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WELLINGT
PUBLIEKE VERKOOrlING

. VAN i

EIN "1.JN'"u'~TS,
• I

Kelder· eJl ~~p,
uz.. 'tNZ. i

NO. 4.331

Naar Port Natal,-lIosselbaai, Algoabaai
en Oost Londen aandoen de alleen om ~.....
1la.ilsen Passagiers aan wal te zetten. 50 EXTRA VETTE ..,....'~'"

10 JONGE ORSBN
12 SLAGTKOEIJEN De Welbekend~en zeer Vruohtbare Plaats genaamd li BEIJERSKLOOF." gelegen
6 GOEDGEDBJ:SSEODB te KL'APM;UTS met daaropstae.nd Nieuw Gebouwd WOONHUIS ouder IJzeren Uak.

EZELS ,Kelder, Stal en Bnitenvertrekken; beplant met circa 100,000 Wijngaard Stokke~, thans
6 RIJ- en TRBU A.e\Jl.DElf in Volle Dragt, sijnde ,de opb~ngat; van den laatsten Oogst ]25 Leggers WIJn. De
1 MERRIE en VEULEN. 1:' Plaats)s slechts een kwartier rijdens van Klapmuts Statie. is Volop van ~ATER voor-

. zien, en beeft Grond voor het aallpli~QteD van nog een even Grooten WJln~rd als er

OP W 0 EN 8D1\tG, than'b~ S~;oorwaar eene aoboone gelegenheid Toor iemand die sich eene goede Wijn.
5 SEPTEMBER AANST.. plaats wenscht te K~.

ZOI KAANSCHE ZULLEN de OnliergeteekllDden publ~k ver. LO 88~E' GO E D JC R JC N ."
KONINKLIJKE MAILDIENST· koopea te KLAPMUTS STATIE.iboven- '.

Jeooomde OuelI, Koeijen, Paardea el! Eeele VAATWERK :-Bt)8~de uit Stukvaten, Kuipen. 40 Leggers. 15 Pij~en. Ralfa·
De " CeutleMail Paek.euJJ M4aUeAappij. 10 goede coaditie. Zij zrulen llleker ,lUeat mell' ~nkel'8, 2 Wijnpo~peu. 1 Trap. en Oaderbalie, 8 Druiven Balies,' Emmers,

1 E ~toombooten dezer Linie vflrtrekken zijn, enworden met corg opgebragt doo" Vloo.tle.8, enz. .'
; Tan Kaapetad naar Londen om den GABRlEL SWA~TS. aOERDER!J.GEREEDSCUAP :..,..8Wagens. 1 Schotsche ~~r. 1 Ope~ Kar. 1 0p'en

anderen l,ingsdJ.g, via Madeira' en Ply. Purl, 28 Aug. 1883. Kar ()p Veren 1 Drie-voor Ploeg," En}tele-voor Ploegen. ~ Wijngaard dltq. 2 WIJn.
mouth, te Unt Helena en Ascencion aan- , De Villiers, Faure ~ c«, Áf8lag~,. gaard: Soho1fel~, 1 V.oermachiBe, I, Ko~fijt Ketel. I Lot Kuipvellen, 1 BUliha.l. Graven,
leggcnde op I ('paalde tn88cbent!jdeu. R. - ---- MaDd~n, Pikk!"P4 ~holfelsJ Ladders,. Kruungens, enz. ' .
~t'pt. 4.-~~~:~CASTLE, Kapt. 50 EX'I'RA \'ETTtj Slj!GT-eli LEVENDE HAVE:-6 Ezels,6 Merries met Veulens. 2 Karpaarden (Sphimmels.)
" 18.-HA WARDEJJ CASTLE, Kapt. TREK OSSEN, ; 2 R~F en Tre~P.'8rd«m. I Span Ged'"".aeerde 088en. 40 Aanteelbeesten. 300 Schepen en

M. P. WEB8TIR. l. Bokkel)", 20 Var.keut, (Gfoot en Kl~ln). . . .. ':
25-GRANTULL¥ CASTLE, kapt. ZULLEN Publiek worden Verkocb~ult.e AANDEELEN :-3 Aandeeien in de Paarlaohe Spiritna MaatschappIJ. i

C, H. ¥OUNIl. lf.ARKTKHliL, WORCESTERi, .' , • d;

Oct. lO'Jo~~~li:,R~ASTLE,J Kapt. E. OP i Ruim. Bonus zal gegeven wor .. en.
" 24.-0RUMMOND CASTLE, Kapt. Zatordag Q 6;.1Ap4A.~r ';

J 0 J RNR ,~~ 'Mi " ••' .' Wed. A. J. UN DER BIJL. : .' • IYF~i!s, . . . T ta
A.NDERSON &. JlUlk18ON. 'S MORGENS TEN 10 URE., Execntrice eBtame~ Ire.

Agenten. Opgebragt door 1 Paarl, 23' Anp~u8 1883. ~

·-------.o;;O=U=;' -;-:;:;O;:-:;;O~D~I-=G-="D~: - J. ~ANNEMEljFR. DW.,':' VtL"L"'I'J~~J l4,:11B.E & CO., AFSLA.G.! RS.
F. L. LINDENBJlBG 4" 00., .&F8L.&~1Ul8. ~. _

DE HEER -1· 'Inïól.ente :BoedêlvaD JOHN WARD, Klapmuts.
G~ MONTGOMERY WALKfR"

Pl'tJkure~J', lfotaris eJl TnmUuortb3;~ger
STE L L E N BOS C Hl

U N I 0 N L lJ N.

KONINKLIJKE MAILDIENST
Oe Stoombootmaatschappij .c UNION"

(B.pun).

!le Stoomboejen deser lbalaohappij Yer-
trekkeu van Kaapeiad uaar

ENGELAND,
Yia ',lAIJ~lRA,om deo andeNu DINGS.

lJ.H.i, te C;~, HELt;.NA en ASOENSION
&auICl!gcll.1eop bepaalde tn88Cbtwujden.

Om Je VE!<;RTIEN DAGI!:Neeu EXTRA
nOOT tlUllloheade l&ilborcMD ia, _JJ ....
gim .ervoerf· mil, WlfGf!t"UfD~ nAM.
BURG en ANTWERP]!;N tern Lagere
Prijsen
MAILBOOTEN. EXTRA BOOTU.

l.inqsdaqe.
~PAHTAN, 11 Sept.

rV~lIsda',p,
PRETORIA,3 Oct.
MEXICAN, 17 Oct.
TARTAR, 31 Oct.

DURBAN,--Sep&.
MOO R,--Sept.
ERMAN,--Oct.

Naar de .[usthavens en Nat.al.
Vertrek ken zij na aankomst y UI iedere

Stoomboot ,VBnEngeland.
Hetoarkáartjea wordtln uitgereikt tegen Vel'.

minderde Prijsen.
V oor Vracht of P88I!&gedoe men aancoek

bij .e I. U Ilion" Maatschappij.
THOS. E. FULLER,

Direkteur.Generaal voor Zuid.Afrika.
.Naar .hngeland via MadeiT&.

•

<1:> l·)EKon. Mlllllstoomboot
SPARTAN, A. Mc·

LUR WAlT, R.N.R.,
~ Geaagvoerder. zal al.
boven vertrekken op lJingsdag, 11 ~eptember,
ten 5 ure n.m, PaSBagiers aan boord te gaan
aaa de Oostkaai, Alfred Dok, niet later dan
3 uur n.m.
Voor V racbt of Passage vervoe~ men zich

bij de Stoombootmaatscbappij .. Uoion."

Nw 1losaelbaai, Algoabaai. Kowie en
Oost Londen.

DE Kon. Mailstoomboot,
... PRETORIA,WK. B.uN·
"-- BRIDGI, Ge:ulgvoerder, op of

omtrent 12 dezee vaD En~laud verwacht, zal
al. boven vertrekken aa ontlastiDg harer Kaap-
stadsche lading.
Voor Vnioht of Pa88&gevervoege men zich bij

de Sioombootwaa~bappij lo UDion."

~~ lJE Kon. Mailstoom~t
~ ........, '"\..0. ASIATIC, H. J. N..Ji~J'~-;". - HARRI50N,Gezagvoerder, zal

~.-:~-~ nis boven vertrekken na aan.
komst nn de K. M. S. PRETORIA,op of omtrent
13 Sepë. van Engeland verwacht.
Voor Vracht of P8888ge vervoege men zich bij

de Stoomboctmeatscbappij ol Union."
---

V OOR het uit'l{even van een Weke-
lijkach Holl&ndach .NinW,lblad,

onderatellnd door den AFRIKANER tJDNO
en BOEI\ENVERF,;ENIGING te WIlr
LOWIIORB:

Een IJRUKPERS, met toebehooren en
compleet, Dieuw 0{ reeds rbruikt.

Verder verlal1gt men te engageren iemand,
die bekwaam toD rnegen ie, om de Bedactie
van bovengenoemd Blad op sich te Demen,
alsmede een bek"lUDen LETTERZETTER.

Men yeM08Ie zich per brief mei opgaYe
vaD den prijs der drukpers, alsmede bet
bedrag van de vereisebte salariueD, en ge-
tnigschrif\eu omtrent bekwaamheid, ens.,
enz. aan

A. W. DILL,
Sec, Afrikaner Bond.

Willowmore,
28 Allgusta '~3.

30 Extra Vette Zware BlagtoaseD.
30 Goed gedresseerde Rij- en

Trekpaarden en Biels, jong,
groot en sterk.

Op Dingsdag, 11 'dezer,
ZAL DB ONDXROETD:XENDB

PUBLIEK DOEN VERXOOPEN

KLAPMUTS STATlE,
Bovengemelde Ossen. Pllarden en Ezels
in uitmantende conditie. Zij. worden
met zorg opgebragt en zelleo zeker
present zijn.

CORNELIS N. SW ART.
Paarl, 1 Sept. 188a.

De Villiers, Faure i Co-,AfalaP'ers.• •

De Westelijke Provi~cie Administratfe & Trustmaatschappij, Beperkt.

D~ODdergeteekende, iD lij~ be~kkiDg
, ala Exeeu~r T.tamenwr ~Ia 1. QUEEN'S lIOTEL, DOKWEG. .' '. '
...0 :wijlen Mejufyr. 1UBU MApDALDA 2. J. GABLIO!K, Hoek mr de STRAND. en de BREliSTRilT.
LA'11<Wf,eo wijlen den heer JACOBU,PJ:TBU8 "S. POLITIE-BUREAUi .RKSTRUT,e~ STADHU;IS,GROEN.
FA.A.4Dl, z'!} op' TEPLEIN. ,.JJ , : .

, ~ ,. {'" -I. J. H. OOMIlIN, Algemeen Hlludelaar, Sr, St. JANBTRAAT.WQ~.m8dag, 5 Septemtiélr~a.s., Jl 5'. R. M!a HQ', KERKPLEIN, (LEINSCHMID'l"S WINKEL,
'~ Hoek VaP de BUITENK.Á.N'l} eo de IKAZERNESTKAAT.

'S MORGENS TEN 10 URB~ " 6. POLITIE· BUREAU. SIR LOWl\YSTRAAT. ,
Publiek laten verkoopen, op de plaa~ zelve, JJ 7. (MUNICIPALITEIT VAN GROENEPUNT) SEA PO I.N T

de zeer Vruchtbare Wijnplaats ge ..aamd HAL L"ZEEPUNT.· , . ]. De alom- en welbekende plaats WELTEVREDEN alias LE¥OENSROEK; di'

PAT ATAS KLO. cl", F. .L"iJ- ste. n, V 0,,.Q., ..r a I d eD,..is'tri o ten: zeer k~stbaar Eigendom is gelegen in het Veldkoruetschap 'I'rsdocw, en is groot 1.364G I t W k V II De I· ~ Morgen. is overal welbekend als een uitmuntende Zaaiplaats.
. e egen e d8'e~ma ers a ei:. i ze ve 1. INGANG' ZAAL, PUBLIEKE GEBOUWEN, ADD!lRLEYST~AAT. 2. KRAAL BOSCR LAND j grenzende aan de bovengemelde. is 786 Morgen groot.
1& beplant met errea 60.000 WIJnstokken, . 2 WOOLVEN'S PAGODA PARADE.. . Op het bove nste gedeelte van Weltevreden is het oude Woonhuis wet Stalleo.alle Jong en veel belovend. en Vrucht-· ,. -..---- ..' - ..-_.- ,-.._- " h
boomen van .elke soort, is vo.op van :YOO,:.. pend DA -ndacht VIII ft S....mil. ,re'ft·, . en wordt gevestigd., op Artl'k·· els 20 en Wagenhuis en .Relder. met Buitengebouwen, thans bewoond door den Insolnnt,-op et
W h f d ~ he '" - au "... onderste gedeelte. nu bewoond door JOSHUAP. C. VAN ZIn, Jr., zijn een Dubbele Ver-ater voorsien, en ee t een aan ~ ID ~, ,. ,. , vali et 14 van 1874· . dieping Woon.huie onder Ijzeren Dak Stallen voor Acht Paarden en een Gra&DBOhnDr.uitg~trekte t llawiquas Gebergte,' ~etwelk , ., . . ,
b k dia' dV"d . Iodien de voorgestelde Spoorweg geopend wordt naar ROODEWAL, Montagu. ~e en staat a lutmunten voor ~wel e. Boyengemelde Lijsten wien ~geplakt blijven tOt en met VRIJDAG. 7 sap- als zeer waarschijnlijk is. zal de Eigenaar meester zijn van de positie, met betrekking

Losse GOederen:! TEMBER AANSTAANVE. ! tot den handel die daar moet ontstaan. daar het juist op den Hoofdweg van Montagu,
Sttlkvaten, Kuipen, Leggees, (Pijpen, Gedeteerd te Kaapstad, HEDEN den 28sten AUGUSTUS 1883. Swellendam. I arrydali3, naar Ladismith en Oudtshoorn is.. J

H~f.amen. Trap. eo OnderbaJies1 Brsnde- 'SHEPSTONE GIDDY, DE LANDERIJEN zijn voortreffelijk goed om minstens Honderden Mndden
wIJn Ketel. Emmers, Trechters. Kran~n, enz. &gistratie Beambte. Graan te produceren.

BOERDERIJGEREEDSCHAP. ' DE WATERVOORRAAD is alles wat men veelangen kan, en. indien. behoorlijk

w~::o~;o~:n ~~~:~~:nt~i;:dï~:r:~ ZEE R Z EL DZAMEK ANS ~~!;:!e~j~~' e:e~~~lLBo~~;t~~~ ~e~O:~enz~a:ijh~::k:n:~tt:~rJa~I~~~e~
Leiders compleet. ' '. t,' ", '.,' ~ '_ "1:.. do cr Koornschuur" van deze afdeeling .

H U IS R A AD: i, . Er is gelegenheid om ruimte te maken door het uitroeijen der Doorn-boomen
t voor over de 100 Muduen Zaad te zaaijen.

Tafels. Stoelen, Kssten, Glas· en jAarde. De Dubbele Verdieping is hecht. geschikt voor een Winkel juist •.front makendewerk, Keukengereedsshap, enz., enz~ naar den Hoofdweg.

VOO R T S: , Verder zullen verkocht worden, Paarden, Ossen, Koeijen, Bokken. Wagen,
10 Aan teel beesten 1 PUBLIEK~· VERKOOPING", Kar. Ploegen. enz .• enz .• en een groot assortiment HUISRAAU.--en wat
2 Gedresseerde Karpaardent P verder ten verkoop zal worden aangeboden.

~ ~;!:~a~Po:V:~en I . ,VAN EEN DER BESTE,. BONUS ZAL GEGEVEN 'VORDEN.
l ~:~ke~:rtuigen : Wijaplaa.tsen,Los~eGoedereD.,LeveDde Have, - VERGEET DEN DAG NIET

En wat verder ~.~~rd;~AK1~boden. AA~I?EELEN, ENZ., l EW'DONDERDAG,6 SEPT. Eerstk..a
Execnteur test. EELINf" VAN DE PAARL

Wellington. 23 Aug. 1883. j TE ',KLAPMUTS, IN D~ AFD U '. Vefkooping van de Plaats te: heginnen ten 11 ure 'e Morgens.
.T. :FRED. PENTZ & os, H. H. VAN BREDA.} Gez.

DE Ondergeteekend. e in' hare be...tl'ekking sis EX'3oQtrio,e in den Boedel'. an Wijlen J. J .b,:BUIJSKES, Cnratoren.
',' deo Heer .A.Da~ JAC01HJIiIUN DERBm, zal Publiek doea Verkoopeo. aan de Swellendam. 15 AuglllJ~na, 1883.

Woning vaD den Overledene, ; JR' C "All' FARLANE A""lage'"• . . .LILac . t 18 ....

OP DONDERDAG, 6 SEPT. AANST., Koloniale WeeskaIDer .\ TrustlDaatschappiJ.

VERKOOP BIJ 'l~ENDER

In den Insolventen 'Boedel ve JOSHUA P~TRU8 CHRISTIAAN
VAN ZIJL, Sr.

I\E Ondergetoekenden. io hunne betrekking als Gezamenlijke Cnratoren in bovenge-
J melde~ Boedel, zullen Publiek doen Verkoopen, op de Plaats zelve

OP DONDERDAG, 6 SEPT. AANST.,
'8 MORGENB TEN 10 URE.

VAN DE KOSTBARE

ZAAI- EN VEEPLAATSEN,
Vondeling en Zwarte Heuvel.

III' DB. BOml)1::r.VAK \Vu-:r.m. Dm. WBJ.-IID. R•••
THO_AS BAaav. '

TENDERS zullen door de Ondergeteekenden worden ingewacht tot op DONDERDAG
den 20sten SEPTEMBER AANSl'., voor het Koopen 'ran de volgende Plaatsen,

namelijk :-
1. VONDELING,'Groot omtrent 2,705 Morgen. omheind met IJzerdraad en Aloë

Heiningen. met Kleins Kampen binnen in voor 20 paar Strnisyogels en zaailanden
buitendien. Er zijn :Drie nooitfalende Patten op de Plaats, geriefelijk gele6'en voor
Vee en Huiselijk gebruik. De Wpide bestaat in goed Zoet Gl"R8.en la uitmunteod voor
alle soorten Levende Have.

De Gebouwen behelzen een uitmuntend WOONHUIS. ruime Stal, Wagenhuis.'
Smidswinkel eu Cot~ges. alle in goede orde, gelegen in het Midden der Plaats,
nabij het Water. en omringd door de Kampen. enz .• voor StruisV'ogela en udere
Levende Have.

2. ZWARTE HEUVEL of HALFPAD BOSCH. Groot omtrent 1,300 Morgen.
Deze Plaats is geaoemd als een der Beste Zaaip!aatsen in het Distrikt. _~ij is ook zeer
geschikt voor Schapen. Er zijn een Zoetwater Pat en een uitmuntende COTTAGE op de
Plaats. .

Bovengemelde Plaateen grenzen aan elkander. en maken te zamen een Prachtig en
Allerkosthaarst Eigendom nit voor alle Boerderij doeleinden. en zijn bekend ala de Beele
Plek voor Paarden in liet Distrikt.

