA.IR, en nu op Weg va.n
p'OR~ ,OLLOTH, zullen , ,

TE hOOP WORDEN AANGEBODEN TE KLAPlfUTS,
' .

OJrlTUNT HBT EINDE DEZER MAAND. TE

-------_._-_ .._--.- -_ --------------
DeWestelijke Provincie Administratie en Trustmaatschappij (Beperkt.)

---------_._-- _.

BELANGRIJI(E VI~RI(OOPING

WORCESTERDe dag der Verkooping zal in een nadere Advertentie vermeld worden.

M. L. BENSUSAN & CO. VASTGOED, HUISRAAD, ENZ., ENZ.
VAN ZEER KOSTBAAR

In den Insolventen Boedel van PIETER JACOBUS du TOIT.

S'T .AGT '.. TR..1-. ;YrO' S' S1iIN" I>"E O?Jergeteekenden, in hunne betrekking ,als Gezamenlijke CuratorenII.I~., . - -,en '. - WA.' .I!I. In bovengenoemden Boedel, zullen Publtek doen Verkoopen

., ..... ..' . '. ''''. OP DONDERDAG. 6 SEPTEMBER AANSTAANDE,
D;E HEE1;tEN J. s, 'MARAIS & 00.,

ZULLEN 'S MORGENS "_rEN 10 URE,

1rrERKOOPEN TE KLAPMUTS,
OP

ZEKER EIGENDOM, gelegen te WORCESTER, Hoek van de Durban. en de Adderley_straat, bevattende :-
1. EEN GROOT DUBBEL VERDIEPING PAKHUIS, thans Verhuurd aan de Hooren

l<'UENTE8 &:Co.. metde daaraan beboorende noorligeVertrek ken, benovenl een AaogenameWONING
in de Bovenste Verdieping, en een Groot V1~RTREK gEschikt om gebruikt te worden a.I.
Bergplaats voor Producten, enz. Verder Vier BniteD·of Stoepkamers, Groote Stallen, ens.
Alles ·iogerigt op de meest gerieflijke wijze. .1

II. WOONHUIS, gelegen annex bovengcnoemdE', bevatteode Vijf Slaapkamers, Eet do.,
Kombuis, Dispeos, Cementen Badkamer, enz., met een Fraai St nk TUI:iGHJJYD.

Het is zeker zeer zelden dat Vastgoed zooals hier boven is beschreven, in de Markt wordt
gebragt, en ook nie; te verwachten dat or spoedig Eigendommeo van gelijke waarde en
aantrekkelijkheid zullen worden aangeboden,

Gelegen r.ijnde aan het Buiteoate gedeelte van deze Stad, heeft het eone bijzon.er schoon
uitzigt op een bijna onafgebrok6nc•Vlakte De Gebouweu zijn allen naar den nienwsten smaak
opgetrokken, en geene kosten zijn geapaard om het een der verkieslijkste eo Jiufliaant8te
verblijven van Worcester te rnaken.

WOENSDAGJ den 29sten
Omtrent 200 Zft:ARE SI.4!G'rOSSR~
Omtrent 200 ·;SLAG'f- eli TREKOSSE~. vali 2 tot 5

jal"en oud
Ook Omtrent 80 ~I~N, iII #:oede konditie, alle pas

lao h~t Binnellland ol,gebragt.

M. L. BENSUSAN & C~ LOSSE GOEDEREN,
HUISRAAD.

L. H. TWENTYMAN & CO., Het gewone AB8ortiment; waarouder SPECI \AL kunnen worjen genoemd:
1 Stel Tafels. aanset en andere Hnisklok
1 "MahouieIJ()nt.en Stoelen Zil veren Bloemvazen
1 "Grand" Piano, (Xicnw) 00, Kandelaren
1 Harmonium Do. Horologies
1 Sofa en Honde :'piegcl FrMiJe Schilden;tukken

Haog ell a:Jdere Lampelj..
VERDER

Slaapkamer .Meuu,leu, vali de beate k.valiteit, Mllholllrhollt,cn Kle.J"rkaste!J, oen Frc' i
Stel Glaswer I', Kenk('ogereedschap, enz., enZ., enz.

(JUIST GE~IVEERD IS, BESTAANDE IN;

DIAMOND," "SHAMROC/(," "LYNDON," "CAST STEEL," "CAPE"
en de beroemde" VINEYARD"

1 Buggy
1 Stel Tnigen

1.500 IJzerell Standaards
45 Rollen IJ eerdraad
2 Ploegen

ALSMEDE:

I
I

Z l.dd~ en Toomc»
:j (J rooie Llzt'ren PotteIJ)

Toon lJ1I1'l keil
Hakken
Glazen AasLclJ

En eeue GHOOTE .MENIGTE andere Artikelen meer,

voor Kampen

S ,I' .IT GRAVEN.
N B.-HET VASTGOED zal precies ten 11 ure worden opgeveild.

w. .MARSH, } Gez.
J . .J. D. BCIJSKES, Cnratol'P.n.

De Heeren F. L. LINDENBERG & CO.I Afslaeers.
Altijd Voorhanden allerhanden IJZERWAREN

MANUf-ACTURiN" enz, enz.,,!,,' . . ,

en



ZEER ZELDZAME ~AN, I 'OVERLElJEN, aan de O~, in haar Iuitvoeren dat de Kolonisten er zoo min mo.
Bra D da 8 8 ure nt ie ')la.at&ohappij, negeode jaar, 0;) deD 2&' .dezer,. te gelijk bij wonnen, eo dat Natllrellenstammen

MARKTPLEIN, KAAPSTAD. Acte van Vennootschap, gedateerd 1 Driea~kerbui, M.411I4 SoPH14 !hyouull', eeui r« '0 die door hun opstand alle aanspraak op COn-
O bk en gehefde doabter van .d . be
ete e.r, 18.,9, opgemaa~~ volgens Wed. G. F. STEGMANN, s~. el'1l~~e ver urd hadden, er zoo min moge.

de ba!'>,. der oorspronkelijke Ach'. neb FUISLICH. liJk bij vet'lor~n. Over het al of niet raad-
gedateerd fO: Augustus, 1858. mUle om Commisaiën voor allerlei zaken aan

Tq'enwoordire .lete ingeWtd bO Acte dee f R IC Il 1t • riN t_ ~ ~. ! te 8t~lIen, en over de vraag wi~D de aanstel.
rarlemen~. No. 17,1859. Ir be kk l"lc IC'"

.Aug 24.-KIa mutMtati_, Bokken, Sehap<tDens., van I' mg ran tre e IJ nutte ooze ommlSSlen
OPBETAALD KAPITAAL, £36,000. b. J. du PI_is,-J. S. Marais &; CO.. 1 bet naast te wijten is, laat zicb vrij wat meer

f'--f-- Malagere. zegge!!.
DIRJtKTEUREN : " 24.-Klap'lIatMtatie, Oaeen, EII'III ens, van G. V "De Edele Heer J.' H. HOFMBlJR, E. Swart,-D" Villi~'8 F..ure I'D Oo., an zekeren Koning die met bet gevoelen

. Voorairter. ,,27.-KaapstAd, Vut.jfOtsd in de Leeawen ••lraal.- "de Koning bekleedt den troon msar regeert
. L ..~. Olla'f~n&: 0"., Afll~~era.. niet" alle8 behalve ingenomen w&s maar wienDe Wel-Edele Hn'iDe Wel-Edele Hu. ,,28.-Kutlsrlfler, HUI8rlUld,RoerderIJll'eTeedechap, , . ' ,

J. G. BORCHERD9 ,J. P.Roux, MD. eDI.,in dfln iusolventen hoed..' """ G. een oonstltutJe de handen bond, werd 10 der
W H 1 L·D'J P H PlM. de Villiere,-J. J. HofweYf & ZOOD, tijd verbaaId dat hij' zich eenmaal bad laten' lODINGIJ, ~, •. ' .VAN DEJt OM • AfalageA. t II " I ik d t k di

A UD1TEl,;REN ,- ,. 28.-KlI8pstad,· Lt'ven.polia in den inllOlunten o~ Vh. en: ver ang I a een zaa IC men
Oe Wel-Ed. Ile~r I De Wel-Ed. He-r boed~1 'fil" P. A, M. Brink,-J. J. II"f. wd Zien nitmRken in den doofpot gaat, dan

C. J. M. Vos.. I J. P. DE WET, mp~r &: Zoon'kAhl "IrlPare.d Id L verwijs ik ze naar een Coaimissie." Pit laat
,,29 en. 30'-'lJierhoops utee. ar He , oeaf! . , '

.I. lo'. nnoE n.s. c: "mLl!". I!',)pdin den iusolventen boudel v&r, J. sich hooren, Nepmt een Regerlog zelf een
O"e:z"e-E. F. Rood, Afel"ll'er. bel.l.ogriJk onderwerp io behandeliog dan 18

" 29.- WIl!r~nwllkereVRII~i, \Velliflgto": de P'Rllt- het VOOr haar noodi" om haar werk met
880 Het Doolhof en BaatiRIlDSkloof, .-
LA~e"de rIlloe, ~n." ~lIn clen heer J. J. goed gevolg bekroon-i te zien. \'erwijst tij
R"ti~f.-J, F. Pent s &: C"" Afsl"ll'er.. het uaar eeu Commissie dan schuift zij haar

29 -KI~pmuI8 Oea ..n 'fRD M. L. Beneussn &: t J li ik h 'I d di t .h
", Co.~J. S, 1I1arfti8&: Co" AfalagHs. v~rall "'OOfut! IJ' "I' !lP au eren le men 0<:

S..pt.. 3.-SI~Il,,"bo8Ch, N~!!olie G,)prleren. ~,er. niet toL vcrltut woorJiDg kan l'Oept'n, en dan
wareo, en•. , 'flin G. C. Hftupttl'llsch,- blijft de zaak, ala men lrOOo behoorlijk resul,
P J. Bosman, P. W.soon, AfelAller. bek' .

5.- Win~rho@k, diatrikt Tulbagh, Vaste en I taat . n~t" onatgedaRo zooder bet aaoZlen
" L088e Goederen, in de" boed..1 van der Regering te schaden. Maar er kunnen

wij!en den heer T. J. Theron,-R. A. gevalleu ziju waarin een Regering in le be.
Fazan, Afslager. <__ .1, •

6,- WorCt'ster, Vast. en Loszoed, iD den in- 8......nne omstaodlgbeden een gereede aanlei'
n F

80lrenten hoedel no P, J. du Toit,- , ding bekomt om, eonder eenigeins vao haar
L, Lindeoberz &: Co., A~81Ilgdrs. eigen verantwoord.,lijkbeid af te sien een zaak" 6.-Weltevreden, dist. SwellenallID, de plll.ts . ~ . . ,'.
Weltevreden Illiftl Lemoenhoek, Lt'- liever aan een Commissie te verWijzen dan
'fendeHRVe ens" in den in80I'f. b iedel ze zelf ter hand te nemon. 'Wij sprekeu
'fRn J. P. C. 'flin Zijl Sr,-J. H. C. hi C' . I liik
M8cFulane, Ahl"ger. Ier Diet van .ommlssleo van p aatse IJ en

n B.-Klapmut8, d. plllRU Beijerskloof, LOM" Goe- aard, zoo als die over het Bood water, maar
deren, ens.vin den b-edel Vllnwiilen d-n van aodere die werk vao vrij wat meer be.
h,."" A. J, 1"IIn der Byl.-De Villiers, , ..
Faure & CII.,Afslllil~r8, I lang te verngtell hebben, Toon IIJdclis het

" 17.-Frft8~rburll, d~ P:8ft1, Kllreek"p, door d""1 bestuur vali bet .Miuistel'Ïe Sprigg de heer

MblIl,i
uw

. II 'L d H Il' i i fi..id het aanstel!en 1'an een Commissie voor"Oen7.- Rk"PfH.tll, "'1'808 "v-e, UI8T''''·.I':1 0 .. ,
'" Z., in d-n boedel VIIn wijlen mej, M. i let nderwlJS voorstond, toen erkende oe.
J. 'fIlDZiil. i h ecr Sprigg dat zijn velerlei werkzaamheden

,,18.-Tr08pll'ro:~-~anddeelebon di", Z~8 SK,)~~bRdro"':hem niet toelieten om zelf de zaak van betAlluoPIlI" en e I' flln ,", .
Toit,- C. M. Fryer, AfslAl!'er. i Onderwijs naar eisch te behartigen. Schoon

nn dit "iet gehoel in deu haak was, en de

HEEN.
STATIONS.

"PGBBIGT

Dan 29sten Sept" 18Ze.

PUBLIEI{E VEI~KOOPl~G
1/ AN EEN DER BESTE

Wijnplaatsen, LosseGoedereo1 Levend.e Dave,
AANDEELEN, ENZ., - .

TE KLAPMUTS, IN DE AFDEELING VAN DE pAARL. -

KAPITAAL ,£70,000

, DIBIIlKT!UllEli :
[Je Wel-Ed. Heer J. P. H. v. D, POEl,

President,
H J. C. HOFMEYK, Vice.·

President,
" J. 1. HOFMEYR,
" W. S. DARTER,
.. J. C. \VESSELS,
" C. T. Vos,
" PAUL DB VU.LIER8,
" F. J. B. LAMO&RllAN,
" HUDOLPH MIJBUBG.~

"..
"
"
"

1-)E Onderg'>'tot'kende, in hare botrekking als EXélcutricd, in den B~edel van Wijlen
den Heor :\ DRlAAN JACOBUS VAN DER BIJL, zal Pubhek doen Verkoopen, aan de

Wonillg" VRn Jen Overledene,

OP DONDERDAG, 6 SEPT. AANST.,
"
" AUDITEURZN:

"eer O. W. STEIJTLER,
.. S. V. flOFMEYI:.

S. J. DE KOCK,
Sooretnri •.

8. T~VYCROSS.
GEWEZEN RI~I\EN~E"::8TER IN OE KAA p.

SCUE HANDELSBANK,
Auditeur van' d" Kaap de GoedA
Hoop Spaarbank en Stellenbos-

sche Districts Bank (Beperkt).

"
De Welbekende en zeer Vruchtbara Plaats genaamd:" BEIJERSKLOOF," gelegen

te KLAPJIU'l~, met daaropsteand Nieuw Gebo.uwd WOONHO:~S onder, IJzeren Uak,
Kelder, Stal en Buitenvertrekken ; beplant met Circa 100,000 Wijngaard ~tokke?! thans
i ti V,olle Dragt, zijnde de opbrengst van den laatsten . O~g8t J 25 Le~gers WI.la~ De
T'laats is slr chts een kwartier rijdens van Klapmuts Statu', IS Volop van ~~ATERvoor.
zien, en heeft Grond voor hot aanplanten van nog een even Grooten Wijngaard als er
thans op staat. , . .. dW"

Deze is voorwaar eene sohoone ,gelegenheid voor Iemand die zich eene goe e lJn.
plaats wenscht te Koopen.

DEP AARLSCa E
Brand Assurantie en Trustmaatschappij.
Westelijke Provincie Ba.nk Gebouw. A uditeert en Maakt Boe/een en Re-

kenin~en op'
Collecteert' Rente e.n Rekeningen.
Negotieert Leeningen.
Koopt en Verkoopt Aandeeien.
Huis-, Huur en Algemeen Agent.

Opgerigt den laten Oct/)b~r, 1873.

KAPITAAL £40009.
LOSSE GOEDEREN. DIa~CTBUaEN :

De Wel.EdrleheerJ. J. ALUIIlTIJN, Voorzitter.
De We). Edel, heerenVAATWERK :-Bestaande uit Stukvaten, Kuip~n, 40 Leg~ers, BI5 ~ijpe~ Halfa· JJ ALBBBTIJN I A J Roos,

men, Ankers, :J Wijnpompen, 1 Trap- en Onderbalie, 8 Druiven " alies, mmers, E G RETl&F, BP DU PLESSIS,
Vlootjes, onz. : DG HORAK, JF MAlI,US,
• BOERDEHIJ GER8EDSCIL\P :-3 Wagen!', 1 Schotsche ~~r, 1 q.pen. Kar, IOpenj)) MARAlE, AP lil F. A.. H ERBS'l'

Ksr op Veren,] Drie-voor Plol'!!,4 EJlkele'Tvool' Pluegen! I WIJngu!l.l~d dito, 2 WIJn. BB AND DEPARTEMENT.
gaard SchQfiels,] Voerrnnchine, I KOJlfiJt Ketel, I Lot Kujpvellen, 1 !Bushel, Graven, AA:'\ZOEK~l'i voor Je Vtrr;eleriug van
M!l.lJden, Pikken, Schoffels, Ladders, Kruiwageus, enz. . . Lo-, en Vaafgoed tegell ,erlirllorechade

LEVENDE HAVE :-6 Ezels, G Merries met Veulens, 2 Karpaarden (Schimmels.) door Brand zullen da~elijkll olltvangen en
2 Rij- l:' Tr ek panr dcn, I Span Gedre,sseerde Ossen, 40 Aanteelbeesten, 300 Schapen en Polisseu ui'gereikt worden op zeer voordeeligt
Bokken, ZO Varkens, (Groot en Klem). termen.

AANDEELEN :-3 Aandooien in de Paarlscho Spiritus Maatschap~ij.

•Burmester's Chambers
ADDERL Y-STRAAT·

Westelijke Provincie Spoorweg.
TIJDTAFEL VAN AF 14 MEI, 1883.

HOOFDLIJN-KAAPSTAD NAAR VIe-
TO~IA WEST.

l'

, ,

-----------_ ..........--
TRUSTDEPARTEMENT. Vertrek van v.m, n.m,

Voor de Aminiltratie en, bereddering val' Kaapstad., 8'0 3'45
Boedels ell allder eigendom, 11018Executeuren, Papendorp S'5 i 3',jU
CUIaIOre!), Redderaus, VoogdeH of Age'den, Zoutrivier. , '., 8'12 3'57 r,m 2.1 eli 24 AugU.tU8, 188S.
op de liberaalste voor.,aardtD. Maitland"., S'lI; ! 4'1 £ •. d. £ '. <1.

d Durbanweg A'50 I -1'3:2 \ 'r,j"PI,~I~n.pr, 3 h8, 0 7 (J _ 0 19 3Beleenill'en toeoesIann op Eerste Veruan '1'- 3 L I lO 0 1 10 9
~ .. Kuilsrivier f)'0 4'45 ",on"n, per ........ _ ,P I

<J3' t 1883 ran VaatgoeJ. Eersterivier f)'IS: 5'3 l3..ter, per IL, 0 1 lOi- 0 0 lO!aar, - nugus ns . . k IJ.. n, d b" I lOO 0 10 1 I 0 Il 0
Dlr.ctt'urell omen e ..e~ Hoens a!! qefo Lynedoch.. 9'29 I 5'l-! l:ii ..ren. per .. , _DE VILLIERS FAUR.E & Co AFSLA' GERS /voor oel.ighedell. Vredenburg" 9'37 : 5'22 Erwten, Ilro(ljle '" 1 9 6 _ 1 9 6

' J ,," .,' J. J. ua VILLIERS BosmansHek(haltplaats) 9'45 i 5'30 J!(){!nder8,per 8tllk 0 2 v _ C 3 4
I ::ieCl'c.aris Stellenbosch.... , .. 9'55 i 5'42 Hurer)!', pr. 10' lb. 0 4 4 - U il 1 mpt de zaak yau het Onderwijs ilJ halldeoV ER T,{" OOP I N (~i EEN ONDERW~IJZER Muldersvlei Junction .. 10'16 16·:.! Enf,perló Eftl,ken 2 0 0 - 2 12 0 "t'lll'r Commissie te stelleu waarin bet ond.

~ Ii.-'t ••e D J I Batik Klapmuts.. ..10'33 I 6'14 1\"01, per stuk U U Of - U (} ~ : I' I I k
,. I na.. ~~ le PIl'" <6 i, 6·;n Limoent'n,per 100 0 3 ~ __ 0 4 7 !. \8HPSC 10 e cmeut ete!' rertegeu'ft'oordigdIIBENOODIG D, PAADL. - Ladygr' ·oyb~g., :: 1~:~1 I 6'4i P"mr"ell~I1, per ptuk () 1 (I - 0 I Il was. Nog duidelijker is bet Jat bet tegen-

~ n • P )00 0 2 5 _ U ~ Ó I

~ ------- b Wellington ., 11'35 ! i'20 eren, per 0 8 ï _ 0 9 (J 'IVOQl'cige Mi'Jisterie l't'rHtandi,:; harldelde metI'DE olldergeteekende verl.s,.ngt een Onder.! OPGPRIGT SEPT. 185". Hennon ., .. 12'16n m.! iI'l:I Patt\tw!, per II 1>9. , d k d "I d' ,
'" ~ pi be ') 1 Il "'3 Prei, ""r 1>08. 0 (1 0.- 0 0 0i I' e ZIUI van en Clvle en loost, Wlloar rllet' I wijzer :op zijne plaats om van 3 tot 61 __ riquet rgweg .. 12'5_ . 'ij, ,.- 1

I. !\ iuderen goed en grondig I, te onderwiJ'zen,!, No"';"'aa11l"-pl'taal ... £ 41,430 Tulbaghweg .. 1'12: 9'I5 HApenper hos. 0 0 1 - 0 0 : allee.] lastige kwesties, in verband met LaaI

&&uu A4 Cere8we,g", 1'50 I 9'~~ Ri,je@, p~r 1:8. g ~ g = g ~ ~ I en Latiol1aliteit, Over geoppt'rd kooden'i beid,e in de Hollanu8~he en ,Engelsche talen IOpbetaald Kapitaal... 13,810 Breed.en.Vler '.' 2'I~ IIO'__liJ Vii!'l',.. IIl kk d t t b h fd
'I);' ii d 11810 din - 10 6 DonderJ.",23 AUC1o,tu8, 7 \\'lIuens ,'n 7 "a,ren : worden, maar waar hd t~vellS eeuigzios als' n ID a e va eD, le 0 ~ene esc aa e iACserve on s... ... ,Gou lweg .. ,. 2'41 i·Y. ~, ~ IO M d S tod' b h Lo ie v'j Doe aan I bAankomst Worceste.. 3'12 ,Il' lij Vrijdllll', 24 " 8 " ~n 0 " ,parflj kou gl,I,lpll, aau eell Commill8ie te ver.p aan ag, 17 e

o
, 1883,' ,';evk'eb;j "~e:o:1;;;tee!.,"d/~;t ,pgav~, DIRECTEUREN , V,_k do. 3'30 !ti ·io - 5 ~i"UW" M ARKt, " ~";1"", Het M;, ;.,,,;08 p';g. "ad 00' 00"'"

I " I Hexrivier. 4'16 1112'32v.lll.DES rOOllJllDD.1(iS OJ! 11 [TR,: I van lH't verlangde salarli per Jaar. W~I. Ed HefT P. C. LE ROU~,Voor~itte,. H~xrivierOost,. 4'50 [1'1? lOP ecn wij7,e gevoer.! die tot verstoordheid

.J R'J t lf " J' F DU TOIT P. J. MALHERBE, G.m. Tnangle " 6'25, 2'4.) J.',,,, £3 e.. £4 A uguP: 118, IflSS, 18allleidillg ,raf, ell groote kos~en veroo"zaakteZA L f,'n overstAsn. vRn "eh, eSI, elJ 11agI, I ',' . • ,", ',', A. J. \IARAIS, J.lln. b Touw"";";er .1.'" 4'0 "I
!'; I C het 0.... 'tu \KrdKpp"I,,", ""r:I\,8. U 8 () - 0 18 (0" ,.'zond ..r tot lJ<'boorliJ'ke 1'I!l!ultaten te leideo,sh'caL as, [lt'Claa o!"ml88artS v!ln.. ! Zeekoegat, Achter.op.Sneenrberg, 6 Aug. / SEB. V. ".ANNIEKEliK. COlllltable"., 8'52 5'10 Alijn, per! Mm.. 0 10 0 _ 0 10

Hoog Geregt,shof van de Kolollle, te~ zIJneD 1 Postkantoor Oude BergI. " "J. A. BERNHARlJl Matjesfontein ,. ..10'6 6'25 Amt\ndelen, 0 0 3'- 0 0 si i ~et w.-rd juist om dien oorlog gedwongen
K",lm e. " ; rn",~b.'g" m oe, "g~.,cl mg ,... ., .. .. J. J. "" NAAR S.... Bd,"".;.,,,,, 1t·1O 7'''' ''''"'''''' "'-' "... ... I 7 U _ I J3 ol' ';j' "l.I.. " "'meu,",' b" ,,;.u", lol;, .te.
schen K unds"c,rg', "'oon & Co" etscbers.. en ; I. " "G J MALHERB' E b Grootfontein .. ,. 12·Wv.m.! 9'30. 'lept, per hn. 0 0 2 _ U lt 2 .' h J II d d dd bl P W 1 f G t 1 1) '10 )' !'ll"r.l)ar 111. IJ 1 "__ 0 1 II~' rIO aq a ere eu om naar e ge aue oit=ven
William l..nWSOIlKlligoU, verweer er, ,J u· egge oopen 0 ! es 0 en! " "p' B' VILLE . a Blo8(h-ivier (haltp aats ,,1'45 i ':"iJ c n C' I, 0-

blieke V I'ding, stellig' aan den meestbiedende 'I " "F' J ·~too P , Prins Albertweg· 2'-10 ill'I5 Bloemkool, p~r >luk 0 lJ 4 _ 0 0 7 i een ondenoek te 1'erordenen; maar bier W68

zelve wordpn verkocht :- Van de Plaats DRAAI RIVIER: - , " ". , . zn b Fraserburgwef '. ., 4'25
1

'I2·55n.m. Biltong, per stuk 0 I 3 _ IJ 2 3 I het van bolll."~ I1Rt ~n floafhankelijke Com.
Ee" Sta' l~,d ;" "". ;gd,,,.d, E,Cp"b', .' I [le """ b~"ft R,·,I.. 'p V"'e nep";'" • Uitnjk (tu.ltp ~") '. ~.;o I"? ~~~:::''~';':'I::': g :: g = g g ~ im;g;", I;"" da. ". n..";.g di. m .. """;j.

gelegen in het distrikt FraserbD:g! Veldkornet. I EEN VAAL .• CHUI~ EL, PAARD, om·, ,et t''';e! " ""d" ""mD" t.. h~" hA'::i::=iffi,d~,..We;; ~::g ! ;:~: ""'''' I" ,~, " " r, _ 0 2 7 I d;. te." b,," vo..,... ,.",,, koe ''''le., me'
ocb.p K ,ce, ko ,., !,'h,,,,,,'.,, "''', .m'Mmd: " 'co.lt.eo Ja"" "d, m'" ," ':"" "I, .i"ot.". . Veetrok do. 7'40 i 4-0 ,,, ,,,'"' _, 1'"'"'" k .. ' U 2 0 _" 8 , 'b, j k bel I M '.
Karee Kop; grout 8,VI Illorgeu cu 50!) Vier· I EEN LJI~ BRUIN P aARD~ Kieme kol, ~m i ne llirecteuren \'€rgeder.n Maandags ~n Rhenosterkop (baltplasts) 8'56 i 5'20 I(nol, pAr~ttlk 0 U 1 _ 0 0 3; I C O!I(el'ZOC ,. "st wpr,. AAr er zIJn an.
kante roeden, a's pcr Akte van OverJI'agt ten' trent twee Jaren and, met een of twee witte /'DOllrludags, 'I' morjll'llS te11 10 ure, om (Jver Nelspoort,. ., ,'. ., !h50 16'14 f{"JJIO.menp"r st,d! 0 4 6 _ 0 11 0 ,dere Cumm'ssle" UelllJPmd welker aaoatelling
gunste van bovengrmelden verweerder, geda.