.. : De Plaatse.n zijn binnen drie mijle~ van Port Beanfor.t en omringd door de Piaateenv,E R K' OOP; ING; Rben08terfontelD. W~tfield en SIan grlVl er.
• . '. ' . . l Verdere bijzonderheden zijn te veruemen bij den Heer A. REID. SWELLBJiDAM,
. .. VAN : of bij een der Ondergeteekenden. -,

,p A'S'- .... hA.ri te PAARL 8..~.~*~LIR.'
.'4 ··;a.UV","" . ,. i' S T R 1lJ I S VEDE R li: lf ~
OEC":~~:~l:i.d.~;lden Boedelzullenper Publieke~eiling FREDERI eK N SALAMAW
• ~andag,lO:~eptember aanst., KOOPER VAN STRUISVEDEREN'

op DE! PLAATS ZELVE,

.1
I
i

!
i

I
WEGGELOOPE:~"
Uir- h., Kamp no den onde'1l"...t::. ...

in de maand Julij, 1883: TW&B
STRUISVOGEL~, een Mannetje en eea Wijfje.
Oe vlerkvederen zijn zes maanden oud·;en de
ataartvederen lang. Zij bij wie gezegde.
mogeD komen aanloopen, gelieven d~arY~"
kennis te gevon aan den ondergeteekendé, door
wieD alle billijke onkoeten sullen ~taald
wordeD. '

Is gereed d~ Hoogste Marktprijzen te geven Yoor
alle Soorten van Struisvederen.'. BI8,W-OONBU.x..t~;PAARLty?evattende 8 Kamers.me~ Groo-

ten, Zol~r en OvervloedigenVoorraad Water. I

.OO_,K,
12 BBVBlf :GBONJ)"_1?eplant met 8000 Wijnstokken. :
Bovengemeld Ejgexid9m is gelegen digt bij het Spoorweg Station.

'BONUS ZAL AAN GEBODEN WORDEN,., ,

Adres :-M. L·BENSUSAN & Co.• Kasteelstraat Kaapstad.

HET WONDER DEZER EEUW.
Goede, Sterke, Dienstige Stollen.

2S. PER STUK.
lj. rSA A C S & CO.,
88 90 '·N 92 LANGEMAHKT-STRAAf.

C. A. FREISLICfJ.
Sir Lo"ry's PIl88, 22 Aug., 1883.

Aan Bloedv~.aDtén en Vrienden.
"

HET bef'f\ den Almagtige' bebaag~ van
mijDe zijde weg te rukken, op ~en 81

AuguatlIs 1888, mijne tet>del'fPlieCde.E~htgt.
noote, Muu MABGAUTHA Uus. in den...~der.
dom van 35 jafJln, mij. nalatenlle m~~, een
kiudje vau 14 dagen, om haar verlieliiite be.

V~lloppj,g{~;It~ •• eD i. 1l81C'12 iUre.
G. w. STEYTLER,} Gez.,
ALF; GEO. JONES, Curatoren.

De Villiers, Faure &. Co., Afslaeers.
, ,

treuren. I

P. J. MARAIS. J.a~oli.
Moddergat, l!Sept. 1888.

';

."

.~ ..,. '
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DB
I ver~ ~to"eJ~_llfcllat"

J""" 1 '" 8 &pc.mw, 1888. on~en"£ "d, I: .. ~. woord in de -""Ildheid _.ft '"eJne}.I1en.
o 6 6 - 0 Hl 0 .,-- .- &o 1 8 _ 0 1 10 dos niet is i maar wij' komt.
o ij li- 0 0 li lullen, nil de zaa~ waaJ'llehiJnlijk op nienw tol' EENJOOD D BD AF8t.A.au..-Een Joode'n-
o 0 J.- 0 0 8 bestallD, en of zij DIet kl' IIlllOIltl vervoelJde Jioh. on1a.ngs te Gramhamstad
o 11 6 _ 0 12 $ 'ferantwoordelijk EiJu, Do voor 'T EEN EN SP'" e la worqen gebragt, er ,binneD kort op ~j ~ afsla.gei,om h~ te YerzoekMl een d00811leto 10 6 _ 1 0 (l terng~omen. ]UNelJ.e1'8.waren, ter wbrde van £60, voor hem ta

O
n 6 0 n 6 Kaanaohe boeren. steeds verder verkoooe De af 10_ t d dlil _ lil r-- laat sioh hooren dat de lieden van George --_ open, 8""15"rverga e 008 te openen,

o 3 e _ 0 ti 7 bet binnenland, en van nit de ~ De 1:ej!el ing weizerj op heli "Uilt der mill' _ lll8801' seide den Jood. om ze zoolang 10 een ladeo 0 2 _ 0 0 2. ' , d h dd en de bnort ontevreden IIlllndat Elj geen Spoor '" r van een latafel te z~n die m eon bovenkamero 0 v _ 0 0 9 weinIg geregeer, a en met taire inrigtIng toe te geveil, .eri tevens kon <ligt van het verlcooplokaal !Mnd, Iets later kwam
o 8 0 _ 0 8 6 BOIIcb)e8mans memgen strijd te weg k IJi{ell i maar met lhll.rlS hn n vertegen-, I ~ de J d 1

d S I
' d ZIJ aan (at de Eerstq Minister te1'8tond na 00 vertellen dal ZI]n d008 gestolen was

o 0 lf- 0 0 lj laatstg"noemden hadden OUl h "oor Igers een poorwegwet le aten 10 tenen het ..ind der DIt bleek echter met het geval. te ZIJn maar wel
o 0 1 _ 0 Olea de verglt\lgde pijlen waar Zl] zollen zij niets winllen dan ten hoogste het ztthn'l. zoo niet weHigt nog was de doos ledig. Of er intusaeben 'OOit]uwe-o li 10 _ 0 8 I) vrol'g6r naar E I d I kk lierswaren 10 geweesti zijn, dat III de vraag, en
o 0 1f- 0 0 lf een zoo bocsen num dat velen tWIJfdachhgo voordeel dat ZIJ hun nansprakeu ' ngeall ZI\ lVertre en ter daar men vermoedt 4at de Jood het er op had

10 WAgens eo 22 K",ren, gedierte." uitroeideu. roeu biJ het Parlement WRrm hou.len Een subsiele ... lce v~ de finaneieele toestanden der Kolonie. aangehlgd om den a.lili4ger te laten opdokken,
bezin dezer eeow, bier rondreisde-hn waarlijk S Hut HliJkt dua dat Hi t (le heer Merrimmao heeft men hem m h_t verhoor genomeR over de
.,_ f ,oor eeu poorwl'g DIt particuliere uddehn plekken waar hij nJn IVIU'CU zal gekocht hebben, H OOG· G ERE G T 8 HOF.

niet zonder gevaar het seheelde ee~malll bitter ~Dgelegd badden -I'J eveu zoed kunnen "0"0_ maar de heer ~oalllen III dEI eersekomende\ ~... U " d b EEN HOSI'IT.U.LZAAK-Een bewoner van Kim-
weinig of de vergIftIgde pijl die zijn I1ottentoL. men als Robertson, maar tie RObert8onsohe 011 er andeliogen met de RjJksregering de berley klaagt dat ZIJ(I. broeder een vergaderiug
soheu geleider doo-Ide had hem lelven gotrof. S Kolonie zal vertegenwoordi'reB " ml,nr sallen van oen Matl~held8genootschap had bIJ,",woond,

1 poorwl'g wordt door een Bugelsche Maal. ... ..... .JL d d ,,~fen,-toen irof het hem eenmaal b~, toen hij in le d' I' I Á en zion en vo gen en dag zoo nek bevond dat er, I lehapptJ ter hand genomen, en sulk een Maat. ze S le ar eméntslcden die l;ewoonltJk Iftet een dokter moest gebaald 'Norden Deze dacht
gezelschap van een he ..l ordentelijken Uastaard In do Regoring snmenstemmen nm31\t een WI'S- dat bet roodvonk was, en schreef, op verzoek van

bo k I
echappiJ moet er VOOl'dell Spoorweg Mossel- .. .. d d b edeen erenwouIng wl\.m waa~ :celt k erne l' u ' un gezon en ro et, een briefje aan de zuster, b 'G 0 se lOg van ,,,Imstellie th"ns geen goed zon li, fdadigh d di h

BoachmansJongen als bediende WM, de Bastaard aal- eorge- udtshooru nog gevonden wor- van e et e et opngt over het hOBpI-a Br k d R kunnen doen, souder zekeren angst op mo nw taal houdt. om haar verlof voor ZI]n toelating
deo jongen eeovolldlg wilde dood~l't8n, eli door en IJ t e obertsonsohe S,poorweg te I aldaal te vrasren, dell aard der ziekte er bl] ver-

h boe

'h' d be t • did kk J. E I h een Id Vlln een zoo zwak '{Irll·telle als Id' d H tt·.. i d d Advokaten Unlr"""n en " hreiner voor eiseher
et rengcz'n IervaD Diet zotl or moeite an woorllell an za it atre en om nge so 1\ a u me eli e e an woon was toestemmen, e "L",~ V rau

d

'h d k t I het togen woordlgG nno.r F.ngelan i zien gao.ll om twee broeders begavort ZIch naar het hospitaal om en advolmten Col!' en Lord voor vérweerder
Wer weer 00 en. Sedert dieu tlj~ IS de Kaap- apl aa voor Kaapache Spoorwegen beschik- voor den Zieke een aparte kamer te bestellen, de DIt was een aktie ingesteld door den heer J G
kolonie onder Eugelsche vlag gekorpeu, hebbell ,baar te stellen, maar h<,t ZIlI nog jaren duren wie weet in welke schikkingen le treden? Er 18 hiertoe noodige gelden worden gedeponeerd, en de ROSII, boekhouder te Kimberley tegen den
Hottentots een geh,kstellng met~blankcn er- Ik k d k k tbans mets aan te doen, maar de toestaurl is gezonde broeder nam zIJn afscheid Wat was zrjn heer W Ross Volgens de uiteensetting

I d

.,' h ear men aan zu eeu wel 1lIg' en '''lU an, d d d verba.zlllg toen de zieke broeder III den avond bIJ del zaak door adv Upington was eiseher
aDg uie vroeo:er meuig boer een oorn In e' bat iutnssclren \ oor den Hobertaouachen Bpoor- van ren Mr at er nlle reden voor de Ko, den gezonden 10 kwam stappen, daar wen hem, een claimhouder te Kunberley en had toen
g was, en heeft aich eeu boeren,eslacht bin- door het Parlement Diet slechts een snbei- lenisten is om met dell heer Luttlg den omdat men geen lijdérs aan besmettelijke nekten hl

JobtDec 1881 van daar vertrok verweerder een
nen de Kolonie gevormd dat, onder de Engel» w eh t k te cl tcl" cl opnam, had weggestQ.urd· De gezoncie brooder pr ratie gegeven om naar nJn zaken te kijken,maar ook nog een som IB toegestaan gelijk ons e oes ren a OOr e verlnezingen vindt dit met n-tjes] vooral daar het dien dag met last geen wissels te vermeuwo . en geen geld
sehe vlag en den invloed van Engtllsch bestuur een betere staat vl\nzaken dan de tegenwoordige kourl was en ZIJn broeder iemand van zwakke op promessen te leenen De declaratie bevatte een

staande met oe IIIvoer regte u op Spoorweg- dh d eisch om ecn reke t b d rhede
0p6

ewor
peu, heel goed weet da~ de besober- in het leven wor.le (»er(>Elpan, ' gezon et 18 nmg me IJzon e '11 vanmateneel, dat IS HItS vi aar door sohrandere voor' ... E de gelden enz , van elSCher dIe IIIverweerdel'8 han-

mlDg der Wet ZIch over Natorellen zoowel als EN VERGISSI~fJ-Zeker Jan Melkboer, berder den wal't'n, een elBeh om £200,000 schadever·
blanken UItsIrekt, en dat dJe beso~rmlllg geen der!! van den to George verhlOgden Spoor_ VOOR LmSMtEItSRfVIER wus dIJheer WreulICh III UI dienst van den hei:>rLa Harpe, DI\&l1esfontem, goeding wegens de nalatigheid va.n verweerder III

I I D M

weg II t t I I L' I I twee Wijken kandidaat gesteld, en III belde t< Graaff-Remut, IS als gevangene naar het dorp !iet hehPer yan elllChers mken en een beschuldi n
IJ( e woord IS at IS het wat ag18traat ~colt we I.( me goe gevo g III ..,nge an· ge- Z!\D1oitkreeg hl} éen steJn gezonden wegt'lIs het schieten van oen Hottentot van be<l.rog doordat verweerder tot zIJn 6 ef ge~
te kennen gaf toen hIJ van de lllnxmoedlgheJd brulk van kau gem>! .kt WOldeu OUl een 1I<laat. DE H.H'ltNCO~UnSSI1:heeft gi$erell een vcrgn- HIJ had, SChiJllt het, reeds 'hkw'J1s hoklawllloren I brwk gel<len van eucher bad &angewen1. Hat
der boeren tegeuover tie Naturellen der Noor. tchapPIJ er voor III IIJt lovell te loepon. denng gehouden waar tfe heer Li'Wls zittmg heeft verloren door een "roOIkat", le ze, al.s ZIJ d .. pll'lt was dat Clscher van tIJd tot tiJd behoorltJkegenomen en de hoor BurroVies ws voorzItter hm _ kraal bmmnhepen, had opgepakt, "n hij had rekenmgen waren ter hand gesteld, dat verweerder
derl:r.mzeu schreef En wat zIetlIllen thans? kozen IS dus nf\tullIhJk be.lQten OHi dell roovcr neêl te altijd zou goed mogelijk voor elschers belaugen
I Niet slechts dat een paar boeren, arm maar ter GOOD Engelllch Llad kali vali StellalanJ ge. HET COVITEvali bulp,betoon Mn lieden zonder schieten z~drn hiJ qr kans toe zag Toen hIJ nil had gezorg'd en mJten er verli!'8 was geledell dit

1

goede faam staaude, te regt moeten staan we- wagell (jf het lt IIldelt uyer de afpersIOgen die hUISvesting heeft e!'n Rub-Collllte aangflsteld OUI onlangs, s nachts In zIJn hnt bIJ de krua.1 81a- Illet £200000 mMr sk"lJhts £Ol,(}()(1 beriroeg enh d I een hJneliJke schlkkillg tot tX'rg'lllg dwr lieden aan pende, wakker \H ra door eell11loWllalIII dl kraalontkenne ,erd,'r dat yerweerder ZIChaan bedrog
geus het neêlsohlatoD vali een familie BoscuJes- all C aais Olt de KanpkolulJle 1\ldao.r onder_ het MatrozenhUlS t.e IIlllokl'n greep hl] zlbll geweer, gmg kijken en zag de had 8<:huldlg' g'PITHl.akt~ .. ,~"tl-.t•raf\';lt )1ill'. Imans, DIet sleohts dat hun vrlendoll zOOzeer met gaan GIstereD 1I0g hanlde de .tI gll<Shet Joumal Ix IJE VOLOF.NDEIllsolvente Boedels zal morgen schapen cu okk.m wegloopen ,IQ lets wat ('en Voor elschll Vierden de volgende getuigen op-~ " , ..." .u ~ H ~,." ~ 1 b ti. .> t I. d I 0 I k j d te 10 ure ten ovel1ltaan van den :M!)ester verg'ade- schaap beet pakt., .. Dat 's die rOOIlmt" dacht gerOt'p<Jll -

: _-, •.--, en sympa ulsert'n ,,0. ZIJ ZIC.,. I noo e titOll erov6I !lall IlS IJ t, lt vrcem ,want WIJkUllnen d}' d d hIJ en schoot, ma II l'en" Sib, e"',' , toollde helII J G~ C--- I I nng wor en f/:e",ou en -An rws l' L Hohu ~ TIlSB CU)( h..r dIe v rklaarde dat verweer-
oiiiio .;.;;_~ __ ;;:.; ~=~_=~#weêrhoodeu vali gewelddadig' verzet tegeD bet OilS DIet voorst.,jI"11 d!\t dL)Stell~lalld(\rs zieu en lr:enne A Voisteedt, eerste; Coelley A Ro - dat hl] Zich vcq,,'1~t 11(\<1,pn "r uaar toéloop, nlle der Yro<'~fI"'lI prukuratIe van hem had gehouden

I
gezlIog, maar z",lfs dat alldere }>peren, met de aau eOll rookeloobhuld \lagen dlo 1l1l~15behalve Hg"ee1'8

rc
'ulGidesCeonvo~,d~erdVolillors, {}ahnel J Yos tn ~h~~~hllle~a~e;i:~ïoko~~~t~~~~~: ~~~~g~:~ en dat hiJ t,wn Ill] pon tiJd geleden Illi&l' Schotland

tr k bek d I

'd be ~ " 11l0<'st tf>rllggaau. verweerder >roeg of hiJ w!'der

lt
s eo eu ma.r ze ve IU mill! er zwaar- h t Af k k k D G K b I hu'l overeen met heforl en 1nJ het nnden valI ct hDE NOORDERG "'NZl<'N I I e II anel al A ter h.:t \Vat OUS 1'11- E EXEENTElRAADvan IDl cr oy IR fW' 1 '" voor Plo als,agcnt WOll ageren. Verw<.>erderstemde

",. hJke omstandigheden dan hun horen teu Noor. 'bezrumgen, maal heeft toch hot traktement, UI \ lil <l"n Hottelltot lil <lokraal IS OpgcUll'lkt toe en daarop gaf bIJ bem woordelijk een verkla-
SnL eens dat een boer net begonnen was met d d kth d I. h t H fJ tusschen H'eelliFIIlS 7.OU verwoudereu 18 dat de den GezondhClds mspeqteur sleohts tot £90(1 \er- JIUJ MelkbOl r \\118 zdf de zaak aan den heer C J rmg \f1l1 hoe ZlJU zaken stonden en zelde hem

d rJ

eu, e zaa "r an nemen en .,.11 e 00' H IJ I I I I \\ LtcrmclJcr, Vrederégtor, gl&n Mugeveu cl h
een am op een ~ verkee lf maDier t.e maken best d Af k B d d . lall' e aal S lUll 1"00lnaamste pl'OfiJt bij nuu<lerd, en gewQlgerd dat van Q.Q'IStadSliPcretnn8 at lj alles vau de hand moe.st zetten, rutgeno-
dat de ee1'8te de beste masl dat de rivier nc~r. ~art van ten rdl aner on ~r op aan rlD- den blllnellh \Ilcld 10 kl ulJsfUol.kelen ZIen, ell tot £1l00 te verla.gen Kiwberley eu zIJn Gemc<n- DE'" OORREun::o; v L" lIET P ~RIEME"'T -De mt'll ecmg'e dllimalltaandeelen en zekere stukken

k h

gen 0. er le S VOOI e gevan!!ene~ moet tebestuur mogen op de fleseh ZIJP, maar do trakt,,- Wet op dIt oll.lel werB dlO door de Regenng 18 groud HIJ vertelde verwoorder dat hJ eemge

wam et water hEIm we.! moest wasschen, dat ZII d t diL..· ,I f I bl tcl" 1 ts N t I b t rd ed~ worden, ZIJ li ,lat natunrlljke toestanden? III lee lFJUIIJ, \Vat Ilatoor Ijk biJ menton ZlJUen IJven ontzet OIl groot mgediLnd. houdt 10 ('PU bepalmg der regten der p aa ('n Ill. a a eza en verwce er n hem
•• d•• I';" "".~. " ... "., m.' Ku"",b. BI'Jk< b,' ,,,,, ,ooi"" d,' "'" .... , "" uk" M."ko~,,'. "0"1,,," ,,, ."d,,," "" d.' ,I.. KNuOYA.-D, 00"",.. ",""" boo" "U "JU bmd, Ruu," om lw,"" k dw,",,"u ,."mg',"" "'''' dl, pIM"''''' v"kOOp"n""'" het .. Id v~1domm.. bok.. d-". b. do b.. , AI ,. " wooo"""o "" """'''',"" bM","" ",,",~k<. ku ., .. I,,",,, "f ,'u~k,n voo,w log"", ",."I"J hOW, m K,moo"o)konwu""u ""b=" D_,p

, I s '11,- I die tot znlke resDItaten leult uiet slechts be. glOoten bIJvul VlllJt, dOlll de Stdlalanders deele voor ernstige ZIeken dIP voortdurend ouder tevens nc hPpabng wordt opgeheven <lat 0 Il hd gmg hIJ naar Natal I'n hoorde naar dat verweer-
aan lIJn p aat8 kwam nlf ....anllen Ile JlIge' d hut oog VOllden geneesheer moeten ZIJ te (1 I 1 H C h der zIJn naaw h&d ~eL..-lllktmet bet~k1cing t t
, -t' I trearenswaardlg mag heeten, maar tevellR eell somhJ s bel<:mmerd WOl dell, En zoo Ja dan 0 u, n 1'0evan ('('n (PI u!Zeu voor e<;n Olllité 'uu Pt an- UI '" <J ze-.... , _I b.m .1 hgt _~ob" w,. d" b'j " voo, h,,,,,"oodM. w"n do I.""J' ~'u'u dee ,h"" ru,' ,".de> 'OM ",,' .. ,,,,,, m" "0""",) k,". ~~.I, T",. 'J denI6 donMm I'"..K'm-
d k _ Idoo"l .. nd. "J"gm, on ",00"''" g ,,~ht , h.. d.l." d, "'''lol,,''... ,oe I moo, '" bo<,,_ pI,k oe" ",b"I,"I,"', h, I,"nd,,, ,uug'~'" "I K~ ol."mu'",,, ,I.. mwlnl"" W_"OO""O,, m" ""I" tm,kwom on,kmoog b'l v..--.d" om-

an ers te wer moot gaan, maar hIJ sl.Ult die I II d KI" maken. Het plaatBeli]ke bl&d geeft er etn z(.'Or bOl:to of 7.e met Ix,tal. nUt met m(.t kau ,!c- tr~nt het gebrUiken van ".I]n n1&lli en verweer]pr
waarschllwing In clen wllJd Het gevolg is Memg artIkel heeft de Ko.apsohe dagLladper~ ang er OOUIo dan li", handel-aars dlO over opwekkehJke bes<hJ1Jvmg van str,lft \\ orden-ab t1,al zIJn \\mgl nng om .LIl.U antwoorlluc daarop (lat hij msclwr vau alle verlies
da<de d~ we,kohJk """lot ."dt, on d., d. ~" d. N.t.rell" k .",,, gO'Vd,.u U", too heu kla.m' V'''"' ,~"'u '" "" "tEe n" "'<T'-m d, ",~h", ,,,n C"," ,.., " voldnen.,I".,gnm" - "",. nJwa~n Den".t .. Mm ""f bi) ~'""'-
boer door zIJn el.'eu IVIJshed een verlies van oDlegte Het IS de groote k"1eSlw voor het -De R L Dlspat( lt gelooft dilt In de aa.nstaande ItUI of bel, ('rhgmgcn ILan Il·den we"'cns hun <7e- ,h r een !t)~t van wat hiJ bezat eu van den toestillld" I N Oe heer Dormer, oitgeycr van do CrJ,pc Algus, verkieZIngen de leus "verplaatslIlg vm den drng tils zoodamg pO!nlJgl'n tot omkoopl'nJ ~au zijner T.aken. rn verzocht hem £11() per maand
geen gerIng belaDg hJclt In plaats, echter, and hoe atDrellAll eu Kolomsteu cr I,unnon hedt ee3 petltIu nan het P Irloment gestunld zetel des Bewillds UIt de Kaf\pstad,' groat dft kt ledcn ellZ, -eli b~pah7lgon omtrent de III L11l( r te zpn<l",nzoolll,ug hIJ 10 Schotland bleef Zekere
_ di' u. ,ioh "I"n ,. .'Jton ... ' d.' .. menwon•• , eu d. opl_mg d'd kw,""'" WU k"D"u m.k'D .... " m." ,,~.nd .. "I" _WP'" di"U" ~I geboml"'dw.,,,.u M"d- R)runU"~Id,"," h.lli "'....1.. ~ £2 000 on-

boe d Do
a ver I hot v s h t K Ir F ' ter zake \ all hl t f~lt dat to ZO"!J~bloem, eeD el rneê voor den dag kwam Wat er dau mot het willig valsche antwoordon zullen Illut Illl uI·~,d d!'r secuntOJt "Ul zekere aandeeien leenen, maar

r rasen op len verv.... ngeulear die I" n er c IC auers en lOgo Bj'" ~, h h n i daZ I' B' h plek door dl;) Regenng oliJer'lteond, even nis te llIeuwe ParlementRgebouw gddaan zal worden, worden gehJk gesteld, maar IJ,Cbt Illeu de ge- IJ a gt"Z"g t hlJ llIpts met de zaak te doen
mot~J•• ,.... Jo pn"'n .. mM" h~" d., uJn, nu. on Mn"" "Jn.o "" .tamm.. d>e,.1 • dHtwo",, d",e on,~ t"dgffi'oo',,,' ""m.ld ,,"1,1, ,,~" .. gq ••~ <Lm mu, m,u .... het ~Id, h.b"','_, uil., v~ h= m v.~~nl",
dam i8 weggewa88chon "Zoo dom ZIJDKaap. WIjkt hon levens~ eu dOlIkwIJze lier van die der LOVl'dale l'en dr nkpers bestaat, eli d'lt <110 drok- DE HEER FROS'l1,hoet betmeen bengt ill de Arglis, Conute dat ze gesteld h,,'Cft op het HulS appel- h lnden '\\as HIJ had, voor biJ aaar SchotlandKif d heeft het v('rtrouwen Vfl,nde Fingo's van O~.en- lcren gmg J11('tgehoord dat hot gold aan Bymons W808
ache boereD niet In lullen onze lezers zeggen, (lomsten a, het op den duor met hen VlOden pers md fin ere drukkers een conoarrentle kraal verbeurd, en ZIJgafl,nnuwmannvm hun fllgon g,'lecnd :\{en had hew voorgesteld geld te
Dat .. !no,.. wil ook .. ot. """" .t.1 .u "no Ik.uo," D. k.,pmoo bog"" he. ol, kl..... o, m.. kt wM,b'l Zn."bloom, .1, '"u R""" .. n"'_ ~,~, ho' p"l,m.n' "n,I'" IM mog "I" m~' S..m,,, "J' ,~, nu,ug. loom,,I" ,",.. ""hup Im"'" np",,1&1, • m du C.1""~n -'~"'p-
dat een hunner zoo dom was, Zouden dan de boer als werk volk, ludel' Idle In de zna;; wego ondel'ljteu nd, III het 7001 deel IS, Nil t wat ons III do paragraaf< van d.; A rqns l'l)mg~z1ll~ PiJ, Wllnt hoe zou, zonder hen, een Ooel zoo g - PiJ, m~r hiJ "J<S hIertegen geweest en had ver-vl1rwonderde WIl8 dat "Foros" ZlJn 1{j.lferscho makkelijk aan eeu horologte-ketting 'an goud ,,('erdpr gezc.;cl <lat hi~ hIeromtrent doen kon

Di~ EDgellahen dIe hier het woord voeren en belJu:g stelt heeft ZIJU denkbeeldofl hoebozwal'en lang geledell gl,f de Cooom van Op Wel- na un werd I!.'l'noomd Inwgendeel," Vooro!' 18 ,an 0Jlhior komell olmaar daar ZIJ cr voor ZIJUom I wat hIJ WIllIe, maar op ZIJn Olgeu en met op ge-
Iioh ala apostelen van verlichtmg on VOOruIt. nit den weg te rUimen eo beho~dlJ "e tot'stan, ken zIJn hoop te ke IUOIl dat de JeDgdlge ZIJIl nRaW bIJ do boeren, omdat hIJ bIJ kommaurIo s de lUl J<'Shet geld I\fhandlg te maken kunne Il I tUlge;; rekplJlng HIJ had ook nwt geweten toen
.... ng TOOrdoen willen,-zeg b v, de heer IrVlne den te soheppen ZIJU,maar ledQr, boer zoowel I V altijd VOOrfUlnIS. WIJon8 best beg-rIJpon dat <le ImdJC's van hun k mt hIJ w('ggmg' dllt verweerder geld op sehuldbe-"'_ gevangenen III lut erhetedlols weldra zOJveel F!rECllTE T1JDEN zIJn het VOOIIcdel'('Cn, maar hen ook sumti]ds or lil willen doen loopen Zoo k('ntem~8('nleeneu zon en hnd hem hiertoe nooit
-Jen mond vol hebben van het akelig aebrek als koopman, phlianthroop zoo"e1 als VOOrstaIl. t J I h tIt d t d k t al.8echtel, yolgens eE\lI hJd"enoot, een SIUOUS on- lti;;otgl'g'P\PII TerWIjl hli

lll

Natal was 8tond~d ..
ft I{roen e zou eli ,wenken dl\t ZIJ ,,\Jr m II kt ge. f e sc liJn a ~ vo a I'n, procurHu s en agenten 1 ,., U~ "

MD ..... d "ntand .a< bil b•• "bo.nbm" do< do< kut., b.udt b,' '~g ... k '00' oplo~ hm' k ~" .. ",,_ebt """"U"w b,knli," <loo<oI,n "mg' '" W, I.. run~ bed...geu '", da' ".11.. Mk,,," KI.. I~d"y ".' ,,"
lleerscht? Wil ..elooyen van ja,en toch hoorden baar, en leder erkeut teveDS luide of zWlj"'..,end. g on worden, en das de kostea der toenomenden Zlll den NlI.turellelil OIUvali bun hull' bl'halve netjes Hij kwam er aan met e,n kLr HIer vtrdallgh hp-t Hof tot den namiddag.. I • lU t IJ I be h k tkV I d E t: D rt I en et'n paard, nam :tIJIl lUtrek III eeu hotel, ('Il'

Wl
'J' -melden heer Vn'J'dag avood In de We. dat men de oplosswg met goelu ,,"cwcld kau \ OUIrcg en e peu strIJdelI, ZondeD groente- Ige rul e ma en 0 gens e , , 'Sj'" I 18 t 1 I di _.l.. _ .. bo 1 b d loude Kreh ID ondmhan<l.'lmg 'l11eteell Oost Lon- wee UH J08 (cr n ""s waren hem rum ZIJII

geT1Inde Vergadering precles.oo spreken als dlil doordflJveu maar behoorlijke voorbereHhng ereu III '0 ualt el stalllIet evell veel, of (Iens,!t procureur over zekere ~rms}Jraken Ol' land tHkkell 11~ eCll zqon Jud'l's (Irnds dun.n WIJbe k t I rl I evell \V 1nl t I bL I dw hi v e Hof WIl bren""'" en lil dIt slechts HIPt IllPer z('ggl'n, want dat ZIJU lllllJlers d.. En- m: KO:SPIOI:S's ALEX~l'mER
boer wieDS domheId WIJ 100 even vermeldden zlgen en vaa maa rege en van tiJ e Ijken "g, leg le ou om lIel te.(eu op to J oor e n Ó~'-· gelschen ook), en aLII ZI]n maUler als 6('n llleu ...e-Jd" t d 1, d IJ J kome::! I d h 0 teil staaltJe Uit vele, li k d '" Ad\ PplUg'ton voor '\PIlhkant en de Prol."llrtlur.
De heer Soott, Magistraat aan de Noordel!_ aar , rr,eer oor ue oms all Ig!,-,IJen ge 0 en ase eer armer tegeD bet Zonne. NIE1JWE IN80LVEXTlES 3 SEPT -Pteter JI1CO lig ennen e, lllal1"ten het volgend, pl,U1up om G'lleraal \oor Ul' Kroon
grensen, die eensdeels te Ken hardt reg~ spre- dan nit een welJoorduellt plan \lOortvlocljelldo, bloemsche Jrokw_rk ? btts Naud", te Hop! Town, transportnJdcr baten, helll te bednpgcn Een huuner glDg naar hem D,t Vias een ~pplilmtH' genu\f\kt door Nathan

be I

1 £1')') • h Id £~()2 9 31 ttek rt, £-0 9 ~d to!', en vroeg hem of hIJ wel WIst dat ZIJUpaard AI d
ken en anderdeelaaao:beido oevers van Orar.Jo, aan ve en moet 00 Kololllillll lllaatschapph ,)_, se u en, - . s (, 0 • 8" den droes hlLd H,'1 antwoord was dat lua liet t'xan ('r om op \nJ(' voP-ten gesteld te Vior·h ~ Het gaat met urn, I d -Klll!\s T Lbo. alta8 Klaas DaVid, op GretnA, den zlJude hiJ zonder eeu bevelschnft aan ooor.!
rivier, binDen de Kolomale grenzen zoowel als IB vaar d model der Eoroptlsche lOgengt,~, k zoo ase IelZl';OI' ID dIstrikt Quoen's Town, boer. £nz • baten, £31 ~ diel pas gekocht bali en men hem VeI':/lekH h'li} de 1ti""/l17I gt al resuJerd op grond vl\n con be-
iD bet land ten NoordeD, waar eenl'ge Jare'" en al heoft men aan de Kaap8~a" en over het lan riJk do vrODwen alJaul als rooJhallg en 2~, seh'llden, £,115 lOs tekort, £3 88 - dat het lIl~ts llll.llkre

rde
, maar dl' audl're der sehuldiO'1ng dat hl] de dmrnantw('t van 18"_? '-_..1... k f h Ge G h d Ki '\" lli ' T kl k IllldJcs bl'weerde vuetuts en zeker \an d!' zaak to ,.,. ," u..u

-leden Koloniale Baataards plek hebben ge_ geheel IU onze WestllhJke dll,trlcten allerlei IJ ,nc tig beschletf omdat (he ill zIJn lo sorge er Ill' I, te ng I am B WIl. er, h .1'- d Jd'" O\ertred"n De I(lamalltell die ID ZIJn bezit ge-5'" h' gle - baten £62 lOs schulden £3ll 78 Wd te- ZIJn, eli waarse UWLW I'n 00 ",I,t 'us hIJ Ilwt \onden "ar('n hllll zekere J EllIs hew te Cradock

kregen, de zaken in orde houden moet, had I elementelI vau bevulklOg die men III J<.:nropa illS 1':00 was, ~~cretartss_u voor Natorellen- 1kort, £2iO 178 10d -Jacob Ólinsky t" Omlts- telswnd ZlJlI pa/ud het doodschIeteIl bIJ £;)() ter hand 'esteld om Hl EIH_relandWvernnlen

t toch h h

j k I I d hid 1 bat £,)fi 10 huld bop-ten lllOIJstbetal, ti De Rnlle Jood, dlO voor "
in het blaauwboek van Natllrellenzaken te I miS, eersc eu er geen aOllere Wetten en za en a s le en te 8ohl:ltsell dlO f\ltlld I 'e oom, um e aar, en. "" 8 sc en, ZIJlll'Rard £i had beul&ld, liet ZICh fOI)peu, gaf Ad\ LeonaId zeldt dat dp. Kroon lllformabl'

k

be tan b' ~ I t k f " n e n £20(, I lf!, 7d, tekort, £Hi 2s ,d had dat apphkant ,le dla. ant('n te Dn TOIts Pan
enDen gege.,en dat met de BoeohJesmans en s n Of IJna geen an'lere ii stellingen dan oesplaa 0 op eun uvon I tWllltlgllflal hetzelfde KIMBERLEY-Tc BCMousfielll, bIJ llllltfouttm, aall de twee £1 vo()r het doodsehlOtell van ZIJlI had k h <i

H b

h bbc I h paard, en mOMt tO('!1 nog l'('n andere £1 &all d. n g.. oc t Pil Lt zIJn v('rt' l.d (lat hlJ de dw.-
ottentotec e stammeD aldaar geen h~s was men e n zou u. s er Ier lIleta dan Européscne vertellen, maar h•.t IS toch opmerk"D!!WIIOr"1 IS een " Kaapsche Jongllll" die slligter Thpron als manton te Cradock had gokregell om te verruiletl

K I te

" '" u g d.l d II hotelhouder betalt n ~oor het wegbrengen "nn het h 1 1
te bouden, Werken, daar bedankten ZIJ voor i oonls II, zonder MalelJers of ilott~ntots, MQ- d t lfJ t Il voerman lenne van <'Il wagen g(''ffi ell en, doo de dIer ge ee "ua ongcloofwl\IU'dlg Viasb k f K a OIeze e e gensc lp die men vroeger bIJ overreden wordende door dat een der paarden De HoofdrogU'r zelde d"t het aanzoek henueuwQ,
dat boelde ook niet, zeiden ,want ziJ kondeD zam le eis 0 alfers woolldell. In meer 008- den uoer \Vm Ayliff Wlarnam thaDs altho. IIChIChttg wenI en voonlltschoot, op de pl('k Lo."GZIEKrE -Doze ZH,kw llmakte het ondu- kon worden zoodra mon e, n beeedigde verklanng
b.t van wilden honig leven !!fn Ii.! ID de boe. tehJke strekeD IB het andeis, e bd' ns doodgebleye.. Het was I'Iln OIldenteh]ke Jongen w,'rp mt van eeu voor<iragt onlangs door dOli van Elll~, mhoudende een Il&ll.uwk!'unge besehnJ-
acben vonden, In der daad leefden ZIJ echter pasatelsel ID gebruik, daar heeft mOll dvenzeer IJ en heer Saner gevonden wordt, De stmfzakRn ter Zlttlllg behandlJld bevattpu mets hCt'r '\Vhluslde vodr de Boerenwreemgmg vm Vl.ug van de &an applikant tocvertrouwde sl;(o(>nenN 11 I I'" vroeger, toell hiJ nog eeDvóndlg II I voor Illerkwaardi~s Een rlan vali deu heel J oUeS Albany gehouden :lIJ begoll Qlct een beseltrlJ - mle\ erd!' met getUlg'f'DISof applikant direkt \ 311
"'11 'hei.,ee der boeren, en desen baddon net atnre en ocahes biJ de Wet geregeld, eell Altw I N voor het lwwerkon der miJn w'ordt door <le ["rIe Ving der zlOkte eli dcr besmettiug, dte volgens de Dlamantv('ldcu "f van elders was gekollCII
100 .,eellaat van hen al8 waren het wolven en wat dieR meer

211
1, eu mell wee. ~ oord was, met aaD hotzelfde envel pm ~ellt aanbevolen al.s str"kk~nde om do uetto spreker UIt den "linUNl fL<leIllder ZIeke dieren ROSAt' ROBS

eo jakballOn, De boereD ,,
17

edroegep Eicb lank-I DIet gEinoe" scheen, en hoe :le man~ glUg Vrijda; avond zag men dié elgoD- mkomsten die ne mlJlI al\ I de delv('fS geeft te kwam Mml kon dl' zlekk van aeut" pluun~ of J" 4 scha 0 h vernnpnubhelpll longaandoemng (L¥>raan onderscheIden dat ,iG ROBS,...erhoor voortgezi't -Te K"'LI',t:. (
moediger dan men denken zo., ml\lU' bet zou 1 vau eI~en wlltgevillg vOQr P p zIJn sc Itteren<lst toeo do zaak van DE OmIEIXING door den h...et ParkoR 111 dl' buurt l"ngzMDI voortgmg terWlJI bIJ de andere d~~ op welj naar &hotlalld, h&d hij vali ,erwOf'T IeT
.... w,",do, ';J. "'" nJ d. N.t.ren •• i. k..... - d. N"nroJlonk."" .. ".1 mn" .' m... p." .. nhm" "onot .. " ", d. W.tg.- mn G,,~ff-nm .. ' gen"." '" " ""JI.n lang on of "m' ""gou '" '~o" w~, nmtot ~lli. of ,.~ "I •• mmm,. on"M""n m" ",,,,,,!ri,,,ti' L.---b I ol d d btW t d vende V d b h onlYftt 20 000 morgen, w, Ik l~nd door rle hem- herstel te leliIen en \ an galzwktc als men het I tot zekror(' wlS8t'ls dIe verllleu'l\ d mOésten wordelI
e gtngen "",",onwen ase aar e onnntte- e es eD op eD yoorórond ko lt, al. ergo. ertlIg e auddd werd WIJ be- 11Igen t('vens in dneen \erdeold IS ZIJ I~ van dIPr Joeg, want d"n begon hl,t biJ longzlekw te maar hl] had DIPt g'!'.nnt~vl)ord, daar hij op hpt pUil!