1
acb.terpooten en stompataart. ; '. Applica i voor Iltscooto le beslissen., Drie Zusters (baltplaats) 11.10 ! i'34 Knolkool, p"r b. 0 0 1 _ OOI! Voor minder do('lmatig bID gelden. Als voor.

teerd 13 !Iei 1871J, I ~,chutmeesters en BoerenvrJonden wie zoo. A K. . MurrnY8burgWeg (do.) !12'13n m.; 8'39 Lim>tent'tl,per ll~.l 0 4 0 _ 0 7 ó be IJ II .
I oanlge paarden znllen voor de oogtm komen, i G&1>IT,UP8TAD, . AankomstVietoria-We.twe;r 1'10 .! 9'iD Mflkouwen... 0 3 4 _ 0 4 0 e en zu en wij oemen die over de Nato-

l'0oi'waarden t'all Vcrkoopilll), ! worden Yrier:delijk verzocht k;.ennis te gIlven I' Zuid A&lkaaD8che BlUlk. ! TERUG. I I 2 'iRrtjI'S, per 100 0 2 3 _ 0 4 0 relleowetten ouder b"t Ministerie Sprigg, en
b
' I 1 Ik" aan de heereu ROET. C. HE!4MING &; Co" te J J F LE ROUX KaIl~I'er; I t PntattAA, per:1 h.. 0 7 3 - 'I 17000 '1dic over de BesproeiJïng ollder het Ministerio" I)e meest le( CU!e za 'ooper ZIJU ;:net FRASERBURG f d rl t k d . , . ,. I Pi8llnll~,per bOl! 0 3 0 _ IJ

' ht' I .. v t t Id i ,0 aan eo on;uerge ee en e, I 1---- Petersell'e, ter bos 0 0 )1_ 0 0 )1 i Scanlen,~ lUac neming VRI](en rtserveprijS ~,s ges e , . ,.', I v.m. n,m. I I

bij Rt'gnlRtle 113 van bet Hof; en biJ gescbd' S. A,. JORDAAN. I :MALMESBURY Vertrek Victoria.-Westweg ! 4'50 1'20 Rapen, per os. 0 0 I _ l' U ),: HeiJt! Comrnissiëll hebben dit geme(l, dal
omtrpnt een bod, zal het perceel op nieuw wor.: Vaulkopjesfontcin, distrikt Ftasm'burg, EXECUTEURSKAMER EN VOOGDICMAATSCHAPPIJ, MurrnY8burgweg(haltpi')1 5'50 2'18 Rolijnen, U g 3 - 0 g fl' b:,a.r aau8telliug een gevolg WI\8 vau eeo be.
den opge,eild, I ] 6 Angnstns, 1883. Drie Zusters (do.), . i 6'~2 3'20 RIldijzen, per bos. 0 I - 0 ! I W

O . t 40 tobe 1864 N 1 rt I 80 , 3' SelderiJ'., per boe 0 0 1&_ 0 0 2 IS Olt der etgevcude VergaJerillg. Beide
2. De noopcr zal aan den Oppcrbaljnw twee i pgeng cr. e spoo ., '. ., ",'n .. ' a, ,

GVd t Rhenosterkop (haltplaatS)i 8'55 5'22 Uijen, I lJ 8 0 - 0 11 0 ! uadden nog een allder keil merk gemeen: datpercent onrorncmeuts· cu en nreg ell en KOL 0 N I A JJ E I I..ti" b" AbP bAar.komst Beaufort W.estl'lO'O 6'20 . b tb! ' h I
:GIs. voor verkoopvoorwaarJeD betalell als ook! [ nge'lJ u IJ cte van et arlement, k B f W t 0 ! e cs DIt Wflt tot aar aauste ling al\n!eiding
4 percent 'Fransportregten, de kOBteu vll.n Weeskamer en Trustm~a.tschappij,' Ter AdIIl1B'IDed'strlatievan Eigendommen, VL:jesbo~u o~ .e~ ::I'~n~i ~:ó Jl ,~'l4 rJi~.~flf;Jt JJ it)l. i gif eell bewijs was \'all wantrouwen van het
Tm" "",'akt.. Hypotb .." " Z'g"', m;'•. ' : 0 • 8, .n,., .... , .... • Uitkijk (h..!tp"''') .. 12.'''' ~I 8'" :iL Ie _ ti ~I';''I\ •• ...... 'H.;. M"" h";",,,, ,;,h "a'" P'"'' h.d
gadcrs al zoodanigo andere kosten als op de BERIGT AAN KREDITEUREN, b Frs.serburgweg " .. /. 1'0 i 9'30 ") '. ~_~_ toen hd besluit cwt..'Out Jc Besproeijiogsoum,voltooiJing vsn !:Iot Tranpport vallen mogeo. I : DIB.l:CTEUREl'i: Prins Albertweg ., .. 2'30 ;11'5

:I. De koopsom moet betaald w(lrden in drie In den Boedel van Wijlen deil Wel. Edelen De WelEd. Heer H. G. UREEFF, Voorzitter a Bloedrivier (haltplaats) .. 3'23 il1'55 ZA;TERDAG, 2) AUGUSTUS 1883. missie geuomeu wero, "e Minister Merriman
~e[ij~e termijnen, len :,antorc van den Blllj~w' Heer EDWARD KNOLtES GREEN .. .. "THOS. A. J. LOUW,LWV b ~';:~;:e~ .. ::go! ~:gov.m. ------ --, ----- had vier plallnen van h"Rpt'Oeijingswerk ..u door
" I,~pa'ad, bm"", ''', '_If " "b',,", li! 'U pu t" '""" J. S. F. GOUS. . ft' 7 lOG 0 lJVERN Eli ENTS CO" MBSI EN, d",Wa'"bo,. k"" cl;.", 1,.", ;.. d. leoopm •.
maandeurl!8pektievelijk,drageodeintercst daar.: van OUl en., .""" B. WETHMAH. Mcat~~boln em.. 8';~ I ~.~ KSt d oJ' keu, eo lewde.

o

a"n het HUI's voor. Het Hnl'""
TOBS. C, LOCHNER. one ... e., 'vv I iJ'iJ OLON!L\ CHERlIlIlHucnR, na eers e DO Ire, ,,~ .. ,op tf'gen zes percent ran af den dag der ver-. '!" " " b Touwsrivier " 10'15 ' 6'30 d t I IJ' d 1'- .k

. I KREDITEUREN d ·t.J N E SCHONBERG MD stnkken over de uitgaven 1'001' de Gouverne. en Il we ('en 'UIS WAllr e -egerlDg eeu 01:.OOplo!!,. I w~r en mis tleze no;;-" " " " " Triangle" .. 11'20 I 7'35
.( OnmiddeliJ k nadat het eigendom al" ver· , maRls er aan herwoerd, :dat bunoe var·" " "D. J. ACKERMANN, Sr. Hexrivier Oost 1'2 v.m.: f)'5 ments Commi8siën der" Jaat6te jal'eo flauge' twijfelbare mecl.Jerbed in hád, en waar ..lit,

kocbt gedeklareerd is, zal de kooper óf aan den' derlDgen t~geo bovengemelden .Boedel bij den" " " W. F, OUCKITT. Hexrivier" .. 1'23 [' 9'21'1 trRagd eo bekomen te hebben, heeft io dell mRal de Oppositie zich niet op den voorgrond
Sp,,;al •• Com m;",,;, de g,,, .. I, koo!""m be. I O,d"."oo ke"d. moe'" ."",, ;"."''''''',.. " "P. J, BESTBIER, b A~kow" W,~.,~ 2'10 .I0'15 W.t .. v",d.. R.acl 'p .ro.d b;",.. ~. ,""I., bl"k ,;" ,II"" d .. "",'eli;,. 'ao 'eotalen met I'll UenevcllS 2 percent Gouverue.' teu dezou Kantore, BINNEN UlnE WEKEN Auditeuren : Vertrek do. 2'25 /10'30
meots en Vendnregten en 21s, voor verkoop.' van dez~o datum, na welkeo '...ijd er geen in Martha. S ta J J H COS tt Goudiniweg 2'55 110'58 voorstel gedaan wurbij het besteden van Commi'8ie noodig te achten, maar wilde nietd f il

aa k Il k mu , r.; ,. oe. Breederivier 3'251 '11'26 geld aao pal tiJ e ad . 8f>R ruaa I rie plannen oer HeO'oriog meer danvoorwaar eD, 0 anders twee orgen stellen tco ....nmer mg zu en omeD. :,' A. G. WATED· ... EIJER, C r emen 06 e en 0 n ereo m ver- ..,

UJlI. eresweg " 3'55 /11'55 Ik d k d d L Cgenoege van deo Special en ,Commis~ris, eo oie G. W. STEYTLER, Secretaris, voor Secretaris. Tulbagh weg ., 4'27 l2'33o.m. baod met luike Com missiën als bedenkelijk e an er wer a'ln 0 Ban AC!Jt der ommi&!ie
tezamen met den Kooper Zich verbindou door zicbzelfen l\1ede-Elliecoteuren 9'" Agenten voor de JJ M.tua]" Levens. Piquetbergweg • 'j 4'50 12'56 veroordeeld we"d, Iu zijn toelicbting wees aanbevelen. LJe zaaW: waa uiet vao dien aard
het onJerteekeneo der verkoopvoorwaardon als 'Ilestameutair. aBusrantie en" De Protecteur" Brand" Hennon " . '! 5'26 /1'30 bij eenldeels op de verzoekiog ",aar de R.ege. dat men er een Kabinetskwe8tie van kon ma.borgen voor het behoorlijk be~alen der Koop- Gebonw der Kamer,' aO"urantl'e Kantoren. h Wellington .. "1 6'20 2'25 , k k t' '.1 il'- k

,L .. I bo Id b' DO T -.> b 640 24' riDg in gebrc.gt werd om, door parlem"'nt8leden en, en wes ,lI'S van porK/eu.Wl ent meo in
,lom op UtO wijze as veo verme ; lj gebreke No. 3, JCerkplein, . .LAKlygrey rug.. ,;' . u v

waarvan bet Eigenoom andermaal in verkoop' Kaapstad, 23 Augustus ] ~8$. "'t'd,elijke Provillcie .BaJlk, Paarl.. '" , •. i 6'52 /2'5i eo andere liedeo vao iovloed op welbe&oldig, due Kolonie nog oiet. De heer Merriman
zal worden opgeveild op kosten en risiko van .------ ·--·1,.----- PAA RL.. ~~~~~i' J~cti~~ : :11 ~:J~ g:~~ de Commissiën te plaat8en, haar pigeo.positie toonde intusscbeo, en waarlijk niet ronder

den Dalatige. Slib h .. 13 2 t verst ke add I d t<-I reden, ZiJ'D geraaktheid over het f7ebeu
r
de, en[> B" be r d 'D A~a Jin; te en osc , , .. ,,1'48 • '5 e er n, en u er ee s op e nu .., oos. ., ,..

, IJ tal mg k

van

en eersten termIjn der e . ee· g'~.', 'raad Bosman's Hek (haltpl.)' 7'53 3'lii heid van hetgeen door vele ditlr Commissiën haastte zicb later niet met de aanstelling derkoopsom za den oopt'rin beb()t)rlijkeu vorm NOlllin8.d Kapitaal, '" £51),OCf Vredenburg " .. . ,: 8·a 4'5 CT t h t
Lo' d d 0 b Id K ' I L ed h ' I 810 I' 3 was uitO'erigt. Van Regerin""'wege werd, in ommissie, totdat bij in de buitengewoue zit,

fan8por van e Ligen om ge..;cven wor en, p etaR apltaa , ... 30,OCO yn ac .. ' .... 4.1.... 0-

bij het passereo waarvau de kooper verband zál VAN Iteservddnds, .26,uOO Eerstorivier .. i 8'22 /4'26 aDtwoord, erkend dat dit laat8te oiet ge- tiog vlln het begiu dt'1l jaar. zoo dnidelijk aan
geven 'lVIlArbijhet gekochte 8peciaal wordt ge- MA'LMESBU:':, RY. Kuilsrivier '.1 8'~!I 4'46 heel onjuiJt WRS, scboon de Mini8ter Saner bet genomen beslnit herinnerd -,verd dat bijbypotbeketru voor de rost der k()t)psom met: DIRECTEURL'N Durban weg , .: a'iJ4 /' 5'0 '. d' C " dIE

'" M "'-'-d ' 0 16 '- 22 JUist 10 Ommll!BlëU roemde als goed werk ge wongen WRBer gevo g aao te geveo. ,eni".iutef'efit. ' ,De WelEd. Heer J. J. PHOCTOH, LWV. Voorl. alU,." '. ..., ij'
G, Het Eigendom wordt verkocht als '1'001'· I 'I T. ROOS, Sr. Zoutrivier . " ,,' 9·:.!5 ,5'31 verrigt hebbesde die door den heer Scberm. zios anders ging het met de Commissie voor de

gesteld in het eigemlomsbewijs eD op do kaart,: HIERBIJ geschiedt kenni!gevi;g·d;t· JACS. P. THEHON. Aa~~r::~o~pst~d: '; ~:~~ I !:~g brueker als voorbeelden van het t-egeodeel Nllturellenwetten. Het denkbeeld om znlk
~~ de Oppcr?aIJow handt zich uiet aansprako_: de Afdeelingslaau van M. almesburv! 1. J. uu PLESSIS, c"" MALMESlmRYSCHE ·...TAKLIJN. waren aangt:haald, maar werd er op gewezeu een Commissie te laten m,uoemeu werJ goop'I kIk d b T d "JAN Il. HOSMAN.
IJ" voor eelllgor el le ~rt ~.t nader and mage: en erB aanvraagt VOor het R<lpareren van: J. H. ENSLIN, A.zn. HEEN. I- "',m. n.m. dat de meeste Oommissiëo na1r aanleiding perd door een Lid <!er Wetgevende Ver~de,
~" k." te ,be~u~, ",,",,1 b" .r.;;'d ;'00' vau I d, vol g,,,d. goo,,] 'en vae W~goo, name' OONSTANT WAB L, J.. . Vorlrek Dou- ..... ~. '. " ,." "0 ,.." ".""".";,,, ... ,.;,,, .a",,, "'''''''Id i ,;••,bek., d ,I,00' ,' .... "'.doe vao d. N.".

wa er
k

e Vk~tlbm""" "I',' " ,,,,,,d.m i!;jk ,- : M.c. MOSTERT. . "',.if,.""". ..,9'" ,." .n b.' d" ..... ld da' m .. d. be.oom;,,,,, ... 1100.""H';,' doe Reg";'g, " de b .. , Sprigg,wordt 00 ver oc t met inachtneming vao de I ! D. J. A. VANDER SPU l, .\f.zn. Klipheuvel " " 10'18 6'23
servituten, die in do Transportakte mogen om· I· 1. Van, HO~EFIELD naar! KARME. Kalabaskraal ,. .' '10'ó3 6'56 Tan de leden oer Clanmi88iën tot eeo soort waarscbijolijk omdat hij den grond onder zijn
eehreven zijn. I NA.ATJIES KRAAL. Malmesbury Tak. a Abbotsdale (haltplaats), ,.11·J6 j'18 vao omlcooperij bezigne wern voor onjnist eo voeteo reedR ValIde wf'gzinkeo, "erklaardo ter.

" H., >;"",dom ~, oow;dd.l;j' M" .. ,d I 2. Va" KEISENBOSCH ~.. , MAL. B, WEI' H"AR, ... t''',d". """'omat M:aIm~b<Uy .. II '25 "25 d"~ n;....... k'. Wot ou cl;, pou, beb eft ., 00d rl., b;i ";,, te ... , d''' .. k .... 'db.d"wordeo en van af deu dag der VerkOopiug uit. MI<:SBURY, - ,-TERUG. 'I •. m.---n.m;- I
V rt k 1U'-lm b 68'0 "10 l'!iJ'n wi~' ten IItelliO'tlte ov.ertnigd dat_ w,ie.dejhoewel h."t sta.nopuut "',a.i hiJ' met bet.rekkillO'

sluittnd voor risiko, verlif'8 of voerdeel van deu T dr' . Montan Tak e re van ~ es ury.... "..,_ ,.,

Kooper "iju. Het moet geassureerd worden vo e~ erRars gt
e
,leven k

te
, meldt,: een Prijs p, A EUV HARD, Jr., B~8tourder. a AbbotsiliJ.le (haltplaats) , ./6'86 ! 2'16 benoemmgeo der verscblllende CommlBslëo: tvt Ce 1'1 Ilt urollenk westie InDam ..an dien aard

voor een bedrag gelijkstaande aan de oube- or e ('para len,.o<.; een Pr;IJS voor het KalabaskraaI .. " ., 7'" i 2'4i nagaat, en tevens met de kaart van het par. waR dat hij, om consequent te 7.ijn, er ~ich ten·--'de koon"om, Belegg,.en met Grnls per vierkante yard'·.1 Aa-en. tschap te 1I"--pstad. Klipbeuvel ,. " "/ i'43 ! 3'21
...... r t d k éé ., - Kra:aifontein., ,,8.20 ,3'58 lement.a.ire land naar eisch bekend is, aao geeo Htelligate tegen hlle m~~tefJ venetten; en zooJAMES M. CROSBY, Oppcrbaljnw. Voor IJ per en van n en twee jaren; OOk) DEKAAP IlE.GOEQE HOOP HANh. (BKP&RT.) Aankomst Durbanweg ,,8.4:.! 4'20 knoeijerij vao dien allrd zal denken waar de giug het roorste Old goedkeuring der Rege.
----.-.-- - ---- - - - - - - -,'tWee voldoe,~de ,Borgen op te ri.~e~en Voor· De, Bank geeft r~n.ten op Vaate. Deposita, WaA.~letter a ..._-t, houAt de trem' -neen::t. b Sbb le h . I . J

het b hIk t h Tl' t: ~ 0........ lOll eer c erD! !"lIC er op 8C eeD te Zlnllpe en. 'Ing, er "oor."'.I!: STELLENBOSCH-Teo Huize van Me ',1 r e oor IJ UI v?eren vaD e~ .uontra~.t. verdl8CODteert,jJagel'Jk8goedgekeutde wi8lle1. als er paseagiers zijn die in of uit den trein '_
.1. Wn;}I, vao 10 tot 3 nor, op deo lsten va~l ! Tenders moeten Ingezonden lrorden Vóór eH.onderneemt alle gewone Baokbe"igheid, len gaan. Wij bebben oos niet onthonden Yao aan mer- ID bei le ::evallon was de &anl!telling der
elke Maand, cn te W ELLlNGTON,-'-ATHER_ ,of .op den 3dan SEPTEMBEij AANST., belde a~n het Hoofdkantoor en de Takken. Waar letter b staat, kan.men :ververschingen lciogen te maken op de ken~ vao Commissie. Commissie epD gevolg van de zwakb'éid Jer
TON'S HOTEl".~) tot Il uor, op den l5deu" I geflgt aan den" Secretaris en op' de couver· De ~,lrecteuren komen bijeen op I:!ingsdags bekomen. leden als die keus onA verkeerd scheen; maar Regering. Zoo wel de beer Sprigg als dl' beer
om Bedorven .KIezen op tevulleD met goudt'n ! ten gemerkt: Tenders voor he~ Repareren en yrl)dags te 10 V.m. om over d18oonto ~ ~~~~ar=~ !~:::,ine:lijJ! 0:~1 &00 wij b,v. de aanstelling van den hoor Irvine Merrimao hadden kunllen verklaren dat ,Je
"0,100 P,,",,;," eo "V"m",,;,," op'"'~";' vaD deL Hop.fi.ld.che. Weg." ; ""'''- •• tl P nu PLEAA" J K' d,. trn', _ft to Wo",,_ lot zou .... tot ';d doe C,mm;"';' .. " T.mb,'"d .f Com,,;";. d;, dooc b., H.;, voelo'g' "ecd
mud.ne, '''''m", >ood,.t '""''''" v~ Ku,",. i '.. aago;to of eomg' T,"ue; 0 ;". ,~u· . _- ~ - ',-' - .~-"'--- " .. -",_. """",. Do Za'_ '.5tJ Y.m. ten,....... _ '"'''''' da, .'" d;, n;o! ,mdat .;j be .. n,i. ""b .. 1 """I"", ... ...a, """. v~ ~,,' colauden, ens., ualir do jO,ugSk en geapprobeerdsie Izakelijk aangenomen., H. J. ZO ER Victoria West doet '8 ZOildaga morgeus de

Europt'lSChe eu Amel'lkaanscbe stelsels.-Geen Op last ' I statiops van Goudinie weg tpt Hennonalleen aan aterie verdac:ibteo van daardoor naar den liteun waagde het. De redenen f'chter W3J\rolll ZJ

.tra Fooijen. . JOHN F F~ourK i-Prokureur }{otaris en Tra~;nort- al8 er passagie~ zijn ~e uit.of in willen gaan, van gemelden heer iD hd Parlemeot en &n. het uiet waagden wareD vao geheel Vel'l'Chll'D B
L' K .lf' ES i' -r en loopt dan l'Ia Kraaifontem naar Kaapstad. .... .....

R. r.B 8 T. BUTCHINSON, L.R.C,S, i • , '. I . bezorger,' De trein vertrekkeud~ van 'ïctoria West Zatur- derszIDs te dIDgen, maar omdat WIJ er een lenden aard. De heer 8prigg volgde een .la'
IERLAND, Tanjh~'m,,,,,,, N,.',NIEUW' IAfJ"I;n"" .. d lol I b ~''''"''''';. ."'00' UH DR .... I. "20 n.m. blijft 'p """'....."" 'ot ""leg ;n ..... om ... hool,; .. d""" d. W.~ tu .. U... poI;, ... d;., ;•• ~,." v," mi.g~pe"
STRAAT, KAAPlSTAO (opgerigt 1866). 11 Augusta; 1~~C8 nry, !H,ZUID AFRIK.• -\AN EN t'OLKSV. RlEND," ~:;~::tdeDe nanud<la8-.trtl~ ~~lgev.ende Vergaderin~ tD. et he~ oog op de be- in de uitvOf'rip.g, in begio8el vrij wel overeC'l.

I Krutu/'fr,wt, No. Il, KGaptt~. achen Well.inpn en. laDgq dor KolocUlteu gellomen, 100 te laten kwam met wal. de meerderheiJ der KoioWswIl
; : ,

, ,

Ruim Bonus zal gegeven worden. qt. RKTP~IJZEN
erkeuteuis ill kwestie op zich zelve de toe.
stemmillg der Regering tot de aan8telliDg eener
Cor:.missie niet gebeel regtvaardigdo,ii het toch
dui,lelijk dat, iu een land al8 de KaaplcololJie,
eeo Ministerie dat 81echts ~én geboren Ka~
pcnav, e'l dat wel een van Bngelsche 81komst,
onder zijn leden telde, zoo kWRad niet deed

Wed. A.. J. VAN DER BIJt,
Execntriee Te!ltamen taire,
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nur oen Uh "!IF; mll"r Allerlei omlltnndigb.edeu
hadden 7. IIIIPugewerH om een, $0() al ronte,
dan toch ster ka 0ppo,,1I11 tegeu hem te 'onnen,
en tegenover 61le OrpOllitie ontbrak bem .It
kl"llcht om te v"rltlt\len wat hij reeda toen ge.
makkelijk kou dooreien dat een (!omml8Sie zoo
als men er eeu Wilde meta voor deu dag lOU
brengen wat praktl8o'l nut leverde. Iu het
getuigennrhoor aan het rapport toegevoegd
rindt men het een ft auder wat Uit een ,olken.
kondig, geschiedkuDdig eo .algemeen weten-
IOhappeliJk oogpunt merkwaardig is; maal
de Kaapkolonie is oClg niet 100 in rijkdom en
ontwikkeling gevorderd dat &ij YOO1' lulke doel-
einden groote aommeD kan besteden. De weer
stand aan de planoen van den heer Merriman
geboden was het ge,olg nn het feit dat ome
depariementen vau algemeen Bestunr, al klaagt
meo ook nog zoo zeer OTer hetgeen men er voor
moet uitgeTeD, nog niet lijn wat lij W8l'.en
moeten. Daanan ziet men trouwenIl meer beWIJ
sen. Dat er gedurig Wetten TaD seker belang
naar gekozen Comil& uit een der belde Hnisen
verwezen worden -ea dat wel meerendeel. nret
zonder reden,--dat is het gevolg ,an het feil
dat UIen in de departementen van algemecll
bestuur geen persooeel beeft. wat wetsontwer
pea der Kegeriug naar eiseb kan uitworken.
Dat besproeiJingswerkea door deu Waterbouw-
kundigen Ingenien:, 8&ll de haDd gedaan, eo door
de .&genng op bet tapijt gebragt, in bet Par.
Iflment met mlDachtiog bejegend worden, dat
ligt Diet aan onbekwaamheid nn dien beambte,
maar daaraau dat hij met al lIJn bekwaamheId
niet de man 18 om aan het Koloniale pubhek
Ttlrtrouwen In te boezemen. De ataat Van
zaken die onder den heer Sprtgg de CommiSSie
Toor Naturellenwetten ID het leven rIep is nn
dien aard dat meu, IIU er meer hcht oVl'r d...
pohlJeke toestanden van Z Afllka bel{lDt ver.
spl"eld te worden, wel hgt kan verwaobten hem
Diet te zie u berilleu wen Wat onde:, bet M 1-
Disterie Soanlen tot de aanstelliog d"r Bf'_
sproelJlDgsCOmml88le leidde IS eeD kwaa Iwat
Zich, ID een KoloDiII als de Kaap, onder Eu-
~,18oh oppel"gezag maal" met een bevolkwg di"
r.lch evenmtn In Engelsche ztensWIJzen Vinden
alII een ell-ren ten volle ouh"kkeld beambten.
peMlOneeI Jeverell kan, Diet zoo llpoedig IlUlt
'fel"helpell, en bet IS zeer mogehJk rlat er nog
een IRngen tIJd met meer parlementall"e Coml
tés en (,ollverneweut8 Com'!:llIslen gewerkt zal
moeten wurden Jail IkhoorhJk 18 liet eeDlgo
wat In znlk een toelltand te doen valt 11 om

DB
u,gediend.
i4t nader de
treden en dus een oieuwew, en dat de Kaapstad de helft
<ler politie zal moeten betalen. •
HET HBIL8Ll1OE.Rwordt te Wijnberg met ge

ta'pt, en men zal tegen het zlUgen er van
op straat de noodige maatregelen '6ezlgen door
den eersten oftipier die er sich v~rtoooi_n
exemplaar van het dorpsreglement, dat 8traat-
rumoer verbiedt, ten geschenk te bieden,
RlvIERVIscn.-De koude en stormen in het

stroomgebied van Midden Oranjerivier hebben
een groote slagting onder de rivierviseh ID de
bIJnVleren aangengt. Men ziet de visoh ver-
8tiJfd de rivieren neêrkomen, en schoon dood
wordt hij toch door de luidjes met graagte ge_
geten.
ONGELUK TE K W. TOWN-Een jong mensch,

Cole genaamd, die 10 dienst van den aannemer
eener rueuwe Kerk te K. W, Town bezig WIl8het
dak te schilderen, VIe-Iplotseling, welhgt ten ge.
volge van een toeval, (het schijnt dat hij daaraan
leed) veertig voet diep naar onder, en overleed
een kwartIer later, Zijn scbedel WIl8 op tlree
plekken gebroken. Hij W&8iemand van vhjt en
goed gedrag, en de kostwinner voor ZlJDouders.
TEMlIULAND,-Vandaar wordt aan de E L. Du-

patrh gemeld dat de tarwe-oogst et niet heel mOOI
stalit, dat de Naturellen zich stil houden maar
zekere voorliefde voor peardenetelen aan den dag
leggen, en dat in de Xalanga. memgten BChapen
en beesten van de koude vrekken, Wát ten deele
dae.rnan UI toe te schrijven dat de boeren ze van
hun oude plekken, waar het veld anders IS, hebben
meêgenomen in plaats "fan ander vee, aan het veld
gewoon, te koepen.
HET TELEOILUF-DUARTKMENT krijgt in het

OudtshoomBChe blad er vsn langt! omdat, ten ge_
volge va.n eell verkeerde berekeJWlg door het hoofd
er van, er veel te veel palen enz. voor de lijnen
OudtBhoom-Ladrsmith en Umondale- Willow-
more gezonden zijn, dlO men thans weder vandaar
meet veI"Veeren, dat eerstgenoemde lijn 12 DllJlen
te lang IS gemaakt en dus over £1,00J te veel kos.
ten zal, en dat aan de lijn George-Knysna jonge
boQmPJes 0.111 palen gebruikt ZlJn, dIe nu reeds
ben!, zIJn met om te vallen,
OOST LoNDE."l.-ln een der wijken aldaar lijdt

mell zoo erg door dieven, aan de Naturellen der
m~n el" eell onbetwistoaro WllIst bIJ maakt, Looatie geweten die groote liefhebbers van plUIm-

vee schijnen te :!lIJn,dat er een vergadenng over
de zaak gehouden IS, waal" beslmten op werden
6rCnomen ten gunste van verbetenng <Jerpolitie,
m~ lampen op strsat, enz. Een Naturel die on-
lang. wvrd opgepakt bleek met uunder dan zeven
bw.sleutels gestolen te hebben met welk doel
laat Zlch begnJpen, De BootmaatschaPPlj heeft
Zlch ten slotte met het plan vereerugd om slechts
een zeer kleme wtdeeling te doen plaat8 hebben,
0'DONNELL'8 aanstaand vertrek naaI" Engeland,

en het bes!wt om hem aldaar te doen teregt-
st&IuJ, ontslaat de KaapBChe leren van de ver-
pligtmg om het O'Donnell fonds VOOI"'s mans
verl\edigmg te (Nbruiken WIJ zouden hun ra-
den om het m een grooten lerschen feestmaal-
tIJd te beleggen, waal" mets d&n de of truc Ple-
rllLu"-opregte lerBCho wbIsky-mag i'edronken
"orden, en waar die opregte lersche welspre-
kendheId zlCh lucht kan geven die ID de Wet.
gC'fende Vergadenng door den heer Goold, m den
StedeliJken Raad door den heer O'Reilly zoo
pra<lbtJg vertegenwoordigd wordt.
ltAVENCOMMI88IE-De gewone wekellJksche ver.

gadenni werd gtsteren morgen gehouden, De
se.retans rapporteerde dat de PerSIa ID het droog-
dok gebl"llgt was De COlIUlll88le stond £130
toe voor het omhemen van het droog-dok met
Ijzeren standers en kettmgen Uit een bnef van
Kapt. Dunlop bleek dat het slecht werken Van het
elektrieke hcht gedurende verlPden week te WiJten
was aan een stoker De heer Steer bleek volgens
een bnef van den mgemeur van constructIe nog
ZIek te zIJn G{,>durendede week waren cr 1,212
arbeiders werkzaam ~wee8t
Ta TAli.K.ASTADlijden de boeren :wer door Vfle-

dief te, en men vermoedde reeds lang dat er op
een plaats In de buurt een dievennest te Vlnden
WIl8, maar het WIl8 mDe1JeliJk 0111bewijzen te
bekomen, want do dieven Waren al te slim In- heIds-mspec~ur ze veel liever zoulZIen slUIten en
tus~hen ZlJn de MagIStraat en Pohtie-m8pecteur bwten de stad laten slagtQn, ~~ het plan toch
belden eiJ de hand, en toen eemge schapen vau naar el8Ch achtte. De heer 0 Rcilly stelde voor
den heer Maral8 gestolen waren, Wl,t men er h(,t plan aan den Comm van Op Werken te zen-
achter te komen en het stelen Tan althans één den, maar trok dIt later m, {'n het 90TspronkeliJke
schaá.p te beWIJZen, en werden de daders-een Ivoorstel gmg er door Op voorstel 'Vanhet CODllWwezen tot zekere boogte toe, maar zoo al de en de verdediging' der RE'gerlng mO('st dus waarvan de zaak door lets m aet Kaffersch te 'fan Op Werken bosloot men de eigenaars van

Rf'genng ID het debat Vlln Woensdag avond door den heer Sauer gevoerd worden, eihe zeel" zeggen verraden had-streng gestraft. Intus- hUIZen aan ~pelslo?t aan te zegiren dat ZIJ hun
' . ", schen IS zelfs de pohtie met geheel te vertrou- sekreten er met mee verbonden mogte,n houdenDIet altl)d Ct"1l scbltt~relJd figuur maakt.-, dan UIt zIJn Lumeur was "at men ook andereD dan wen, en moest een speurder onlangs tot dne da. Over de kwestie of men den heer Van Breda mte-

wu dit mf't de Oppositie evenmin b~t geval bem en r.~D beambten nlut Rile geloo£'ontzegde, gen nJstwater veroordeeld wegens hot stelen rest zou betalen op de koopsom vo?r de plek van
W h b I van een pompoen op een plaats waar hij op die. het Molteno ReservOIr, had eemge diBCu88leplaats,ij latM den beer Peal'8on en den heer Irnnemallro.eretgeeegeendlepllnlDdrukop\enllloestpassenwantterWlJlhl.tComltévanFlDl).ncltn dit aan-
als vE'rteg@nwoordlgers van den handelll8tand I bet fluil .chet-n te mAkeD De kwestie- is NreuwE L'1S0LVE1l'TIES,AUG 23 -Adriaan Jo- ned, en f'Ukele leden het bestl"edf'n, zelde de Bur-
d ed d d h C' T hannes Joubert, te Montagu, boer, baten, £334 gemeestur dat men de zallk met kon behandelenaar, maar rlat wIJ van eeD zoo vel1!tandlg mao w er ,er aag • en ~t omlle O'fer embu Ss , BChuWen, £1, lOO lOs , tekort, £756 2s _ eer men met een meerderhOld van drie VIerden
alii den heer Hocklt'Y aanmerkingen op hllt

l
zaken zal er later bet zIjne van zeggeo. Pieter Gert van As, te Worcester, metselaar, besloten had ze m weerwil van een Yroeger beslUIt

bela.eteu vaD IC het brood der armen" hoorden, bated, £52~ schulden, £662 3s, tekort, £134 op meuw ID behandelmg te nemen. Daar Zich
Het O'f8rliJden ,an Dr E'ferltt, ML A. voor 3s -Jacobus Johannes Barend Liebenberg, op slechts twee derden der Iflden hiervoor verklaar-

dat Viel aDa tegeu -\rmen heeft men oversi Bla.a1'lwfontem afdeeling Hope Town boe 'bat den, kondlgde de heer Ashley alID dat hij m de'I QU88ratown, werd aau de Wetgevende \ erga- £88 lOs sch~lden £39" 14 6d ' tek rrl £;;9 volgende zItting een voorstel ovt1l" de zaak zou
ID8&r om woorden Ole met het oog op de armen dering gisteren {lP de !!,ewnne Wijze dpor den 4s, 6d.-NlColaas M~~usJ~hann~s8al~0~B~8_ doen, De Gezondh6lds-mspecteut bleek meer
In Europn lets Leteekenen op de armen In Z Ee U' , • In de Ison op MIddel Erf boer baten £1 S-S 8 straatwachtcrs tot hulp te willen hebben, en de

I rswn ....mUlter m~egedeeld. laatste hul'd £2 --S c '3d' te'k rt £'-18 'Oi) 3d8 , rtl"aatwachters bragten r:!porten III "\\aarm deAfnka toe te ru""'en dat verraadt vI le Isc en, ,i), oS . , 0" 8, ,- d tad _,_ I ... Id
,--- , opper a - I toeaprWlk ,an eeoig belang die Dr. E,entt ID 24 Augustus,-Andrics LolU8 Zwart, op Buffels. staat er I tW! VUl we . voorgeo.e ,lets waar

Iiagbeld en napralerij HIer raken "IJ IOtUfl h B h' IJ f h k d I klip afdeeling Umondale boer baten £126 9s 80mnuge leden geheel mee Instemden. Men em .
b k rl' I et UIII le ,ga IJ te ennen at r.IJn 4d ' schulden £563 8s ' tekorl £496'18 8d . digde met het voorstel van den h~r Domlel" aan

IC en een wt'8tle le Zich Diet zoo gemakke- politieke loopbaan ten einde wall j en scboon Ch~les John Dowell, te' King W~m's sTo~, te nemen om exemplaren van de overeenkomst
hJk laat afhandelen, en WIJ zullen er du tha081 h toe raad f d t d r Ivroe~r een hotelhouder, baten £2306a. schulden tusschen den Raad en de 8traat-aa~nemers onder

d -_-' IJ n ee. ga leu WIJnie voo;!' ee 19 £1 00" 6s lOd tekort £7iti 18 lOd 'Ch st 'de raadsleden rond te deelen Oft voorstel vsnDlut ver el' In tn:uen d Kib b h II ,"" , , . - n lan d h O'Reill bes! t rta.a D sdar. I voor e 0 ollle ac Uen, III et too ste 19 dat Johan Fredenck Wolmarans, op Commando Fon- en eel" y 00 men voo n mg g
. . te d trikt Bedf rd bate £ huld £ avond te ha f acht de gewone raadsverga.denngenbil ID IIln korte loopbaan als Tolkavertegen ID, UI 0, n, 44, sc en, 322 te h d rstel, d h D rdBet debat over bet "oorstel Upiu tOD om , 2s 6d., tekort, £278 2s 6d. ou en:enopvoo van en eer ormerwe

g woordlger DIet aleohta, 100&Is de beereD Slcanlen DE" SPINAZIE.WET" om met Wl1en SIr C een bepaling gemaakt omtrent de disconto die de
trent de WijZIgingen ICI he~ kantoor van den I U gt d h t k Brand te snreken di~ door den h.2 D lin Raad vorderen zou als hiJ gelever<le warE'n kon.