Hjk","""'.d.," •• np d•• dm ",ob"I.o. reg' ......... , do<nod.m .... " .. " mou,~." "I .. d. "uk, ,I... ,d" 'Sonth ,,,e~h~"'-w~"",, !Jl) wn """,,,gd ,,~n de boo''''n. "00,,1 ,tolen '",k "Jn on",,,,,"'" "li'" ."'"d Mn I~nll" t ~h,p ....... Toon b'l '"
loeIden le venchaft'eu door 18 neêr schieten ,Iets omafscbOldmg I'Il'p Aan de Noordergrenzon dor rese h " d k palen zIJn vali olijvenhout, Er~Jn 16 doorgaDgen, of anders ook ,loot l en rOllllllelcll<l gelmd ...at Schotlan.i I",mkwam selu ('ef hIJ IlolUI verweerder. helll, W al c -on ertoe n~ar hetgoen zoo gemaakt dat ZIJ van zelf toeslUIten ah lU ..n ze men ID de luchtpIjp hoorcle als men ZI]n 'Oor I \cr.oekeude Iedere Ill""md vf'fblag te doen van ht'\'
wat Diet eenmaal 100 hgt kon ontdekt worden es~IIJko distrICteIl heeft men dog veel el'l'ell' Z Afllka Vindt, _\ tllen le, I\I\n de aa.ndacht nIPt va~tmRakt, en een m()(lel dier doorgu.ngen, dJC tpgen de b01'8t van het dlC'r legde Zeer wllar- zIJn zaken stonden maar tot den Ilsten AngustlU
Tot dU8 ver de beer Scott, Dat ZlJU mede- aardiger toestanden Ook d&>\f ZIJll tal van F I ti I -, door de beer Parkcs zelf mtgedjJ,oht ZIJn, zalwp]dnL s.ehuwde spreker ('n tpglll om, als men hd ZIeke was h, lil geen rek(nmg IIf verslag gezondRu Ol'

d

--I! h'k IN I vaD ons IOZO:l1J 1 Uelloo'schap !tan worde tt,.., teld De k6 te bedrag £-- rll<'r aIlIlrt hlid guct (II h"t ,1'111, m'lt litlip von den I.lclen Oc;kl},er ontHug hij een rekemng,
aeung geec I t was om In een blaaawboek atnrel en, maar geen zoodaliige als aan onze Il eu oon",,,s 8 n en I., .' ~ h b dD h S p<,r 11IIJIof nJ tf' Mllll'n !3,3'2.,wo.arloe intusRChnn water en purgntH's, beter wcrd,-wat zelden g('_! w:"rop IJ om meer IJzon erheden vroeg en

gvplaatet te worden, daarover wafelI dIe par' 008telgrenl!l, die I.m Ibonw driJV'fll ell zin voór e eer pngg bliJKt Zich voor het Con Vl...r Zijner r:<'gen bUlcn £J25 hebben blJgedrag;m, b(tlrne,~het terstohd weder bl] lIet and "'re vee fide dat al het ~Id dat met lwlegd wa.a IL de
Iemen ....... di. b.m Vnjdag ... nd .1. d,. " ... dom .. w'~'ool" h.boou Iuto.ond.. l, f,d.mt,o-pl...... doo, "," n,"mgt.", me' H" ,UYOE",", '" ,,, Boo,,"O''''O bOO~gt " b .... ". _nt hel kon "og "Jd,n 1=. de ,w- , .nk ~W,'wo; '" ""p!.a"t Voo, di' hod h'l
I'Pgtea man op de regte plek prezen het vri, het ZIJIljagersvolken die allen aribel,l ha.teD, ":u ulhouderlDg vlln eeu en kei pant, verklaa!.l te sll'ehts £12 S'H, waan-an £5,~00-I'ltcIOSt ondnr dere besmett< Il Iupnhng was nuttig en 81,reker Imets vau de £_000 leenmg aan Symons geboord~ " di menwe Leemn~sVi Qt-met behoeft tO"g'l staan geloof<lc dat mell lIlertoe even goed het sap UIt Verwe nier had hem moer dan oons verzocl!t J1!l1lr

wel eena; maar een hun oer, de heer UplOgton. die DIet, als do KaJlJrs, tel~eds do mallnlln hebben, en dit komt OVel"'IJll met de politiek te worden Voor het depart(~Illent VUlT den Kol <le bo1'8t als UIt de long kon Ilenwn uuts h"t Ide Kolome tentg te koeren daur de zak(,l1 m KUil-
d;' áah in "'" 'ti

d
met d. ..... ... d.. ... 4" ond... Gn.>"b. bddon-p"""J '" ho' ge- d" h'J ,,,"." .. lgJe W, >00' 0"' "ht." Roo~"'n' bOOmg! bo' "'''''' £20.1tR. VMn d, .. lko~n v~ h..... Z'Je op=,Iri~ ...n doo"n bo,l" ,~ •• I~ht .Wnd,n, on ,00" m~lre" ,mgde N ril h Id I I Schatkist tij ')3,1 (waarolldl'r <le £j,()OO straks ge- bem gelooven dat ti!' mertmg om de nJf Jaar ~a ZlJn temgkeer had hlJ te Kaapstn.d cen rekellUlg

00 ergrenIOn persoonhJk beeft bekeDd ongen roepen, maar zoo prlmitlt1f ZIJII dat hnn I gem", pall vo strekt Illtlt me~ de tIJdsom- meld). voor ,len Proenreur Ge;nemlll £ I, lOO voor hPIhaald moest Vior<lw De hl l'~ten het sa t ontvangen nw hArn van ~chotland was achtenta ge-
JI'mM~~ ..... " op ... ho' "'0' Re.. "u, w.... .po,,,I... ." d. b.""",,, "g <onm- ,""d,.b,den t, "I mou,m", 1"'" omd.' " O",nbo~W"kon £6." h. eu ,.on N.tu~U,nmk.. I."n <Innken~b* h'J ..md" goed, ....,. :1'....\ ' "'ud.... l.. ok~n r"""'" 26 Ma Hil ~t mo"
en Parlement tocb yan groot belang was om dWIJDen, kwamon ZIJ nwt (liet besehaafJer toch IJlot8 Vl\n komen kan brengt de verklarilIg £2,404 wMrvan £1 )-fIIl&r het schIjnt (!'.J\ toe.lage men h,,' dan mo<~t het op de nuchtere I omtrent een \oorse ot aan Blumenthal en Few litde h -d I db'"'''''''' "'p""~-m,' ",boo" '" wo"',, U• ..,_ mJn D, lW,,""''' km. bel!"u doo, lrn.p~~g von '" regt.g«ling li,t ."'w. dan loo· mj '" do

waar et er over te hooren, en toont, vo keIl In aanra.klllg, Toch, ter)"IJI men la de vali en eer Sprlgg w. IDlg verandering' In de staan Onder ne pORten ZIJll dw voor het IrriJg~- spe.cteurs op het '\'le toezlgt te doen houdl'n en IKolorue temg \\ as Ook h&d hiJ mets ge\\ L'tNI

...... wij, b...... ..la... ,. d.. bo.w d" O.. "'hJk. t~'_.d," doo, ru.. of p""'" d" b'J b,".... AI" b,) .00 wownd", onlAngo•• 1,u"wnd,,"oo'np b.t ,oonkl ,,,,heu,mg '00_1 I,"o","J' "bevonl.~,. [ru"', "':' in, prom.~~ .. n Ly""". ol nn ,h, ,
se

beurd
is nJet ~ dnldehJkste dat hetgeen de Imeer vold09nde maatregelen v~n wetO'eVlng voor ZDId Afnkaansohe Coufilderabe onder de Frost v!'rongelukt ZIJn. en de £,00 voor den andere woorden, door er even ah; voor besproeI- 1 teeken<l door don !!CCr<'ltansvan de Caledon~,n._ soot 0 H '" I re""p'loonl, d" d.n p,.oc "'non.al tot hulp~I Im"".. ,ken ""Id 1'.' '" ""'"'' W~, d,t ~h'J.t ..... ':"'''''I'I''J H'J b.. von ,~"""',' J!OOnb'I'
i beweerde met de waarheid ten volle I voorZiet, IllI\t men de zaken "Bill het Noorden I rl c la vleg, toch !<au het hem met verborgen streltken r de mtdrukking • (}IIlIersteunde omhemmgswet' zonderh, d, II outvangen HIJ had veel verhl' • r.

o..-ereeo.temt' Aan den eeDen kant hoort onopgemerkt. en vergeet meD datier daar vraag- zIJn dat zDlk een plan thans VII) wat mmder N G KERK B\Z\\l1 -DeZl! Il YnJdag ge- te beteekenen] Df disculi.8le over de zaak zal. ollgcmJ<k geleien wegens de handelWiJze van Hr·

IIMa n.n boeren die vergaderingeD houden om to stnkken zIJn op te lossen vrIJ WAItmoelJehJker, kalls tot slageu hoefe dan lU de dagon toen houden ba,zlJ,arheeft de Il.lJ.nZll'rlliJkesom van £Hi zc<r heLmgrl)k ZIJd 1!0W('(lst,maar m de bladen '\\6< rdl r., Lo d C 12A 6d QPg'!'bragt, al~ volgt .._ Per MOJ LlIck- waar WIJ <lit hPng1! mt overnemen wordt er nog Adv Lord kon met begnJpen wat e!BOhel'8 z""J.
O"rlemro

D
wat SlJ 10 de oDdragehJke toeataD. zoo al voor de toekomst vaa Z ~fnka mlDd~r I alnarVOll Cl III~U voor den dill{ kw~m, holf -Mp] J M de Kock £1-I!i1'I St! Mej C geen verslag van gegeven \\ag Er waren dne punten 111 de verkJ.aring hl!

dan .... ....... w~ ~J m .M""".... A.. bolan'''Jk, duu AADd. gmn"" ,lu K""'''d. '" dut "h~t m.êtem.kon 'ot '''ob an<l", L Bhnk£Jl lO. "'J J Jnh Hof""" £Jl Ih 'en' ..mou,,, u ~ke",.. " I,~ ... , n&Ia""h..,d d k' LO' k bN' I d "eJ J_h ,I. Kock£'. Jo'''''J I)o,,_u !Jb '" ""Irog l\{~,,, W~ ~u rek"""" ""I,,"'"
.., ID eren an tIIIJ t ot dat vier BosehJl'8- let eeumaal heeft CCDMa

6
U1tráat alH de hoór zon OlJllell Cl en cl 111 tot oen mIslukking 1'IR ~d" Jong;'JJ J KriJna8w ~n R P de sin U t~;VEDERT) MA R KT TE POI~TEr I- ! en \ an hlwug' of nal.atJgheld Wa!! er nog met· l.e-

m&IIII, waaronder twoo meldeD, &lJn doodge. Scott, die bIJ wie hem kenuen er voor doorb'llllt als die van IgSO Vlilters £12 151;, 2d. W'zaml'n ;£ii'j ~ (id Ver,ier \BETH J' w(zeu Tt117.lJcr meetrler gettugerull werd \ "lr
....... , dol ... I""" ........ b", .. "" ,ij" om ,•• I~. dool, '00' "Jn p'" ., .. "'" to -M';j. Den)" ,n C J Mull'" £62 Moj A J .,' , , [",I,n,gt wo bil om .bwluu. ,~ d. ,.... u,"

_lrt., d d I 00 beweTlllg van den heer Merl'lman dat 0011 Smuts £~ij lOs Mejj DIck en'T. 811llth £18 lIs MA '\NOAG, DINGSIIAG ..n WOENSI>AO Inugl'tl
opga .... ell ai,~ meD oeten n"r den tronk lIJn. e ruagt oru, zonder tUSScllellKomst Vl\n PatIemenf geOll 't II k 5d Mej J. J Kotzé £4, 8s Hi , Mej Dun £14 2728 en ')'1IAUGUSll:S 18&'3 ' De Hoofdregter zelde dst pr nl1880hien v"rd. rr
wilde brengen,hllD .,rienden eD lotgellooten DIet Regters (he \"an de plaatsehJke tde8taDden nIet • uie en weS'tles wel;)t te 1is 8d , Jongt'JJ J Gle en A KnJnauw £,)4 L!s (I'~JZlr.N PVRLH>, blJzollderboo!'u zouden wtkomen 111 de nog tA
lODder groote moeile belet werdoll hen le ontzet. begnlpen, de zakcn tussehen ~ren ea N ~ behandelen, vond gisteren zekeren stenn iD 12d "Tollfl,'eJJ Bmeer pn de E(er £6 lOs !ld, .\ ITI. l'rlll1a.~ J:'2ó OOt,t £2~ 10 (\ 1ev('ren getrugemsDU' hl'" • h ' at. hot""n on d W t d V J,m"'J A ..... £ lil, '''-. J"""J Lo Sue" ~ " onl" .. """ ,o-d. 10 0 0 " "" C=t"" .. h~, - D, ~.~I, %u Ch,ohnlmeo
tD. ". J~ , .. , 0 ." S"U __ d", .. Il.n op nod.hJkou ,oot I. bru'gn. Dat """ , 'e g."n. "gad"in. Muil" £'>l, Jongoj A ,=Ni,k"k £10 •T~- ., .m.. 1< I" 0 ,,' 16 1J 0 K~n~l)' I_ .. n<l,,,t~m h'J ~, ".tal "". 00 d
rled~, toen hIJ liJn rappori vuor lIet blaaaw, men eeuigeD hJd geleden, toen dra

r
het Hooge I an onderscheidene kAoten over de gang bl) de deuron £19 lOs (Jd -Alles te Z3tneu twe~d~ !J 10 0 tot 12 10 0 bedrag! Il er ,an '1\ .ren !I(,,]!rt door medewerking

boek lDIOD.d, yoorspelJe; en nn schreéuwt de Geregtshof een door bem vere<?>blddieDstkoQ- zaak vlln Gangelizwe's schikking met de Kolo. £~ ,lT2S.Ud, :: d~rd~ Ó I) 0 tot 8 0 g Ivan verweerder vennmderd Voor hiJ lIB&l' Eng!'1..__ I .. !;V I Lr,. ARKA:!TADkwam onlan~s een kerel voor .. Il'etopte 13 10 0 1 0 land gmg ontnng hIJ van verweerder een telo
_ rYIDe wraak oyer hem-waarom '-om trakt tn98chen een lxM-ren fI"ll B~ch Dlale Re!!enDg over n.-lnDI'le's I-nd d het Ma ... .,;.raat6hof dil' _1 heel di WIJl. veroord=ld tot 5 15 ~m waann de7.e hem verzocht rn.!_L bn di..' • '. v.. JeSmanlll-) " ul\ .... 1& ge~eg 5~' ID ~~... faocy en I(,,~I.,* lu 10 0 tot 12 15 0 ,-,nuwO , m cu
da. SIJn YOOnpelJIDg bewaarb81d is! Daar hee-a famillo verniel!..; I w(,l'd, Wl~ VOOrons kDnnen werd. De Volksraden van V rIJstaat en Trans was maar ZICh slechtA van dJjieDuJoaIhl'nnnerdo '\"UFJ 8 lichte, 14 0 0 tot 16 II eeen vermeuWing wilde hebben. te YerW1JZCIl rullUeie redelleeNa' h L Ditmaal bad hl] eell plank gestólen voor den pnJs dodkere lj 10 0 0 verweerder, Op dat telegram ZODIlhij s-m
_ a n n.n OOIeD K W Diet 1"l.leU ~ Mil Je tJ;,ur'8't) ïe!!tauden dtej vaal zonden zulke zaken anders btlha d I Zleh Mil Jenever vergaflt, en tQljtn zIJn vrouw het ~T;iRT w,tle 5 0 0 tot 14 1ó ~ woord. In Natal had bl~ een telegram oum.rul"~
TOWDlCbeD philaaUIraop! al\n de Noor.lerg!'('l1zeu blIJken lj. hfl,hllD ooltll dat ce heer JansJ vau Rensb nh e en, den leven zoo last'g gemaakt (lat zii, om eeDlgen ~d " "'ekleurde ,{ 1_') "ttoott 5 7 0 omtrent Olsem zaak en hil:hadteJ~r&"lItb:Lelil:ra:leerd

Wj

• 1'--" bd' - -r urg ZIC over e vnj h te h ~ ,. I'" u 1 0 Id t -'---'
lJ ID nw lD..aIIO eo on beerIrnuedaar.,Pcrkgutddkau wo-dOll, behl\heluo.lI'cclIwei-lzaak vriJ scherp tI' t ,van em n]n, cm ~g aangeven et "d()nkllre 110 O· tll :! (J 0 00.1Ulen ZIJn naa.m vand .. _ •Ia_ hem""'ta hk h' I III le was omdat bij bleek toen dat hij ook Il]n brdeder had afgeran- lWARH' lan)l'6 R lV 0 Reil was gt.'C1Ivnen van hem, HiJ

1..---":... ..:_ L __ re wdense ende met de Igevtng die aau den Magt8\raal, Ocb deg~h ..el blj- Zich verbaasde dat ele zaak t be seld omdat deze hem, toen hij aan nl!.dOrst leed mlddelmatl 'e 6 0 0 ~~~ 10 10 0 v_eerd!'r ('eU" £00 fJ>ntvangen omdat
_..ermg...., _ Yan eo bnt ftQ oasen Itondere en slechte hem dUlrlehjketoesbnrlcnd. Ihaud Id J nle een ~as water had ~Wetgerd, \'in bl) die gelegen~ " korte" 2 10 0 tot 8 (lOl toegelaten had ZlJn, getuigea naam, op
............ _ Burp1Ileeater ten deel ja ge. IlaDds, veel gl'c.oLere v.,;lwagt .Ilk Jar. het gros Ize EO behwo~ Idzooh als eAn Boerenstaat held leek het dat ZIjn dochterttie, die als getuige VAD. lAnIl'e ... li 10 0 tt>t i l~ ~ Wissel te Eet~, en £25 voor ZIjne toestemmmg to.
..na. Wijnll. het eftDmio "oot' deD heerIder Magltltm~" be"lt; en die SL_'-t IE u an, e ebben i maar' een aantal ~trad, met Wist hoe oud lllJ noolt van God I "mlddellll&tI>:6 3 10 0 tot 4]ó UI een \enueuwmg voor oen maand, Hij had DIe• I ,.. ~" o~ ngelscbe lede dd' gehoord, en nooIt waar ZIJ na 1 "korte 1 1; 0 tot 1 IÓ 0 Itoegestaan om voor nog £ÓO twee maanden lange:
soot\ opa __ , .1811 door deD Prooarev Ge_ Ide Nator.ll 1n, door b~11 tO) ~~ een JD 'Id 'ffl, '11 le an e1'8 niet, ZOOala de heer haar dood hoon zou gaan was, Later VAN lONG I V06~ LH '" IU" 4 10 0 0 te vertlll.lUWen Er W&IS noolt een overeenltolIl8t dl:
....... __ _ K-. _ ,,..... ••• de PI.l. lo .,' _::'1 Jrn .. , "':n N............wille. -PIoI..,_b. .....,ai,.""'...." ......... lliood.. ...... I""". • 10 0:::: : I! '" ..- """"""'" .. n.... wonlm "" I'

I ~.l.l' QYel' III Q8ll awdie yourdo aU..- vandit ".tsteweleensverteld als het avond tt donkere 1 16 0 to,t 2 li glma&nd Verweet&rlwihem geen_ 'w88 eu ZIJ naar bt.id m~ " bikelll 0 a 0 0 IJ 0 leverd van boe of wanneer D).n ~d 'III'M

___~, ,__ "'_ " _ •••• W~ teren WelkeD mterelt," Hii badomtrent

Auftl'f"8ll1l1,pr. Sbl.
Boter, pttr Ib. ' •
Bee&, per boe. •
RI-mkooJ, ••
f!i ""'", 11&' 100 ,..
Oroeoe Erwtu
HoeDde,.. paUlaIr "
B.Yel'lf. pw. lOU lb.
Kuol, per Itlilr
Poaapoenen, per "Ilk
PataUu, per Il ba.
napen ptr boe,
RadiI.. a,
U,jeo, .
Wonelen, per hoe .
Z&tard""l September,

HE BESOHRUVINGSPUNTEN,

KRU4TA.
1. Onder Nn 31 Itel voor Predilumt van Lady

Ol'f'y-Kff'kwaad e1••
4. No, 136 )1 geheel wtjl'evallen, luidende Illa

.,ollTt '-
136 BJ Art 14 (5) 'Vlrd~ jI'-.oe,ld "llJeronder

IIJII de l"'erAr ..,) als [\t'J'k"rllll~8leden niet Iellfepen "
Lrkwnad _ KtUlpltad

2 Jo de Noo~ alLn d ..n V.IOlt 'l'l\n No 7. 1_, ID
plAAts ~an eener Synodftl .. C .mmINlIS-du t'DI

3 In N« 71, YIJf .. re)(~I, lees IIllteJe un IUt-
beluld-tnb WIld

o r \ IEL g Z I TT ING,n.uWE IUUY.

V"" 1 IJl 3 &fit""', 1883.
" .. r<i"I" .. I.. u, per :tile, 0 9 0 - 0 1{) 6
AUjD, per • aam. 0 12 3 - 0 12 3
He-t, per b"" 0 0 21- 0 Il 3
Iloter. per Ih 0 1 7 - 0 1 11
Bloemkool, per o1ua 0 0 'i- 0 0 7t
8il~DfI', per etuk 0 I 0 - Il 2 1
10.1]4'",11. per lUO 0 10 0 - 0 11 0
"...eden, per .'uk 0 3 6 - 0 3 7i
GWlWas,per 100 0 0 (} - 0 4 1
Gansen, 0 li 2 - 0 li 2
Groen Voer • 0 1 2 - 0 1 2
~, ....n,tflr.. ""r .tuk U 2 a - 0 3 6
Bonijr, per bottel .. , 0 0 81- 0 0 8t
Kool, !'fir etUI.. 0 0 1 - 0 0 31
Klappen, .. , 0 0 31- 0 0 31
Kalkoeneo, per etak 0 9 0 - 0 11 3
KDolkool, ptor b,t ... 0 0 2 - 0 0 2
Limoenen, per 1O:J 0 , 0 - 0 8 8
Loqaana,per 100 , .. 0 I 8 - 0 1 8
MakouweD .. 0:3 Il - 0 , 0
Nart]N, per 100 0 2 2 - 0 , 0
PatattM, pil' 3 bol IJ 7 6 - I 8 0
Piaan1l8, P'" bos 0 ii 9 - 0 7 6
PreI, per bOA, .. 0 0 1 - 0 0 It
Peterwlie, per bos 0 0 1 - 0 0 ] t
RoliJDfln, U 0 3 - 0 0 !lt
RadiJseu, per bos, 0 0 01- 0 0 Ot
ui ,"n, (1 li 0 - 0 ï 6
W~rtAlen, pe' hOi U fl pa - II (I I
ZoorlImoenen, 0 1 2 - 0 I 0

VRIJDAG, jl AUGUSTUS

ROSS 1~ ROSS
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Hierop urJaagde het Hof
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telde Im t. "eJoo"u

IlIO w.1 die
~rllt later b ha uield worden

28 Aug WELLINGTON 3 BEPT£llBu..-tr werd heden Ve heer J L de Vllhe1'8 rephceerde
Hoe meer regt' n hoe meer z(\~n IIIeen spreek geschoten voor deu pre81dentll pnJI Het weder Jen oYer he' gebellrde nadIIr Le eo hield ,"n een dIe, !tud d M bi

woord :lat algemeen bekend IS en als WIJ de natuur was ruwen er viel veel re~ .Af~d~n 200-400 1I01reen niJ warme fade o",r de _k .oor een t;"~r::: Ja!d J
zoo rondom ons g~deslaa na de talrijke regens en 500 yards De BOOrelIop 200 ~ 1vareu. De heer fAO Zijl1'ond dM Bntelown nog .erder nn Nat!.Uen.a.bn jtembalen.
d WIJ ged arende dit Jaar gvhad hebben dan G Parr 29 A F De yi1lien 26 teA Magia&raat lDoett hebben dan TDlIqb tllit Ut hootdUed.n ne beer
z en WIJ werkelijk de kracht en beteekenis van dit L. Woudberg 30 J A V <L: .erwe 26 De heer BobenlOD wa. 'an oordeehla& T111ba,tb eie If.eheele IOID te acbra
woord Ja de &aai IS zoo prachtig als ZIJ m eell1~ P Woudberg 21 T J J ~l~by 27 Det loo'feel ngt hAd all PbUipetoWJl en St.eynabl1ra' leid" dal IMn d. IOID letPlko~
Jaren met geweest IS Gras en bloemen mJn H Theron ••• 28 Lult Vall~ 26 en dat meo 18 all. dne op geUjke WiJle! had moewn reaolut.ie onr de lUll mo_t
h r m overvloed hoewel ZlJ wat begumen te v9l' C A De Villiers 27 W KcLachl~ 23 beb'Ddel.n Wy.r lI'een g.,lel 'foor 'ralbqh daD ten W.t ....... teld Hi4:!:~:,en.
"Illel Melk en boter ZIJn volop WIJ koesteren J Smith 16 Soldaat C~ 28 bad men de &weeandere ook oDf.norgd "o."n lat'D dIe m.t hel
all n eene goede hoop op een mooijen oogst Knox 29 0 Robert8PD 23 De heer M J LoIlW 1J"loofde ook: dat ale men eindljfd.
De win I die hier voor eeDlg weken een paar Soldaat 8auth 16 W Woudberg 27 4e IDd.re twee MagilUateD l&DIteJa._ Tulbagh d. Oode, tnBpeCteare en id d h
d!igm lang zoo ~WRald heeft had wat schade aan T Theron 26 0 Stuk 26 liJn. mot!lt hebbeo Hocktey 4t ".r IDitct 00 le ~ d' eer
het gezaaide ged:'W maar het sehijnt weer door C Bosenberg 31 laaac De Villiers 23 Het 'ooll&el d~ Vllli.re w.rcl UIlgeoom8D 811 aan W'l ,eel waren H.r i:'oofd. de ~ecrd:U: ::~
l r" r va I le laatste week hersteld te ZIJn Grant 27 Gordon 227

1
bet Hu • gel'llppor;eerd Nllcorell.n ... ken IIII&rte loU.n ki)l.en

ge"m·den Solomon 29 Clayton De h B !"
II t IJUltal bezoc kers die de BMI al gedurende Short 31 Macll: 22 NIlmWlI ~ eer lOwn merkt .. op dllt ~ b.lft der I.e

I uaa d bezocht hebbe u en die nog dagelijks Orchard 25 Bethune 32 Daar een Itnd,oore"l nn d.D Ooatlm van Op. teufiotrUttm.oteD ,an d. locaUee lDoeet komin
.., kon en duidt aan hoe mooi lot hier alles moet Bergt Robertaon 26 Ponton 22 WerkeD _rd ailgNteld, .telde d. b.!!l UpiDllton maar dat dlt met geechiedde alJ WIlde om die
u tz n Woolacott 28 KeClaar 28 d. '''eed. leaillr der Wet 0' bee 1U,*,Dootlcilap ,"en al de traktemeoten hal,eeren Dil 1'lOl'I!kl

Ou Ier de bezoekers troffen WIJ ook Predikant AVercenil 26 T Smith 20 ,oor, elie IOnder dat 'If lete o"r g8l.gd w.rd er wera beetreden door aen heel Hoolde,., op "rond van
Louw VLd Noorder Paarl aan die voor ZIJne ge A W Louw 26 Soldaat 8 th 20 400fltlDIf 001811.4 op Wo•.,. , dat meD deo beambte In kweetie, eD door deu Seer"

Jl 1 en paar dagen hit r heeft doorgebmgt D Du Plessis 27 J Searle lQl 28 Ve derde lolling der Centrale Spoorw~wet ,olgde tIInl 1'&8 NatureP.nnken op !IT()nd dat men jleen
n! orgen (D V) woor gaat vertrokken 0 T de Villiers Jr 27 Col SvuthéY 34 lf04!d.lnapecteu .. 1'oor Ja"eraD priJi kon bekom8o .n

Z Jn Eerw nam Zondag de dienst alhier waar In S Verceuil 26 W Stanford 28 DE BBOROOT1lfG ?r.,rond dat h.-t geld do~" de In,pecteurs nn de
le morge n weidde hij UIt over het laatste gedeelte T Webster 24 F Wallace 28 Baaroa MIng !D"n op nieuw In O<>mltt! Generaal aturellen .oor hUD traktem.nten I gelalDeld DI~t

h t elfde vers ut Co11 III Maar Christus IS T J C Inglesby 30 Art 31 <lYer de &grGOUlIJr, waanan .. u aant.l boefdatnk 10 bun hallden bleef De beer Brown w_ op de
fill s n m allen HIJ naakte het woord zoo PRoberts 26 B 1 26 )fen VIID op \\ erkPn I Ild~r .. el dIPe .... er door b"paling der Wet, maar ook de hll'!r Ayhff sprok
iu I Jk en boelde de aandacht vtm de gemeente W Brooker 27 w"a1~ 29 Jiinlf8n Op het hoofdetuk fan den Spoorw!!, lnlle- ID deo gePit ,"n den heer Siluer en I ids dat de
p zulk er e merkwaardige WIJze dat men niet Moms 26 0 T vtm Niekerk 24 Dieur 1'lOeg de heer V. Zijl waar een tellienllar 'et w"J del!'81lJk werd nagekomen N. nOlf e nl"e

anders zeggen bn dan dat bet woord werkelijk veel Fowler 27 Bolus 26 foor dl8ndt' lJat kOD hIJ lieD IIntwoordde de Oom dl8CDllde leId. de heer BrowD dat de llenlll' In.p"~
ut st htte en er ook zegen op ZlJn werk W8.8 In Kay 21 G Leroux 36 "'D Op Werken ale hi] Mn III kantoor Wilde k tOIDr die, nw hl) W18t 11)11 pllgt deed die fan

b t bid ur na den morgendienst sprak hIJ een Purniss Mt 2a Seale 28 men De man had ~enoeg te doen Stoelten.trom was .'dne betrekklog' me l bad
k rt woord over de noodzakelijkheld en den zegen Foulds ." 28 W Th Ii 28)141 b'!er M J Louw klMlI"de over de koeteo d~r h yen mlUlt hi] tro;k lIJn voorstel In De
'an het gezaruenl jk gebed In den namiddag Commln 26 C81thn:PS9 30 Spoorwelt'n en de heer Wllm .. bad "e nlUllT.OVd Hoekl~y k Ujl'de.r O1'er dat sekere d >Of hem eall
held Z jn Eerw de gemeente weer besig met een Symcox 28 A C de Villiers 28 den We8t"hjk~D Sp:>orw~g IlJ de 0 mm sear 8 111Ier l!'urlUllI"oe sLu"kk,," Diet waren voornleltd en werd
kort doch treffend woord u t lIlIth XV ill vs 3 C Robert C H 20l beloofde te beal twoorden V rder 'I~I ..r n t. b antwoord do< r den Th_ontlr-GeneraAl en den
VoorwaaI" zeg k u ndion glJ u met verandert D Du TOit ~~ tl:a~1ell $rvey 26 o,er I::lpoorWelr80 ,our en oYer t Itlgrafll 10 If ..d Seereter 8 v.n NI\turellenzake

Pil wordt gel Jk de kind rkens zoo zult giJ ID het W Mwr 21 Sergt. Work 22 a18 I lets Een roeretel LODW om £l5 0 ,oor Insp-eteura t~
Koningrijk Gods geel sz ns mgaan De opkomst 0 T deVilliers Sr 6 B llarvey 29 TbAna kWilm bet DepArtement nn N ..tu elle za- Peddie te ICbmppen werd 'er worp n en het Hoofd
D hel le di nsten was groot WIJ wenscheu Zijn A Rawbone?9 Jeen e h erover werd, reerat l!'efflllljCd wltarom ,,-n stak aA ge omen
Eerw allen :r;pgen toe en hopen dat li J spoedig nl uw"' kl~rk en pllrt culiere I::l cretlLrl , or £250 098r het At.abh_lD8Dt In het Noord Westen
Z Jn gezondheil terug n oge krijgen on ons weer Zoo Ter als geëindigd was het resultaat tast op "118 nnjltl8teld Om da bil nood il WRS II twoordde (WIIIVl8CbbM) WI de de beer Wllhsm Ay Ifi' wet n
.poe<! g f'en bezoek bn>ngeu moge 400 yards ~t! S..crlltllrt8 '" Natu till .. lakt! dIe 1"V8 8 'er wat er thane vtm beetl)nd J r WRSnoli' ee Mag 8tl"llllt

" J hebben gehoord dat Prof Marais vlln pI m Parr 2' T J I~IRby 18 klRRrdt! dllt hiJ looveoll mOjlllhJk geknlp~ eO oVt!r de met dlendtlra antwoordde de 8toCr"t8Ils vl Nlltu
8 1 erheen te kou en H('t zal ons allen zeer aan J Woudberg "2 LUIt V ancy 15 £1300 A't'scb lipt blld Hl ruver w"rd no!!, m8er relle lakelI en m~n bad de kosten beJ)"rkt De
genll.lLm DJn als hJ komt en hier eemgen tiJd ver P Woudberg 2S McLachlan 19 lI:~rllllt en dil heer Barry vond rll\t 'lIertlt!R kl ...rlren beer WQ d WIlde het lte!Jeele bo td&tuk 8ChrappeD
toev wil ook zullen WIJ ons zeer vl.'reerd voelen H Theron 2 SoMaat Callanin 19 tMIll h.ele tf?';jl W&8 \ViJ betaltm hlt!r Ite ~g voor !le heer M J Louw vro.g b~ v~el Invo"rreifLtln er
daar 'J n g noo t de eer gehad heb~n dat een C de VIlliers 15 G Gordon 21 de D1J1jler8 lel hiJ en st ..llt! voor dell kIe k vaD Iltlhe .. n werdpn en de S-c etant VII Nalurellenzaken
onzPT I rof ~ rs ,oor ons opgetreden IS C Bosenberg ol Kwattenn Olayton 21 ~2ól} te laten sel rappen Het antwoQrd vnn d,," IIIItw Ylrdd.. b Her Wt" nl lit! be~r Sprll!"~ vro~1!'