I eo PlO ou zei en,ZIC een rouwen wer zaam '1"' ~r owung ta t be'--'d I il hat f t d tProllureill' Generaal be rkte zich weder als ontworpen 18, houdt m dat ('Ike Afdeelin sraad n IA>W e, n weerw van '-' el a men
pe ltd heeft betoolld, maal" ook dat hl] ,oor o,el- een of meer mspectelll1J mag aanstellen le za. een plan voor het herrueuwen vab het Molteno

vr~er tot een twee!>{evecM tU88Chen hem en IItal In ntbaar was en soboon 'f er 1 men met de veldkomets, Toor de wtroe; m ReBCI"VOIrvan .den heer Freeman had bekomen,
den hoer Loonard, welke laatste ditmaal III g g " roes:, a 9 van het kliskrUld Xanthwm 8plnosrtm ~e! besloot men £2i) voor meuwe ~Iannell Ult te loven,

I ultra-Engel8ch bekend .taande, de Afnka[)er zorgen' dat de Afdeelingsraden gehouden zi schoon enkele leden klaagden dat de.heer Fl"eeman
belllDsel sIJn le'tevstander meer gewoonen gafl beweging billijkte eo 'eol vaD haar verwachtte. om, ";rtlg dagen na zekere aankondlgm v~~ DIet betamelijk behandeld werd Voorts bleek het
dan op Maaodag, maar vermladenog van bet , den CIVlplen COmmlSl!arUl,de elgenaanJ van. Yanden

h
da t del S~dardd Bantak:u,det gedid!8tJg was met

IWaar het kliskruid gevonden wordt te laten vel"- et paasen er 8 B- eenmg n men ge-tl"aktement aall zIJn ambt vel"bondeD bleef PREEKBEURTEN OP MORGEN-Groote K~rk Tolge als h t t lt bbe t ddt meend had,
'amo ens, Ds. Steytler, En lsch Avandmlal I n ZIJ e me e nw geroeI I en a === ---,~--_ibestnJden, Vat hl) het won daAr III niets Ds S~ytl' d Dr K té N K k' Ide 6l~naars m kwestIe voor verzwm om het
" er, B,avon s, . 0 - leU\1'e er kwaad: wt te roeIJen beboet !runnen worden,neemds In, en ten Ilotte lal, verbeelden WIJ s morgens en ft avonds, Ds, Luckhoff. -Zeenunt I dat -~ Ge te ad l~ !ru rd
Dr K tzé P d' , ,c OUA meen r en VIII"VO nnen wo enODII,'fan bet plan deu heer Uplogton vrIJ wel kw °Sm~ apen orp s morgens en 8 a'Vonds, wegen, een dergelijk verZltim, t de Afdeelmgs-

r kt d ~ K " raden een belasting voor het lUtroelJen van het~erwe&en IJ wor en &oo"ra de oionie in wat TA.'\'DHKELKUNDIG,-Dr Hutchins ....n oozoekt Ilrruid kunnen heffen, zlJnde de Regenng ge-
beteren doen III dan tbans, en er nlot langer Stellenbosch op den !sten en Wellington: op den houden om, als het bedrag dier belasting £100

15den van elke IIl&UId, wanneer meu hem aldaar te boven gaat, van hetgeen dit bedrag te bovennaar moet klJ leen om, bIJ bet schrappen faD lam raadplegen, gaat de holft te betalen, en dat de Regenng een
een nIeuW' ambt, op eeu oud leta te beaulDigen, EEN WINKEL van den heer W. Sutton, te Afdeelfugsraad die ZIJn pligt met doet voor het
Maar wat Olll DIet aanatond wu te zien dat Engcobe, Tembnland, ill verbrand met al wat er Rondgaande Hof zal veI"Volgen, waar hem een

ID W&8, onder anderen heel wat graan e~ tim- boete van £25 a £100 zal worden opgelegd lUt
de ItemmlDg over eeo punt 'an sekel" belaDg, merhout , en twee Naturellen ZIJn in de vlammen de afdeelingsfondsen te betalen '

omgekomen. WORCE8TER,-" Het IS nu een feIt," zegt deea dat met partt).kw8IItill8 meta te mak ..n had JT" ..... d da
8POORWEG<lNGELUK.-De man die onlangs op ,orce~fA'T A vertlser, " t men op olie gekomen

een zoo 10ulere partij stemming WY als WIJ den WIJnbergschen Spool"Weg door den kooIJen- UI aan den La.ngevl61 tol on WIJ ZIJn ondemgt
till' vanger van de lijn geworpen en doodgebleven dat het Gouveraement bereId IS den heer Moller

er OOI een 10 let OLi gezIen hadden. Met 18, blijkt zekere Van Reenen, l',t Papeudqrp, te te belpen om de kostbare stof op te brengen _
alJdere woorden, van geen enkel lid ,an het ZlJn, Met leedwezen vernemen Wit dat James Mettler,
IlalJ!lwas bet dOldehd( nat hiJ alJn stem aitbragt DE LIJKKOETSte OudtIIhoorn UI onlan .... '"'luk- eel! oppa!lliend en zeer geac t Jongmensch, ar-

" lri . "'-, "'~ beldende aan de werkplaats aan den spoorwegua DII&uwkeunge overwegwl!' van bet Tool'ltel g voor dat he~ lijk er op was, op hol gegaan, en reeds eemgen tijd gemist wordt. Van wat WIj
heeft er zoo bIJ geleden dat men een memre zal !runnen te weten komen bli kt dat Mettler m hetl plDgtoo In ,erband met hetgeen de Procanul' moeten aankoopen Ook de TMbune aldaar 18op begm' van voorleden ee\. J t d gt
de flesch - w .. w gmg JU e n mgGeneraal er vroegel" tegenover had gesteld . van dl! bergen, aall de overZIjde van de

' LET WEL '-De verkooplDg 'fBll de plaate !Riet- spoorba&n, met zich nemende een revolvel". Nietsmaar althanll sohlJnbaar stemden alleo die tot de fontein, alias Bastenberg, en 10886 goedertn te IS sedert van hem gezien of gehoord. Men zegt
Opp08ltle onder d.. !rIdIng van den heer Uping I Brandwacht, afdeeling Fraserbnrg, vroeger gead- dat de ongelukkige Jongeling m den laatsten

verteerd om te worden gehouden op 28 dezer, 18 tijd een groot gedeelte van ZlJne spaarpennm-
ton behooren 'foor dlehS 'fOOrBtel, eD de reat, I tot verdere kenrusgevmg Uitgesteld, gen had verloren, en dit moet zeker zwaar op
dlO den hper ~canlen he~er aaD het roer liet CAlLEY.-De Fro,.tlf:r GIUlrdlan henanen; hoe ZlJn geGst gedrukt hebben, VerscheIdene V&ll
bllJveD, er tegen slecht deze naam in de _Jaarboeken van IZwd ZlJne TMendeD. gmgen 11. Zondag wt om hem te

Afrika bekend staat_ Eerst de man did den zoeken, maar al hunne pogrugen waren ver.
KelUrlijlren Prins III den steek liet, nu weder geefsch,-Drie JongemenllChen, die ll, Dingsdag
O'Donne1l's slagtoft'er I "Imddag met een kar dool" de Breede Rn'ler,

biJ de NIeuwe Drift, WIlden gaan, overkwamDE AARlIECHTINGvAlf STELL.U.A.NDwordt thans luk D
doOr een Kimberleysch blad aanbevolen 0* de eeu erlllttg onge , enVIer was aardig TOI.
veediefte dIe er m Griqualand West ~ts zal Hoe het gebeurde kunnen WIJmet met JuistheId
hebben, en welker beoefenaars een onderkomen zeggen, maar de kar werd tegen de we bekende
m S·-'laland zullen vinden. Wat al stoltken ODl steenen bank aangp-Blagen, Een van de perso-

..,. nen vetliet de kar en Wll!t v.wemmende dpn
dien armen Stellalandschen. hond te slaan. oever té bereiken, waarop hl) dadehJk naar het

GEREfOR1UElWE KERK TE STKUSBURG-.-Ver- .dol"Jl kWam om hulp te halen, De heer Boe-
leden Zondag ill Ds. J, Lion Cachet te Sttiy.LlS- man had orumddelliJk ZlJn kar gereed en af
burg voorgesteld door Ds. M. P A. Coetsee, Jr., gmg terug naar de nVier. Alle lof komt toe
den consulent dier gemeente. De opkomat was aan den heer Paul Bosman, die met aarzelde
niet 1:00 ~ als men had verwacht, verooraaalrt ZIch in het water te begeven en die dan ook na
door de &"ude en het cmtoimige wsêt. Van veel m()elte de voldoening smaalde de twee an-
Burgersdorp waren er echter verseheldenen op- deren te redden. Wij hooren dat de drie "dren-
gekomen, ('Ok de beide profCllsoren der Theot kellngen" 7leer vriendelijk ten buize van den heer
&bool en bijna al de atudeJlten. Ook w88 !daar o.thaald werden. Een paard verdronk,

Ds. P. J. J. Viljoen, ~ten-pre dibnt.-~u,- werd nog in tijds losgesnedelI en zwom
et'1®rp (fautk, Il _ J. •

DE Pon OVBR ;OE II P-nF zeitle gisteren avond in het r
on Pont and Road." meldt o.a., dat hij biJlla Huiai der m antwoord op eene vraag,
dage1tJb de pont van den Bresler ~bruikt I dat lU' instructies waren geeenden om Cetewayo:
en dus bevoogd ill te diem tarillf hoo$' te Wletten van het Gereserveerd Gl'Ondgebied ge_
of laag is, Het tarief is, Zflgt ~oor een zv..aarbe- broii te maken. I
laden wagen, heen en tlU'Ug Q)l. denzelfden da ~
5s. ; voor een kar met twoe ~rden dito di~' PRODtrK'rENMARKT, I
2s 6d., njpaard en ruiter, do., do" h. 6d. ; ver~
voer per boot, been en terug, de~lfden dag, per
persoon, 6d. Zondags ~ brkgangers gratis
over~et. Verder VIndt onz~ corresponderit dat
het niet mooi 18 om te zeggen dat de heer B. te
veel vraagt.
EEN WORDENDESTRUI8VOGEl.,-Onlangs gmgen

eemge heeren qaar de plalats "'EenzaamheId" om
eendvogels te BChieten, De Jfmge heer Theron,
van Paardeberg, zat te paard en de andere heeren
waren op een kar, Toen.uj bIJ qevlel aankwamen
klom de heer P, C, Beyers af om aldaar te wachten
terwijl de andere heeren vllrder tooen om de vogels
te gaan opzoeken, TCI"WlJIZlJ w~ "aren kwam de
heer Theron aangereden gJlvolg4 door een kwaad-
aardigen struJ8Vogel, die hem boven van het
paard schopte en hem een deerliJke wond aan het
voorhoofd toebragt HIJ hep hard toen ID de
rigting van den heer Beyers, diefhem ook tegemoet
gmg, maar dese wiet ZIjne krachten met die van
den-vogel te meten. De heer 'fheron wa~ bijna
geheel verscheurd, zoo had de vd'gel hem geschopt.
De heer Beyers heeft ten laatstil den vogel dood
geBChoten, nadat hij ook een scliop voor de borst
had ~kregen, Onse vriend YreeRtmets, zoo ~
als hij iemand kan te hulp kome~, al kost hem dit
ook het le"fen, Lang leve hiJ '-CorTe4P01uknt.
DE SPOORWEGBIJ VICTORIAWEST.-Een paar

dagen geleden werd een diefstal gepleegd biJ een
der kontrakteurs bij het DepOt, nabij werkplaats
No, 4, dat ten gevolge had dat~ zooals WIJveme
men, al de blanke personen diulr pmploljeerd
mt den dienst onts1ê.gen werden. Het zal nog
versch m het geheugen onzer lewrs zIJn hoe de
berhaalde diefstallen van goederen van transport-
wagens bij Triangle geleul heb~ tot den moord
VIDl eea der spoorweg-beambten aldaar dool" een
verbItterden transportnjder, Het IS dmdcliJk de
pligt 'fBll het Gouvernement um een Spoorweg.
PoIitiemagt aan te hO'lden, zóoals a alle be-
schaafde landen gedaan wQrdt, te meer op een hJn
die nog gemaakt wordt, en er behooren een of
meer konstabels te ZlJn, met alleen bl) elke spoor-
wegstatle, maar te meer bl) elke distri!rls-werk-
plaats, Elk distrikts-mgemeur behoort aange-
steld te worden als Vrederegtel" (een of twee zIJn
dit reeds) met het ragt om allll kIeme nusdaden
dadehJk te straffen. Zoo als het thans IS, 18 de
toestand 'I"Im zaken bij df! werken van de RpOOr-
wegverlengtng verregaand schandelijk en BChijnt
erger te worden hoe verder men met de lijn voort.
gaat - V, W Nmlw8lx;de.
DE STEDELIJKE RAAD hield Woensdag zIJn ge.

woné vergadenng, waar de heer Moller te kennen
gaf dat het met meer dan behoor11Jk zou ZIJn zoo
de Regering den BurgemjlCster tot Vl"ederegter
verhief. Men besloot om voortaan de opgaven
hoeveel meer er mgekomen dari uitgegeven of
t'lCt v~r8a was, zoowel als eeI}opgaaf der onbetaalde
maar neg nJet geheelm het vergeetboek geraakte
stadsbelastingen, m de gewone opgaven van den
Thesauner te laten opnemen omtrent de straat-
aannemers besloot men hun een "oorstel te laten
doen om de goederen dIe ZIJ van den Raad overge.
nomen hadden scheIdsregterlijk te laten 8chatten,
zullende het ComIté van Op Werken later een
rapport IDdienen over £55 aan boeten dIe mcn Vllll

hun rekerung had afgetrokken, Een voorsteloIll
het rapport Vall den Gezondhel[!~-mspecteur en
StadslDgemeur over de noodige bepalmgen voor
nolenng, bouwen enz. ten behotlve der leden te
laten drukken, vond bestriJdmg bIJ den heer
O'Reilly, die het door Dllddel van den papyrograaf
wilde doen vermemgvuldigen, ~n dIt laatste
plan werd goedgekeurd, Bij die gelegenheId
bleek het dat d(' beer Dormer Van plan IS om
al de ontworpen bepslmgen aan e$n apart COlWté
te vel"WlJzen, en Zich voorstelt een ~eheele omwen-
teling m de stedeliJke zaken daanloor te weeg te
brengen. Het Comlte> van Op Werken WIlde het
plan tot verbetenng der slagthlUZlln aan het oor-
deel van hAt Hooge Geregtlihof op.derwel"pCn, en
het bleek biJ de diSCUSSIehIerover dat de Gezond-

'rare Eogelanll geroepen in ons
l"l'gt •en Trede te handhaven, en
Qi !t, zoo "la o, ..ral, ook bier het
om ,le zIlhn haar nfttuurlijken te laten
""I"ch, Verlaat een land all Enfreland zijn
..cdo politi, k, ,lan kan bet niet anders of dese
en gent', zoo nhf in dit geval zoowel Ctlty"ayo
"Is RIl" Garnet's dertien koomkJf'st moeten er
door lijden, maal' hoe treurig dit ook zijn
moge, het 18 altiJd ,erkiealiJk boveu bilt vol-
gen eener gedragslijn die Iloodwbndig tot
kwaad moet leiden. Zien wij Zululand aan
lijn lot o,ergelaten en aan een k.ttenstanr.
ten-politiek prijsgegeven, dan hebbeu WIJ reden
om OIJS md bet vooruitr.lgt te vlC"Jen dat,
ID weervul van de bouding die Lord I )el by
met betrekking tot Baantoland heeft moet-er,
aauuemeu, de Baauto's op den duur be t lot
Diet ontgaan zullen "at huo, naar alle I"ege-
leu der gesohiedku .!lige wetel180hapI ten deel
moet ralleu

Wil hem op 't pad naar '8 hemels stad,
GeleIden met uw Geest, opdat,
Als 't U sleehts moog behsgen-«
Hij toch hltlrnamaalB tot T ....eer,
'" anneer ZIJIIloopbaan eindigt, Heer,
De eerkroon weg lUli.gdragen '

Dit 8llleeken WIJ. dat dit zoo ZlJ,
Dit dierbre Jezus geve GIJ,
o Hoord"r der gebeden '
FA! U ZIJ lof en dank gewijd,
tT ZlJ de eer en heerlijkheid
Tot m al de eeuwigheden !

Orál'Utigm en gepub~w'(rd op 24 A ugU8tw 6 11lIt
LONDEN, 23 AUDU8TUS,-Op do huiden-ver- I

koopmg van heden was er goede vraag. Drooge
zware huiden behaalden id en gezouten zware id
tot Jd meer,
DIamanten ZlJn meer gevraagd tegen vermin-

derde prijzen, I
----- I

LONDEN, 24 AlOO 11.30 v :lol -De SUTd Daa- I
sch« Zeltung gaat, m een artikel omtrent een Fran. I
h :?3A'~ustu!se en aanval op DUItschland, Fran.kriJlt te lijf als Jl d d tr van hilt lichtbuis &anden eenigen Staat die m de handhaving van den e ~II m ril n "<lr

Européschen vrede stoornie brengt De Pan sche IKI\IIPPUDt per 1 l<!jlu.!!f naar SIIIIOIsbaJ\I, eu 'fAn
bladen geven artikelen m het licht waann de Jaan_ IJAAr ..... r UIL/U hi-r, benjCt jlP! inden, dat een vla-
vallen VIWl gemeld blad met warmte, als zonder aan [ecbersschui: Uit Kalibttal ~fk m.tljl, In helldlver
leIding, weersproken worden I Labljbeld "A8 01D)lt1!ag~n, ~Ddat van de Vijf opva.
Uit Tonkm IS bel"igt ontvangen dat Frankrijk renden slechts lW',,~ ID de sebuit drijvende jl'f'llen

lIaiphong genomen had. Ol 15 Augustus " ..rden AI~ een vuur verspreidd .. Ilch Uit bertjlt
Vielen de FraDscl-e tr n Phu! aan, een lek Druil'alle kamen D>U\rl'l' van de V1!!I!Cbe~'tulten,
zeven mijlen verder 0;:: HanOI, maar na sc1erp die "ulteren In zee ges «k-n wa.ren, één Rch.l!lg..bl&-
vechten werden ZlJ met verlies van Si dooden eli ren "Al!, tWIJf-ld.. men gsen oczenblik er AAn ot
gekwetsten te sla n het weJ -en Klllkballl8Chesehuit WAl! Vat men ZIch

Groote her~g ~rscht te Canton weg.ns o.pr bet w"lrbllj~en dier scbuir , tot op het oogenblik
het schieten van een koelie door een Europeaan dat die njdiug hier &Rok,nm, DOOltonrusug II&-
m een vech partIJ. op de muren ziet men stuk- maakt had, Zd!men kunnen rerstaan, Ria Ik leg, dat
ken aan fa.kt, het e u 1 wtnoodigende om b.t nlet lelden geb.-u d d~t een (.f n.!~r scbuiten
de bar~~ dood te m!kpe pe achterblijveu, en nnbij II Cape POIOt, 1I1"8&r Illna
In het HlU8 der Gemee~ll:~nheeft de heer Glad- klrilie landi !laplek 18, de"n Dacht o,erbhjl'8n Gó-

stone een beantwoord met te ze n dat de w"",,!tJk 'l'8Chl"dde dlt wanDeer de schuiten of door
Fransche ::b:ssa.deur te Londen he!~erzekerd eenen lln"~rwllCbten atorlD of door de dIllaterDIJ over-
had dat de Fransche Regenng al het mogelijke I'8l1enwerden,
doen zou om de zaak van 8haw 0 Mad.a lJAar het SPOtldljl'bekendWerd w,,! de personeo la
tot een goed emde te brengen, p ga.scar de 'ferong ..lukte IIChultwaren, verkserde ledereeo, en

UI,t het mlalt de nMa!beel&aDden, ID de grootste
.paOnlDiI \\ dks ,oud"n dl" twee personen ZIJD1
Hoelj' d..n een deo 1I0d-r af, en IedereeD hoopte
mMr dal bet llJII of blUlJ'Vriend mogt lIJ", .Met
IUljlSlvallljCbeldwerd 'erdllre hJdlnj!" lelfemoet gelHlD.

---- l'e SteAllItuil die op de ont vaollst vILahet droeVIge
MOORD NABIJ FORT BEAUFORT ~rllft te ::;!lIIonsbaal, WII8 tdjCeloodea, om de! ooge-

~ORT BEAUFORT, 23 AléG-Dmg-sdag na· i luHI~~O, )I dltm mjgehJk, te r~dden, lOU,dat WISt
mlc4lag 18 er op den hoofdweg nabij y..110w"",oods I m"", nRdere llJdJng brenjlell. Owstreek! éen uur,
een verschrikkehJke moord gepleegd, hebbende een I heden ""lIIlddll;!, kwam lIJ dau OOKte SlmoD.baal
Hottentot ZlJne vrouw met l..'6n kirele dood ge- It~'1l1! heI,btonde KlUI boord Ce twee perIODendIe III ID
slagen. Een hJkschouwmg door den dIstrikts ge. I dll SChUitdrlJvend~ illl'ondeo bad.
neeaheer toonde aan dat het lijk VIln het hoofd Eeu der jCeredJll1l verba.alde aDa dat ZIJ e~Dlser
tot de voeten met een massa kneuZlDgen bedekt n&auwe uDtkomJn!r jleblld hadden, dlUlr II) !Iedert van
WIl8, De moordenaar Ilat 10 den tronk mor"el! orn8lr ek. 1,8 UIU tot heden Dllddlljl 12

uur In dp scLult, diE '1"01 waler Will, doorgebrallt
bAddeo ZIJ "'Rreu reeds bIJ 1\ nrkleumd vaoi de koude toeD bilt stoomboot je ben eenige millen

TARKABTAD, 24 AUG.-Dr Eventt, LW V, ver van hel lAnd dnJvend" vODd. Van hunne dne
IRheden morgen, na 8jJn kort Ziekbed, aan con· Imakkers haJd.o II), oadllt 'I) Uit de schUlt waren
gl'sbe van de longen oTerleden g~!'IIjl"n,met! gUlep ZIJ veronders~ellen dat lIJ

oDmlddelhJk jlezuok"n ZlJO Op dil 1'TBAl!' hoe het
PRODUKTENMARKT TE PORT ELIZABETH ongeluk gebeurd II, verbllslde reedsgeoo"mde geredde
PORT ELIZABETH, 24 AlG -D(' voorraden WRO, dill, to D .11 <81 Dlurllen lDet het opkolDen der

wol zl)n laag en de publieke veilingen waren zwak ron, biJ" Capt' POtul ' Hn "1\1 atllkeD,de zee tamelijk
voorzIen. Het meuw!! van Engeland betreffende bo<'gWR8,lo)dllt zelfs een bunoer b lWllftr maakte
het Openen van de Londonsche vellingen hebben "ID m"t zulk eeu hOOi" Ió<! UIt te jlMn De IIchlp-
geen ~e mtwllrking gehad op de vraag, die per ecLt-r hRd ileen lust langer daar &ROWill te
zwak blijft, looral wat geremlgde betreft, Onder blIjven eDWIde Daar Ka'kbl"" terug NaauweliJkll
het gtsteren vert.oondo was er wat wol van bet dertJ)l y,rds vl\n den wal, ontlDo~tte hen een booge
meuwe I!alZOOn,dat erg vol zaad was, Er WIl8l'9n braDd~r, die de schUit deed wilter l!Cbeppenen ~O
wemlg meer vraag naar angornhaar, wsaI"Van er llIan Uit de SCLUltsI". g CnlDldd~lhJk daarop kwam
een ordentelijk goede vertoonmg Wall, maar de eell l w~edp bra lder die de lIChlllt vol water deed
pnJzen tocnen geen verbetenng san De aanvoer loopell.n de OV~II:e vier mf\IlD1!nUIt de l!Cbult sloeg.
vall vederen was met zeer groot, maar er zIJn Dd Iwee jler-dd~n, dIe zwemOleu kooden, '"j!"en, toe~
el'ntge £ramjc bezendIDgen verkocht TransactIes liJ Wller bv'fen water li ..am.n, de schuit drlJveD, en
toonen groote vlI.8theld aan. De verkoopmgen 1'"olDmelJ "r h~ell, aldU8 hUIl leven reddeode Na
gedurende drie en een halve dag bragten £11,908 een PM' uur I" het w~t~r rond gt>dreveDt. hebben,
op Andere produkten blijven geheel Ollverall- werd"o ZI) 'Pilernelkt door deu man dIe IDhet hebt-
derd. Er worden l.I'ltrekkehJk weinig produkten bUISZIIIl ,.rhlijf huudl, wl'lke da 'Ifop dadllh)k naar
ter mschepmg aangeboden, en stoomvrachten ZIJn SIIDonsballl telellrnfeerde Jl,," steRm'ug" ~oad de
geheel onverand(rd, Handel over het algemeen Rrme ledell eer.' II~ IIID,- z ,.ken, en heeft buo toen
zeer slap. dour bet toe .. erprn UD t, uweu op de bjot gekregen.