Z d He<>re WIl zal er p den 5den September GRraSontlomon 28 Sergt Mauk 18 Mlo .. t~r WA8 dat bu ttl" de Mllllaters Iemand" at om bIJ'(jndtlrhed~n omtr8 t betll'""n voor dil luk
ba h d rd beh 31 Sergt Bethnne 26 boe.eel klerken ~r nOOd11!'wIlren en dfl.t m..n nos b.!tMld werd en de 86cr~IRr 8 vRn Nnturelllt 11ken

C('n zalU" ge 0 en wo n ten oeve van de H Short 2;:> A Ponton 18 d M h kon." I.t Jev ol k d d k kschool pr zullen ook )('n groot aantal erven ver J or h---' ., In18t_rs enn de vr Je hand moeet latt!n Vro.. " en IIIIr sprll OVol' tl noo ZIl
k JCl t worden Daar le bazaar 'oor zulk OOIee D d CPI,"l 23 Searle 31 I(tlrd l\h 18krs VRn N ..t!lrell.nlllkeo b~rrlltt" d. be r had van e8l1 p I ti mlLj!"t"r, d .. pI I t~ b"bb"n
gO( le zaak r"Wa.:ht n WIJ flene groote opkOInst I 0 d~ vdIT:~:Jr 31 Col 80uthpy 21 narry bllddeD het altijd londer pArt coh"ren S~e e Het W&8nlt!t lanj!" ,oor e v..n en het com e werd
pn ook groote edew ricin" van d n Imnt der ge S V uil ') Standford 2 tarls gedMn I 41 Ootnm nn Op WI! ke I"lde verdalljld gt+lllk ook b t Hu 8
n eente ,\.1. nen In aam rkmg neemt de zware F Ler; bster ')7 Wallaco 32 dat er van geen kanloor m68r stokbo werden gil -- -
t J len el h t gennge belang dat sou m g"l'n In het TIl eb 26 Art 31 Vf!lagd dan vaD d t van Nlltu ellenaaktIn H. hAer GISTEREN
on 1!'l"WlJ' alh er stellen het Mntal kmderen die F ng 68 y 24c Bolu. 25 Wm Ay lf leid .. dllt de m ..t"ste nrltlglnjltl IR b t
dl' school bezoeken VDJ groot W J zien allen met FW;1881 31 G le Roux 4 DepRrtemtlnt '"n b<lt afachaff n nn dltlnd.rs ware
verlangende harten nAdr den voorn tgang van ons CO ow s 18 H Seale 32 en f d t dpugd8 dd WM de Vl"IIAjl Ook dellf8Cuar
dorpje en hopen dat dingen zooals eel harden se rumln 21 Thompson 31 fing d r Naturell"u-mlhtle vond bl} e~n ZMk 'liD

91'('2" van hier llllU" Hopefield en een ROst Imr ons C rt~~jx I) Caithness 26 tw felballr nnt want h il konden londer dtoll' de
ru t lang nl'f'r zullen onthouden worden daar ze J d Mr 2230l A C de Villiets 32 Fln~o ~ I cb biJ pe plots~hnj(l!n ° rlol( vpfd~dljlt!
to h zeer oodig Z Jn van er erwe IJtI Voo I tter nep de heer Ayl lf tot ae kweatle.

Het weer was voortdurend slecht lJe heer Hoekie,. leId. dllt er glltln elgenhJktt ver
ml dennlf ID het I pRrtement WRI -iets WILtde
S ertltllr ~ v.n Nl\tu ell nlAken beetreed -eo kl&llirde
er ov~r dllt men b ambt 0 allnst.lde zondEjr bet Hu s
te rRAdplejlen W""1 dlend" dIe put C!lh ..r~ Secre
tarls voor? H J was vo r bet 8Ch appen er vau
een op BI8 d Il de S Crtltllns vao N t!lr"ll olak<ln
er ot! hrowt mn!!, e Ir" milleD te Vd I Il n Wilt
hIJ r"t!ds m "rmll" bad vert"lrI

Etln bood8CbllP 'an d n 0 u.erneur b &Irt d ..
Voorr tllr VRn bet Hu s op d n 8to,,1 Z] b "Id 10

bet b Jvo"gilel op ne Beg oot I? dal terstond DRAr
bet Com é Gener.1l1 verw.z werd

NojC me"r wer I nR b~rvlltt njl VI,n het COIDI !I
oT r den pllrtJeul eren 8 cretRr!! I!'"deblteerd st.IIt!Dde
Ol der IL dt!rt!n de beer R berteon .oor om d,m mR
tot MA~lstrasteklerk te T!llbagh Mn le st<! len /)
b er H fm.yr vroeg hoeveel de p:uIICul ere Slleratllf I
vroftl!'er "II klerk In he' Kolo 11,1.. Kanloor trok
£~Q m ndflr WII8 het lint woord en er werd biJg
voelld dllt men DU &al!' welke IUInmoedljllDl? men
b"kwam al. men eerhJke beZUInig njl ter hand
n~m Il t IIIAtst" werd ter band genomen do r dAil
heer Up nj!"ton die vroe~ wlUlrom mf"D bJ die
e~r IJke belulnlglog" btogon met een nl~uwen hl!

ambte RRn tit stellen He ~eel .. mRn dlenrle nerjlen8
all rIers .. or dllr) OlD dAn MOlster op "l" rflllen t ..
verj( z.llt!n ilO dRar behoorde hilt lfi d Qlet voor te
b" I\IIlD He Pr cur8ur GeDeraal ,,,rdedlgda de
St!CretRr S VRn Natu ellenZilken Rls Vfin ZIJ el ge
knntOor mo>er weIe de dlln anderan Z)n p4rtlcu
lIt! e See etRfJI 100 hem d..arom lilt larl.ler p Z JD
re ziln v.rjlezellen 0 ndat hij llld luO "Is Hoeger
zoo veel zou beboeven te relZel
I a b IIr IrVine z~ de dllt vro~~ere "InIsters VRn

N~t!lrellen!lIken IlJt Iii d or pRrtlc!l erll SeCrl!tAnsaen
Ttlrjltl18ld werden en dllt lIJ op rtlllen vol8trekt
nood,.r WIlren

De heer Hofmeyr lelde dnt men nu zien kon
hoe jammer het 91'118 dRt de R~jlerl n~ jleen Wet
tot r~gehnl!' VRnJI.n Ci9lelen IJle st bad I gAdleDd
Irt he' rapport dlillroYer was wel dell'~h)k nn pllr
tleul ere s cretarl8l!8O l188proken die Diet tot den
TRsten dienst beh orden mMr m8t, de Mlntsters
WIsselden nt! put cuhers ~~cret.arll 'an den MI
nll~r VAn Nlltorellenlllken trok e n hoop-er trRkte
lDent dilD de C mm 88 ~ ,oor denClvlelen 111 nit bRd
&II bevolen Op de Bell" 0 ling v 8 III Will z!llke
z~ken betrof DIet nllAr elsch lleplllllt8t

I)e Kol Sec etllr s lelde dat bet onmoge Jk WilS

OlD nog een Wet over de .&IIk I td dl en Een
llIelligte Wetten stondt!n nog up btot papl~r 10 dllr
klaar le komen eo "'118 tot dIt 111bt. g~en kllnl
dan WII8 het beter le niet III te dl~nel1

W"der herbllAlde de S..ert!tAfiS VIIn N"tu t!lIen
laken wat hiJ duu"ndmllal had !lezt!" en hem
v Ijlde de beer Br wo met tf' Zolvgen dNt b J jle~n
enkele reden had opgelt8Ytlfl WMrom ti' nu me r
werk dlln vro8jler !laD I) kRnloor wtls

Ten 810Ue werd het ,oorstel B/(rry Inlletrokk81
Toen de Maj!"18trRa~ van den N 0 derjl"rens voor

kwam vroel!" de heer In nl' f rI"t d .. mil WilS die
de NIltorellen IIldMr v"or nltlt b~t r dail l~l hRlz~n
en wolven ,erklR"rd )llld ne mft b"d nil dal
gtBCbreven te hebben terstond ftf~e&et m eten
worden Er W&8 nog oulRn, IR dl~ 8treek een her
bahng vlln de KO..gM Rtr~1t Iteo· jle",ee~t lie
SecretAr 8 vnn NaturellenIlLken '"lie dRt het bem
speet dRt de !\lOll strut zlCb I ° hlld IJ Ilelllte pn
dAt er notlLl VRnwaa Il en'lmen Intu@scb~n wn8 de
Mll1t18tl'Rllt III kwestie een b ..kwAam bllAlllbte

De Procurt!or Gen rllRI lelde dBt er l'en mQ(\rd
I\8n de Noorder,renzen had plR"ts gebild m&llr dlll
de beer Scott de MRIlI8tl"lUlt In kw IIUII I ch 100
goed mogel Jk In d~ ZlIIIk bad jlt'dl'llllen !\Ien I')n

aicb verll1_o ala men bem voor roekeloo! en wreed
hield, en hIJ hlld altijd lilies gedaan OlD lI]n ph ..t
te nrrljllen

ne be~r Uplnj!"I n ""Ide dal het er ,oorIII op Illln
JrWRm dat dt! wlIIlrheld jle8prokeo werd \vu de
QMlr Irnne aan de Noordergrens jlewepst dRn zou
bl) andera 8preken teniI] I Jn lItreven nlUlJ' de p S lie
,.IIn Ilro teil me 8chenvr,An<f alhier hpm RI le zAPr
nn de weil" leidde Z!llke Nat!lrellen ilIa me Mn
de Noord,ngrenl bad Wllr..1 \'olstrekt DI~! In orrle
tI' b udtln Wil lt het "M onlDOJl'ehJk hen bet etelen
IIf te I..er n III flAt mt'n hen ook meH te .,ltIll dan
I ) op ko 4~n Ale de heer IffJn" l1li den lut WA'
bloottz"eet~ld d eo die 10idJee lI'.. en dllll znu b J
IlMn phJlanthroop hhJ'f8n Het leek nerflef\8 n"ar
Boo,eel III. de boeren door de BoaehJeei1lAn8 III hun
buurt leden en ZIJ behRndelden beo werk~hJk orden
~hlk genll'll'

I e heer De Smldt leldd dat de 'laIC lIttllat I wnt
sterker be"oordlnjlen Ilch had u tg.drulit mftRr dl'
man blld allee behal,e ongehJk en hoe eerder lit!
BoachJ8I!1Dlln8 u t de Kolome ver]lUI!fd werd"n d~s
te beter Ion het I )n
n. heer Wm Ayhff ~pT8k tot lof nn den b~r

Scolt In d1!n II flin den Proe Gener .. 1
De beer 1nl e vroeg hoe meo den heer Se tt nR

bet~ biJ I dd b lIIluwboek geechreven bad IO:Z
een ona.noek nllar moo den kOIl toner~onwe die
hl) acbeen te bdhJken r

Dol he-er Lewl. verheugde Ilch dil\. er Jllilon.n ale
de hepr In nto I het HUIS WILrell om luIke uken IIAn
ht liehl te brl'ngpn
op EeD naag van den beer Proctor o"r het hoogt!

traktement nu den beAmbte In kw_tie, antwo')rd le
de MInlIter dat hot lenD er ge1'1W'liJlt en t ..vene
d1lur wa ..

BtJ het boofJ8tu"k o",r Out,"og.re nn Naturel
l,n-bellstiJlllelf noe, dIl heer W nocl •• IIrom de
Su}Wnntend.rit ,an Graham. ad meer !l.ru.kl~Q'
bM.dall"dle 'an F fBeaufort. 0_* mtn beID

VREDENBUI{G
I t Uil CorruJ" {,.nl)

ALGKIlKF.N
Gt!~n pet t 8 Dr Atberst~ e nl een voor8tel

tellen de dror kan8Chap doe ~n de hO'er BRr y een
teil I:t'loeve flin dlln Me AS IhMI9Ch~ spoorw Il

KOLONIA.LK NUVKltHEID
l1.t rapport van bet Oomlté over de Kolon .le

N Jverbel j werd op fHeuw nll"dlend mt't een n ts
,an d~n Comml88Rfl8 ,"n Open bRr" Werken eD
den lIeer Vin C nt er biJ tf! ken en Ilevende dst hetPONDOLA.~

KOKSTAD 3 SF-PT -Een spnngvlo~d IS veer
hen mijlen va.n St JohnsnVler bmnengedrongen
zonder veel ander kwaad te doen dan eemge booten
en Vl88CherSlllUlstalten weg te vegen lIet water
kwam zes voet boven hoogwaterpeil CUi brak ZI h
m WIt SChUlUl op beule oevers een ge~ gt nOOIt
te voren aanschouwd Umhlongazso heeft 00
beesten bIjgedragen voor de kosten cener ,oorge
non en deputatie naar Engpland

[De spru gvloed IS schoon mmder st~rk ook ill

Oost Londeu opgemerkt]

EUROPERCIIE BERIGTEN

ge nIl

LO~DE~ 31 AUG -Heien werden H tachttg
lu zen Ih rens Mngeboden en alle verkocht
Be '7 ,1'r. T V ruok 'an Liverpool te 10 ure

op Don I nIag avonu nMr de ZUlt:. AfrikMnsche
havenlI NAT A L
Ont a r' DURBAN 31 AUG -De Trrymo th fl'aotl" ...m

veerde gisteren nm MallrltJus en vertrok naar
Koopstad

De correspondent van de Mere ry te Maunt us
schnJvende onder dagteekenmg "4 Augustus z gt
dat het Jongste rueuws va.n Madagallcsr aldaar
Mnlrn am per de Fran8Che stoomboot t r 0 die
den Hnen aldaar am veerde Ad=aal Pierre
WILBtoen te Reumol wachtende op de qlailstoom
boot om naar FranknJk te gaan en werd gezegd
zoo erg aan oogziekte te lijden dat hJ hUlsw!l.&rts
ffiot't keeren

De zendelmg Shaw die passagier op de Tay
TTi lj th Castle IS werd drie malen voor een Franschen
Krijgsraad teregtgesteld en ten slotte ih YnJheld
gesteld wegens gebrek aan beWIJS De heer Shaw
klaagt bItterlijk over de door hem aan boord va.n
het vlaggeschlp doorgest!ute behandeling Het
gebruik van boeken en couranten wer{l hem ge-
welgerd en hem werd alleen toegestaan ZIJn bijbel
te behouden

De Hovas doen lederen avond UItvallen
HM S E ryal L8 Ulet

William Hewett en HMS
waren te Mallrltins

9 publ

LO~DEN vu ADEN REPT,-De heer James
Lowth r Conservatief klUldu:laat 18 door een
groote mle rderhPld voor Rtland gekozen

Het verltes aan lev ns 0l Ja a ten gevolge VBn
de UItbarsting wordt ge aam.d op 30 000

Te Glasgow z Jn zpvel I re m h{)('htems geno
men op een ~schul :ligtng an netlppligt ghmd m
de dynanuet gcwelrla.d ghe len \ m \erle len
JanuanJ

Het totale getal sterfge rillen aan de Cholera
ID Egypte 8" .JO waarv \ HO 0 ier de En
gel8Che troepen

Het berigt van het owrl Jden van de Korungln
van Madagascar IS bevest gd Z J sopgevolgd
door hare mubt

OHI r \~j)~( II~ Irl EGRAAFDIENSr
KAAPKOl ON lE

PRODUX'rID'.'MARKT

PORT ELIZABETH 31 AUG -De handel wa8
h er verll'den lIlRIII1d 0< k In het produkten departe-
ment bmtengewoon slap ZlJnde er alleen voor
vederen een goerlc markt De mvoerregten voor de
n as li heden p ndlgende net mbegnp van de
voorgestelde verandenng I de regten waarvoor
vl'rbllnden genompn ZlJn bedroegen omtrent
£?!) (lO( t('r"'Jl le ontv mgsten ID dezelfde
naand wrletlen Jaar £~ 638 waren Heden
werd voor £1 0 ()()( ""n goud per de Garth Castle
naar Engdand vp.l"8Cheept De voorraden wol
XlJn klem maar de markt 18 tamelijk goed VOOrzIen
geweest. Er 18 een vf'rbetenng ID de vraag Tooral
naar gereu Igde Ook angorahaar gaat slecht
van de hand LlJnd or 1mur en IDfeneur haar ~eer
~ en 1" pnJzen voor lie !lOOrten blijven zeer
faag. De vederenmarkt bl Jft zeer levendig en
W oensdllg wa.~er de mOOiste vertoorung hier OOIt
geZIen De koopln8t wa" blJlOnner levendIg
Trnnsaktles ZIJn door gToot'l vastheid gekenmerkt
De vf'rkoop ngen g~urenJf' Augustu8 bragten
£46 5 j op lat n mder IS dan het bedrag In de
zelfde maan 1 verledeJl J!l.&r .erkregen maar d
voorml"n zIJn n den lalLtsten tiJd klemer ge
word('t voon anwllJk wege 18 de extra verkoop
mgen en klemere ontvlUlgsten VrachtpnJzen
ZIJn laag en er wonien weinIg produkten aange
boden hebbende men eeruge mO<'!te OUl vrachten
v lOr de stoombooten biJ eer te kriJ~n

G steren a\ond brandde het Hotel te Coerney
station af

ZULULAND

PIETERMARITZBURG 31 AUG -De COrN'S
pondent van de T ne" of Natal m IDuh18 grond ge
bied 8ChnJVende onder dagteekenmg ~8August
zegt - Verleden week ontvmg Ik bengt dat
USlbepu een nnpi had UItgezonden om Manya
mana (Cetewayos eersten mll1lster) aan te vallen
Dit schijnt JUIst geweest te ZIJn warit gtswren
hoorde Ik dat de manschappen van M:anyaIll8lla
biJ enkelen en tweetllllen over de grêttzen 1U de
Reserve trokken Of ManY8IlUll1asliedan verlaten
hem en ontvlugten of hij 18 Q,lt zIJn sterkte gedre
Ten en verslagen De vlugtelin~n die na de
nederlaag te UfUlldi aankwamen ZIJn nog hIer ZIJ
die het noodig hebben worden door de Regenng
van auelie8 v >orzlen. ZIJ schijnen alle zeer ver
1angend om Il88r hunne kralen terug te keeren
maar ZIJn natuurlijk bang daar bloedvergieten en
roof ID Zululand nog aan df' orde van deq. dag zIJn
U 81bepU en Oham gaan met het venu~mgswerk
naar harlelust voort.
Gisteren vonder In IDub18 distrikt een ~oote revue

van al de weerbare m8ll8chappen pl.$.ats Er
waren omtrent acht a negen honderd't/nan opge
komen WS8l'V8Il een 88IllllerkeliJk getal gewapend
en te paard. WIJ hebben mets lllC!nws om
tremt den Konmg gehoord en kunnen mét gelooven
dat hij vele manschappen biJ Zich heeft of dat hij
voornemens 18 een oorlog te begmnen ont ZIJn land
tenig te nemen Ik I eb ~pn trelT,nd 8ch uw p I b j;lewoond

verhAs t de i auan/; VRD U Rnl'ppJ
Ee zWRluw WRSmet een z "'" Jl'> t]eB In den

str k VRn een tOllwtje b Jve vastz tten d~t-lDen
....ee niet h

MARITZBURG ') SEPT -De T m~, of 1\atal
o eldt dat er ID de stad een gerucht ID omloop
s lat Cetewayo bIer binnen drie weken zal
Mllkon en en wel langs de beneden Tugela en
dcxr Durban

VRIJSTAAT

WEPENER 31 AUG -Heden 6lndigde de twee
malen per week dienst van het m~kontrskt
Een meuw kontrakt om een"post te vervoeren van
('11 naar AlIwal Noord en Thlot8le Hoog1en treedt
1U werking De weg If8&t door Basutoleind

De heer Z B van Riet 18 deze week met zIJn
familie naar Stellilland vertrokken HIJ zegt dat
de zameulevmg aldaar ordelijk 18 en mt ~n der le
Engell'Chen en twt.,'E)derden Atrikaners ~8tast
Er IS geen meuws van B88Utoland
,lIet heeft hier en langs ne Caledon geregend

VERGADERING TE GEORGE

GEORGE 2 REPT -GUtRren avond werd er een
publ eke ver~enng gehouden om de spoorweg
k" ..stle te bespreken De volgende resolutIe
werd aan~enomel - D8tlr pr eeu con mUlllcstie
van len he<'r Robertson ter kell11l888 van dpze
verga.lenng s gebragt mhoudende dat de Re
gennl'( aarzdt om aan d!' wetgevmg het Mn
lpgge van den Mosselbaai en Oudtshoomschen
~p()orweg voor te stellen verzoeke deze verga
nenng de plaatselijke vertegenwoordigers om op
hpt trodueerel der bill door d~ Régenng aan te
rlnngm zelfs al u oet het lIallleggen der liUle
t~8teld worden en gelukt dit n et dan zelven

• )()(laUl~ b 11 voor te ~t.ll n of een bIjdrage
gl'<)V nretligd laar die to gestaaJ Mn den Wor
eester Cl .Montaguschen spogrweg

EEN liJK TE Qt EE~RTOWN

et_mmep
Voor ~temden de HH PlIILl'IOn Spnn Goold

Te WA""r Joo
Froet BIAll1e Raid Walker

Tt>gm de
M.. uel

HET PARLEMENT~
WE r.G EVE N D E VERGADERING

VRIJDAO 31 AUGUSTU::;

A VON nZIITING

TULBAOllSCHE MAGISTRATUUR.
De het'f J I d .. V lhera fling Y ort mat alln be

QrnE~RTOW~ I REI'TDIBER -Het lIJk Vfin tOOIl tI'l gunste vlln TulbaJlI bIlt ondu ande",n
~n blanken I mn "1 1 n morgel Il de Con amn ,er"ehJbnde mllt Port Nullotb WIllIr eléelft. " ..r
v er ~ .onde li n gt loo tIt het at I n ru d N!lftlllRken In ol"" JARr waren 'four lIewet'81 en eIn
IS d onll\n~ vau Gm} ant I w ..~ geko en om dlltile m~t d.. boop te kennen ti' g~ven dllt
'" rk t ZOt' "ken Cl d t t"ln knde III e'11 TulbRgl spo ..dllf r@llt z u békomen
oogenblik IIn wanho p zelf ord heeft gepl!-'Cgd I lJe Kol Secrptlltl8 hooptQ n g e.n t een mar-

mu ..n ItA db,.~ld 'foor den beeT De ID lul
KUIBERI EY :l ~PT -D 1 &IIlantenmar) t bajlb OJljltlllQ"t t. IIIIC "0 trod JD ber

S l<eeT Vll.iIt Er 1x>st.aat go< cl vrs.ag De Baxtel S k~nlrg .Ill uetlltot'n .oor b"t M"!(la nt)udl~
G illy .MaatllChalllJ heeft 1'<'1 steen van 101 ka 1'""8 ne be.olilng fin c..r .., trRe, .. rder
~ten en ~orl rende 1 1_L<te twe da~n 81 _ te~!ln d .... "k en de regts&: k~" leb va.n 0 30 en tO karaten gevonden. De W I" ~e HIJ lAjI' veen r den om, DO
OR reegst VIW pttNIl Wh .,0 karaten. \ lW .Ml ftB cl. ResenD8' bekomen

t

mlleet Iln op nJenw In ComJt4 Geuerul OTer
galU!, en de hllt'r Froet 1'J0Bg ot er.ft,_"....tI .ru op bet &dr.. un h,t Hu.. aan

DE BEGBOOTDW IIEltVAT
'roen hei ComIte G,.nPTllal hprrnt _. lelde de

SC~ TIll Naturell nu.keu at men QO I1QQfdma&l.
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(V_ MIl a.rr.po."-t.)
CONOEBT VOOR DE DOOFSTOMlIENTB woRCESTER.

OOPING
WOB. o E S -fE :a

ONDER·, ,
I, DE"

~oopervan Struisvederen,
BJU'.esten Cha.bers, Adderleystraat,
~... L . J, ,

KAAPSTAD.
Koopt het geheele jaar door en geeft -'e 'ioogste

,Marktpri izen .

WIMBLEDON
VEREENIGING, l)E Oudergeteekendeu in banne bet~kking

als Executeureu Test.amentAir in den
Te worden gehouden te WELLINGTON Boedel van wijlen den Heer JAN MABTUI EllSLlJf,

van af den Sden tot den 8sten Sr., zullen publiek doen Verkoopen aan de
September, 1883. Woning' van den overledene,

IN verband mnt bovenstnande sullen RE- OP VRIJDAG 7 SEPT AANST
TOURKA.ARTUS, F)~ste en Tweede "".,

Klasse, tegen ti Excursion" (Pleiltiertog') 2 Goedgedresseerde Koetapaardee (Schim-
Prijzen worden uitllereikt, van de oudergemelde mels}jong eo sterk,2 Eerste Klasse Melkkoeijen.
Stations naar Wellington, per 1\1 de gewone 1 fraai Vaars, 20 ~ arke ns, 1 nieu we Kapkar op
treinen, van I\f 30 AUGUSTUS tot den Ssten v:eren, lOpen DitO, 1.Scbotsche Ka~ 1!:~
SIPTEMBIB, beide dagen medegerekend. I meuwe Bee~tenvel 'I'nigen, 1 Paar, ng

De Kaartjes kunnen gebruikt worden om ILederen TUigen, en wat verder &al worden

terug te keeren op den dag van uitreiking of i aangeboden'J F 'PEROL[) 1Et·
d d I d d tot

. . I . ,xocu eureu
op een er &l\rop vo gen e agBn Bn mvt J J JOUBERT T ta t.
MAANDAG, den lOden SSPTEMBER. . . ,tJS men

PLEIZIERTOGT PRIJZEN. Paarl, 28 Aug.,lRgS.
Voor Voor leden' van de De Villiers, Faure <t Co., AfsLagers.

!1ewonel~:;ng:~,. Wi,,:~~on ;;tmigin!, - WAARSCHUWI NG I
Á'1a886. sio«. Klaue. ]{la-88e.

11/ 'j" 16 (ji9 3:9
11/ 74 5'9 3i9
111 7/ 5,6 3;6
lIJ l(j 7/ 5 :.I 3 e
8',(j 5 '6 4 ':.I 2 9

Hl fI'6 i, 49
11 6 7:u 5 '9 3 '9
H' 6' 4 G :.Ii
7/ 4 (j :.I 6 .2 ':I
4( :1 G 2,' 1/:.1
2 6 liG 1,3 H
2/ 1"6 1 I fJ

••I

MJ1e te b..cIiJulllflll.
1I'1I'l!lee!ntebewn~n door b ..,

'09nttnlJdlltlll' v,," h~' w ..lrklf,e~e:ltodllLp.
Jloed voo,be~ld tan dflll'l!lDt'Eillte
nu JlilliFfde Lee",Ar en

be,el811 "ij IJ met de uwen IUIn,
bPtc:b ..rlllilig Yan u""n en on,,,n

wij hebben een concert ~had. 't Zou voor de deil Heer en HeilA",', J~tUII Obri,tUII. Hij
c!oofatommm zijn. Of't mooi WI\8? Ik lrAn U rel- .oonpoediJl nAllr uwe bestemmiog. '
ftfzekeren, daar 'W8II ten minste veel moois. Nogmaals ."",wel, vasrwel!
Het publiek werd twee uren lang gewiegd Of ' Ir n\d

~=:~~cJ:~:=~::~zhr~:_ TUlbagb,roAagOlT~ael··~':'he,~:tOe~:~~:'~l:· VASTGOED, HlifISRAAD. ENZ.. EN
f Bn al bn het niet ontkend worden, dat een paar .....,. "'0..", I
nummen niet te goed Tan etapel liepen, op een Den WelEerw. beer Wm. ROBllBTflON. , In den Insolventen Boedel van PIBTER, JAOOBUS du TOIT
oonoert voor dooflltommen' behoort een criticus WelEerw. Heer! Geliefde Leeraar!- Wij, 'ooder- , ' ' •
doof eD &tom te zijn. .. "ijlelI fn ooderwijurl'_n .an de Tul~b8Cbe I

Daarom geen kritiek, intt'gendeel hartelilk~ Zondag,sebnol, kunnen UWtllEerw, niet lAten,lIenen DE k
~ aan allen, die medewerkten. Dank aaoMiss d t-_1. ·d d t Ondergeteekenden, in hunne betrek ine als Gezamenliike Curatoren
8ehr5der die bet initiatiel nam, dank aan de jlIIAn Ion er u ....n a ...... "1 s""or ~)e . e roeJll;~' ., ,., li: ~
dames iacutrom, Haak, Neethling, Rowan en de O':I:~;~:Il:~d!ij!:;!~:~~J:nt' f o::.:~n, i6htd:;2 ' in bovengenoemden Boedel, zullen Publie , doen Verkoopen
De Waal. dia bun ouden roem handhaafden. ecbool gl'w_t. ;"

, De heer Al. Walker betuigde .op schoone ~e Velpn on IIIr sijn ,roszilr uwe leerlingen gefeest, OD, ,c D,'ONDcERDAI1, 6 SE,,', PTEIBE, ,R,",', A :A:lT,'O ~AAN,Dl',
in IMr zangeri~ woorden een ti true born - en faD daar dAt onse arbeid one .te.ds dubbel ",nge-.[, ,U ft '111"1 li
gliahman" te zi,n. nUQI 1l8W8t'st is. ,,'
verder,Un ik u tot mijn goooern mededeelen Wij kunnen niet nalaten Il ts clanken voo~ uwe 's MORGE' ,.NS '-rEN" 10 TI:-O"E,

dat OIWI nieuwe mu!iekonderwijzer, de heer booreid.. ardicbeid om mede ts werk.n in all~ WAt +'"
1&1lDlUCh, voor het eerst in 't opt'1lbaar op- den bloei der schoel b.lVordllren hno Bijlooce , ~EKER EIGENDOM, gIllegen te WORCESTER, Hoek vali de Durban- en de Adderley.
trsd, en zang en spel ten beste gaf. SehoolfMltl'n uI a", plAat., zoo wel al. di .. iUwtlr straat, bevattende :- , , ' , ,

Kortom 'het concert mag ah gelukt beechouwd ""lICbts eehtll'eooote, niet lizt kunnen opA'lIvul.i:" wor· I ~'EN GRO T DUBBE VERDIEPING PAKHUISwomen, getuige het daverend applaus WI\&rtIlede d ..,.. . rJ 0 L" , thanll V erhu nrd &an de Heeren
.bet publiek het votllm van dank ondersteunde, dat e~"t i. IIlJl-meen beker d hoe groot de ftehti~g I'In Jt'UIl(TB8 &.Co' .. met de daa~nbehoorendenoodige Vertrekken, benevens een aangename WONING
doorden~ttens1ottewerduit!l'l!bragt. liffdelijn die aan D IIn mej. Robertson do!>r de in de Bovenste VerJieping,6n eou Gr,oot VERTH.EK gEschikt om gebeuikt te w"dca ala

Jammer maar dat zoo weinigen gelegenheid TI\.- h d d • Bergplaats voor Producten, ens. Ver4er Vier Buiten-of Stoepkamers, Groote Stallen enZ.
-onden dit concert bij te wonen, moor de _, le- jeull'~ vaD 0 ""jl: toege ragen w!)!' en. .'... '• - ,.,- NiemllDd ZAl lich er over 18rwQndpren die, weet Allet ingerigt op de meest gel'ieflij ke wIJze '
genheden tot ontspanning zijn tegenwoordig hier "lLt WllrmA bo'stalliujr p:ij b-iden in de jeugd tUin den II. WOONHUIS, geregen aunex bovengenoemde, beva.ttende Vijf Sll\&pkl\mers. Eet do.
achierte talrijk. dag Ilelelld hebt, en bot! Ilij sllee lI'edllan b.ept om Kombnis, Dispens, Cementen Badkamer, ens., met ee ... Fraai Stnk TUINGRONli. "

Dat iedere gemeent!l di~tuvotobrl~d volge, OP- baar tijdelijkenen ll8eetelijken vooruitltlLnll' tebelpen. ;Het is zeker zeer zelden dat Vastg~ zooaJs hier boven is besobreven, in de Markt wordt
dat het doof1ltommenmsti u oeije. Wij houden ons er fan overtuigd, dat de :qndatr- .sehocl, te Olilvinil\ even le ..r een ,oorwerp zian uI gebragt, en ook uiet te verwachten dt.t er, spoedig Eigendommell vaa gelij"o waftrde en

un u"e bellln~lellinl!". ale lij bJt bier Ileweu~ is.' aantrekkelijkbeid zullen worden aangebéden.
Wij benijden bur het niet, masr wensebsp hasr 'Gelegen zijnde aan bet Buitenste gedeelte van deze Stad, heeft bet acne bijzonder sehoon

(V"" em Corrupondent). Ilpluk dat zij U WelEerw. tot superintendent ver· uitzigt ,op een bijna. ollafgobrok&n Vlakte. De Gebouwen zijn allen naar den nieuwsten smaak
Maandag den 27sten Augustus zal niet ligt door kriÏlrt. , 0Pi1ltrok ken, en geene koston zijn g~spaard om het een 'der verl!:ieslijkste en sutlisantste

de gemeente alhier vergeten worden, immers op Met dil bede dat de Fleer UWtllEerw., uw~! fObt- verblijven van Worcester te maken.
dien dag v-erliet Ds. Schoon deze plaats. Zondag renoote en kinderen !Ilt'1 de rijkste I~gelling~n' over-
middag' Q&m hij afacheid, van de gemeente en lllde,ondl!1scbrijven wij oae met de mee8te boog-
Ip1'8k naar aanleidin~ van :I Corinthe 6 vs. 1 ee~ achtinjl.
hartroerende rede mt; hArtelijk bedankte hij UWelEerw. D.W. Medebelpers en Med8bel~8ters,
kerkeraad en gemeente. voor de vele be~jzen mn Gpt. door de onderwijsera en onderwijzere@~n 1'&n
achting en liefde alhier genoten. Die leerrede de Tulbegsehe Zondsg-ecbool.
aal niet spoedig door ons vergeten worden. ~ogt' Het gewone Assortiment i waaronder SPECL\AL kuunen worden genoemd :
iie laatste vermaningen van dezeo waardi~n - - -'. - =
dienstknecht des Heeren voor velen tet zegpn ZIJn ( '() 1)\1)\li,~Sf>ON' I) lij'N 'l'lli

j
'.' 11Stel Tafels. 'aanzpt en andere Huisklok

geweest. MMDdag middag ten 4 uur verliet hij "_ li" Maboniehouten Stoelen Zilvereu Bloemvaeeu
one, gevolRd door een groot aantal leden der gc- 1 lt Grand" Piano, (i'\ ien w) Do. Kandelaren
meente. Niet ver van het dorp hadden dl' Zon- LWIJ STELL~ ONS NIET VERANTWOORDELIJlf VOOR ,1 Harmonium Do. Horelogies
daglchool-kinderen zich gescliaard en zongen DE GEVOElENS ONZER CORRESPONDENTEN.,' 11 SOfa e n Ronde :'piegel Frseiie Schilderstukken
hunnen ~ten leeraar en vriend een loflied toe, bOEZONDEN STUKKEN KVNlfEN NI¥r TUUG GE- ~
waarop Zijn Eerw. een gebed deed en het ~tste mSCHT WORDEN.-Rxn.) , Hang en andere Lampen.

ven 'faD gezang 22liet zingen. Van daar grog de ' VER 0 ER·
.toet VQOrt tot zoowat een hall uur van het dorp, HET BEROEP V AN DS. ROBERTSON NA:\ R ,.
waar De. Schoon voor het laatst de gemeente ,OALVINIA.' Slaapkamer Mouln-len, van de beste kwaliteit, Mahcniehouten Kiecderkasten, oen Fraai
aroette. De. Gray van Aberdeen, onze Oonaulent, .A an dim lUdakttmr van ch II Zuid Afrikaan''", Stel G laswer k , Keukengereedschap, ens. ens., enz.
ilie ook tegenwoordig '111'&8, deed een hartelijk Wasrde Heer,-Met jlroote verontwallrdil!'ing 11\8ik
gebed en men scheidde. een stuk in bet Volk8blad van den 9den AUjlOstU8 II ALS MED E :

DeKerkeraad, geloof ik, zal niet voor Januarij uit Kimberley, van iemand die zich noemt!" Niet
een ander beroep uitbrengen. Moge het de ge- eeu 1'IIn de Gekke Gevers." Hij h~~ft l!etrACi'bt Ds, '1 BugJrY I Zldels en Toomen
meente lrIllukken 1IJlOOdi~ een anderen leeraar te R"bertaon in verllChtinll te breol(en. De sc!hrijver 1 Stel Taigen 3 Groote IJzeren Potten
krijgen, die bet werk door Ds. Schoon begonnen moet om de e..ne of ILndere reden een wrok ;hebben 1500 IJzeren Standnl\rds voor Kampen I Toonbankeo
'f'OOI"tZetten 1ta.n. • tellen dpn W elE~rw. heer Robertson. Dallro", rSBst 45 Rollen IJ zerJraad Rakken

~oon de gemeente klein .~8, is er nogt,hans I bij 100 luide over d~ 80ms gelds, welke ~1l g~meente Glazen Kasten
veel werk. Ds. Schoon had ZlJne handen vol en nn Kimberley Ileecoonk"n ht'eft aaD dIen ~ooiClle- 2 Ploegen
rou deU! gemeente-zekerlijk uiet zoo spoedig ver- achten en wal\ldijlen Le~l'IIar bij lijn vmrsk ",it hll.nr Eo eene GROOTE MENIGTE anderl' Artikelen JIleer.
later. bebben gevoelde Fi het niet zijn pligt naar midden. Die BOm is Ilanech oiet !troot, lI'anneer
Natal te gaan, waal" er lang r:eedR zoo groote men in lIanmerkin~ n'lemt, den grooten .nj'tllrjd en de N B.-HET Vl\STGOED zaJ precies ten 11 ure worden opgeveild.
behoefte gevoeld werd aan predikanten" Teregt Ve/Il opofferingen die Ran zulk een reiS ve~bonden
merkte.Ds.Grayaan dat bet vertrek van ~8 •• Schoon sijn. En is bet ~iet een voom'llt om zl~l.k e~n wel-
Diet alleen voor de gemeente een verlies IS maar 8prekend~n, boel]enden en voortrelrehJken, leeraar
ook voor den Graaft'-Reinetschen Ring, die 7 ge- te boor~n j een voorrellt dat men niet dikwijls kBn
meenten telt en dechts 3 leeraren - om ze te bear- genieten? Als er eenille spijt be8tlllLt, IBAt liet zijn
1teiden heeft. I dat de BOlDdie gelJl:lumk411is niet liever £1,000 was

Mo~ Da. Schoon te Ladysmit~ dezelfde achting in plaats van £237. En dRllr de schrij.vdr . z~lf ~~gt
en zi,n werk d~de waardenng 'Y:edervGren, dllt .hij niet een 1'8n d,~ gekke ~e"'t!rs, .18, dle~t hiJ. te
die hem eedert U)De komst tot Zl)n vertrek iwiJa-en j dlln hl\d hiJ ten mlD.te nchl~lven Diet
te Nieuw Bethesda door de gansche gemeente verraden. Nil weet e..n ieder wie bij ill. Last ik den
geschonken werd. man verder fad ..n niet meer te tTllchten ieman~

r_m in veraehting te brengsn. Ds. Robertson Ifl
te wel bekend eli te f6élgeëerd door lillen an den
llebeeleD omtrek, dan dAt bet seb~ijnn uit 'iOlber-
lev zijn Eerw. loa benadeel eo in I!enig op ligt; Uok I
IRI bet ni.t de ledsn v"n de nieuwe gemeente tegen