De ,Atheman 18 heden .avond vertrokken ID SIIDOlabftal Mngekom." werd, Il de drenlieliogen
---- l88n boord 'l'lInde Boodtcerl )lebr I~t en dMr op rum

O'DONNELL NAAR ENGELAND I eD btoechull onlhltRld <n krelen bovendIen nog ,eder
PORT ELIZABETH, 24 AUG,-O'Donnell werd Ieen ma I' J>upak op it n kdOP toe. DAt lIJ door

heden morgeu aan boord de Atheman gebmgt, die IbunDe Hlellde, In KlllkhMI lDel jlr~te bhJdl!Chap
heden vertrekt Men verwacht dat mej Car€y en 10lJtvftn.-:en.. erd~n, IS te b.l.rl,p"o Eo "II hebben
de an\lere getwgen per de stoomboot van ann- oos m.t hen verblIId M"Rr nAD d.D aodereD klllnt
staande week vertrekke~ zullen, Het vertrek 'Van tr~ur~D "IJ ook md h n dl~ treuran o,er de dne
O'Donnell vel"Wekte wemlg opgewondenheid. HIJ Iverdronkenen Ilallr lItten DUdne wedll wen, de een
BChlJnt ZIch onverschilhg over de zaak te gevoelen mel een, de andere met nel', eD een derde met lel
De autontelten alb.ler htlbben ZIch zeer achterhou- hulp.-looze killd, ren, om het verhee van een dierbaren
d d betoo d rchtgenoot en hdhebbenden ,ader le;I>eweeoea Op-
en er over n •_ merkehJk 18 L,t, dllt d.. Iwee itereddea oogetrouwde

N TAL jODile m~[schen 1110 J ,Olna~r drie omg~komenen
A beho, rJe lut d. R)oUl8Ch~,een Rod.r tot de Engel-

TROEPEN NAAR Zl::Ll'"LAND, [scbe, en de d~rd~ lut de Il"III1Ddl!CheKerk Lllatat-
PIETERMARITZBrRG 2 j AUG -Het Pen- cn- Igenl ewd. WIS IIljCemeenIll'llCht "D heet Flons,, I

\eertigste regiment, meI een gedeelte van dill
Bereden Jnfanteno zullen op Dmgsdag aanstaande I
van hier naar Zululand, Vla de Beneden Tugela, I H OOG - G ERE G T S HOF.
vertrekken _ I C I \ I E L E Z I 'fT ING
DURBAN, 23 A"CG-De Mantzburgsche con-es. I

pondent van de .Adlerti~er hleft zoo even het I
volgende getelegrafeerd -Het Walliscbe regu.ent
IS gelast oogenblikkelilk naar Fort Tenedos,
Zululand, te gaan Verstarkmgen, bestauncie mt

I -----de 19de Huzaren en tWl'e regImenten mfantene, GEBROEDERSWilITE 18 lIET KOLONlAAL G<lITElI-
staan onder bevelen naar Natal

loWsteQ

K' ALK B A A I

.Leest men bet I"Ilpport van den laef!r Thorn-
toD over bet gebruik vali Koloniale J!lteenkolen
lil loeomoeieven, dan ziet meu wel dat gemelde
heer het er voor houdt dat hier eo daa,r op onze
Spoorwegen die steenkolIIn met miudee kosten
dan die uit Wales kunnen gebcllag4 worden,
maar d'lD Jaa' het zioh te,ens begnJpe., waarom
de heer Mernman, op Douderdag 1.1, 'liet al te
geneigd scbeen om deo heer Siohel, toeD deze
het bezlgeu un Koloniale steenkolen 'Op Kolo-
niale Spoorwegen aanbeval, te steunen, Die
llteenkolen kUllnen, ala alles ID orde la, op bet
grooter dael der OOll.;eliJke en op eeoige &tuk-
ken vall and"re IiUlën zoo gebezlgrl wÓrden dd

0\ EI:LANIl'-CH R I r:1 EGRAAFJ>IENST.
KAAPKOLONIE

masr wanneer zal allea In orde zIJn? Als n'et
alloon de verlengmg Jer OostehJke ll~le klaar
18, dIe Spoorwegt;temeensch.lp aan 4e kolen.
mijnen VRn Molteno eli CIJfl'rgat, eo dUJ!ldie OVERLIJDEN VAN DR EVERITT
waar de J!lteevkolen biJ die der Iudwe Bohter_
staan, bezorgt, maar ook de Indwe-Itble en de

IhDle dIe dil vel"lenglIIg der Queenlltow'nacbe en
dIe der Cl adoo"kscbe hUle verbIDden zal DIe
laatste velbindmgshnle ia nog TlIet Ivoor het
PlIriement geweellt, en het aanleggen del
IDdwe hUle hangt van een Maatsch. PPIJ af
Onbedachte beloften zouden dllS ID ®zun ge-
,aarhJk ZI)n g( W,H 8t.

VIln Comites eli Comml88lën een zoo good Een DIet onl>elnngllJke dlsclISsle had gIsteren
mogt'ItJk gel ruil;: te maken, en '" IJ zIen geen 10 den W ~tgevende VergaderlDg plaats over
,edeneu om te "al bopell dat althl\ns de Be de zaak: der handelaars III Tembul~nd, Dat
"proelJlul{sOOmmllllle zal bhJleell voor h~t ge IJ h d k d

I. beb k I men nn geen vergoe lUg all geven, aIIr wallwat liJ "ost oorltJ e waar te le~ereD ,
Iedereen h~t nlJ wel over eelIS, maar terwIjl de
SecretariS van NaturelleDzaken untkende dat'T EEN EN ANDER.

... I er vergoeJlDg nan ~aturllllen gegeven was
Dr. V1'rhoog'l g*'n op de IIIvoerregten, .-loor de I zonder behool"hJk onderzoek uaar ban royautelt,
Regellug lIa hl t mUllllkken der hUIsbelasting I wel"d er van den anderen kant genoeg aan het
1'00I"ge8kld, r.IJn op één na, e le In der daad hcht Jlebl"llgt om het tWlJfelschtlg te maken of
vau avderen aard" as dan de mee.te andel"e,
door de Wetgevende VergRdellng a3DgenolIMln.
[h,t rlle verboogln;:en UIlt zonder bezwaar
ZIJn, dat geven "I) die leden der OppositIe
die op bet bt lang van d~1l KoloDialen hand,,1

met ook rebellen vergoeding erlangd hadden, en
of DIet "er~dlDgoponbehoorliJke wijze gegeven
wu_ Daar de beer lr'lOe afweZig was ml8te
men het lawaai tegen de burgers en ten gunste
der Naturellen dat men vaD hem gewoon IS'

rOOI I"t volt allIq. I/vf

WOE~S[)AG, 22 AUGUSTUS.

I NEME...'';T
lid verhoor In d~IH ,.ak ..erd voortll'~zet, nIldat

DURBAN, 24 At;G -Het welbekende oprt'gt- er e~ l)l~ dokun."Vlen waT<D1D11~IHerd,door hel op
geteelde paard Tan den heer Sh(pstone, .Al·nl roepen VR'IJl '1 lo.dy", d'8 <l'rklaArde dat bl) ID
Fool, lJ< dood Hij gleed gISteren 10 ZlJll stal mt Novrmb~r 1878 URM SI Jal snner Muod gmg Ills
en brak ZIJn nek IMRglstrllRIen Sub collekteur un lo'~rre!(ten Hl]

Tengevolge van het slechte weder konden de ke' de BI8Cber~,.hó een plLkhulS op den westelt)ken
gezanten van Madagascar g'I.teren ruet aan boord Ioe ... r der IIVI.r bRi je I. omtreot ~~nmIJl ho 'ller op
gaan, D1.&arZIJ zulla I waarschIjnlijk heden ver- dRn de b~nk dIe den Re~enDg8llrund AaotooDde.HIJ
trekken I b I' In lllvoerr"~ten te Inneo I'Dilloit dMrmede ,,:)Ort

tot MMrt 18"11, PO elscber. hRdden er nooit legelI g&-
DE "FRAHELLI AdRECO' OP STRA...~D Iubjects.rd T .....n UI) er MokwRm had hIJ IlID kRn.
DURBA..."!<i23 AUG -(lhsteren gedurende den ""or III 'Ioch.rs p/lkbulS ilehRi en deed dAar liJD

sterken oostellJken wmrl ~he hier' WO('l raakte de werk DMr .. erd de belll8t1nlCI[elnd tot het elod
Frahelll Arr""n, een ItaliruLOsche bark ~an 900 t,m von 187!l, tOl'n dit Illger de rlner at op G 'UVerD8-
die hier onlangs 10 nood bmnengeloopen I~, Villi menl81l'rondplAAISvOlld f:r WilSn )Olt tSj!"eo I!'~pro.
haren kabellas en strandde tegen den Inond ZIJ te8t~erd, beizIJ woordeltJk of 8CbrtJfl..l"k, mMr bit
zal geheel en al een wrak worden De beman- I bRd wel over de &al\khooren aprekeo ID J IIhJ 188
mng werd door het pIJlen-toestel "'ered blldden Plecl. 18 lD~t ~e' dertl;!' lj'e'wApeod~ IOboor-

----- '" Ihng~n dOllHdllljl Uit de Sir Ev~'yn Wood jlenOllJ6n
Z U LUL AND ten mlD!t.. eeD DlIJIblDnen de gr~r,ell der R..gtlnng ..

grond-n
PIETERMARITZBURG, 24 -'-UG-De TI/ne, (r Contr.v& boo' -HIJ hnd PI!lCherl nooIt j!"elejld

'Qtul zegt dat de bengtén teu effekte dat tr()('pen I dRt hIJ zelf lWlJfeld~Mn de WóltljlhHd 'l'lIn aldlULr
naar Zululand zouden gezonden worden met ge- I Invotr'eJt-n te heff.n !III lOUde g"ederelt DIet af.
heel JUlSt ZIJn De bevelen voor het tegenwoor- I ~~!I'evenh"bbelJ Z'lO jllr dRl de IIlvoerr~,t.n b~tRAld

(Van een Corrupondtmt) dlge ZlJll. dat 60 manschappen van de llUllskillmg WRreli mMr hIJ hnd ge ..n m'ilt om h..m te oader-op Zondag, den 12dl'n Augmatus, dcn twmtIg- Dragonders en verscheidene compagmeen vall het, @ enne'n
]angen geden.kdag van de mzegemn.g van onzen 41st... regIment, met mbegnp van het detschemtrot I \\' ed.r verho)f) -!lij h"d I.)") lanll"mO!lehjl!tell"9D
Leeraar alhier, hebben de kinderen der gemeente, Bereden lniantene, naar }<'ortPearson zullen gaan [bet nem 'n d.r ,lO d"fflll "8er~'"nd gebodeo eD had
na afloop van den openbaren Godsdienst, huun" en dat Verulam hun háslS ZlJn zal. Er wordt ..r tegen iI"pr, t-8t~~rtl
opwa.chtmg biJ de Pastone gema.a.kt met het vol· mets gemeld vaL troepen naar Zululand Vla I Jl lor b~t IInf -f._r wae een M"l!'lstl'lUlt.ahof&IIn
gende adres, vorgezeld met {,'('nebeuhl be"attende Middeldrift te zenden Er IS geen \oomemen Idell mond VRn de lHI.H, IDII&rUIlr W"IDllle z~ken
£31 stg ru' magt lets anders te doen ZIJn dan een van .. a"po voor hem ile~om"n IIIJ bad geene pl.au 0111
"Den Wel-Eerw, Heer, den Heere D. Ross, M.A ohservRtle of bellChenrung van de Natalsche g'l"en- ml8dRdlilers In op t. elUilen LtllCbers hlldd8!l aOlllt
Geliefde Leeraar,- WIJ, de ondetgeteekenden. zen De bevelvoerende ('fficler van de Kolonne vau liJn lIut ".brulkt geDlA"kt nocb 'oor knmlne.ole

!rin.eren dezer gemeente, komen op dezen twintig. zal ZIJn Kolonel CurtJs van de Innl8lrilling Drag- lo cb voer cl;;el" zaken E-I'! Wft! hem veraocht
sten verJaardag van uwen trouwen arbeId onder onders, het hoofd van de magt dw Sir Theophtlus Ieen Fa~rd op te aporen diP a-eetoleu en ORar P"odo-
ons verrigt, om UEerw, met uwe echtgenoote Shepstone door Zululand ten tijde vao de herstel· IIRnd WAS genomen, lulUlrbil h.d gewelo/erd dAar hiJ
gelnk te wenschen en ook te danken. "'-IJ komen ling des Komngs escorteerde, Is'.cLt. e"n k "Blab-I IHd dit en dllt DH ..Ileen koo
Diet alleen UIt phgt, maar door de helde gedreven I uItte ,d,,1 HII Ol\~ ZII" kil t >lr fIlOelsebers p&khul8
WIJ d4nken u "oor al uw mO!lltevollllIl arbeId en IOP DEN VIJF E~ ZESTIGSTEN VEBJ AAH .• erpllUltBtomdRt hiJ d"cht dat de /lodere plaats meer
voor de vele gebeden dw gtJ "oor o~ opgezonden , T c~olrR.1 W8.1 Ilelellen
hebt AI schoen bet somtijds vruchtelp08, toch ZIJt DAG VAN MIJN VADER A jr Leonard lelde dat <leWik een andere &80-
gtJ altIjd met IjVer en moed voortgeg$an, En WIJ --~ lien kreel: den bl) 'erwHcht hRd en verlocht bel
hopen dat giJ, met de bulp des Hoeren, er steeds m Wees blij, WUlSblij. uw danklIed ZIJ IHuf du, brDl liJd t"e te stalID um d~ ZAR.k verder te
moogt blij ven volharden, Aan God geWiJd, Want nu heeft HIJ overwPjltln
Als een teeken van onzen inmgen dIlnk en liefde U weder doen beleven I IJlt werd hem t~ele!taan, zullende d. laak MMn-

ontvang dIt kleme geschenk van de ,velen onder Den dag van uw gePoortems ' :dRil wed"r die "en
ons door u gedoopt, aangenomen, en voorgesteld, WIl hem dan voor ZIJn goedheid, WlS, Bt:R1IS 18 (ltA11lCROS8

WIJ wenschen dat de Hoore u met :Uwe echtge. I De bulde en eere geven I Adv L~on"r!l. )Ur ApP'lkant en ad. IUDI!8 'foor
noote en kinderen versterke en zegene, en dat giJ Kmel voor hem neet, aanbio d, n Heer, i 1" epoudent
nog vele J/U'6n ID ons nudden moóg! gespaard Maak g'l"oot ZlJn naam,want HIJ bt'Cft weer lilt WR!pen appltknll- oru de verkieZIng uo re-
worden om ons op te lelden m het g~e werk dat U g'l"ootlIJks begenadigd' @p"ndenl al. ~. il d~r COmmI8!!1\11"D va~ de '108t!e1.
door den zegen dos Heeren bl) p.wepotmgen onder ZIl' l'6(_>dseen VlJf-en·zestIg Jaar I b'la @che ~Jlle"CIpa.blelt veri Idl_d te bebb II, op
ons begonnen 18; en ook dat de zegeo. des Heeren Was God de Heer uw zegenaar, ,rlf ,Dd d.t re.p "dent DI t rid r.))dl.re b..,oelfdheid
op u, uwe familie en onze geheeie gemeeute rusten Ja zeegne u nog geStadig' !J,.zat,Zlplj~ er .!eeD I.. n .If mI\l\Jld~"veri )()!>"nIItldert
mo~ Dit IS onze opregte en hartelijke wensch eu I Ach, lend dan Heer, t.ot uwe rêr, I hll re"t p ~'I lj! .rolld .'Ul "", ~lUIIIClpalltdt had
vunge bede,"-Geteekend door 196 kUideren I MIJn dlerbre'n Vador hulpe mer, I brkomen \., 'I' r."l'undel.\ "·T' aang-Tu-rd dal de

De leeraar was blijkbaar aangedaan en h(.'C{tde Den rest ZlJns leveus U te WIJdeD, ilrtJOddllOf b-m b.z"teo 81\U de H·.gerJlJ";til DI~t un
kinderen hartelijk bedankt en &ang1l11lOedigdom Voor U te werken, God der Goon, I d" Mu IClpstilttIl brb fOrd-
den Heiland na te volgen, Daarna zongen ZlJ t Den naam vu.n Jezu$ Uwen Zoon, I Jle IJr,(jfd'PI'I~r 1~"I_ dRt d~ k ....@llenl t WII8of
" Des Hoeren zegen op u daal," enz Voor anderen te beliJden' I de MUIHClpHltl'lt .erej/tl.J W.8 d n j/r':Jnd In kwea-

Itle te <erko P !l WMr (f ZIJ onder de MunICipale
r.gul~lJen bet 1'",1 hlld tlld lIJk beZit et\ van &aD

Ilemaod af te ataan, en vnjl1ell~ het &.l3t. Brtlk-I dier
rpgnl.hen, bezat JIJ wd dat r~gl 1~e!'p1n1..nt had
!lus zIJn r"IlLop den I[roDd fIlu "lo :lIu.JICIp&IIl.eHbeko-
men "a doekcD hIJ bln"~n tW8.\1f 1r18&:tdenOil biJ dat
d .. l rt,.tblt.d lkJi:omen niel als CJmmlMl! IIWJrd.n 'til.

I kozen ZIJn ferklelJDg wa! onwettl( en mout ler.
D1etljrd werde"I De anders r..gter! wareD ,sn betz lf le "e"oelen ,a
I daarop 'ferdaagde bet Hof tot deo 'folgeoden dag,

1

l-ht tdegram LIJ ond('n:t'tl8~hen kabel
Waano ~eml'ld wordt dat de Hl:lfl't li.cbe Re-
gelillg Cetlwal0 DIet ui toelaten om In het
Ktl. seneerd" ZUlderd"6l van Znluland Ilob
lJ ~r te zetten, I!ChlJnt ons toe te toonen dat
men 10 Engplancl de ware belangen VRn ZUid
AfrtkR eenlQ'1!1Ii1lbeter Oegmt In te Zien daD
Vroeg~r Het la un ~~Iallg roor Zuid Afrika
dat Natal, nu bet eens door eeD verkeerde
Hl)kspohtlek een land 18 geworden welb ~o.
topesch~ bevolklUg olJbekwallm 18 om voor hlUlr
tlgtu v'" JedtglOg te .orgen In mnatregelen
du hlJksregerlug beacherlDln~ VlOOt. He~ is
ivenzeer vaD belang Toor Zuid .Afrika.dat de

~ta hem nabiJ, weel! aan zIJn ZIJ,
Gij God va.n Abram) Izak, GIJ
Die larcl hielpt ID nDoden,
Wil hem ook helpen m den neod,
"W Il hem gelHden tot den dood,
o groote God der Goden '
Als t U behaagt, IS 't onze >raag,
Ous rung mleekgl'bed gestaag,
Hem, Heer' nog lang te sparen,
Tot vreugde en bhJdschap \ oor zIJn kroost,
En voor ZlJn echtgehoot tot troost,
Ách wil htm dan bQwaren :

U~l TEU'S TELEGJlAMMEN.!
[ONDERZERSCHE TELEGRAAFDIENST,

EUROPESCHE BERIGTBN.

Onl1'(111g'" ClI !JtPUbllceerd ap 23 A Il!ltts(,,, 1.10 t m I
LONDEN, 2:3 AL'G.-Te Limenek hebbelI

twee arrestatien plaats gevond«m, wegens zamen.
zwering om moord te plegen. • I --- ------



Onderlinge Maatschappij
TA.N

LEVE~SVEHZEKEBI\G
G\.fUr_ru Ar.», PUB LIE

Twa.alfde Drie - Jaarlijksche Verdeeling , '
van Winsten. ,

!

LEDEN die hunne winsten tot eene: B:ER,OEl\rfDSTE WIJNPLAATSE'N,
}i"ontwtfe UitDetalinf!. gemaakt! i. r E ÉN

willen hebben, of gebezig~ \"i1!cn h:b-! ' i ..; L d
hen tot de perma!lE'nt~, T el'1)Ullclerll~g Veeplaats, Vaatwer~, WJJne~J even e
van toekom ..5t/!}C Jaarlijkselee p_1'emltn I TE

door hen bet;.lalLa~t', wordt rruts deze Il WAGENMAK;ERS-VA'L' LEI" WELLINGTON.verzocht schriftelijk aanzoek te doen , I ,.'

Voor den ,~den Oc~ob~r aanst. (7 DE Ondcl'geteekend;'-dllal'to!3 ~pt iDstrl~'C--!i-ën-b-e-gu_:__n-8-.t.i-g-d-d-o-orden ~ecr JOHANNES
Alle ,\ rusten met als bovengemeld I ' J. RETIEF, die zich door klimmende Jaren, val! zlJnA beslommeringen wenscht

opgeëiscb t zullen na den Bden Octo- te ontdoen en zich ter woon op "et dorp W ellingtoa heeft gevestigd,zal PUBLIEK doen lUNDELS-
ber aanst., gevoegd worden bl) hunne 1VEHKOOPEN, OP DE PLA:A'l1S ZELVE,
polissen, als Belegde Bijvoegingen . "29 A
slechts LU overlijden betaalbaar. Op Woenadag' ua a C!

Houders Van polissen "Konta~te ,~", e' w.g.,
ritbeLdiI1ll''' ofpermanente" Vermin- "
d· ,., . ,. . h nde zelie EN' IVDIElf NOODIO DEN VOLGENDEN D.Á(},enn!! van prell1ltj else e 'tl -I H'.._
ven het nommer en Bedrag hunner I '~ MORGENS TEN 10 URE PRECIES,
polis";éfl (Jl' te ge.ven, eli m~~ten.. d~ide~ 'VASTGOED . e
lijk mddcll "Kolltante U itbetaling " • ]

of 'ó Verminderill!! van Premie." 1. De Welbekende, zeer. beroemde plaats HET DOOLHOF, gl'oo~ ?14 morgen, tJ §, .
Onl Ledt'll ill' staat te stellen een g-elegen onder Bainskloof, te W~genrnake:H 'VIIIlei, nan de KI'OIlI~e RIVier, met ,de ,~;..,.;, ~

berckcnin r te' ruuk eu van het be- daaropstaande Gebouwen, b:,helzenrle.l'UIIIl en suffisant ~oonhl1ls mr-t do)noodlge ... _ ,,,I::
JralJ'ollder de dril' verschillende hoof- bu.tun Vertrekken, Stallen, Kralen, WIjnkeldei', ens., alles In goed(, _orde. I.e gron- g~ltj~

"., b 11 den, die uiterst Vruchtbaar ziJ'IJ, z ijn beplant,'met een Wi.ingfH\rd van clr?1\ 50,000 Stok- I> allO::ldell, wordt het volzeucle voor ee u, op L N b I: ;:;I'I)~

ken (tl le zeer nun merkelijk kan vergroot worden), 600 unoen- Pil artjo oomen, eene ol ii ""n) ~
, een pol is "ar' r.,') ti, ZO" lieo' vtocgere ~m~' e verscheiden heid Vruch ten llo~m en, II ou tbossoh en enz. Il. pi aa ts heeft ,~lop ~ ~ 0
bijco(;gill!)(, ", ouden l.nn .veertig j cl ren, Loopend vV [l tt'r', uitrn un tende Veeweide en 11'1 verder beroel~d v~l)r de aankwe~klDg ;§
gegcven ;- vu u Tabak, zijnde de qualiteit zoo goed dat' de tE'genwoordlge eigenaar verscheidana ~
Polis .£;j!iI), \Vin,,;tL'11 ~ per pren de eerste pnjGCIJ VOOI' 'l'ahal .. op de tl~lIlbonstelllligell heeft verkregen. ~

cent, voor drie jaren, 2. De Pluats RA STIAAN~s..:KLOOF, Groot 2242 Morgen, grenzende aan de eene
indien bij u\'erlijden "zijd« aan bovengemelde plaats an a~1I de andere.~n uar!ing Brug, on bekend als een

' 0 C ',del' beste eli gezond ste Veeplaatsen In de \Ve".stohjk:oProvincie,betaalbaar .UO'.

Als cell" K"ntalltL' lït-} I L:0 S G 0 ED:
betalillg" glL;isdlt I::! ,l 10 I

\\'ordtzZtlde £.10zijn ! ~LLDraWlmEEDSCIIAP:-8 Stukvaten, 9 Kajaten-Houten Kuipen, Leggers,
Ol indien in " ,. errn inde- ;Pijpen en Hulfamen, Brandewijn-Ketels, Wijnpomp, Persmachine, Emmers, 'I'rechters,

. p' " ) 1 ,- )' Ylootjes Kranen, enz. " :nnv vun rell1le... l Jl,' ;',. kk
II t b dl" K t t Uitb I BOERDERIJGERF,EDSCH.AP :-2 BQkwagens, I KIeme Wagen,2 Ksfbo en,
1, e '. e ,r;aq,l er, I ~n a~~ e 1.1 c-: I Span Ezeltuigon, 2 Span TJ'e~goed voor Ossen, Graven, Pikken, Vorken. Manden,ta mo cd . ~cruurn eruirr za ver- J kk 0, , ,
. "., . "., u en, enz.

schillen ovvt eenkornst ip den ouder- LEVENDE HAVE :-6 Gedresseerde Ezels, waaronder Kar Ezels, 2 Goed gedres-
dom van d.en \ ('ra.'isuree,I~,;le, e? ook seerde I ste klasse BlaaulV ~himmel Karpaarden, 1 Rij- en Trekpaard, 160 Aanteel-
als de pI/lJ,,; vrut;.~erl' Bijvoegingen bokken in g.)eLle conditie. "

heeft gehad. HUISRAAD :-De Gewone:Verscheideriheid, waaronder 1 Uitmuntende DuitscheJ. C, GIl':, J H., Secretaris. Piano.

Kaapstad, 8 .-\U;!. l.'l8:L WIJNEN :-40 Leggers, sijnde 't Restant van den Jongsten Oogst.

BO.\ rs EN \IIUt,TERSCHINGEN ,rOLOP.

AlE KANS TE TULBAGH.
----------------

PUDLr}1~I(l~ VEllI(OOPINGCHINES i VAN

......... '-L...&..WOCLRDENj Vaste en Losse
DBgelijluihet [Publiek in de: handen gespeeld '

S,~'~:;;~;t~!iJf"WINTERHOEK.';EmST. TUtBAGH

VERKQOPII~
Go-ederenVAN EEN DER

WiNTERBOEK,
OP

WOENSDAG,5 SEPTEMBER AANST.,

Have, enz., enz., Ieder Machine Singer heeft d1't
Handel;smerk op den Arm. In den Boedel van Wijlen den Wel-Edelen Heer THOMAS JOHAN-

, NES THERON.

DE Ondergeteekende. behoorlijk gelast zijnde door den Wel-EJ. Heer
J. c· n. THERON, zal per Publieke Vci1ing doen Verkoopen, op de

Plaats

willep dienen hier zorg»
zij ~t misleid worden.