28 AugaetOl, 1883. bun 1881'&&r zettes ; want met uitzondering vlln COT TAG E S
l.IIIanda" de roe"', w .. d. bellllalde dllg dat de ,e..n of t"ee misscbi!!n li.it;! allen met bllrt en ~sl voor en

Wel&rw. beer W, Robertson Tulblljlb lOU verlIlten, D~. Robertaon. Te LalngebarJ!. alwlUlr de hoog- I

DUr CaI,inia. In de !norllen nn dien dag werd geachte lserur 20 mllallden Als (]goealent w~rkmaOl i!
hem het bi~&IId .dr .... No. I, door de Scboo~com- wns, treurde de geheele iCemeeate over zij~ been-
miMie aalljl'eboden. In den namiddlliC om bliJf drIe uar gaan, en benijdt de gemeente til Calvinia in ballr
nrirok dfl WelEerw. heer van de Pastorie. Hij werd jl;elok om luik een wurdigen le ..rlUlr te 'kri.ill'en.
1IitJeieid door beide lI'emeellten tot op een uor rijdens Zoo ook i8 het !fevoeleu Ion der onderecbeid te Tol-

" 1IaiteD bet dorp; aldaar werd bem het t"eed8lldree bAgb. W", betrt'ft bet kort atokje uit Calvioia,
"OOl'Jl"eluell door den OUderlinll Glaeeer, eli ook adres wlUlr de ecbrijvl!r van spreekt, ik kao be~ mede·
No. IJ "erd bem daar llAJlgeboden. Het afecbeid was deelen, dat de· twee gemeenten reeda vereenigd zijll V I' k .

d ..n dat Ds. Robertson met IIlgemeene stem"en dRar oor ~e elIlO!! van
laanelijk, allen waren _r lAnge IlAn. co>beroepen ie. Bij beeft bet btlroep ungenomen, en

lal de "rtogte man op de rell'te plute" zijn, d&lU'in
Tulbe"b, 27.ten "ug., 1883. hem al de verl'ischten zijD, die aen leerBkr als een

Den WelEerw. heeT W. ROB"BT80Jf, Tulblljrb. wlUU'digen mlLn allo bet hoofd, van luIk eeQ plaate
WelEerw. Heer en Vriend,-Wij, ond'l'Ileteeken- kunnen do!'n Btean. De iCeechiedeni! vao da onrjl\8

ae, Wen Tan ae Oommiasie nn de t_de kllUl8e ja te belRfl'chelijk, en wordt slechte opgemerkt om
pablieb ac:hool nn Tulbajrh, welllCh~n UEerw. bij I te worden 1'e':llcbt; zoo ook die v~n de .pho,t~~Tllfie
UW 'fI!lbU ftU bier, dit Adna un te bieden. VAn de pII8torl8. Ik hoop de acllrl.lver UIt KImber-

Wij "TOtIlen dat wij one un pligtnrluim eli IJey IIlllijn tijd na beter besteden dan om zolke
PT' oDdullburlaeid l<luden echuldill' mllken, indien II epistels in de coul'llnt te IIChrijven. ;
wij Dali.ten UEerw. ODle erkentelij~beid te betui- Ik vprhlijve, .
I'D "oor al het«MD~! gedaan bebt ter be.ord ..rinll', EEN OUD DLUL\NT-GRAVER.
ftD dil aak VIID opyoediniC in bet distrikt 1'IIn I
TaJbarh in h.t algemeeo en in one dorp in bet bij- DE NORMAALSOHOOL. )
lOIICIer. Aan de" Redakteur. '

Met ~nkburbaid laerdellke~. wij hoe UEer~. in Mijnheer,-VerJI'UD mij uwe lezers, en ~er ,a-
a. oprigting onl81' echool (nu blJoa ~en elftal Jaren! 'PlUIld de predikanten en ouderlintren onzer kfrlr, np-
rtleden) een werklll.m, of laat on. hever le!fgen ~et I merbllllm te mAken, op bet rapport van den Wel-
werbaamlt aa~deel genome~ bebt, en. lIedert dien! Edl. beer Rowen oyer de Normaalschool, e~n JlIlIIr
tijcl ~eeJle moette of opolf~nngsn ollta ..~n hsbt om' "eken Ileleden inhet licht verechenen. Wij wil·

, haar ln It&~d te bouden eli te doe~ ~loeIJen. .. .. len alleen bet 810t er van mededeelen. ZEd. aellt:
, Ala "OOflltteronzer Sc.boolcomOlI8818 vooral IIJil .~IJ "Tbis Iostitation continut8 to be c(,nducted with
UEerw .• ~k vsrechuldljl'd, voor de b~lr"am~ WIjle great care Bnil enem, and with" mArk~d desire for
waarop WI) bst voonea1 blldden doo! UEerw. In on le tbe IUceesa ~ tbe stadente. Tbe number :of stu-
nrgaderir.' gelei~ t. w~rden, voor b,et iCsduld, ~et I dente however, seems to deereaee, year by yJllr, And
1Ieltid eD • onpamldigbeld door U&~w. zoo meD1~' it behovee all true frisnds of ed:lClltion to ~fj tbeir
maal UIl dm !ag gelegd, .ooral w.nnelll' f8~.bll j best endeavoan! to .upport an institution whC88 im-
"'!'ft n~oel81l ~ ~ne oorzaak "'Aa onbeboorhJke portance to tb" advaDcement of educationi in this
dilcaelia dre~e t~ lull.n "orden, .""ardoor de colony cannot be over 88f.imllted.~
lid. VU "'~Jderlllg en ,1ft8d~, ID de harten OOI acbijnt bet mur al t" WBAr te lijn ,wst wij
ier ~eD ,..aald konden worden. . reed. meermalen bebben ltooren leiCllen, ;dllt de
Wij hebben au reden om bet nrliee te betreuren Normaalac:hool niet,gsnoeg ondertIteund woidt door

dat OD" echool cloor UEerwde. yertrek. tuegebragt de leden ODler kerk. Wij vinden dit zeer jllmmer
wordt, maar ;VOtIeIl OUlltoch bemoedigd door de M' d d S d hd' ' .
--A~L d t ..• . ha d UEe db'. oge e unetul'l e 1no e toe lIarlD eene vera!:-
II_D~" Ilt In WI.~D. n rw. ec ... dering brenil'ell.
lIeD mIddel g8W~t 11).t. om oil. te a.elpeil , Wij jlel001'8n de eeoiiCe reden bi ervan te lijn dat
OtII ook ",r-der ZI)nen biJII~d en legeD Olet JAI de predikAnten de Normaalacbool niet lI'eDoeg bij de
OIIthoadlld. En "anneer "IJ gedenken lUll! den gemeeDten aanbevelen. De beete asnbenHog lOll
a~ eo de beboel&t!1'an bet IIrbeidnel~ dat nu voor leker lijn hunne eigene kinderen sr been te: stIlren.
11 HIf\ dan ttUekt bM ons tot pm genlljl'lln troost, Allen kaan en toch geen predikAnt;en "orden.,Z;;o wij
ti. hoop te m~~ i:oeeleren dat U" mc,hten en on8 "iet vergÏ88en 'beeft de leel'llllr van Wprcestsr
• ~ dit "IJ .oor.tun lullen mo~ten ontberen, d&arin reeds esn voorbeeld gPlleven. Ded'en meerlitt' l].~. en getrouwheid aangewend. lullen word~1l predikanten en ook onderlingen znlks, de NbrmRIII-
t~*WtlSlJD UD OD' land en volk In een, nabung echopilou I",ker III. eene kerkelijke inrigting meer

, cliatrict d..t IIr tb ..n. Dog meer beb~fte Aan heeft dan ondl'!n!teunioll erlanllen. ' i
h.t on... Doch m..n ecbijnt aljremeen te denken dat Stel.

Dat de Heer UEerw; ID etAat m?S'8 etellen d~le Jenboseb anem de plek is "aar jon'l'elui eelle delle-
CIM8 hoop &IIverweunliji:en, dat BIl met II VAD bier Hjke! opleiding kunnen krijllen'. Vlln dllar !lat jon-
m~ .aan, u mOjfe nrg~lell~1I op s. awe wegen, UIleliDgen 'fRn Ooet en Wellt ..r heen gelonden worden.
ZiJDe bulp lI.n ondenteunlDg I.n d~ rUIlDSte lI!ate moge Wie 'er bet meeat 'far. p'rofit'lren de '00 elo i ot de
doet! OIIdernnden in dm moslJeJi)lrell en IIltgeetrtok· .. 1.-~-d·ln" bonus" W!'llk n' t' L jl"~R8 __-'," ' lab I be . d ........ ,,' -< le op ml] ne!JIen om
&en '111' ........ W.... 'D (l) II e.r ,g. ~u t nn ~D, sn te I,,!!"gefl i ecbter louden wij de ouders dielpnderen
11 811 cl., IIW.!! lDet de ke~! IIJner nr.nlll~eD te St.éUenbosch op 6Cbnol hebben, rnden, 0" te on-cz= o... laclea 11 ODIII bArteltjks wenICb en "lIgII d81'lO!8k~n 'of de jl~oote BOmmen die lij jllRrlijk8 voor

ut!. '1.....-AI.' .., hunQe kmderell ultlejrgen, wel nuttig beate;d zijn j
.... t ..""tI_uog DOelD8a WI) o~, met andere "oorden: of hunne jongens Ditt meer

~U&nrds. D.D. eD Vnendt'n, rondlooptm dAn Itudtrm. Zulk een onilerlOek kAn
(Get.) GEORGE TAIT, leker geen kWlIlLd, Wij benijden Stellen1)oseb de

Bo Lol!l1lARD, jonltelingen niet; dlLlr lijn tocb .ele Arme weduwen
A. J. ~RANDT, die Ienn moeten en di6 Ilit de bollrden! m~ten be·
J. M. G. RICJlTU, ataan j ecbter weleD wij dat ook te Stellenlx:lrcb niet
J. P. THERON, allelI !foud ia wat blinkt, en dat de Normyl8<lbool
J. J. Bo8XAN, in de Kaapstad ruim zoo gescbikt is als een\ OpTOe'
P. M. OLITID, dinge IDetituut RIa bet GymD88ium te Stellenboscb.
N. MooRRU8, Sec. Jam_r mur dat onn gemeenten in bet OJIae"eld

--- t'r 100 bedr,)efd "elllig mee bekeo! zijn. ;
W...... Seer en Geliefde Leerur,-Ile tijd ia L,. ,.....

.. a& UW.Eerw. 0111 pat u,lateD ; wij kanneD II, - '
pIlaU. LIe1Mr. ,,11..... keffn d .., iedllr lid iD de ge- ~.-~e MOl!llelbaai 1rwu.m onlangs een 7!aak van
~ het.,.toeh en betreurt. PrinCE', Vmtoont & 00. tegen H. Cohen voor het
Wij lrMdeD UWEérw. el! !lelietde leeraar D~ lanl!' Magi~t8bof, ~rbij van verweerder 1 £4 i;s...av OU .-wentebt I clocla indien h ..t de w11 dea voor verhes IIn £10 voor schade werd geëischta-- il,_t Hij Il~ beef, tot eeD moeije- wegens het verkoopen van zekere kisten aloe aari

Ji~ ""[.= ddria ..neo. wij berutn., , ~sclier!!l ter verzell~g naar Enacl~nd, ui whIke
kS ' 'f1lD twaalt )UP, pta...a. we~e ,kiaWn te Londen vuil en steenen, bruten qe aloë,

".... ,.._.. OM .. 1rflJo.'" berdllr ~:waren gevonden. De £4 DS. vertegen~e
.., .. ft .... 'foor cle 1f1I~"nSe. deo bI_arger-, '. de afwezige aloë, welker pLr.ats door de st.jen81l en....... têór" opyoecliJqf der ~ugd. '-:-tw het vuil WI\8 ingenomen, de £10 het verlies aan

IM,.......&II ftII Tulbagh kan a,. jtelieN. Leenar, £!:r8 u~tie door eischers aan de Londensche markt
__ ~ ; 00. hartebede .. dat ~ AlJer.. eden. Daar de Ilgent van verweerder eten on-
~ God, ._..... is be, pIIt.Ilijb m: iJl·)aft enoek in Engeland ,.erla.Bgde werd ~ aa$ (
~ . l*ld~ )
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B}1~LANGRIJ

VAN iZEER KOSTBAAIt

NIEUW BETHESDA·

Kaapstad
Papendorp
Zoutrivier
Maitland
D'Urban Weg
1\f 0 Imesbury
h.eL;,' :."s j\_nw,l
Klinheuvel
Stellenbosch
Klapmuts
Paarl
Lady Grey Brug

VA....

Kostbare Losse Goederen, Koets-
paarden, lIrIelkkoeijen,Varkens,

ens, ens.,

AAN DE PAARL.

IEDER die voortaan ui levonden worden
Jagende, ot mijn Veld &an Brand stekende.

WMr ik vooral in den laatsten tijd zeer veel door
heb verloren, zal sonder endereebeid van per-
800n in Regten wordsn vervolgd j, en ieder die
mij ter kennisse kan brengen door wien Bran.
den in mij u Yeld sijn verco()rzaakt, zal beloond
worden.

J. J. ~W ANEPOEL.

Rietjesgat. Palmiet rivier,
Distrikt C .. ledon, 1 Septe:aber 1!:!83.

Onderlinge Maatschappij
VAN

LEVEXSVERZEKERING
(MUTUAL).

, \

KaaPsche ~vernements Spoorwegen
(WESTELIJK STELSEL,)

BIJEEN KOMST
VAN DE

AFRIKAANStJHEZUID

GOEDEREN,
HUISRAAD.

TULBAGH-

N.B. - Le{len van de Ve,.eeniging zullen hult kaart
van Lidmaalscl.ap 1nlJcten too1t"n, beide op
aanzoek voor hun Spoorweg kaartje en IJlj
het afgeveIl 'van hetzelve te Wellington.

A. DlFFORD,
Direkteur van Dienst.

W. MARSH, } Gez.
J.. J. D. BUIJSKES, Cnrátol'lln.

De Heeren F. L. LINDENBERG & Co., Afslagers.
o •

KolonialeWeeskaloer en Trost.aatscbappij.
PUBLIEl{E VERKOOPING

VAN(Van em Corudpon(lent.)

..--

TE

BAZAAR.JOII!NNES \tt,,-deo Boedel Va..
NA~D Louwl

OP VRIJDAG, den 7den DEZER,
Zullen worden Verkocht:

Een IJzeren Schuur, 30 x 15, nabij het Mo\vbray Spoorweg S~tion, Een
Geweer en Vier Leggers.

LIBERALE BiONUS.·
VERKOOPING TE BEGINNEN OM 11:URE.

G. W. STEYTLER;
Eenig Curator.

Gehouw der Kamer, Kerkplein,
Kaapstad, I September 1883. , ,

Je J. Hofmeyr & Zoon, Afslagers.
Belangrijke KeDDisge\Ti~gadn ScItDlde8aa~ •

Kantoor van den Opperbaljuw,
3Osteo AugustU8 1883.,

,.

DE JONGEJUFVROUWEN
KEARNS

COD .,.,.....:,',LIS ,,1IIr0',LL:,' HEBBEN per l~tste boote~ ont-~'.I:.i .L'''' vangen een AstOrtlment
, , , .' Fancywerk en Materialen, Brei-

G'EEFT' hiermede. K,'ennis dat alle Rekeninge,n, voor wol en een select~e ,Ohinescbe
, ' ! •. Bloemen houders. BUltenorders er-

1882, vervallen sedert ,Januarij 1883, indien niet langen prompte attentie. ..' : I Hofmeyrs Gebouwen, Kerkplem,
vereffend bmnen 8 d~gen. aan een Prokureur zul en GBAVESTRAAT.

overhandigd worden. ~onder onderscheid van p~rsoon. Blams

GEORGE FINDLA Y & GO.,
/.BIEDEN THANS TEGEN LAGE PRlJZ'EN TE KOOP AAN:

HoestpiIlen,
EEN uitstekend geneesmiddel voor Hoest
~ Verkoudheid, InHoenR, eolt., enz.

GETUIGSOHRIFT.
Aan den Heer EUll, Apotheker, enz.

W6ar~e Heer,-Ik heb meer out van nwe
Hoeetpillen gehn.d, voornamelijk '8 nacbta, dan
van eenig andere medicijn die ik gebruikt heb.
Ik beaCbODw "ze voortreffelijk te zijD.

ALEXANDER IRWIN.

11
"tI,
t'

, ,

ZEISEN, SIKKELS, Amerika&n80he llaamzeisen, Slijpsteénen voor Zeisen.
GR! VEN, SPITVORKEN, Sohoppe~ Pikken, Houweeie. en Harken.
McDOUGALL'S SCHAPEN WASCH, SCHAAPSCHAREN, SORBY'S en BURGON & BALL8

,Fabrikaat. ;
HÓEFIJZEij,S VOOR PAARDEN, E~ELS en OSSEN, Globe Nagels voor Paard.n.
VEN.'STEHGLAS, Verf, Olie en Borst!elwaren. ' '
IJZltREN LEDEKANTJilN, Hekwerk;voor Graven,IJze~n Pijpen en Sluisden'11D:
OMHEINING DRAAD, glad en get&ll~, Omheining StandUds, Galvanish Draad Netwerk.

Harde"Men Gr& •~~pstad.

I 10 April, 1883.

'Prijs la. 6d. per Doosje. FraDtD per post
voor 20 poltlegelB.

ELAM, Dokapotbeek,
, Wa&erkaDtatraat.

Drie - Jaarlljksche VerdeeliDg
va.n Winsten •

"11E STELLENBOSCH-Ten Huize van Mej.
J. Ww .. , van 10 tot 3 nnr,op den lsten vlLn

ellce Maand, en te WELLINGTON,-ATHER-
TON'S HOTEL,9 tot 1 uur, op deD 15den,
om Bedorven Kiezen op ie V11llen met gouden
"Osteo Plastic" en " Composite" Opvulaela
modellen te nemen voor het inzetten van Kunst·
tanden, enZ., naar de jongste en geapprobeerdsl.e
Enropésche en Amerikaansche s~lse!a.-Geen
extra Fooijen.

DIL BI<~li,KS T. BUTCHINSON, L.B..C.S,
IERLAND, TaDjbeelmeester, No. 2, NIEUWE
STRA AT, KAAPSTAD (opgerigt 1806)

MONTAGU.
G. P. VAN ZIJL,

Vecdu.Afslager en A!.gemeclI Agent.
Kantoor: Westelijke Prorineie Bankgebou.

wen, Montagu.

VERHUISD.
I. Horak de Villiers
PROOUREUR, NOTAlUS, TRANS-

PORT-BBZOB.GD enl.,van do St. George
titraat, naar het Gebou\\' der KAAPSCHE
HANDELSBANK.

G"'llruJd bi. norm,,!!'" <t Begfef'J No. 11,
KtJIU6l"traat, ~t4d.
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