.J.I"-!!ii!I . ~

~~~ V AST G 0 ~ D :
i itt( I, DE WEI BEKENDE PLAATS" WINTERHOEK," gelegen in de
<> g ~ kom van Tulbagh, met de daaropstaande Gebouwen, (van welk een partij goed
~ie~ ~ verhuurd zijn,) beplant met een hoeveelheid Vruchten-hoornen, en een grooten
~ij::.~ ~ Wijngaard, met Grond annex voor nog 100,000 Stokken. Daar deze Plaats
'§ij::.a.; zoo wel bekendis, is het niet noodig haar verder te beschrijven.

~~ ~ s- 2. DE AANGRENZI<:NlJ~: PLAATS, GENAA~IJ) "BERGPLAA.TS,"
g, ~ ~ gelegen als boven, die we} bekend is als een van de beste Veeweiden in het
~ ~ ~ District en geen aanbeveling nooJig heeft.
~ g ~ IJcze Plant"ell zijn in uitmuntende orde g~?ra~~ door de? Overledene,
r- ê die geen moeite of onkosten gespaard heeft om zIJn Ezgendom III goede orde

te brengen; terwijl het volop voorzien is van Water.

H~(r VOLG ~NDE

i,

;' ~.~
LOSSE GOEDEREN:

12 Extra Goede Trekossen. 100 Aanteel Bokken, 40 Do. Beesten,
2 Karpaarden. 1 Merrie en 15 Varkens.

Het Vee is.in uitmuntende conditie en de aandacht van Slagtera en Spe-
culuteurs wel waardig.

LET WEL.-I)n eenige Kailtoren in Zuid
Afrika waar Naaimachines accuraat kunnen ge-
repareerd worden zijn die )Van de Singer
Fabriek-Maat8C~ppij. Er zijn altijd eerste
klasse werklieden op de plek. ;

EA.'I'OB.~N :
22, Groenteplem,

KAAPSTAD.
19, Queellfltraat,

PORT ELIZABETH.
4; Oxforlistraat,

OOSTLONDEN
en

DURna, NATAL.

VERDER:
Kooplieden

op
Liberale Termen

2 . Wagens en lOpen Kar.

KELDERGEREEDSCHAP
Stukvaten, Leggers, Half-leggers, K uipen, (Kajatenhout), Trap- en

Onderbalies, enz., enz., enz, 50 Zweepstokken.
voorzien.

HUISRAAD:
Een Doctor Benoodigd. EIet gewone assortiment Huisraad, zooals : Tafels, Stoelen, enz-, Keuken-

gereedschap, enz., enz., enz.
J. J. DE VILLIERS, A. P. ZoON, Secretaris.

Paarl, 20sten Augustus, 1883 .. DE Inwoners van het Dist. GROENKLOOF,
bieden eene GARANfIE aan van £500

'8 JAARS aan eenen DOCTEil, genegen zich
ouder hen Deer te zetten. Een vereischle il!
dat de zoodanige ~et de HOLLANDSCHE eu
ENGELSCHE TAAL bekend !lijn.
Voor verdere informatie adresaere men zich

aan den Wel· Eerw', .
j~ J. KOTZE.
i,

ALSOOK".J. F. PE:r~TZ, & CO., Af8lagers.
'----~~===-~~~~~-=~~~~~~~~~~~~~rr-----

RU11I' ,_:.:RI HErr ,WONDER DEZER EEUW.
Goede, Sterke, Dienstige Stoelen,

2S. PER STUK.

BERIGT. 1 Brandewijn Ketel, kompleet, Graven, . ~ikken,. enz, enz., 1 Groote
Zeep-pot, en al' wat verder op den dag der verkoopmg moge aangeboden
worden.

LET 'VEL! 'YOENSI)A_G,5 SEPTE~fBER: 1883.
H. A. FAGAN,

Afslager.

FAlmIKA~T van d, n berocm.l a n "I~NES'
Zadel, die voor gemak onovertroffen is en

gewaarborgd wordt precies te passen, Probeert
den Nien .. en Lamswollen Zitting' Zadel, en
prachtige Veren Zitting met Gomelastiek.

Zadels gcmauk t Daar a llo patronen.-Tuig
met Voorslag gewerkt netjes gemaakt in stel
eo en spannen.-Heparatitn lletjes gedaan.

Darling, 7 Aug., 1883.

Elams Hoestpillen,
EEN uitstekend geneesmiddel voor Hoest

:.A Verkoudheid, Influenza, Einz., enz.

Vendu-kantoor, Tulba.gh, 14 Aug. ] 88:3.

f)UBLII~~KI~:VERK()OPING
VAN 1

KOS'JBAARV ASTGOED. I

BEK E ~ D 11A K I ~ G D. I S j\ A C S & CO.,
88 90 LN 92 LANGEMARKT-STRAAT.

GET U I G SOH &\1 FT.
Aan den Heer EUK, Apoth6ker~ enz.

Wr.arde Heer,-Ik heb metlr nut van uwe
Hoestpillen gehl!.d, voornamelijl( '8 nachts, dan
van eenig andere medicijn die it: gebruikt heb,
Ik bescbouw ze voortrcffelijk te pjn.

. ALEiliDER IRWIN.
10 April, 1883.

Prijs ls. 6d. per Doosje. Franco per post ~~ _
voor ZO postzegel, s. C b Id

IJ'E Ondergeteekende, in zijne bevoegdheid van Eenig arator In ovengeme en
ELAM, Dokapotheek, InsolvenLeu Boedel, zal doen verkoepen teW atltrkaotstraat.

DE HI<;jj;H. T ROE rROE,
G. MONTGOM£RY WALKER, OpDingsdag, den 18den September a.s.,

PrCllurerr, Notaris en Tran1kortbezorger . TE Il URE V.M.,

STE L L E N B 0 ~ C jL De volgende A.ANDEELEN in ZEER KOSTBARE PLAATSEN, alle gelegen m de
AFDEELlN& NAMAQUALAND,

PASSAGIEliS.,.,

S TRU I'S V EDE REN I

'~f:';: \
. . I
• ' •.1 ~

I)E Onder~eteek,ende zal TEGEN deu 25RteIJ
rui.u, \'lEU. LEDIGE OH RUEKTE

WAGENS van BEAUFORT WE~T naar de

:rHAN.SVAALoverKIMUEHLEYzend~n,en E E 'CI( N' SALA~fANIS bereid PassHgwrs op te nemen voor de Traus- •
,~I en '"",h"pl,.,,," tegenzeerD1LLIJKE FR D RI, I.. !.,
PRIJZEN.. ,
..Men melde zich om inlichtingen spoedig aan IKOOP ER VAN STRUISVEDEREN

bIJ' I ..

. J, A, PEIWLD, ~ Is gereed de Hoogste Marktprijzen te geven voor
Noorder Paarl. alle Boorten van etruisvederen .

Adres :-M. L. BENB-qSA.N & qo., Kasteelstraat Kaapstad.

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

lnsolv=nten Boedel van S. F,
Roedeheuvel

In den DU TOIT, van

Paarl, ~I Julij 1883.

,.

,,--
2-Een vijfde " " "
3-Een vijfde " JJ "

4--Een vijfje " " "
5-Een vijfde:" " " (( DE DUINEN."
6 L' t' d " KLIPKUIL."-nen leo e" " "
Bovengemelde Eigendommen zijn bekend als uitstekende Wei·en Zaaiplaatsen .

TERMEN ZULLEN LIBERAAL ZIJN.

·t ;

l(ENN lSG EVIN G. I-Een vijfde aandeel in de plaats" ROOD~HEUVr:hJ.JJ
" BRAKF'I)NTEIN."DE HEEREN JOHAN JANSEN EN Co,

Ba akelaor« en Algemeene .&gellten alhier,
hebben hun kantoren overgeb~gt naar lcei
nieuwe Gebouw t'an de :
Standard Bank, Ingang Dailingstraat.

"WITWATER" en c, KLIPVALLEL"
" HENDRIKSV A.LLEL"

DISTRICT OF PAAHL.

K oopwarell J ;
Aandeeien Gekooht en Verkoctht.
Vastgoed :
Gelden BelegdKoopt het geheele 'jaar door en geeft r!(l "loogste Schepenkennissen aallgegaa/!. .

Wijnboeren, Distillatenrs en ~nderen, die
'Ma,rktprijzen. Brandewijn, Spiritus, Wijnen of;Vruchten te Clanwilliam,8 Augustus 1883.

koop hebben, sullen wel doen, ~ro~8 bn -~~-----~~~~~~~~~~~~~==~~~~7~=~==~-S-U-'-·K -ER-' -! -S -U-IK-E-R-! !- ~- :=~:~~-m~EnE B~~L UN ~U~ & ~~
Makelaars en Generalt Agenten,

-O-E-JON-GE-JUf-VR-otl-WEN-- GROOTE VERMINDERING IN PRIJZEN.
lEARNS! [)E Curatoren in bovengemelden IDsolventen Boedel, begeerig zijnde deo nog op

" handen zijnden,Grooten en Gemengden Voorraad oogenblikkelijk uit te Verkoo-HEBBEN per laatste b~ten ont- pen, hebben besloten :denzelven te koop aan ~ bieden tegen ZEEl{ VEKMINDERDE
vangen een Assortiment PRIJZEN, in hoeveel beden om Koopers te gerieven.

Fancywerk en Mat~ri&lJn,_ Brei- DE rOORRAAO BESTAAT UIT HET VOLGENDE NAM ._
wol en een ~4i'lectle QhlD6Sche :.. ., ..
Bloemenhouders. Buit~Dqrders er- Een gr~ot assortIment Olie- en K~u!delilers.aren, Huntley" Pal-
langen prompte attentie. ; mer BeschuIten (alle soorten,) Buchana.n s Lekkers, geassorteerde Ge-

Rofmeyrs Gebouwen, Kerkplein, kookte en Gebawn. Glas- en Aardewerk.
GR.! VESTRAAT. ] Cigaren, Tabak, Okkernot n :Oliën en Verwen, Dranken

-- ----- - --.-.--- - '--" ---~---- Tapioca, Sago rAmerikaansche SLoeIen, Klokken
Souchong en Congou Thee, in iO-Catty Kis-: Vruchten in Blikjes

ten en t Kisten : Spijker!! in Vaten, en Kisten in Nesten
Cassia, Borrie, Wolzakken i Maizena, Zalm
Rotting, Notenmnskaat, Foelie j Grof-gemalen Havermeel, SteenzontBerJ·gt aan Kreall·te~Iren Specerijen, Heining-dnkd Lucifers, Wasch"soda

'~ • Chow-Chow en Ingelttgde GeP'lber,in 1, 3 Witsel, Heining-draad .
en 6 lb. POtteD Bloem van Zwavel in 10 lb. Yaatjes en 21.10

Chineesch Matwerk, Geruit Ib: Vaten.
Bouw-materieel, Wageqhout

PA1<:HUIZEN

Roek van de Stralld. en de Lange.straat.

lo the Suit between ~fe88l".'yA:; OKR nYL & Co.,
Plaintiffs,and ANDRIES .\IARTHI!'It:8 HrCIIKRDT,
Defendant,

I'"executivn ot tbe Ju'dgment nl the Supreme
Court in tbe Il00V6 SUil, II SRl~ will be beid at

Def~DdRnt'~ r~@idence, Lower Paarl, OD ~Iondl\y, tbe
3,d d~y of S~ptember, I;'.>l:l, nC tb~ foliowinIl. vi •. :_
Household [urnilure, I hor~e, ~I\ idle Rnd bridl,', 1
organ, .\:C,

CRAB. M. FRYER,
Eenig Cnrator.

J:\.:\I1-::' ~I. CHOSDY,

IIlgh :::lherill'. COR NEL I S 1VI0 L LIIillh Sberil18 r )lhc~, .
:.!:3rd Aug" h;;\. I . i ,

---·~D-I~IUh.T p.UHL,- --- HEEFT JUIST ONTVANGEN '
lo lAke tUS!IChdDd" h~e:;;V \1" j)~,1l Hn. & Co" Prachtl· ge Mon'sters' WI- tte en Geel' eEiecbers, ~n ..\NDRI~S ~I \lIrlll:"<l'SHICliKRDT, '.

"erweerder. ~IiAURIrI1I· US' SUIlTERIN l':ucutie VRIl Gewijsde '~n h~t Ho()~ Oer~;lt8- 1\" ',.:\_.
hut ID de bovengemelde Zl\Ilk, ltd \ erkuJ)pmjl , , ,

worden ~.bl]",j"n aan d .. "'OlllJljl rRn \'erweerder, I : ,
Onder 1'llarl, op ~llUIlldR<l, den ,Id·n S-ptember,l'k<:lJ T£ EOOI' TEGEN DE LA.AGSTlllYI ABE T I' :a 1.1Z Il Jr,
Uil bet vul!l't·nd-. nam"llJk:- .lIulsraad, 1 pll8rd" P"l ()~ J .. 1SR3 •
:ud~1 en tvom, I ".rgel, ellZ, <lal, ",,;) uni) c. ,

-~--~ -.-._-_.--- -'---------_....c_ _J.Ull~ ~j, CIW8Hï.

'~~k~:~·~:.'.';:::'::J:::0p~'~)J"WGEORGE FINDLA Y & GO.,
In Z~ke tUSllchen THOMAS \\ lIIH\)aD, J.lscner, en I BIEDEN 'IIlANS TEGEN LAGE PRlJZEN TE KOOP ~AN :

ALLI!:N JOH.A:N1",~ SWASSO;o; en IlKJiRT SWAS-
SO.!f, Verweerrlers,

INExecutie lBO il"wiJ8d@ \'E.n!Jd Hool!' G!r~p:t8
hnt in de bnvelJgeLn~lde Z!\Ilk, ml Verko'Jpini<

wOld~n gehouden MD de wOlli"ll vIIn \'~r1Veerders,
Langemarkl8tfllat, op DODderdRi.", den nJen St'p:em
ber, l~, faD bet volgende, namelijk :-lluisra8d

Gedrukt bi; H"{m~r §" Bel/fer, No. Il, Kasteeutraat, KaapBtad.

KAAPSCHEHA NDcELBBANK
. <IN LIK WIDA.TIE.>,

EEN Derde Dividend van il~ .. 3d. in
het £ zal betaalbaar,~ ZI)n aan

Krediteuren van bovengemetden Boe-
BlJRQON ~ Buu del er aanspraak op hebben~e. op en

ni.!, 10 September aanst j
G. w. STKY1'LEIt
L. H. GOLDSCHMIDT,

Officieeie Lik n"'~''''''''"L
Kaapstad, 14 Aug. I 883tj

JAMES M. CROSBY,
Opperbaljuw.

ZEISEN; SIKKELS, Amerikaansohe H~mzeÏllen, Siijpstcenen voor Zeisen.
GRA VEN, SPITVORKEN, Schoppen, Pikken, Houweelen en Harken.
McUOUOALL'S SCHAPEN WASOH, SClfAAPSGBAREN, 't:)ORBT'S en

Fabrikaat. I , .' I

HOEFIJZEJtS VOOR PAARDEN, EZELS en OSS~N, Globe Nagels voor Paarden.
VENSTEHGLAS, Verf, Olie eu Borstelwaren. '
IJZEREN LEDEKANTEN. Hekwerk voor Graven, IJzeren Pijpen en SluisdeuND.
OMHEINING DRAAD, glad en getand, Omheining Standards, Galvanish Draad Netwerk.

Hardewaren Pakhuizen, Gra.vestraat, Kaapstad.
w. BERG, } Gez.
G. W. STEYTLER, Cllratoren.

KAI'Itoornn den OpperboJjuw,
~'- Aug., 11;)8.3.



AG H.
G

iren
[
, JOHAN.

l-Eel. Heer
Ipen, op de

.'NST.,

'legen in de
partij goed
'en grooten
deze Plaats

'LAATS,"
'iJen in het

)vcr]c!d~ne,
gnede orde

Bee:::.ten,

ers ell Spe-

Trap- en

", Keuken-

, 1 Groote
.lli?gebod en

1883.
ager.

i

~G "~

ED-
T, van

ngemelden

a.s.,

~tS:lD.

R,
'ator.

rNN.
~N.
[] nog op
Verkoo-
DER.DE

& Pal-
ie Ge-

ten

on 200

Ult.

-

/
• I ,

I
IDE 26 AUGUSTUS, ,1883.

H~t<f~:lregt!'" Ul"pnIA" doende, .aide dAt nr-
arende den .,oortganlC

kon hebben gedaan, in
welk getal AI de .~et ~an.bo<i A~!Ijl"!la,an op
eiachet lotïden liJD indien hll niet meer
"erkretog &an hem Mn~bode" wAl; maar ni~ta Will
hdm AADgebod'n en het l<'I'oot8Lejledeelte nnEij~ eiacb
WIlShëm tnegrstaan. Hij WAS dus in waarhel.~ de
winnl'ndp p~rti i en bëhoord .. <it! kll8t ..n te krt]lren.
Het hQf kiln het aan&Qek dus niet toeataan, \T e~-
w~erder mpeat de knst,!n betalen, ook v"n de,e appli-
katie.

aalljfep Iak&."
toen ia in den han doen WMlOp
door eeD' kind lI'eI\ntwoord was:, u tUJt Aij
nUt _ m tk K.-knwgt komen." .. Heel II08d,"had
Poppink toen gezegd II maar hij 'WAldan ook .IIr-
Itoken vali aUe pl8jld'ghe~en, all: bieeht, CIOmmutliOl
ena." OOk bael hij jfeaegd dat" Luth, den Bijbel
,.rtMlde 'eo later buwde, omdat hij D8rITepe
d-n hlld dAt pri8lterl niet ~ogen howen."

Hierov~r W88 Poppink 'door den ~r te I'llde
ge8taU enllatu aanpkI8&jld, dat hi i bij zijn onderwlja
"te kort ~ fluclaoUn in dm sm'fMd _ICAvldigd cum
tk fladldi6ltMige kgriJ1.P67l jn tk ROOtnIClI '1Cat~M
KM'k g~/"ildigd BIl in «rijd met art. 33, rhr ~wet."
Ue zuk wllrd 8clatervolg8ns in bauden lI'elteld, d-r
pl8atselijkjt Scbool-commilNlie, YAn deD dwri,c~o{)p.
ziener, nn Gedepllwrde Steten en 'an den MlD18ter.
Over het alJ;'emeen werd hij niet acbuldi~ bevOIl'
den, mllar toch ten .Iotte bij Koninklij~ beilJluit van
10 April 1888. nroordeeld tot acb'jr81ng .,oor 14
dagen. Zond4!r fIIrliee Yan traktement eun'Wel, gelijk
de Minis~ nu heett doen uitkomen.

Niet Poppink sat eigenlijk de echuldige lijn, mAlU
het h.ncJbOe~ .,Qtr de geechied~n!. do?r b,m .I~t-
bruikt 611 door rh IClIoQlautorltmten, rn der tijd,
gfMrlg~MtI~. '
Toch mOllat Poppink gestraft worden om IAn het be-

leedigd goaedienariA' lI'uoel der Romachen vóldoeDlng
te geven. Docb: wis kan ooder luike omstanitigheden

onse gemengde echool nog geschiedeela onder-
?

102, b, luide .,OOrtl&O .la u De
onder h"t Rin,erfllOrt ~nmul io tijd

Utee of uiterlijk drie jlu'en be_ken, en jftarlijks
da Consulenten der Gemeenlen, die bij in dat
niet beln~}. be,.tt, of b..loeken ksn, yrvegtijdig

inspectie dier sebolen up te dragen, dl. jl.bouden
.alleD lijn zicb pertoonlijk mel den staat der sebolen
bekend te maken, en hem .an hllnne bevinding
echriftelijk .,ertlajf te doen,"

Predikant lIa1I G~org,.
59. De S,..node bepal", dat in Gem~entell, die Inlka

begeeren, de Yel'kiellDg ,aa Predikanten en K.rk ...
raadsleden geschieden aal door afgevlollrdijlden, nit
de 'tll'llCllillende wijken, wllArin IOOdanige Gemeen-
ten verdeeld lullen worden, zullende dele aljfnaar-
dill'den, lJit,r .,oor elke wijk, om de !Jijf jaren gekolen
wo~den door de niet gecensureerde leden der Ge-
meente, op eeDe da ...rtoe ia de wijkeIl b.legde Yerlfa-
d!!ring onder voorziUerecbap Yan den LeerlUIr. Alleen
argevaardigden uit de wijken hebben regt van atem-
me, en lijn verki.sbaar .,oor Kerbrlllldsieden.

Wnrdt dit bt-gineel goedlfekeurd, dan worde er
eene Oommi88ie benoemd om een reldement in di-n
ain op te atellen, en ter oYerwaging aan de Synodtl
'oor te l~.

81. De lA'ndacht der SYllcde worde bepaald bi),~'
,weDlChelijkheid om Art.. 16, e, Vorm A, te WlJ.l1·
gen.

N.R.-Het wordt IUUI den Predikant 'aD River.d"le
opgedragen l'en nituw schema op te ,t.ellen.RiJf,_~_.
82. De Syoode Dsme in gunstige o.,.rw8fÏng de

wenechelijkheid om de Gemeente OALaDoll, V&ll"..
hare ligging, weder tol dID Ring ,an Swellendam te
'oegen. .. . D..__Jl_.J_

Rirtg_~
83. Versoek v..,. deo Eerw. htoer C. F. Leipoldt. om

toestemming tot het ~jt!!,en van het Oolloqwum
Doctum, ten einde als Predikant in de Ned. Gerei.
Kerk no Zilid Afrika gelpgitimeerd en beroepbaar
gesteld te worden.

84. Verzoek nn den heer El. Potgieter, wo.lna~.
t;g op de plaats Limerick., in de ~~m",nte Cab.t.-
dorp, om vergunning tot h"t g"not 111Der Kerkelijke
'oorrellten te Oudtshoorn.

86. Ver_k ""n J. H. Strijdom en 11 andere
kind ..ren en klt'inkinderen YI'" C. J. Strijdom, woon-
achtig op de pluts KTllinivier, CaD@'O, binnea de
grenlen der g"tImeente Oalit.dorp, dAl he~ han toe-
,elateD mogt worden hunne kerkelijke .,oorregten
gelijk yrol'gJ" t.e Oodtshoora te gel.ieten.

86. JJe :Synode Deme steppen tot de betere ,oor-
&iening in cl" get'atelijke behoeften flU! de IedelI
on.er Kerk in .. can te Gemeenten, .,oora! daar, w .. r
oOIe Kerk dopr eene langdorige nca&Of. ge"'"
loopt 'l'8le van hare leden te YIIrlie&eD, .•

- Ker~ MIJ lJW Toit. Pull.
b1. De Synode ontAlla de Gemeeaten op de Dia-

manhelden V" de !nI8Jl'pennio,~n bij hare deel-
neming lIan het Predika~t.en PenSIoeD FODde.

K.wktlraadl>tm Dv, Toit·, Pta.
[Meer in 0118 ,ol~"Dde nommer.]

PROVI8IONEELE ZAKEN.

In de vnlg~l1de zaken werd provisioneel uitspraak
gedaan :-

South African Loan and 1lfercantilA A,eocy t'8.
A. S, Louw, voor £25u, op een verbAnd. Het V&8&-
g~d werd I'xecutabel verklaArd.-Sytner en Al~x.
"nder VI. A. f\ el"l, np e-n p'om'>88~ voor £'J8.-:lfnx
w ..lI ..n Earp 1". G de M .. lke, dito .nor £18 7•. 7d.
-Di-e:'IJn V$. W. Turnbull, ro ,r £35, ouder de
nilluw" rtljlelen.-E. F.. l\I. K UO'"tOO, us, 11. L.
Saunde,., 'oor £~ lOs.

I
!

I;
f,

NEDBRLAND.re L"IBOLV!;...'ITE.." BOEDEL W. H. BATTEN.

Adv. LeO"lard. nnmena D. H. Harrie, deed aan-
I(,ek om D. P. Ma:ais, die weg"ns valachheid in ge'
echrittll nu un den Zeebreker is, al8 curator van den
ina.)lventen boedel van W. A. Ratten lifgeaet te
hebben, Toegt'ataan.

(Van on~ CorrelpOfltient,)

[K.Uo{!RNIEUW8: Atjtib; Verki6lingea.- KRaKE-
LUK :' Synode, Herv, KerkgeDootachap; Re-
mënatr. Broederschep. - SCHOOL: de zAllk-
Poppisk ; ARgtekéJlce.]

KUU;BSNIRUW8,--Ai]'JRH. - Vijf luitenant-gene-
rARls t'll'ee ~icd-l\dmirR_ls, vier andere hoofJ(lffiei~r61l,
twee' oud-lëden ""á den Hoogen Raad van Indië,
en vier gelflHdeD te Utr-cht, hebben zich bij adrea
tOI den Koning gewerjd, om te protesteren tegen
bet pllll! d8~ bij de Hell'~rlng sehijnt te bestaan, om
het gehied ~n Atjeb in tt! krimpen. Het .dre. doet
uitkomen hoe men vnn .1974 tot 1879 genoodsaakt
werd het g~bied in Groot Atjeh uit te breiden j met
hoe veel moeite en k*hteinspanning dit g8lChie~ ditje. jaars' wltoJ'8n er io N.d..rlalld
ia, en welk~ góede 'fltlehteD dh· ónt, ftO'P- -A-tjMi .. "1·lM'-4f~~riJltfIHk •• len me&ti6,741)eerlin!!,en, onder-
dragen h~t. Welre~ en kamponiZ8 sijn Range- Ilbotdonderwijler8, 466 Hulponder-
legd ; de bq,olking, die: sicb RaD bet Nederlar.~h en 490 Jiweekl!_
ll'ez8jl b~ft;onderworpen, is tot rllet en betrekkehJke lingen .taat hoven
welvaarl !tekomen eo vooral OIeh.le~! .ia een Mn op de lIjst echolen en 15,180 leerli!'geD ;
belangrijke: plaats gew!)rden. Tot bt:~el.lll1ng van Limhuri' oilderaan· met 1 achooi en 12 Issrhngen.
het gtibied onder NederJnndscbe vlag Illn 36 posten Van den 874 ChriaMJijke scholen gMD 180 uit ~~n
Allngelegd. Nu schijnt de Regering vaD voornemen de VereeDijÓng voor Christelijk NationaalOnderwlJ"
om, weg>i'ns:de :!,!o!!, IIlttjd beetaande onru8t onder 45 van de Ned. Herv. ,.Kerk, 42 ",n de Cbr. G"rd.
de AtchinMen, die zich niet onderworp~n hebben, Kerk en 6 .,an andere kerken. VoorlII lijn er nog
slecbts ,de· hoofdp\aa~en, Oleh-Ieh, de landillgs. 18 diakonieteboleu, 5 metlrbui88Cbolen elJ 3 voor
plaats, Kota; lladja. de . hoofd vesting, enz., te will"n haveloozen (IlfIgg. Sclaool,). Van 1861 tot I&!2
bezet h<ludtln en' bet overige gebied prijs geveD. zijn er niet minder dAn 263 Christelijke fcbolen ,e-
Hierdoor, z<lu echter, volg-ens de adressanten, onb.!- sticbt. Zekerlijk 111181 cijfert wMrmede, in den strijd
rdkenballr Mdeel g~scbitfd6n, niet slecbts aaD Atj~h, tellen de Schoolwet, rekewng ji'ehoudeo mag worden.
maar AAnoD2e mllgt en -invloed ovO!r geheel Indië. Til Aagtekerke ill Zeeland hadden een ao.ta1
Duk is dfe i~krimpiog van gebi!!d oDnoodig en ooge- burjlers bij memorie IAn den. Gemeenteraad (muDi-
regtvAArdigd. Alleen ~hoo!t de rust en ons ~eug cipaliteit) ""n~ht Reen hoofdonderwijler te be~?,,-
iu A t i~b beter gebandhQ:llfd te wordeD door meuwO! men, maar de Openbare School op ta heffen, daar bllna
tro~pen uit Nederland. Dit adres mag zek~r door al de kinde~ei1' naar 'de Diakonieec:bool zouden gaall
Z.~. in erDslÏlle overW~lling genomen wordeu. en slechts sn kele ouders .oor bUDne kinderen ,an
Jammer js bet dat men in N,derland het regte om- een OpenblIre Scbool gebruik z<Juden maken. In
trent Atjeb 'maar DiMt ~hijnt te wIlten te kunnen dien lin werd Yerv~lgeDS door den Gdmeenteraa~
komen. Volgen8 vele biirigten moet brt daRr voor besloten; docb Gedeputeerde Stat,.,n bebben glWel-
onze troepeD'eD ambtenateD IIItijd door oDveiiig zijn; jlerd dit besluit got!d te kellren. Ter wille vAn een
volgens andere, Gouv'rnemente beri!(ten, is At- paar kinderén maet de burgerij te Aagtekerke nu,
j ..b onderw<)rpen en~. Waarscbi inlijk zoo t ..g8n bMr lin, een koet bare Openbare School iD 8tend
rustig als in Ba8utoland' ot ZululBnd. Het aantal houden, tev~ne ale concurrente tegenover hAAr eigeD
Atcbinelen, tegen ons gelag onder dOlWIlpenen, wordt Oiakonieacbbol, door de groote meerderheid 100
op 8000 geec:JIat., bejleerd.

Naar men Yerneemt zal GenerIlAl Van der Heyden Groote toebereidselen worden weer Il'emflakt om
weer DBal Ia:Jie vertrek~iln. Kapitein Kaufl'lDan, die de AU}luetu. UDie-Collecte .,oor de "Scbool met
beschuldilld WIlS vnD wreedheden gepleegd te hebbeo den Bijbel" door gebeel bet land te houden eD zoo
op de dWIIDgl'rbeider8 te ALjeh, beeft zich aodermMI goed mogelijk te doen slagen.
tot de TIV~ede Kamer geWIlnd met eeD mllmorie, dllt BERIGTKIf.-Het eil8Dd Marken, in de Zuider Zee,
bi i vlln d~n op hem geworpen bla!\m iIIl wurdet: ODt· h('ltt een beloek gebad VBn den heer B.l1nt!tt, de
beven. eigenaar van de NdW York Heraltl, en reiegelelachap.

Vooral met het oog op Sneek, :io welk kiesdïe. A{~t ruime haDd werd goud en liJver geld onder de
trikt de anti·revolutionsi,ren bij de IMtste ,erkieain- ei lADders uitgedeeld. Merken, welh b"wonere nog
II'~IIeenillszillJl achteruit gejlaan liJn, wijst het Wage. luik een bijlonders kieediDIr dragen, ie wel een be-
ning8Che TVeeM/ad er op . dat d~ breuk tuuchen de loek waard, ook van KApenaars, en beel wat m('lr
" Heral,tiane,," en de "Anti.Herautianm" zoo dan BOmmilCeMuseums; w&6l'in 100 ve!!l tijd wordt
spoedig mogeJijk mo~t word~n bijlleiegd, of ,?e poli. doorgebragt. '
tleke pDsitie der geheele partij loopt gtlvur. Vooral RBCLAMK:.De Kleine Courant voor den Helder,
in Nederland," 100 ach reef dit blad reeda vroeg~r, en I. Iaat voor lijne rekening acbt werkli"den, leleu
"vRllen godsdienst en politiek I,'8.ID. Scbier IIlIe VIIn het blad' te Helder woonachtig, dol t,mtoLlIl8tel-
Anti'revolutioDairen %ijrI orthodox en alle Ortho- ling te Am8l.erdam beloeken. Er moet om geloot
doxer, !lnti.revolutionair," Vocb nu zijn die worden uit de leIers, wie Julien gaan. D&6l' sal de
orthodoxe soti-revolutioDair"n in twee p"rtijen uitjrner Ile$n schade bij lijdeo.-DK LKDEN der
lf~ilCheiden, u.1. die op kerkelijk terrein met de jury, die de FraD~he afdeeliolf vnor lDeubelJ,n op
Heraut meêg~n evenIIls op politiek terrein met dt! dIl tentoonstelling hadden te beoordebl!!Il, hebben
&anclaan/, eti zij die wet met de &andaard meê- daaraAn bij acclamatie het eere-diploma toegeko!nd
gIIAD, docb ni~t milt de Heraut. De twee Jl8ltijeo op de ..p.I.a!jtej..~ lID,ouer def!'8wone deli~.
noemt beL Jf;W. " HerauCiBnen Jf en "Anti-Herau- -AWlTIIRD411.-.N61.D York. Dt! heer Meyer, dl-
tianen." Docib er zijn oo~ velen die in de p3litidk, rekte ur ,an het Blinden-instituut te Am8terdam,
de Heraut en 'de kerkelijlrll quaestie gebeel ter liJde h ..eft, op eed talrijk belochte vergadering te New
Ist~n, en die QI )g~D er lie~ Over blodr\>even dllt man- York, nalullJ'lijk in de Engelacbe tul, e.n rede I(e'
Den als Bronshld, in de "JStemmtn," eD Lindeboom houden over "de waarde eener mUlikale opvollding
door Ma17li.r geeD candidaat voor de Twetldtl Kamer van blinden :io de instituten. Die rede moet bij-
willen kiezen, die op kerkelijk!! terrien met KUypt'r londer zijn itoegejuicbt en gewaardeerd gewqrden.
medegaat of beet mede te !laan. LRnglAlBerhl\nd wordt Holland ook weer io het

All! redeD daarvoor wordt opgegeven door Marnix, BuitenlaDd ge'Wsardeerd.-D& VOLKBBOND, die op
dat Kuyper de predikan18 8altlrieseD uit de schatkist lijn jurvergadering in het vorige jAllr, t,., Ams'er-
niet wil 108!at~n, dao tegeq uitkeerin!( der (van dill dam, de overtuigir,g bad uitgesproken, " dat men het
gemeenten eellmMI mIlt geweld genolllen) hootdsom volk den jeDever ala volksdlaDk niet kan ontnemeD,
san de gemeéntt'. En bij de anderen zit de vr",s londer dMnOor een andereD drank in de plMts te
voor de Vrije Universiteit. "ID de stichting van stellen; dat koffij en thee daan oor mindt!r 8'"ecbikt
zijn Vrije Ulliversiteit heeft hij (Kuyper) zijn lijn, en wijn te duur is, lOodat niets overbhjft dan
hoogste trq. f: uitllespeeld," zegt bet Wavening8che bier,n heeft zich .edert beijvert om he' .,olk te Am-
Weekblad. "Zijn U Dlversiteit is, in zijn!! !Iedllcbten, eterdam nn goed bier te .,oorzien, tegen één stlliver
gebouwd op dl! poinhoopeD der Herv. Kerk. Blijft (penny) bet gIllS, j liter inboudende. Ttlgen dien
deze iD leven dan stetft zijn Univer8i~eit. GMt dIj prijs is bet MJ! de bier-kiosken, op oDderscbeidene
Kerk dMrentegen ten onder, ~p3t le uiteen, dan is punten van dd, sted verkrijgbaar. De BoDd heeft DU
lijn Univereit&t gered, hee'ft le een toekomst, zij bet een uitnoodiginl!' gerigt' tot de onderacheidene bier-
dan ook minder scbitterenii dan bij bet zica voor- brouwers iD nolland om mODIter. in te &enden vaD
8telt." Nu is deze redeneering nn het W. W. wel hllnne bieren' met laag alkobol gehalte, liefst niet
lODder grond, maar zoo wordt toch geredeDeerd, en hooger dan 3 per Cent. 132 moniters ZijD ingei!o.
uit nees voor die "Universiteit vlln Kuyper" oot· men, WMnan 46 aan Prof. J. W. Gunning geson-
houdt men aich ván het stemmen op candidaten door den zijn om scheikundig onderlQcht te worden. De
&andaard at Hel'aut Mnbevolen, ja, wtlrkt hunne uilllilig 'a.n dat ondersoek Will over bet alRemeen
verkiezing tegen. Wllarlij., in geen str~Jd komt de bevredigeDd.' De BoDd aal nu nn de beate bier.,
d wll88beid vp.u ,e!!n meDechsokiDd maar aan het licbt, 800rten, uit onze voornaamste brouwerijen, met eeD'
daD in den ,erkiezingstrijd, als de Kerkelijk zakeD alkohol gebalte ,an hoogetens 3 per cellt. eo moutg'"
met de politiek !dooreen geQ)eDgd wordeD. balte no 5 tot 8 per cent algemeen verkrijgbaar

K.H:BKELIJ:I[......Ve Synode van bet Hervormd Kerk. stellen tegen li c~nts (êên penny) per glAS. Mogt
genQotlChap he.ft zicb in de afgeloopen week vooral dit iets l!ijdrlg.Jn ter bezwering van deo j.enever-
met de finllntieels zaken &azig gebouden. Jlie zijn duivel in dit land.
hAAr nog het be_te toe,ertrouwd. Aan onderacheidelle ====~::sa::.....====~
gemeenteD iijll, uit dMr~e b stemde fondsen en
bijdrageD, voor 'Kerk- of pa.toriebouw, VBn £40 tot
£340 toe;;-eata&ll, en om de scbrulste predikante-
trllctementen saIJ te vullen, ongeveer £5UO. Het mini.
mum·salaris nq eeD predikant in het Ned. Hervormd
KerkgeDootsohap bedraagt thllra lleee en ze~'entig pond,
achttien 81tl7HTlg~en n'er pence sterlinjl, per jaar, met
gebruik van pa~torie, in deD rejlel. MeD hoopt dit
minimum te brengen op £'15 per iAAr, docb bet knn
nog laog duren eer dat cijft!, bert'lkt wordt. Wel le
YerstRan; onde~ de tegenwoordige organisRtie. H ~t
lijn vooral de moderne en bRlf moderne of gemoder.
niseerde gelIIeeBten W8ar "ell de predikaoten van
lucht IIlleen "ir laten leven. Scboon ook iD aDdere

v A..." on_I ..!"''If l'S. DURD1G. gemeenten verei.scben de vaatt! trsctemeDten nood-
,\d v. lones voor appoollllnt, eiecber in het lager Hof, zakelijke verbetering, voeral WMr het le,en overal

en !Idv. Ju:a voor verweerd"r. 100 dunr wor(1t.
Ilit WASeen app~~I VIIn de uitspraak vaD den m~ Er lijn op d~ oogeblik 463 personen die uit bet

jlistrallt tOIHub.!rt8on. Eil!Ch~r hlld .,erweerder ge- Algemeene We<I;uwenfonda trekken, tot een ma.rimum
~'Mrd uW J.7 1O~., dIj WAArde vao een .truis,ogel bedrAg van £1016&. 8d. per jaar,-nog geen derde
door ,,,rweerd~rs bOlld ,",,,doo I, Dlaar de magist'rRst VIIn het mini"!"111 bedrag' aali ds Kaap.
bad ui18pr8llk !(eJann VU.lf 'erweerder met de kosten. Er litten thBn& niet 5, mJUlr 6 orthodoxeD in de

I..:it het ",eluigenis ble~k dat pen groote en een Synode, 2 VOOtUtrecht, :J vtlor Gelderland en 2 voor
kleine bond !lAO b.t dood'lIl un deo struie,ogel had- Zuid-Holland. Voor!s 10 Dlodernen eo 3" E,ange-
den d6~1 genomen, W!UlrvA" alleen de kleine IRn ver- liecben" of GroQingere. Hilinen een of twee jaren
weerder beboord .., en VOl1l8118verweerder lOU de winneD dol orthodox.lO nog :minsten twee plaatsen,
kl.ine houd Diet d.n Vallei hebbeD kunneD dooden ; wMrdoor de mo,ernen in d. minderheid komeD, ale
mur er wae erkelld dat dit hondje had geholpen. de "EvangelIecben" met de orthodox"n stemm'!n.

Nil ",n lanIle RI!lUmentaLi~ z.·id" de Hoofregter Voor luik een bqndgenootacJlllp wordt door dt!" GOl-
da' er geeo twijf.d WIlS dat b.,ide bonden tot den reformeerden" echter" beleetdelijk bedankt.',
dood van d.m .,ollel hlldden bijlledragen, wBnt een VK" RIU{QN~TRANT80HR. BROEDER8CHAP" tel,
'0~81 lOU meer bevrefM en Ilem"kkelijker te fanIl'en thana 2G predikanten. NÏltt Drinder daD 12 deler lijn
lijn W"llDeer hij door twee dRn door één hood werd in de laatete jaten uit het Herv. Kerkgenootschap
IIcbtervolll'd_ Ve WAArde van deD vogel ach"en £5 in den dienst der 'Remon8tranteD o,ergegaau. In elk
gew_t te &ijn en .,oor del" eom lOU voor appellant geval COD8equen~ :gehand~ld. ,
uitlPl'1l8k worden gedaan met kosten in dit en in SCHooL.-De Minilter 'all BinnenlaLrl.che ZAken
het I~er Hof. I heeft mededeeliog gedaan Mn de Tweede Kamer,

, omtrent de adre.n iDgezonden iD ZRke de ecborsing
DE TUES..!. URlER GE-'i'ERA.\L 18. NICnOLLS. Yan den onderwijier Poppi!!k, te Winterswijk. ID

I II deze L'\IIk bad Ilischer £U,lI () Is. OJ. geeiecbt die adre88en wo_dt beweerd, dat Poppink, slechte
fn bij scheidsregterlijk" nitgpmak sl.cbtAI £8181 148. hi8torieche feiteo; medllgedeeld hebbende, niet tegen
Gd. bekomen, waaronder b~grepen '11'88een BOm ,an art. 33 der wet op; het lager onderwijs heelt gelon-
£6271 dis verwt!\'rder hlld ~rkel1d door hem ve.r- digd. Uit het offiqieel versleg :Over de ZAAkblijkt dat
•cboldl~d te ~ijn. V~rwfijrder ~8S veroordee~d 1n Poppiok, over hettijdvak. der ~ervormin", eprekende,
d,\,jipstrn, heb~nd" bl] ,mcbllr lIltlts of ten mlOstd gezegd beeft: f' fn de Katholulu of .A/gemeene Keo'k
DI..t zOLlyeel Mngeboden nIs aan ~ischer Wil! tOt'ge- waren uedurende den loop de,. tUden vele mi8bntiken
ken.!. . ing~&Jopen, onder :!rderen, de !,tJ('derfelijke aflaathandel,

Vit wal nD e.m ftIInlo~k .Joor "dv. UplDgtoD, die hierio be8toJl~ dat lDen .,~or gill.! een aflutbrief
nam" IlS .,erwedtder, om verweerder 'l'l\n bet betaleD kon koopen, waarin iemand de .onde werd .,ergeven,
d~r ku8ten (diO zepr groot moeteD .iju) te ontslaan, Diet slecbte .,oor misdaden 4ie men reedl begaan
op grond dat bij in lijD regt WAll geweeet de aktie had, maar zells . .,bor ietl da~ men bedrij'en wilde.
t~ yerdedig.-'I1, &ooals bl~ek uit het mindere bedrag I Nu 'WIlS er in Duitechland e.n monnik, Lutber ge-
der toegekend. BOm dan dA '!I!ch, en ferder op grond i heeten, die de Kerk wilde luiveren VAndUe miebrw-
dat de aktie ,au dien aard WII8!f'W'oeat dat er geen, ken. Bij echreef, daarop un. den Paue, maar deu
.-ubod iu kva gedaan wordelI, idet4 bem in dfn:ban, DaClat LIlther &i,jtJleelfiollin-

lIflINICIPALlTEIT VAN VICTORIA. WEST V8. HOPVELDT.

Ady. Maudorp deed AllDioek om een bevelecbrift
lol inhechtenisneming vaD reepoudent 'Wegells min-
achting d ..n Hove betoond, in het niet uit ,oeren van
"en ordJlr van het Rondgunde Hot tt' Victoria WMt
dat b,,(o II'IIlaat bad aao applikaDt tl8ll8pOrt te genn
tan ."k.,r erf. Toegestaan, maar respondent een
maand uitstel gegeven om te doen wat VRa hem
v· reiecht werd. 60. Aan' Art. 133 worde toegeyot'gd: "P81BOnen,

die leden der Kerk weDschen te wordelI, lullell Yer-
rligt lijn lIan Leeran.n, die luIks verzoeken, bunne
Doopcedele te "rtoonen, t.en einde te bewijl8n dat
lij den Yereiachten ouderdom hebben bereikt."

I redikantvan ...fli'ltlalNoord.
61. Doopcedele, voor bo.engemtld doel lAnge-

naagd, lullen gratt, "ordeD yerleend.
Prulikanf !Ian Aliwal Noord.

62. De PhrASe: " &lvo Iwnore et rlipendio,~ in
Ar~. 66. word" geachrapt ; en vóór bet woord ontlIlag.
in denzelfdeD volsin voorkom6IJde, worde het woord
" Ulrv' l" ingevoegd.

Pruliktmt van Aliwal Noord.
63. Aan de Nederduitacbe Gertformeerde Ge-

meente 'lin Aliwal Noord, worde vergunninlf VRn
deelname aan bet Predikanten Pensioen Fond! ver-
leend, met voorbijlien ecbter d~r verpligtiug vali ~5
percent extra un iDltgpenningen met al de neh!er-
8talli)!'e contribotiën en renten te betelen.

Prrdikaflt van Ali'ltlal Noord.

ROSS l'S. ROSS.
Jlit WIUIeen applikatie om de sAAk tlllNlChen de

pattijeu le Kimberley in plaats v"n 5e Xaapeted te
doen dienen, op grond dat AI de getuigen te Kimberley
woolJRChtill waren.

lleL 1I0t weigerde het verzoek, leggende de Hoofd-
reg-ter dat lDeD eerder uDzoek had moeten doen, en
dllt het l1etel getuigen jf8makk&lijk verminder~ kon
worden dour verweerder, indien hij eilcber een doku-
Dleut voorle,llde de feiten bevattende die hij erkend
wild .. b..bb..n; verweerder lOU dlln alleen getuijlen
mo~ten breDlren omtrent loodanige aaken al8 eitCher
oothende. Ue kqsten d8l'lr applikatie kosten in de
I.ak te zijn.

----- -_-_-_-----
HET P.A.RLEMENT,

re !JEN BOEDEL VA~ A. DE:'i'YS.

Adv. lnnes deed Mnzoek, nlimeDS den executeur iD
Lo'enj."~D1"lden boedel, om 'drlof tot bet leenen ,an
.tJOu "p Vtrbllnd, om leker eigendom aau deo boedel
beh')!lrrlndA t-I rApnrereD.
Il" ~l •• ~ter,r!ie een ir.spektie van de g"bouwen had

,IldJ')ud~n, Tnpport ... rde dllt £:300 geno!!g IOU zi In,
waar ..p bet 1I0f applikant verlof gaf IlII\tstgemelde
.om te leenen.

PETITIE VAN )iEJ. SOLOlIO!l.

WE {GEVENDE VER GAD E RIN G.
WOENSDAG, 22 AUGUSTUS.

AVONDZlITING.
.'

64. Dat de Gemeente BBITSTOWH ill eene lagere
kllll@e,--eD de Gemeente KIlIB&RLBY iD de tlDM!<U DE M.rDDXL1II:H.
klA88e yoor bet Predikanten P~neioell Fond! worden TOM men te &Cbt uur hervatte .telde de beer
geplaatst, eo dat eerstgenoemde Gemeente van de Sprigg .,oor OlD de bierbéluting op 8d. in plaats ,au
,e1'8Clboldigde boete worde onlsl~8n. lIh. te stellen, eD wel op Il'roud dat er onder de

T"v.ns neemt de Ring deze gelOlgenbeid te bt.at hoogere belaeting geenJlrlei bier zoa worden inge-
om li)n gevoeleD uit te ~rrpl (' I rin'. volgen. lij~le voerd. Op nieuw riep hij de hanoi"leleden op om
meeDIDjl, de deelname Mu UH l' ·..u. I·...·'r de ve1'8Cl~II- bun gevoelen te oiten, en op uien w bielden lij hUil
leede Gemeenteo, die nog geene deelhebst~rs liJn, mond. De Kol. Secretaris aeide intll8lCben du
mll8r bar~ begt!erte te kelln@n geven. om ,~~s te. vroeger het duurdue vervoer de lnidJ. vau !Mt
worden, In h ..t vervolg zoo gemakkehJk 1D0gehJk be- Noorden niet minder bier liet drinken dan audere,
hoort gamAlIkt wordeD te wordé~. eD dat alleen vial; Mn de Kaapstad het Kaapeahe

~ lUng van Colubwg. bier met het buitenlandache concurrentie kon maken.
De hllt'r Inine leide niet in b lieD da~ de kwee.

lie een yoor kooplieden '11'l1li,mRar JCIIt lijn redenen
waarom hij geloufJ" dat dil shilling beter WIll dan
de 8d.

De heer Wil man bad VIIn zijn kant redenen om
8d. uit &ton baudel800gpunt beter te yinden. HJj
b"w~erde dAt er heel "at Kaapecb bier te Ooit Loo-
den en op de Velden gedronken werd.

IJe heer Fuller 1l'"loofdll in IH., en wel omdat
reeds DO het KSApecne bier het mindere Engelache
verdrong. De leh. I)U h.t }!;uropéecbe bier deo kop
inDijpen.

De Oomm. van Op. Wer ken geloofde niet dat het
Engelacbe bier verd onjlen werd, want in het beKia
'an dit JAArW88 er net z )Qveel van dAt bier gedran
k"D "I, ooit.

I)e heer U pington 1V88 voor de lsb., maar omdat
hij het K6IIJl8Cbe bier wilde bevorderen; mMr
waarom wilde de Regl!rinlf deo vreemden wijD en
brandewijn niet booger belAlIten ~
IJe Kol. Seeret.aria ¥aI de bierhla"'ittA'" ÏG ail.

BritllCbe KoloDién op. In Nieuw Ze61and werd hl.
3d. de gallon geh ..Yen.

Na nog P8nige diacu8!ie, wMrbij ,le heer Walker
betoollde dat de yerkoop bij het glu bij de verboo.
ging lijden lOU, en de he~r VinlCtln~ bier op flllt
mieder wilde laten betalen d&ll gebotteld, werd door
gemelden beer yoorgesteld om bier op fllIt op ijJ.
te Ite11en. DeAl hierover werd weder het e..n liD
aDder geprut, en de Kol. StCI'etarw hNtreed be~
ameDdement op grond der Koloniale tradhies. liet
!llDend.ment SprigI!' werd daarop Yerworptlll, en h,,~
amendemeDt VIntcent inagelijke.

De beer Pearsoo noag om .,,,klaring nn de uit-
drukkiDg tul rmlo,.eon, eo leid" dA~ aan de KlUlp die
uitdrukkinll verkeerd beirepen werd. Hierover
werd heel wat gepraat, en toen m"n bet eenigermate
een. Ileworden wu, lae de heer PeBrBOn een petitie
yan cigarenyerkoopers yoordie oYer de verbooginIC op
hun artikel, ale .trekkende om den handel te ruïoe-
ren, klaagden. '

De h"er Upington 'Wilde de 15 per Ctlnt op de in.
voerrejlteD laten overblij.en to: de yoorstellen der
HH. Robertson eD Du Preel in behandeling waren
,ewe.st. De Kol. Secretari. &D!woordde dat de

QUtZM07'P,.ul. Pen •. Fond.. Regericg te.,reden 'Will met hetge"n .ij vroejr, en
men hier niet buiten kon g.. n.

72. Bij Art. 393 te voegen :-" He& certifikaat vsn De blltlr Iuine Yerklaarde .ich tegen alle verboo.
een genet'sbeer wordt ook bier vereiacht." ging op graan ea meel, maar de Kol. Secretarie leid.

Qrueltor Pred. Pm •• FoneN. geen ultlODderingen te willen maken.
73. Bij Art. 395 te voegen: "Bijaldien ter eeni- De heer Laing Yroeg de Scbatmeester Generaal

ger tijd de contrib~tiilO en rent~D, ~egeD8 .onver- of hij drie weken grleden geloofde wat bij oDltrell'
hoopte vermeerdenng van PenSlOnllorl88tln, niet ge· het nrkeerds nn verhooging der in Yoerr~gten ge.
noeg&aam bevonden worden om un al de Pen8iona· I8gd had, en zoo ja, wat hem ledert dien Lijd
ri_n het minimum bedrag toe te kenDen, lal de van gevoelen bad doen nranderen.-Geen antwoord.
qUII.. tor .,ooreerst Mn elkeen sleebte iD evenredig- Ve heer Peareon wilde de rerten op koffij niet
b -id nitbetalen; en daarna, wanneer het voorhAn- l,,:ten verhoogen, en. weidde uit ~ver de .~erdrukking
JJ;n zijnde bedrag luiks toelateD mogt, hilt ontbre- die den Rrmen. !Dali hier te.beurt VIeL-HIJ at.~lde 'oor
"ende met de daarop verloopen renten &Ionzuiveren, . koorn, meel, !1)8t ~n koffiJ t., laten 100 ale III wareII.
om alzoo het kapitaal onRangeroerd te laten." De heer In1nl! wllde koffiJ weg llten, mur de heer

• QUlUtor. Pred. Pen.. Ponch. ManoeI aeide dat juist in koffij Natal het de Kolonie
74 In Art. 897, de woorden :'lJie doo,. ouder- laa~ig kon maken.

dom.:.... all CIfItkr~ifll te echrappeo, en in plMti De heer Walker bestreed de geheeie verhooging
daarvan te stellen: ., Die om eene df meer redeDen nn 15 per ceot al. ongLijk werIrende. Hij stelde
in Art. 306 geDoemd." , .,oor die .,erhoogiDgen alleen op de ad -valorem be-

QutZltor. Prul. P~7Il. Pcmd,. laete artikelen te laten 'allen, iD J:'laate yau op alle
' 75. In plaatl! ,&0 Art. 400 worde hilt .,olgeDde ge- bellISte en iD het .,ooratel·der Regenllg Diet apart. ge-

noemde artikelen ..teldt- ') k
De PMrl Brand Aesnrantie en Truet CompagIlle, De heer Hock 8y spra tegen het beluien van

die thnDe bet Fond. administreert, d~t luike onder "het brood nn den armen man." - VDOrte viel bij
de volgende gLled.rekeurde bepalingen :- den Scbatm_ter Generaal er our aan dat hij de
1. <Jeene Oom missie penningen lullen w,)lden ge- na&g"au den beer Laing niet beantwoord had.

Qbllrgeerd, nocb op klIpitaaI, noch op stortlngen of Na een woordewiaeeling oYer den laid vau het
uitbetalingen. amendement Walker, wat verkeerd beaTepen ot ver-

2. Rentt'n te worden berekend il 6 percent per berd geformuleerd WIl, beltreed de 1\01. Secretaril
jaar op alle sommaD, eD toegeetun van' den ~rstell dit amendement omdat het draDken enl. 9an verhoo-
en vijf tienden deg der maaDd, .,olllende de ultbeta. gin!!, vrijstelde.

Nog meer viel onr dille laak ,oor, en daarop he-li,: De renten alle IPS mMnden te worden verre. gon meo te stemmen o"er de amendeDIenteo Ptlftl'tOn
kend, ultimo Junij en Dec~mber. en Inine, eD men begon mRt de .,raag ot lrollij al

4. Beid .. partijen bet regt te hebbt.n om na ~ne dan niet onder de uitlOnderiogen Vin deD beer
vooraft{MDd!l keonisgeving nn lee mlAllden, pnmo Peareon lOU behooren. Koffij werd geechrap~ met
J be d't t kt . d te 35 tegen 16 stemmen. Tegm Irotij atem4en de HH.55. De schriftelijke nagen, bij dl! Admil8ie en oDij en Decem r, IAn I COl) ra een eIn II Molteno, GllIh, Lewis, RobiD80n, Du PretI, Frost,

ProponeDte Examina gedaau, worden jaarlijks, na stellen. Demper8, Vu Toit, J. I. de Villiers, 1U__ L_
y

,L'___ d d d k 1._" QUdltor p,.ed. Pen •.. Pcmd.. __ ....,
IIfloop van beide ~IDl\, oor en ril ver ....llg· ~ Leonard, Brad6eld, Sichel, MerrimSll, Wolf, Vao
hear gMteld. ' 76. Wilt wordt bedoeld met de uitdrukJring: "DU Zijl, Bergh, Luttig, Marais, Vau der Spa" Gold-

Predikant vlln G~ol"!le. in huil cmderwij8 ontcarrgen." Art. J6, e, vorm A? schmidt, Ve Sraidl, T. Loow, Alanud!, !rYine, Dow-
66. De Synode besluite tot de oprigting Jin een Ring van B~aufort. lin" Proctor, A. B. d. Villiers, Seanlen, M. J. Louw,

Kerkelijk Kantoor, alwaar de II1ChieYen der Kerk be- 77. \Vat wordt bedoelt! met hee woord" _WIII- ltijburgh, S8uer, Wood en Robert80n. Voor de
wBard, hare be,'!4

bc
ol 'n behartigd en bare geld· Ie1Im," Art 16, e, 'Ol m A f HH. Van Ren,burg, Brown, Walker, Wateon, Beid,

zRkeD bestierd kunn"n worden, door eenen van RiTlg van B*'Ufort. Hockley, Goold, Wilman, Sprigg, B1aine, LaiDg,
dIl Synode daartoe gekolen persoon. Peareoll, W. Ayllif, Dr. Athentooe, J. Ayliff en

PrtJdikant van George. 78. WaDneer een perIOOu gehuwd is mee de half- Fuller.
. I"·ter van een ander, konnen lij als IWlgen be- ko od P57. Om het Kerkelijk toesigt over de Gdmtl.tnte, - Het due ge otte &me ~ment eareon werd

. d d d sebouwd worden P 34 17 ....dil opvoeding en het onderwi)8 er jeug ',en ~ ver- Ring MIl Beaufort. dMfDa nrworpen met tegen Item men. ~ il'en
zorgiDg der arm!!n beter te kunnen behartl~en, ~a het stemden de HH. Molteno. Gub, RobinlOn, Ou
noodIAkelijk da~ de gem~nten ODler Kerk ID wIJk!!D. 79. De Synode bepale, dat de Gemeenten, die ge- Pree., Frost, Vemperl, Du Toit, J. 1. de Villiert,
niet minder dan ItlS (6) In getal, Yerdeeld en dllt eor sticbt lijn na de eente cl.lllecteo voor bet NormAAI- .M&ck"l, Bradfield, LeoDard, 8iebel, Wolf, &rgh,
.,oor elke wijk é~n OuderliDg en áén Diaken geko&en IICbool FondII, de v8IItgeeteide contributiëll IIiet ten Luuig, Marais, Vau der Spay, Wilmau, Manael,
worden. Art. 14, 1 worde derhalve aldDl gewij- volle behoeft·n op te brengen. Ue Smidt, T. Louw" Van Rensbnrg, Merri_a, Uold •
lied: "De Kerkeraad lal bestaan uit minsteIlS een Rin!! van Btau.forl. !IC midt, Dowlinl!', Proctor, A. B. de Villi.,.., Scan-
Predikant, hetzij gewoon Leeraar ot ConSIlIllot dsr 80. Art. 265 wO'de gl'.ec:bral't als in atrijd met Art. len, M. J. Louw, Myhurjlb, UpinR~D, Sauer, Wood
GemeeDt9, en e.eD &oovele Ouderlingen en Diake- ~. of worde met det Art. in overeen.temming ge- en Roberl8on. VOOF' d. HH. Held, HoekIey, Lewi.,
nen ele "r wijken in dIL G"meente lijn." br~ door, in plMte .,au het woord buZ",,"g, te leun Walker, Wal8on, Van Zijl, Brown, Gooicl, Irrine,

Wetsartikelen hierop betrekking hebbende worden bemoeijngfJ7l. Spngg, Blaine, Pearson, J. Ayliff, Laing, W. AJliff,
dieD overeenkomstig iewij&igd, en aaD Art. 18 PrecWwnt Mn RicJlmond. lJr. Atberstone en Faller.
toege.,oegd: ol ZakeD VBn Kerk~lijke tuch~ worden Het flmendemeot Walker werd daarna 7erwore
door den Predikant en de Ouderlingen, en dit', rUen- 'lodien namelijk de &Ionbevehllj! eener Synodale pen.
de de alimentatie der armen, door den Predikant en COlllmÏ8lie om deJe kluee te scbrappen niel door de :... -_. ..

de Diak9llen in behucleling genomea." S1DOde wordt lI&DieDomeli. W zm OJCJCBZIJDBProdikant pan G_,•.

Adv. Inn~8, namene mej, Solomon, deed III\lJzoek
om verlut tot vernietiging van een geschenk van
I"ker eigendom Aan een w~glZ'eloopen lOOD. Zij bad
drie kinderen RIIIlIl'"nomen en had in 1862 een zek~r
t!,f op Jid dri~ kinderen overlldmaakl, mMr later WilS
er pen IV~ll'llel)'·p~n en zij wilde DO zijD aandeel ~n
de IInder" twee overmakeD.

H et IJ of zeldt! dat het zulk eeD al\nlollk niet kon
to<,s'onn tn relo[ter Dwyer zeide dllt dol beete weor uit
d" mo"ijelijkheid zijD zou dat npplikRnte wacbtte tut.
d.t d .. "nd~re t we~ kinderen o,)k weg-geloopen waren
wanne.>r z'i een ni 'IlW gescnenk zou kunn90 doen.

DE WET EX ASDERL" l'S. JOCBERT L" A.."DEUE:i.

6li. Venoek om vergunDing tot deelnllme IIRn bet
Predikanten Peneioen Fonds, met kwijtechlliding der
verechuldigde boete.

IAn.

Kerkwaad van Mid(l8lbuTfI.
66. Verzoek van de Gemeente Swcken8trom o:n op-

neming onder de deelb~beters van het Predikant!!n
Peneioeo FODd., met kwijtacbelding der bo~te.

KerkM'aad fan Stocken8trom.

A ,j r. L~()nRrd deed Ranloek om eeo berzieni "Il
nn d~ tu Itie dpr kosten-rekening in deze zRak, beb-
bend .. d., T ,xatellT &ekers posten voor con8ul'atien,
rdeko"t. n enz. geschrapt. De zflak WRS olDtrent de
wetri.dl-td ",,, ""n tO!stament VBn wijlen den heer
II~ " et J", t·, Hobertson WOODBchtig WIlS, en '11'88
verho(,r,t ,n r r ..~ter Smith en een speciale .iurie.

lie HuufJr~.n"r (iat den Taxateur gelijk, mRRr
leids dat het Jl, f AI de omstandigheden in RAnmer-
kir.~ nemo n 1e nnll eillCbers prokureur £2.5 uit rl~n
boedel zou toesl""".

re llL" BOEDEL VA_" Dl.""ELL.

67. Verzoek vlln d_ Gdmeellt,., Gr ..y Kerk, om op-
neminll' onder de deelhebster8 van het Predikant"n
Pensioeo Fonds, met kwij18chelding der boete.

Ewkeraad lan Grty Kerk.
68. Aanjlelien de Gemeente Goudinie, op 27

Fearuarij 1882, drie jaren gesticbL "'118, en lij door
een minerstend preen deelDeming aan bet Predikan-
ten PeneioeD Fond8 kon verkrijll'sn, gelijk zij in tijds
vllrzocbt had, onder Art. 393, verle"oe de Synode
baar nu de geweoecbte detlln ..ming, i:e" londer boet~,
docb met bbetalil1g VRD inleSp8nnlDgen ell cooLn-
butiee, met de renten van bovengenoemdeD datum Rl

Dit \Vas e, n Il IIlln-k om de uitsprallk vfln den
~I. e><termd b-,trekkill~ tot db lIan de executeuren
t.,e t" K-Il,'ell commi88re een re!<el van bet Hof te
mllke'!. I)" .'Id-ste; bad 2;1 percent. toegekea.d; mAU
dil ex cut...ur~n eiscbt.n 5 p"rcent. -

l>~ Il".,fdre,llter z-ide dat bet Hof de uitspraak
v~n dell ~l""8t ..r "i,·t JOU ,eranderen die dacht dat
:!~ p"rc ..nt een b~h,)(Orlijke eommi811ie WilS en het Hef
luU de execut~urell dus £1,710, de helft van den
.,ech, loe.tllan.

69. In Artt. 44 en 50 overal achter het woord wedu-
!Den de woordeo: BN PaKDlKANTEN PBN810gH in te
lasscnen.

llE CUR.a'mE:\' ",I.:\' BaRY E-" NEVEN us. VA..~ Qnte5tOP' "an het Prul. Pem. Pcmd"
70. Art. 391, valle wejl, en het .,olgeDde worde

daant)Qr in dIj plaate geet,.,ld :
ISTE KLAS Inleg £200,JaarlijkseheOontributie£15 0
2DK " " 150,,, ,,12 10
3DR "100,,, ,,10 0
·4DB" " 50," " 7 10

QutUtOl' PreJ. Pem. r07lch.

lJER SPUY.

IJlt w.s een elsch om bet 811ldu van deD koopprijs
Hn J~ker8 neht vo.,relstruisen telamen met de k08ten
VRll Z" nAArOudtsh·,orn te zenden. De .,erdedidng
IVM dllt de vOllels Ilekocbt waren op conditie dat le
td Oud~8hoorn J.)ude" Iv"rJen af .."leverd ; dat slechts
z"s !(~Ipverd WRren en dat voor die zes het geld
b" 1l1li I I WIIB.

N Id,,~ de heer \, rt.id 'oor eiecber eD de beer H.
..van der ~puy, L. \V.V , verweerder, verhoord waren,
a.id"

Il" Ho()fdreg-t~r, d lt wen erkend had aan beide
kllnten dllt toen lje wIs"el voor £150 verviel ver.
weetd~r £112 l"S zUlid en zijn Aansprakelijkheid
vonr het said,) (Jlltkend~. Of8Choon Barry en NeveD
g'ld lloodi,ll mO"8t~1I g.had bebbee werd er Diete
ll~dRsn tot h_t verkrij" ..n van het saldo dan na de
in80IveDti~. 'I de oDl8tandillheden strekteD ten
btlWijl~ dal ver we~rders verklaring de ware toe-
dr.gt der zaak bluotle"de en dus Ion bet Hof Ult-
sprRak doen voor vHweerder met de koeten.

Hierop verdaagde hd Hof.

I
I

11. In Art. 302, regel lO, Da bet woord: deelname
KUNNEN in te IlUIICben' en aaD het eiode het vl,l.
gende te voegen: "WanDeer binnen den ujd van
JU weken nIldat aaD de applikanten kennie .ie lI'e"e-
yen dat het certificaat ill"gotlda'ekeurd, de Inlegpen-
nicgllQ niet lijn uitbetaald, aal heLzelye ale venallsn

, heachou"d eo een nieuw certifikaat vereiacbt wor-
den alvorens vergunning tot deein681e aal wordeD
verl'eend."

IVRIJ DAG, 24 Auuusrus.
lJE CCRATOR 18 DL" L"SOLV&'o1TE.,,(BOEGEL VAX J.

J. G. v".......DEU BIJL t's. DE ZlJID AFRlKAA..'VBClIE
ASSOCIATIE.

D" Insol'ent J. J. U. v. d. Bijl ie getrouwd met
lek-re Kl\Lblinna M<chau, wier ouden een testement
mllAkten iu 1854 wAArin b.>Jlflald werd dat de erfenis
Uil d" killd~rlln bezw8rud lOU worden met fidei-com-
miaeum, ten gunste VBn de kidlIkiDderen. Verweer-
deres bsd bet beheer der Ildden. Dit wa8 nu een
AAnzoek Yan den curatnr om een order de A880ciatie
verpligtende d .. rente 'lit t6 belllilln aau hem ten be-
ho"ve nn deD Insolventen boedel.

De Hoofdregter ried dat m"n tracbten zou tot een
"cbikking te komen en stelde de &aak due uit.

BESCHRIJ VINGSPUNTEN
TEB BICHANDILIlW VOOB DXAANSTAANDE8YNODS.

Overgenomen. uit ~ "CArUtm,Jf

( Vervolg).
53. VerMek der Synode .,.0 de Kerk; vaD den

Vrij.taat om het hIeronder yolgende besluit te
overwegen :-

.. Ve Synode doe ondeuoek nMr de mogelijk beid
van en de voorwaarden waarop bet Predikanten
PeneioeD Fonds ten ollzent vereenigd kaD worden
met dat .,.0 de Kerk in de Kaapkolooie."

5-1. Art. 157 worde IIldue veranderd:-
1. Het Exam·m wordt afgenoDlen door eene van

de Synode daartoe benoemde CommilUlie van 7 leden.
7. Het Examen lAl gelijktijdig worden afgeDamen,

op plMtseD door de Commiteie voorat bepAllId, en
wel door middel van scbrift,lijke vrllgeD, waarop
door de examinaDdi biDnen de door de CJmlDissi"
b~paalde uren ecbriftelijk lal !Doeten Ileaotwoord
'Worden, onder loeligt van eenen door de Commlwe
dMrtoe beDoemden persoon.

Prtdik4nt van George.
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De beer Spri,rg kWIDl terug op den armen ScbAt- en FlIUlkrijk kwaiD; I)., kolen,1t!lded Warl'D ontset- Got'ltiNlRI «m dRt vaD de b-oftmbten ODa8r 1 ~n 2 aaD tel uit Albert, ..ar men den Spoorw&ll van Qlleen.to.n 1 ne beer Hotlll!!p 'Prak iDljlelijlre "oor 1'8~n"
m... ter-GeDeraaJ. 8D l&eld. hem op nieuw de YNI&jt tend llroot, .n uit i~ miJn lOU ".n 200jaar ac~t ..r- yuil.n. Z,)" Ill. de 18k"n tbaDI , ..dllan werden ge. nur A!iwal, W'lt in plllAlI YIn OOIt YIn Burgers- np II'rend aat he' c.JmiU "oor Tembuland UIl d•
• an d8D beer lAin,: "Stemt, ltemt I" werd er een £20,000 'I jllllJljlrunlleD b.!kpIDllfl. ZtMli' wllidde ec:biotddll h~t onder ~"IIvl'rk~ ..rd lI1ela,·1en nillt op dA dorp'wll late~ loopen. HII beer Van Renablilll' .en &"gering cieu",e iDliobtipgell o'er do lUk loa kun-
lferoeJlfn, maar de heer Wallrer hide dat bilt Didt hij uit oYer de ~JIl"die mep maken sou alA meD regte maoie,. Hij bt.etre ..d bet "o~~er geopperd. ,uil O~doek 0"" ."ee!en. eo "ellen, die hij wilde Dotn Y8~ha1feD. Verdet wu het noodig dat men
giDg om cle .... in den doofpot te doen. De Schat- kolen in groote 'hileveelheid 'Won en o"eral op de plan .an deo Proc. a<lDIII'IIaI op nieuw, d8&el~de Ia&en lezen, maar d!e Illet ID orde werd ~"onden. duidelijk bepaalde Daar _Ike regel8n men "ergoe-
1D8IIter-Generaa) bleef lit&eD, .en de heer ~~rijrg Spoorwegeo beaigde; Verloor de Kolonie door }let groDdlln aanYoerdnde al. oillanp, beDnenl eenljfe D.KoL Seet.tari .. prak OYet hel o"erhJdeo "an Dr. dibll aan NatUJ'8l1en en blaDken lOU "erecbail'eD.
leide dat hoe awalr de Rei'enog ook wu, ill al- gebruik harf! eigeD, koieD, daQ' rnO@ltmen le ooge- nieaw., b.•• dat alt een bllambte die met het Rond. E"ertitt, H.L.A. "oor QueeDltowII, 8n onr rijD De Saeretari. "oor Naturellenaaieo WIl oiet tegen
&hane eie parJemeo&aire b.,leefdb~d behoorde iD bruikt laten; maat !le Regeriog wild" te "lIel winlt gUllde Hof mtê"iog bij lilt be' kantoorwerk lOU "erdieutten ~ lid .aa het Hui.. He beer UpiDgton "e?'daging, aehool! bij niet gflloofde dat men "eel
ach' t. DImen. ZOO neen, daD stelde hij .t'rda all lij Kolonia:e )rlll..n k

n
cht,811 dit beb<>Jrd.. niet. rnlotlll, en d"L lij Il .,1,,11 jlo edk,l(lp"r I')U uirk"mAn. ",,11I'4e in den.elfden I;n. ni.uw. lOll te hocren kriji!'''o. Wat de be.r Van

• b Oomi&jl Hij boopte dat bet HUil WoDl!n "11 aat bet d» ,,,or· 1'.,1 het pilln vllD tI~n I'roe. G ..n""_1 n.m hij in- M.en beeloot, op yooratel van deu heer Wm. Itenaburg o"er de Fingo'l g~legd had WIl Diet on-"it 'Kot............ ':i.....jai .... heer S""", .... d.... u ... ,..,W...... " uijrerheid ol" ,. _b eu bo<"", .. ~ der W"'"•• i..... b,. Op. A,Hf...... ~ ..ok ... om de U.b._ •• oor j••••• , d, R.".ri" ..... w., d""'jIt ..... dold
onbel .. td PJqt &e sijn,.n dat dIl Re,.rl.'Tillg de IAIIr den It..ek lOU laten., Miriilterie AAO de RuudjfAAI14ó 110"11 aRO een VAlt te laten leggeD. . . yol,rén8 de b~illl8l,," door den brer Hofm~r voor-
duid.lijk PDOefr bad .oorgel&eld. Ni~D1and seide ,~rder iers, to, de he~r Irdu. b..aiDbte aan.-HI!~ verlagen fan het traktemllnt nn IJlt Kol. Seeretarls stëld .. YOI)r om IJlnj(~ag tot ge."'an. Blank ..n kr~gl!n "erg -ed ir il &18 lij eehJe

De heer Wm. AyliiF dUR~ den Kol. Seeret.ri. "l'OeIf ol ds Oumm;'an Op, Werkeo Qil!te te 'egJl'"n, den Procureur Oeile~1 blld Ileeo belwaar III. O,.k 8I!D ordPrdag te IlIaken, eli I18n de R~i( ..rlHg "oor leden doo. de Koloniale kri.ilrslnagt. eli loyale N,.to.
uit om eeD "OOfbeeld &eDoemen dat de brer Spri., had. JJ" Oolllmi .. d. leids tllmrop da~ bij par De iD EUlleland w"rd+1I lIl"t all" leden nn bet Kabinet te bo.~oaden. r ..Ilen hadden bier n"nZ"l!r ,...;rt op. Dat bet Huia
all Minieter ,eweigerd had een aDtwoord te II'''V8I1, Koloniale kol~n op de Spoon'~jl.1I lOU boligelI, mita gelijk besJldigd, en de Procurtur Generaal 1011 dlln UK JCIMBJtBLRY KUN. ver,ll'oedinll un de bandelaara zou geun, dat ,,,loofde
eD leide dat het nif't de eerate mawl - d.t de .. IODd..r "erb. ko"den .ebrUlkL<w ...rden. op IOm- Dog wat minder als Minilter to! do"n hebbeo dan de De heer RobiolOn st ..lde de leden yan het Ooori é bij niet.
Bclaat.m_ter·Gen8laal 100 00bel8l!fd wu een ant- I mige gedeelten !inlêl) koo dit r8tl~1. aod"lI! leden der ~~If~ri.,ljI'•. Eindelij~. had de. rro- ',oor de rapporten o"er dot ml ju voor, uI. dlln De h8tlr Hofooeyr merkte op dat er wotl degelijk in
woo'"........ ~. ; 1>0.... ' Im~ ... d de0 ~ •. "'! Op. W"k" .... " <Mo~ ... 1dl'. ~'u .. pn"'I'. "nn~ d. o...~'_ri. ... Opoo"" Werken, d. b~ d! """".D " .......... i...M' N_",., m~.

De heer LAiDg l8ide dat de Scbltlll8flt.-r-Gene. te laD,,!, In de IAIIk, eli loebt tu" tIl hcbL~n !!at de andere Mlnl.tert Inete, bij huo &mbtl·traktement ~prigll', ManU., H,'Ckley, Dowliug, luine, Fuller, dlDlf I.!'@maakt werd ""n nr;coeding MD loyalen di.
raai w.lac. antwoorden, al. lijn ambtgenooten hem heer 8~bel gelegd Jsa1. HtlIIUlj( hsd hiJ bil geen kond eo yerdienen. HIJ ateldll "Oe'r our bet "oor- WillJlAQ en den 'oora,ell"r. 'ertoedhll erlaDlI'd baddt'1J 'oor "erlie.,o, lODder
Diet bij .ijn robpandeD trolibn 100 dikwijll hij koJIIDmIJ~eD, m~ "ebte door 11" ko.l"o"elde~ kon ateJ in Comit6 te gaan. • De Oommiaearia ,,,n Openbar» Wllrkeo seide deo dat

l

100 III. in al!deregeYlIllen. 8r nn geep,..ien w&8
wijde opltun. de-Koloole "OOrQltII'lII'D. ~~e ~ol oDlale.o Engel· De PJW. Gdn~,~.I. b~ o"er ds lUk DIet ."1 te her Wa&e'ln .1Ieeo naar de ~ijo 1I'''londeD te dat die verlie .. n hun door I{oloniale troep&D b.!ro)r.

De !leer 8prin .teld. Y8ldllflin, VIn het 00- ache .teeDkool «lij)r nn prlJl, dan m08lt men gene I",gen 03ld" biJ liJn lnillften re.ada 1'roeger bad bebben ollldat ..,r 100 ""el lawaai o,,"r ....... eo kend waren. Dat WIl waar leide de Sec. "oor N ..
mit' Yoor. "lki~180. De Kol<tJiiale bleek yoOr de Spoorwegen uit88llg'let. Hij eD ae, ~eer_ gpi'If,?!! WateD het liet ~oocIig .... aaD het Hllil een denkbeeld er tur~lJen ken. mur die "el"l!'~inlf w .. uit het door

Do .... V.. """ ...... ",d..... d. 0....... _ ....... d.... o...... -. , ....... d.. '._ "'., ... _ doldo ,..... G...... ,,, ...... d"" .... to ',"0. _D. b... W..... .... b••• ~ d. bom ,.. ... ,io, .. , b,. "*'~.""",d ...
ti. door lammige Ieclen aan de lAken glIboden, en apeld. , had, maar de beer UpinatoD BCb88l)" OlieDen dat beete man aaDbe"olen, eu lijn r.pport !..\d s".,ker ll",eD.' ,
.telde "oor om de beluting op patrolleD met li per-/ De b"r P.,..on .. "id. dat de beftmbten op dotn met bulp nn eeD ander bn08fd beambt, de Proc. aan Hn Comiti willen. nrwijaen, m~r dit ni@t J le heer Hocldey kL'UIII'de ef orer dat de Rep-
eent &enrminderea. Oueterapoorw~!l 11116etoor het Ifebfuik "'0 Koloaillie Generaal "ao seer nel werk lOU oatbneD worden gddAAI! omdat <le Ro<genn", geen ItMlDln.:r tan het riDII', ecbo lO lij d. klAlften dltr haDclelaare laor

De heer Sprigg trok tijdelijk djD ,00rat.1 in, eD kOlen "ldll8r dlide~. O,,~ral kOIl<meD 18 ee&ter, om en bet mj maklrPlijk hebben. ZOO j", dan aebeen Mijnb,..taur wil4e &teunen. Bt.n ()omit' tb. DI aao )rende, er !teeD Dader aDdersoek nllAl had Ileclean.
di booJd d"", d.. b". Vu R b... d '>0' 1 ,.. ,. d.' b", Upl,,,~ .. b .i., la ~, b~_' '10 m~U", w .u"'.... 0 ,,,_bo, ._ ''''''lg "" _
lf8yo

l
ad. V. beer DowHng .ond het bAut onDoodig om de werk .r werkelijk aan het blItoor te do"" Wll8, Er lIat he. de hoofdpunte~ dllr rapporten beter in hdt tot f'tln _luit o"er de YeI,oedi~eIti.1)e h.. , Lut&ig leide d.t dot Rejrering de hui.. III&k &er Ipraak te ~D, _r lS.d 0Ptlem~rh dil' Wil letl "eel aan dl' kantoor" doen, en de heer licht knn .tellen.' Irwam. '

........ bod.00......, ...... d.h .......... - d. Co........ Op. W"h •• '.d .. d... ..",...~! U........ ' '.d ot _ ...... DI.... ..,.... ..... d. A'I Doo b.... Spri.. ... d. ,oodu' ·ijj'b....... d. ,..._ .""" uid. do. ItIj " dot .jdd...
lOU bij .oor het Dieuwe plan der &.jleriog in lijn ~ol .• ~"eD~olen w ... ,HIJ Y8rweet bet bem. ~at hiJ werd de proe. ~~eraal door eeo """ beambte,ge. aa.k .nlet In nu de R~Il~nnll verkJAlUdt Il"en leenlDg dil KolonialIl krij!fl!lJIagt ",el JllIleden maar geen
geheel atemmeD, in p,ute YIIn tijd en geld door 11- niet spoed 19el "oor een Spoorweg naar da mijneD te holpen, dan acu hiJ toch uog w..rk bebben bUItelI I te wdleD. Het rapport un dotn be ..r Wat"'o lllek verll'oeding Ileblld had aebooD hij Det 100 loijaal
lerlei lI'el&nik te urapdlen. SLerluJtrOVID ~nl. glllOfS'd bad.· . aijo kantoor uren. A,I' de Procureur G~oeraal li~~ , hem ... ~r 1l000d,sn lOO geecbr89un ~,at ieder ~id 'Yln W88 e

l
8 etlDig FlDjlO. '

De heer Walker betootrde dat men !lelijk bad g~- De beer MaDu1'1 .ónd ook dat gellleide 001110011- pl~t d.eed, dan ~d n.lllm.nd .~ .met\ noodilf dat h~~ I bet HIl!' .be&. te,u "olie Hon btoll'"lPen. HIJ 'WIlde De SecretRris nn NaturelleDiIIlken trad op nieuw
bad deD Sc:hatm84!lter-Geoerul om zijn ineoDell- .. ril, IÏcb. aiet ij"8l'iJr tenoel!' b.!toood en wilde dil' bUltendltlD nog partlcuhe~ pralrtlJk ha~: Oflldllt hiJ n"d,!," lDlachtln~ OY8r de bedoeliDgen van d~n beer in de koeijeoteaebiotde"is, en 'beweerde dat de heer
qaentie een ophelderiDg al te YrAgen. d~ 'ftegenDjl eep belofte. d~ om de k. der Kola- dubb.1 werk had, sou meD h ..m durom liJn traktement I RoblnlQ::!. . Hoeklf'Y O"er de uk~n Iprak lODder de b!aallw-

Het ,ehee!e "oortt,.1 d.r R8II'erinjl, dynamidt DllIle koleo altbane ... nlglll~ te bebllrtlg"n .. De bekllrten , Tht heer Upington had Diet bewelen dat lJe heer RobibllOD lei de dat in het rapport een bo..bn te leaAn.
ui&jf8lOoderd werd daarna AIlI;renOIll.n met 36 tegeo Oolllm. 'lUl Op. Werken lelde dRt hAt filed. Uit de de Proe. Generaal D~.t riJkt-lijlc ambtelijk werlr lOU I er!l_e f"ut WItS', ~OOal, 8I!n f"rder onder.& ...k in ~e De h.er Frost leide dat Majoor Elliot I8lt de

I lU .temmen.' • r61e YIn den beer Ptiaraoc. bleek dat d~ pre~k YAD bebbeD al werd hem toen beambte toegetOt>gd •. Heed I ~IJn &an ~6t .!14ht bad iI'.. br~t, eo h ..t wal noodlil loijllllteit der Fingo'. in twiJfel aeh .. n te trekkeD,
17_ ........ d. b..... ",bo"h ....... ,. d.. b~....... 1o"""'lg wg_" Ho p..." ~~ ............ Io ..... d.. M".... ,. d!, poo,d"d'''I' ~~" bolp,~", ". ,"",,,. L_ ""i'. do.".." bolCom'" ",ol... '. m.. d.

111(11&8110,o..mpen, A. B. de Villiera, Gosb, L8W18, ])e b~r B~De ""rjl.aldll ~~D liJn oude.ateen- d.n bad hij r'llt op betlelfde traktement. Oreral I hingeD kon bet !UIJn~etuur niet slUiten lnolang b-t 'p.tiLi~ en dil Itukkeo dill de S~retaria 1'&n Na-
Van BeDlbarg, Bradfield. I)e SlIIidt, \-an Zyl, kolen-henoDerlDgen, ep gal lIJD .~rwondennll' te in bet Britaebe Rijlr bad de Proc. GeDenlal particu· ; NIpport niet we~,pMken W1l8. Spreker had oven. tur~lIenukl!o IIr t-g8n AAn lOU 'Ooll8n &all het
B..... ' •.... b. L"ti,. T. t.o. •• "...... V.. d.. , ... " do .... uo d, o"d.... ,......• H' .. b", Ii.~ .....,j.. .. "E ~od b'j .~"bóood~ , ..... '!,~•••' ,,, b,.. W", "'.!' "b~~' "jo eom'~ 0'" T'.b.' .. d .OM' ... w'j":.
Bpu,. Il. Toi'. W,d. e..hi_,. Oold"b"''' J_ I. .. """.... -. . ,........ ""d. """., d " .. "doi. .'Il',.... '''HO _"'_ W. dOlb'l ._ Uldh.d D. bh. BNW'_ n, 00''''' dotdo Rogoti"
d, V""....... J. L••••M.... _,. M.... '. So.... D. b... lk,d .. ld........... n ... , ""'...... ,. •.... d.t. bom.. , dio_ "'od.,. H ~..... •..... om .11... , .. ""b ~ .. 'u.; _, b-. np- .. ,.. ' "' .. d. b" .. , w, b".jo" dj' .......
Proet.r Robertion Leol .• rd, Seanlen, Wood, Fuller deD, en I<ide dat aUti dil Yro~Kere IIn tegenwoor· dereeheld tUlllCbeo ep~ker ,eD, d.n heer Uplngtoo plrt I., er en ~oq AIO de miJD 98el kWMd doen. J)., be.;r Upington leide dat lIIen nillt beet de
'" Do P..... • di.. COm ri.. ' 'ob op. W~ " '0'" W"". Wd'" go ~,,-don.. 'b b••• n........ ."' b Up"""'_'~ d 000d.. uo. .. n di"" _, d., ...Tev· de heeren Atberaton.e, WatlOn, Hoek!"y, belllo~ aebeoe~ te s~lIe!l. nn den Proc. Generaal goed .OIld, eo dUI wat goed-, dl~g "lUl d~o b8l!r Wateoo, eO dil. !J0~m. un Op. weranl"n iD bun petitie wel dllgelijlr een nad8f
W. Ayliff, Frmt, Brown, Blai'H!, Goold, I'owhn.!!', D" beer LaIRI!' lelde etee<h de kol'Dlft8k.~eer, "O?~ kooper ,mAAtr!'A'elen moeet. ".oorste~len. WaRr bad, WerkIIn herlnnllr~e &8U hetgeeo biJ hUllover reedl ond~ri08k Doodig rnulrteD, flij betoojlde dat de
Upi",... W.o.... Ldog. Roid.P_~" J. 'y»ll' ,... , .. b,bb..... ril boo"..... "'!.,~ .,. "" _, 00" ,,,,,, dot- M...... ,to, .~, boddoo : .. !.,d ...... .E.. b.. d.'.. 'd........ .! """'. 'oij,b" "... dot Ro,.,;o. 'M' " b•• dolo... Ii...,•.. Sp..... . '... "",. ZlI' ..d.. o. .", b.' H' dot "m. .(Do Co~..... "" ... , , .. iii. h'l" b'J' "',m '00' d, Ro.. ",~ " .. _" ,... '" ~..... M' .. d.id.. ... " g.'''''''d ....
Ho<""".it dUMpU, b.. H "'''p- --, .. "JO "., d ppo -. op. W"'''' d, bM' .P"p). W.. b.d,~ d•• D. b". Rob,_ b" mol d. '"d o,,~ .. mj WQ ,.' d.' " b'" _, """,~d ...

pc;rteerd, ea dur het t'8ed. Iaat wu b.tsloot men ten deele net nu "ool'J"legd warOlP. Hij WAl er departement '£1,500 1 ('!tt ...poorweg lngen!eur, I m~keD. ' .. rebellel!l "erdaan was. In Naturelleulanden kon
!feeD werk ftn btollUljr meer te dOeln, maar over de .oor 0111 o'er het onderwerp ~n Oomitl! te lateD aDt"oordde dil heer Spngg). Dat WAl eeu 81g"0, DI! hl8r Woii ,lelde dat hiJ geloofde dat bet 00- lIIe" n~~t op de&eltde IlIanier oorlog "oeren ala in
W.. "P .. W'i"I<i,... , di, .. " d.. V"b." M""''' dM"'o" .. ~ .... , •• ., b••• _~, d~ .... ~, ... ",,'0' d...... ',d" , .,. , .i" ook.. d..... , k.. d""' .... d.. uni .~" b., E.m... >I" mON' 'H ••" ; bo. m,"
... III"...... , i, Co.",," ", , .. ...... '" B"b., b,",... "1''''' m,od. lo ...."" W~ I. ol'. d, ~, 1II'I..b.. " .. d~'." " •• " .. , b.b"',. Ilo' .... b... d" "'m .. d '_ ~
... 1 .'.Io "" '00', .. io '" ,bIi. '_ru ... '" bM, B',,",' .. pI;"'nI.~, to " dotOlj ~, w.nI" ... ~W.b""d""'."" "'.-Id. ",. ' ... , d.~~.,ob~g·.. , d., b... W... " '!Dd.. d'M ''''.. u. "j ""i' '~joo' "_M'" bo,
.,.... ""d. ~d .. op lII d"'. " 0'" .... , b.d o. 'b•• d.", .. , , '''''''P'' d~ dol d. " ..... " .'od~ ~ m.. d.. , "h !""."....... Wg,.. d. _, bod........ 00' 'M ..", wild.. , "doo ,..J u. "''''''''''p .Io
V~ 'g ._ gl" wodo,'0 Co.""",,~ woo. d. Com 0, W.... , _. blij.,....... , 0 w,ld.m , ". m...... P' "Id •• bAd. . d. b_ 8",. boo,h'jd g,Hjk

"" " .. d.III,old.,.~ , 0' ..... '" bod.. ~ i, "j. b W"'"'" b'j .. d... b,,' w., W"'" E 11"" " -~ - , b., h~· , " •• u...... "" ... """... N, ''''' ... "".......... do. b... Wm.Ay'ia'dlljliDg .oor til steUeD. I)e V8~aging "oIgde., v?Ordeel de Kolooiale kool bood. Hij hAAld~ op klor partlcubere praktiJk moeaten houdeD, al wareD ID werd het ColIIiré "erdaagd
MeD ,injr daarna 111kere ~a:alten o'er IlInd",- nie ow het een eD ander ten behou'e der Koloniale eeD der bladeD (de Zuid 4frikoan) aijn woorden, 100 ~ ~?D henatte d!QIrD~ b~t ~mité Gdoel1llll o'er ~e CRNTR"LE S~aJlWIIGWBT.

keD, in Comité Generaal behandeJd, n., en aij wer-/.",enkolen I18n., opge".t; mllAl!Ben lOU I~,te h~g moeteo beloldllfen , petitl8 der hllndel~ra In Tewbuillnd. IJd ~l!Cretan. Men ging dMrna np nieow iD Oomité-Geoeraal
doo ~.d" d"' ..... doo.bo. Hoio-, .. ,.... Do b", Froot... '''0 .01 ""ni"" .... b.. •• -, b..... , pn"'I' w'Id.I ..... Zoll. _. '00' N..... II'"u"', .m.. WMm.m" d.. b"d~ 0... d. W., 'p d" C.. ,,~,., S..... w.. Eo.

J[l)(BrlU.&YICBII GEltlBUTIWI!.T. I debAt, en eteid" alt amelidemeot voo, dat de Rege- '£1,000 Iron Oleo niet ,emIIkkelijk een )Jnllp regte- laara lOU yergoediD,g genn ale IInder ..n le D~el krejlen. der I'etlte IIlIIendelDenteD etrekte 0111te !JIlken dat
De Wet op bet Gotmeentebee&uur te Killlberl~y rinll Koloniale ateeDkolep lOU mOot~n berig.n 100 g8leerde bekomeD. EeD bMmbte die met bilt RoDd- Gaf men vergoedlbg UD ellen dan lOU dit een balf de M"ataebappij .Iechte éo!ll jaar tijd had 0111lIIet

WI., _, &eDi,e amendllllleDten fAD deD We&frnenden dikwijls del80 niet du1ll'lJier k, .. tteu d~n neemdIl. 1f~","d6 Hof 1118t111'Ï~,glOU dllltrmef lijD kan~rwerk millioen koeteD. : .. , b.t werk te wftcbt~ll, op grond dat d" lpoorw8lf
.Raad t~rujllCekomen, en de beer Wolf .telde Yoor AlIIendt'ment allngelloareD, eo ooit geamendllerd n~.,t yerleereD. HIJ wIldIl H:"'o nrmeerder!"g nD Ue beer Froat I<lpe ~ hl) de "ergolIding had lIao. stellig betalen lOU, pn de Regering bott regt niet
h telillood te bebandelell, daar aij llecbte "erbete "ool'ltlol.' oltgnen, slechte be.oegdbeld 0111over de DltglYt!n botvolen omdát ms!! die lIan rebo.ll ..n bad llejl'eYt!n. uiL de b"nd kon lI'ev~1I 0111 belli lell te maken
ril11ft"D nn drukfouten w.ren. IJit werd aan- NIF.UWI! WBTTKN. dill Illen, iD b.!trekkiojl met ",j.n w~rk deed and"ra l?~ 8l'cre~ri. ,001';N ,turelleouke.n. hd b..loo~d ht!t .1, de Maat~bllpp'j het nie' dIled. Ook lie tijd
genomen, en &Il~s '""II" lODder diaellllie er door. De Kol. StCl'8taria "lrsoebt eeo Wet til mogen te beac:blkken. lu pt'fll!~ente~IJd I\lud~n de Pruc. II)ne Ofer d~ ..aak 'te leggen, en biJ wacbtte hierop. binnsD ",,,Iken dil Ip"0r",eg kIo'ar llloePt lijD wilde

Ooi f'en aooendement op e..n be.luit nn bet indillo~n tot WijlÏfl'ilig ,an de Algemeene Wet op 080erllal en d6 bo.alllbte dien de beer Upuigtoo hem De S·cretllf1s vdor NRlur"Jlt!nlllken uotkeni" dat de R~gering IAt~n b.korlen tot drie jll8r iete waar
Huia door deD Wetjlef8DdeD Raad o,er eeD land ... 1r de Leeniogen, en !lllf 81t i'edeD di. r wijaijlillg op dat ter lijdIl Wilde steIleD "eelle 1'881 te dOtlo hebben, 'm~n rehEilldn nr~ediog had Ilegeun. Majoor de bll~t Ou Prerl did lIIet dil WIlt bel~t WAl io
gelllilait, eD wel op ,oorateJ "&II den ColllmiMaris men maatregelen "oor bet bJatuor van het alllo... want die bllAlllbte lOU illllIIera ook parlelIIentliir Elliot, dit! Dur de ~ onderwek had lI'ed!l&n, leidIl toeetelll~e.' ,
,an OpeDbare W ..rieD, wilde !BeD bebandelen, maar til8f11n der leening"n IllQest Delllen. E.!ratll leling W~ttenlllaker lijn. Wilde men het plaD 'liD den h~r dat alle." 10Yllle~ 'verioeding hadden bekolDen, en TOf'In, bet artikel OVdr de o,ernallle der lijD door
de beer Wood 'I"ide dat hij uitstel ,"rlllngde, dur "olgde; tweede op WoenajBjl. . Uplogton aannemeD dan lOU meD meer moeteD U!'- d" Ilebeele ~W~!h~ stoDd :nut de 1l&?sl'rRken der de Rell'l!ring voorkwalII, wilde dl! OoGlllliMari. 'In
men petitiee tegen de III&k giog inleDden. De IAIk Eeo aodere Wet lOU bepalingeD o.er de Pohti~ g898n ot den Proe. G,!Del'M..l UD I8n deel. ya" Ijn bandelAllr. D1.~tIn 'IlrbA~d. In leer Weinig gevllUen Openbare Werken deo prijs, 100 DOodig, bij eeheide-
••d .......... d. "'ot Wood ""'ooId•• ~.... ~ .. II... " ....... ".. boo .", d. Ku,.tod"b'! """"'m,,' """''''' " ... dot"' ... ""d. 'P'~ ." .. Ro,,", ........ " ... "'~". .. .. "U,•• ""'~' I"" ",....... m, gl,. ot_bD, l8ide d. CommiMAlia. lIet ImeDdement 1I"llleeDtll ,oor Politie lOU moehm betalen. Ala ker DIet. De heer Hoekle_y:.l8lde dat bij eeD "onge gelegen- d,.or.

werd IlAllfl'8Do_n. "oreD. , De beer Upinjrton leide dat de Proc. Generallilicb h"itl de heer Ir'lIl1l allerlei beeehuldigiogeo tegllD Men IHialoot verder dat h..t lII.terieel van den Spoor-
Dil )(U.!fW&T. BD KW!'ZAAJC. ~~l'jlÏIte all bij in. lijn "aoretel illts I&jl wat perIOOn. ~en' b~r Frolt als ~OmlMndaDt der burlfer. had ge- wejl" over de ooetAande 'pnor"'eglinie "oor lid. ,."

De heer RobiDlOn etel£ "oor de rapporten oyer liJIr tegeD helll g~rll!t wu. Werd .pleker Galt wdd~r rilrt, en d. SecrlluflII foor NaturelleDlllkeo had to~n ton per iDijl venoerd l'lU ",orden eD de ColD fAft
.i .. op ...... ." """"''''Ou._' , .. , d. d•• 'jo 'U Kimbotl.,... H' Oom"'" _W, ju,. P_-, 0.,_, .... '" b'j _. '00. do .. ~... ""ootd d. wu,b.id ~.'M" b., •• .,'. d~ n....'''' Op.w..... ,.Id. '00'"mb.. '~""di. op £00 000

M'I'w,. Mu ,;"•• U..P ~.d .. ' Io ,",,, "" d•• '" """~"i,. _ b.. ri, d dj~ V!"'". ril "I .~'''''IoI •• ,', E,.~ " d ~ "II oo,k",,,. Di, .'d"", .~d ~,.,. Ih. A.b.n "=u'" b., 0.•':',,,
--.. d" " bij do ,'~W. ·'P'gl,. doo.'" b_ W._ "lj"" ..... " d•• bi...... la.d WM..." ~ .. " """", ol u" •• '"doo , .. "'ftII.. o.da, .' M' nbol'.. ~"'ood". W," " ",,,,,,, 0'" ~, """00' .. olM' .~ do
b.' "".m." .'.......,'-b •.' .. ". ,,,".1 " ""M .... oi.. WU" ,. M.,... oog biorop ''''_' ' dood~.uto ""_'_ ",d .. lo... , •• " .... ,. '" .u'"!> b~" d,.S.... ~,. .~, N.. C, , Op.IV....... ' .... db•• M' opb.IoI",.,
lo.. ud ... doo•• to, .... 20. '00' d. lo". '" b'j .. ",. toI m.. '00'. n.. Com..' w. .. .. ,d, d" "" w~"IoI' "'00'" do>b.. w""" "M" .. uh. 'boo..... ' b"'IR' "'I d.' d" ,to, """." to .. b'j .',doI'j""" M' ,.,
Ro__ • P_U d.. lo.. , Rh"" MO ........ m~ .. , ........ it d." Oom.... op, W"'''' d. d.. p,,,,_ O n.' doo. d. """''''.g d.. •bol.... , ... , _ . d;' b'j ""Io"d m,~, ho'" ... " do .. "j,.
M' .. " d•• A d. bH' Wo" '00'''''', b"N' Sleb". O,''''b'''d'. Rb"_. Wood.. d _ ~ ,!,,_, d•• Olj ,.d~ Do S,~!.'n •• "", N"'MH"ub, .",d. "" d. '>0bM,Bo"y "'Id , """", .. bold'" .. d.
d. ~ _ ~ hiji Z,j, oo,"'''~. '" . .. d_ boo! u, ood~.I11", ". • ,",ml".. ,.: T•• b~"d "'''unl .. " b M.J. L"w b.d 'M'" , do> m.. d.
w.. do. m K'm"'.'., 0,," d•• ~ ,~ , • b.. , M.J. Lo•• w~d. "'''b"", ,m'~" d. ..Do P",,: 0..""" "Id. dot '" _. G".~' .~o ' .. d, , ",b.I!" "" .. od. Il. ""'~ "otwu"'" p,hli,' mh' .... d~ """~oti. "
k, op d, W.. ''''". ""k.. , ml' ,....1. _ d. Ro, ,d. Ho ",loo,. d" N II•• " r'.""',d "" .. 'd _ b., ,.". ri.p. S.b,," ." b., p~, d.. M'....
H.. -j."""", ..,d, d. COm.... ri. '" 0,.,. Do b W,,, "id. d~ b., .. .,.." b",,', .~ H.. '_kl Up'o wotd " "'Wotp" ',.""'~d "la'" ... "",,,, '" b•.,_II.,.. H'I ,,. ~h", .~d ., , .. ,••• " d. '= ""'.d•

.... W ,. bod -. d•• 'j. to ".w"" 0"" w ol" 'wom .,,, d. _n, •• d" .. o ... 3OJ 17 ... m.... _ b.,d ,d ... bol.. " doo .. "'W'I'" d" ". ~"'" ,', h., H.,. " •• '" .. o"d wotd..• 6ó•

.. .. - ~"" 'p ri."",~ .. ri~o. 1>. B ~ ,. P""'" h, Mi;o-l,.. o'... bod T.,.. do, d, H.H.V,,,, .. , 11101"". s..~ "H N ~II.. d" ·doo. d. b "d .. Kom. m." op,I.,w i, o,..i .. "0'.
'''''' d. d. ,_, Wo". bodol ,,, ood... '''' LoW',n. p-. Loo.wo!.I1 ,. V". _,ol .. , F~, 00 i"" olw b..d. u' II" N"" w ' ,.. w,j" " ~ ,.
,., do W.. '00' .... _ - 0",,_' '" b... Dowliog'w'/~d. " ... Co., .. :-'... Ro.oboto. W,Il•... , Ot,.•. " J"b,tt. ""'. ,H' .."'!II"r"". '"c'" ol" W" .. Ion". m d.. " to. ""'.id ••
' ~ --. w 00", .. _ D. Tot' lIo<.b.1.. ,",. B '. V.. dot.Sp_,. 0~1d. D. bH, W•. A, _ ot op d~.d, b"d,'."" IiJ"" •••• ", .. , ., ""'ol ~.< Id .
gun. De beer lnine ondenkDllde hem hierbij, Ve Kol. Secr.t&r18 ~toqgde d.t het r.pport nO BChmld" De t:illlldt, Rradlleld, J.1. de Vliliera, Ir"IDe, b~palllde ~eraooen, ~. leklIre Flng08, 8IIoweieil al. I bil I" pll\ata vnn vrijdolll 'In i "oerl'ftgten voor
_. d. Oom ..... , 0,.. W"••• b b W " .. Id.. ". w.. _ b•• "'" d.. RoM~... "_" S,,~. F.' ..... Ro'tL ,,601'" di. "!<"d1 •• '''''.d b."... W"". m.',., .. ,••• , b'jd"., ", R" .. ' w...... d.
b dot "-od d d , '''' , 00 d. ""j, ~uid.tijlt.. ,_, d. H.D ,. 0",.",. W ,. Lo', ••. w.. d d. '01. s..~ d" .oo.' 8"" "'b ••• ;j 'ot' ' Do '00_11.. d,
u ri , .. rijou Ilo "'" Woll W~, .~. lo ~pij•• ,., d. b_ Rob'_ -'........ w. A,1i6, P_'. Bw... T. W''''. V.. Z,j'. I.. N".~II.. _ .. , '''''"ot" d" ""og,~ b~,' , 'rn' b.. ",h, .. ',to, op ........ d..
bij b"""". - d. b_ e.,"__ .....d. ""Id" w... lo d" bM.W.... , dob " .. bod... ~...... W0001.U~o"oo. F""'. Uobo.... ,. ,,"w': w'''"d ••~, ", w""'. du d. N..... II.. ". Ko'.&e" " •
d., •• - .. ,.... .u ........ H'.m...... "'''. U" op.. nl" ood"l"". lo, •• J. A,hff .. 0,. A.b..... ,. 'M' .""ood....... ~ '. _ n••O'mh' ."" 0100."'''''.b..... ..""d. b..
... od - jo - _ .. d. "id. , '00' "" A'b.n bo, nppott, L o~'....... I Do b Hol.,,!: b,,1d b•• '00' 00.0''''1' o. nppo" ~,,, '''"di ••d ~.d .
K'• ....., dil d_ d " .... k' " ... Id b.i d."', '00'; .. d. b... Om "1 .,.,,, ' _tiN~ ', Co.,,, M' do ,."d.Ioo.. ,~ T_boI"d m,oodi", .. v"","", ... , 'nU.LXNDn<Fnt.
Oom, - .. , :. b_ Ro,"_ p_, "'d " .. "".:. .. MO0..",,, """""'lg. 0, .. _' "",. H. C_•.• u Op. W ,·id. ·.... ,. woo. d... _, m.... ~' .• >1, "",d,..... n., H~. "., d,,,,, op "'''W lo eo.,,, 0" •.
dat de Wet 100 'poedig mogdli Irlaar mout ko. l)e Kol. Sécretan.·s .prak tegen Yerdllf!'iOjl. Oy.r,een dat men daarmede onder anderen ook de bdlwllreD I get'en. HlLllrent"geo laad de Re;(tonog wat IIIeer rRIII, eo wel o"er de W~t op Veeren~eD V~lIendi~fte.men, en dat het de moeite waard WAlom althaoa Ir 1 1\-' h U d li tb kk K bt t li en 0 te t h t v

di ar&ik I d ~ 'jd wee lOa men er DIet meer !an WeteD. u'f eer 1)1nll- met e ou a era aan de Dyena, die hUD land I"C lII?e e gev \Il pun n Wil Il ",ev"n vaD Op art.l,over het }Mtent '110 den ,,,erenlrooper werd
b~ .. .:.:.~ :.: Id:,w,;:, "=.":d. o~i~ to, _ '-. _ , "d. ...Io bodd " d.. wog~ ,.". ""'dg•• I ...,. N."r.U" "'Nf. Z.hn W M" "j.oo" " d.. PM"Mot 0." :...'"
.oonaameliJk 0111 hel Mijnbeltllur be."""dheid te ... k IlIten milkeD, eo geen ;Comité VlD ledeD in de keurd. Comlt!! op Mundllg. , naar ,bad, "'rk",ard Ilt. eenige door h"lII ",IIn03m./ DomeD, yetwijlende naar den "orm nn bet patent

-.... DialDftntlAlreD betrolrken. 1 DaANU"TIIHTIIN. , I de FiDgO ~ aan dil ret:ielhe deelgenolllen en later 1'60 dat Ran de Wet WII8 tflegevoegd,"H'w''''''''''' M... '!:,"'. nt d I", loo ...... od _d bij d" bo" Oold· H•• "".it ..o b.. _,,, '00< d. Midd.,,, 0'" d. R... no Id 0.... ' ... bodd... 00. ,b I 0. '" doo bH' V,.",,, ",woo"",
. .. I...... op..... - ........... ~ "".id,. di. jm' boJo".b.""d" _ Idwild. d.O" ......... , ,. '00' bo, Uolobob"d.1d , bud"'" d" 'Um n, K",,"~ •• d d,,,'''. d. ~,~. 0, ' d,,~, b•• '00'" ,-. - ,. o....._ .u 0",." W,.... Do "'! d.1.. _, d. w,nt". D. K~ rid. d., bijM•• oo~ : _. ~Id. ~~d. ," to "NU ""'.. ril '00' b.. d,'"",,, .. ,,, " ~" " "1"'"
...,...... ,..... iI .. Ioto. bijj.. , .... , ." Rog"'" "_,d - K,~bo.~, bodo.... , ... - .. ,,',,' opb bod_ bOt ...... "',~ .. w... b'l ho~d. ,,"W'lh' n, , ..d... '0' dolw" d" k."p.. d.. I,,, opl.,d. o... bo-
YID '::t belang eD het Hmloe slecbt belet WAl, te lien hoe het met de mijD stood. Di"DI fIlpporC Diet mOJl cloen. Er werd ecmtllr een manier "non./ hebben. W ..arolD bad lIIen daar geen ondllu\)ek .i)'zen dllt hij de Vderen lIi~t k,~bt om I~ -eAr'~Dh g .edde, eD men liet ook art 24 tot ",ter '. re ê "d ti H t bill k d d d b'd hd' '" u " " ...

hUJYI!n. Omtrent an. 31 maMte de Colllmil8,ri .... Diet g.lIstlg; maar 0" d ...... k 1180 eeD VUlIIitl! deD OBl er III~ Irl.ar &eko~.a, ell_II>U~D lap- naar ge aan I e, ,e, Ilt. e lor ~I e ~n ot. verk"open. IJ. b""r LRlnll', di!! dot Wet had inge-
YIn btolRnghebbenden te V,"'l)len, d.' 'ou nergell8 p'rwpatenten biDoeb ol Dabil Ittadagelll'eéatlin £40, ~laara genoemde Fln~. stelhg ,,~rgoedlDg erlallgJ diend, "cblte dit OIlIJOOdll{.::0D~:'~t ,!:r~:'~~~J':~!:.'::::.': _. ijj'~.-H'j bod d. 'l''' di"p "d_ £30 "" ...... D .. •• .. bij. w.15 oOij.".:","'d.~ W.. ". b.' d. ~!"" ~ ,•• ''': O. b." M.o.. ' ,., .. Whrom ." doo .

•• • .. c.m.w ".",,,, w~' , d.. aj ""d~ " d. b~ Fw'" ,,'" 5 ,oo...... Alom,•• ij' dho I WoI"g' w, ••, ",d "I'''' d. b.. , F~. " .. ,. .. " '00 I,.. " ,.,." Do ,~"'_ •. "':''''i'' .. H.. ~""":Id~...~b~ ijjlt bo""" " d. _. 4ao - ~j .......... ,toI ~ _ ~ d.. ""'do. 1.1,.d!: "'" '_'old. ~'OP d" "j' da, bot.. ,,,,,, ",d. d. lo.. , Lu"." bij bod .. Ik .. ,:;::,.::'w "b~.~ ..o;,..~w~.l:''':·,"'f.:: wood... K~.. , ....... 0 ~. d..... " .._i, ,,_ u, .. b~" ft, ,. 0..... odb'l " Co.,., 0... ·....... ""d ". "10 .OO~ bOPOI'" •• H... "",~,,, 0.'" bij'" ..... , ... ,
.n Joo. Aylift eD de Kol. Seeretaria "0 deelnamen, worden. .;. ' £3u voor de and ..re p"&entéo te vel!l. gelegd..,. \ I, " . belwlI&r in den weg wilde legl!'en. 0" beeren
eD er werd eeD lDleDdement YID formelen aard in Voor de koeten, lel~~ de, heer RobiDIQtJ, lOU ~eD' De Kol. Stcretarla erkeode ~It er tt'g~~ 15 lIIiJ1en })e Secrelár18 YID:, NatuleVIIDlake~ lelde' dat III Mllouel en Dury waren un oo~deel d"t dil b >eren
... b· t. IOrgen, en gaarne lOU hij andere le4en op het 001lU~ letl " leggen WII8, !JIIar lelde dat hij bo.doelde wat d ..le eD d~ehJle .. keD betrof tn een blRauw. gurna een patent wilddn Qem 'n al •• eD het nitSt tt!
,,- plaatsen. • bolels hooger te beiAlten dlot MO de groote lilliéo YAD boek ,an he' .onge jMr ".,meld WAl. Het ytle boog .telde.
.... u,. .. ...... h ....d. d. bM. lo..... ~ Do h_""", 'd. do. b" .,... ".... ",ho, ". w,. wu mod.""1d 'bohbonI. ... ""'"..." '" bM,D. To', ... IJ. '" ,,,."" .mM..... ' '0........::J" ~., '00'." d~ bo, Wj.,'" b , doldl.... h.nI w H'I ,," Do.h Lo.... wild.b••• "",bi' dH'''. " .. ,Id. w". du, b.. "" doo, Ou.".,. wu bo''''....... di " '00'. mu, bi" ..,.. wotd" hoo' w" M'

WM• • 00 .. H.... m ~", ~,"'d. 10.'1""00'. "d .. ~'" .... ~.'4.".. b?, ""' ..... oI"b.. "JO , " ' .... b.. ,'. bij•. dot ""'''m'., op _
DONDERDAG,23 AUGUSTUS. De VOOl'Jltter lelde da$ het Hui. d~ leden kon De heer Wood wilde .£20 'oor berbdrgen alln den stllka. ~"r~ gft~ mj ~IJD tWlJI,,1 te kenn!!D ol er pWtl dikwijls aan AIl~rlt!i person!!n, bij". de kio-

.kiesen. '< weg. geen ,verJ!1~cll In .de Oilmen b"d pl,aata g ..hlld. d.,ren, b boorden, en m08lltén die dan allen pl\tentenDr. AtheratoDe trok het 'oorstel tot Yetdagiog in. JJe Kol. Secretaris t'efl'enigde licb met het "oor. 1)e FlDgO 8 ID kWI'lt1e "ar~D door Mliglatllllt Levy brbben P De Proe, G
,
mel1l&l gelooide Diet IWlO de""""0 ••• ~ Voo.... , Robi....o Q' ....... - ..... ,." , Low,. _ d. bN, M""" ..h,..• m,j'" M' d.... d"b, dot "".nog .''''!"'''' 'p ,m,d ....... , ...... ,II... M'd. b."" ... di. d.. m..

Doo b", Poll.. bodN ... ti'" .......... ,.~ _.... 17_ ,"md .. dOHD. Wood;U"'., ,... I d., b., .'~ d.... b•...,. _ b..... m,u.. .. doo.. moo 'od d.", 0." ....."d" bij .. M"
pe'" alhier tegen bet artiirel iD delJfI\okwe" dat bet RobiDlOn, Lewis, VaD R4nsborg, ManU'"I, Bergh, WAAr begiDt men dil mijlen "an te rekenen P noeg d" .. Reg.nDg h8d bier oo~efl"ek, IIRAr Illten doeII. np had .

..... _ ...... ' - N......... 'p d, V.Id.. '~'""'. L,,".. A~, WoIt. 0..... Ooold.V.. du Sp'l. d. b.. , Wm.A,liff. V" d. ON"'. d.. '_"'''. [J'I "" b'd "'p.. ld. ..,,',~,," ,.,",,, ". N.... , ".". di~.u" "id. d. Coom..., op .,.
Do "'" Oo"""mi" di.. do botm.,..tt ... bo< Blob".Ooold""""d,W., .. !(DowU... M.W., Oub. WHb.. "'woo"'. '0, , •••• ,.. ,. d,k.il" "m •.•.•" ~ "'" .. ""'''''''i .. g..... ("_'10...... bo.. Wet'" d" m" h-o, .... ~ •• ~,d.. b•.

Co.. " 0,"' d. """d. lo col .i,'.;'. H.. """. .....,,,nI. B..... V"",'' ... ".", Suo,,,, T.... """. b....... d, b", A,H~."Id;, N' .~,... h" om d, h.. op ..... lo " .. , ".d". "..'db.d "" d~... W.. " di"" W"'. _ " •• j ..
...... , do>di..... d..... ' w........ "'" boo. d. HH. "p'~'. J. AyUf. M.J. L,.... PU'~'. d.~b"d _ •• ,. Uu wu b'l ." ... m'I''', _ I'....d., h"d.' 'to d.., •• , " .. ,.,"",,_ " h., b'.. ,
d_ - .""'"..... ""' .. d. W•• '" 1878... H-". B<i.... 'I. J- ~. V'III.... Uplo..... n. '" b,,, F,II~ ... Id.'",.~I • m'"... ,. ..... Do h... F.,...... .,~ ... ,,,,, " w,~, d.,~. do' do .. '"~,, '"I ,,; i',' '.d" ... injdi" .".dat bet Comité remeld. liedeo ucM wilde lateo 8l11idt, lIu Toit, Te WIlter, Van Zijl, Meeby, 8lr.ine, dement, eD hiero'81 bad nog eeDige diecul8ie pluta, dur Flngu'l dlH ,erjl'Oeding erlalljld bRd AIln de lilde den.

bebandeleD. Comit4 Generaal op Vrijdag. lOU PrM', Dempers, W.t40n, Dr. Atheratone, T. wallra.an de H.H. Frost, Sprig!!, en Te Water d .... l. de,r, rebe1l8D gevochten 611 ~e" wuod bekolll"n hlld. Art. I WRe nog niet afg~hllnd"ld toeh het Zei 11tHoe b"r O_rpo!nhad er een onr de petilie der Gri- Louw, &rty, Reitl eo Robeit.aon. , nalIIen. Laate&ienoelllde wifde IIlIe herberjlen buiteo HIJ bad de man lelf gei!pruktln, en Ke~nelly hRd ilJ w~rd.
quaJandic:be Tho~oa, teD eff"kte dat lij er geledeo YEJlTU)[ DER MAILBOOT. 8tadegemeeDtt!0 b~t lag.rt! patent lateo betaleD. lJe lijD R8DwelÏjlbeid IIRllgeW.zen Uilt de loidj"s goed... , -,. -=-;;..:;;~-
bod'" doo. d.......... d. ""do,,, ".' b.old.. D. h~. P...... "'Id ...... "' •• Io ...... , to'" b... ""'.", ..... 'M.' m'j'..... ,,, H' ,,~...... 0 ol.... " bo,iI b"'d". U'j k..... b .. ! _ 00'''''' " doo~~o F~.~10 ""',ot. hij "j.
op '''vulling Y.D een hun geclane beIdt" omtrent te lelfgen our de ,eranderlog ".D deo dal!' wurop beeld vaD een plek di .. dan nallr eiecb Ion b"baDd"ld I voorstellen dat m"n dit' hlluddRllfi geen vergolldiog I terugkoDllt Villi ~rn reil door bet \Vesten "'0 Amerika,
-....... A'•• ot... d..... """'.bo, ... "" b',,· .. ".... m.i.... U. wonl... Doo. ",~.. W.nI" dM'" ...... 00.... .ild, ...... ..... • ... ,. do, ~ N", .. ".. ". ' d. ",ol"" "'Mo,d op." 'oui .. ~ p'''' loo.d.

Ve b.., Rhodes seide dat de 4rgtU bem ietl blld boot lOU dan P. EH_belh op Zondag nond llloe"'n en ook het jlt'alIIeDdet'fde yoorstel o.er de £40. Op I dOl l""ds geDoemde' Hij It"lde ,oor dat lIIen IIftn 'botal1lst~D ",0J:eloloDoa pblltypbyllulII" Ifllnoemd.
" ....... ' 'otW'~b'j .1" ... w.... WM. Do b_ ... " ...... dol wu.~ d. "d" ol .. '.... d. £80 di"d. d. b~. Wood.. , .m.. d..... " o. d. b"d"'.n "'ot, "'go.. ,., (w PO'"', ..... Z..... " '''' .. " d. """" ... K."!' ~ """w,.
VlnteeDt had een aaDmelking op bet officieel veralag De nol. S ..cre&4lrJ8 legdethet genaagde ,oor, Le- le tot .£20 te yeriligen, mAllr dit mielukte en het buo 'ferlaeleo) toutaaD "n dll8rtoll het verkocbtto / kelt I~cb, 18jlt de beer H. De Par,nlle In liJn H~"ue
dot .,.... .... d.. ',b, ..d "...... d.. w~w, b.. bJ". dot .00.... ' dot """'". .'" .. do.... IJ"", gl,. •.. lo.. ' .... ~,. dHs..._ "" h., J.........Ofoiol •...... doo'" •

8T1&NlI:OLIlN, men lieh tt! 1'. Eliubt-th Diet al &ezeer gelijlr bleef, men uiteen. lJe heler Vlln Rensburg w'" t"!I'ea "erjrOtIdin.: nan nn Ilell krllla3cbllll"" kogel, Ran het uiteinde "aa
De h8tlr Sichel had 8811 'oorstel, inboudende dat en d.t bet pilln om W08nad., nn bier &e g&an de d~ b.ndeIMrs, want eeo handelIlAr iu Kafferillod wist "eli 'tler kOlt ..n 8te"Il~1 ; de voor'lijll'anller liet inde ....

.... bot 'b_ bl•• do. - • ~ ...... "N.k,'" B... mboo.......... pp'j". dl. ,b,.. m'o........ OISTEREN. w,,. ......... m•• "j, .. "'1'1" ..... ",.; mM' : dud "'''. d" d.. ko",. di. '_b.,."",. " ......
op Spoorwtljftu kou beligen, lIIen hienoe terstoDd voorwaarden .. n de Regdinll' hadden, leer 1011 W"arom lOU meD loyal. FiD~oe vergot'ding peb.-n- uI" afl?,etlngeD beefL 1.50 meter IIIlddi!llijn ! Als de
~.L o'elifAlO. Hij bwn<=lde WIIJ hij re.,q bo."oord~elen. Niemand leed i~te bij de "Air hui- PETITIIIN IINZ. k~n? De lieden leLkn lieb in het land ned!!f IIIst I plant nlP Is, nrdrongt Id en dlln ie ,Ieebt.a een
''''_er in Cleuak "edaan had, 8Illeide dUI Jl dat bij ten p, Elil.belb,@DinlOmja.igllopaigten ...on .. It.lleht'erW"lkerbadeenpetitie tan het opperhoofd jro..dlieurillg nu d,," Ma~ietNlat. mwten bet do I, IlIcbt windj~ n ",dill: om d"n kogel "an de.-....,. P El' L·tb JJ l...l.. KOllmA, die gelel8n werd. JJe man .iDdt bet nr· 1 b ~ 1 k
Die' wÏlt wel.lre rapporteD tllU lIuDlte der oloDi.le . III"". e atoom_ten 10uden ,laetilge. I 'em U'8 Illstig, eD brail';ten bIlt II() tot "IlD oor:Ojl " IIDt 011 LI' 111ft~n en door de prairieën te dfl"n r"I.
&01... aan te balen; 100 .~l!J w.reo er. l'e ,"",,·to n08md" stad op Maandag ....orgen ""date", N.ta1 ve eDd dAt !lien hem en de IIJ,.t'n minder IftOd heeft mMr welk r"I1L, badden: Ii)' dali IIm YllrtroedinO' t~' e'. Bij 81orm"ebtijC weder gd.,ft dit aaoleidinll tot

"._- b" d d' I tot'gpkend dan G~CI'lo. De b~er Wolf eell uit Kim· , n. d ''',., d f' h.... ... M' "'"' .... ol 'R .il' ...... ol... .. ~. 'I • .. ", ~.. - w'~ " ... bi.~p ... ,.. O. ~",'og "Kup.o'o'i, ...... '~'I • ._, ",q.~....._,...llij b.p.. " ft
hi., in de Kolooie waren de Irolen het eeni"e Iicht- 1II000IIt gelet wordeD. Tht IIIk a'erigen8 r"eda berl~y to'gen h~t "erbod VAq drAlfht'rkoop Ran .iglig liju, want jUlet ddor de Fingo's vergoedin" te IIprinKt dlln o'~r hd kr"u .... lb"ut heen-de loeht

... "I be"l Ir NaturelleII. Dil heer Full"r ~en YID de LlndenaebH k.J~ " I d d II .. -pant. Kolouwe IrOI..D op de Spoorwegeo le beligen YlIJ we • 00 eD., Z A Ex I . M" 8"'~D lDIIa &e lij dil b.n ......lft&ls .r .. ,elig. Komman. wnr onr ta ".llll plI\ljectielen doorkliefd. HeD
WI, ,<>ed.oop, en _n behoorde 18 ook 'O!.lr huise- KAJt;TOOJlVAN IlIlN PR~C, OElibAAI.. ell. .' d PM.~lIe IAtfCbRPPI), over ... kffe dMt Froat blld bij eell "'loyale.," Fingo eeo meoillL~ liet nlln..en m~ni.:te vlln ko)!els elkaoder wcbtenol_
.", w.. d Ihj Do bm Vp"" ol", ",.to, uj, ",,,,,,,,,, pul:," .. : • '1 " .• d w"d ';'j'''' ,~d H' d.,u, , d,,,.,, h~ ".m 'oijI, 1 ,. d. '"Ot ,,,.. ,,d., b".; d. h".
wild. FeD prOI_e, lD&al hij IIllletlll redIID waar- omtrPDt: lo IIIID.trllilljl 'lib ~.n nit beai!abte.an en ~ et rei! ~aD r,~etJ:818 t':;t'noYer e v~. el aall lunder roo,eri]', lJ" heer lnin" b ..d III!rr:, i h-id Tan ~t'h 8poortr~in langs d6 btoliingen der ber-
ollt d• .Reg.riDg de Koloniale .kol.llmijnen uiet kon b ..t kAlltwr Tan deo PH'e. ~llu.f11 um delle te bel- boor w':k'n. eeN ~ een s vr~ger. ot lawaai gemaakt orer de ;Cbsoddijk" IIIBDier wAarnp' g ..n afrolleDd!'. He cyclolomll'e hebben d.n ook
hl!a1Ulltig.D. Na 8l".,1 .a~ aanhallDgen lIÏt de ra.p- po!n .1, Nlld.man der lJ"ct~lIIent"D enz, eo all I "eJ ft er.e ..n unI btur ~o-'R:r'b uit T~mbu-I d .. burgen gl'hlodel,j LI\'ddeD; hll\Hr !tij bad audpre I meerm.len IIftnlt'idiJ;g jregneD tot 8IlD "ermakelij.ie
....... ",v " , wO>ot.u ,. W , ; 20, U" .."' - 'M' ,...Itt. ki' o~~." .. ~~: ;.~... .U", H' •• , d; Ooo,dd~ h ,~,~, do, di, ." •• " •• 1,""".. ",; m , "' .. bn, o~ d. "'"
Kol. Spoorwc .... kQllleJI lOU all men EDtJellche Irolen .. 0 heL Op. Miniet ..rit ,oor de ~aaDd\ HU'eD; en IllegteDt \~r de lt, ID. el1Jl"lI.D~ die ~ehD '\Vrd. heia WAl. Hij Bteld, "erdlgïrg .an hrt Comité eillo bij de "aderillg ""0 dele londl'rllnge bolTeD
be.e eo er dan .. D ",oorlog tllllCA811 &,eland' 30, 1'ePllUlderiDg YIp bet trelktem."t liD elen!'roe, A e IITI e IJD weHr l~r 1~.!~~Deee ...b. H fIDeer m. ,ool. _ "_ did vall dOlbeJli"Ken .kwamen afrolJea al. WIlren: h~

1 eIDonr 0 111_._ 'lIeer 0 eyr een < II...rme rot.blvll~D. _/
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