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MET DE VOLKJSVRIEND.
KAAPSTAD, DINGSDAG, 11 SEPTEMBER; 188~.

JJ!!:.. .._. Exoontearskamer.
Schoone GeiegeDheid. PUBLI~KE ,~ERKOOPING ZEER

LIVENDE HÁVE, ENZ.
KANS.

DE Heer HERMANUS A. VAl{ ZIJL,
het Publiek wenachende in staat te

stellen met zijne Stoeterij van Paarden, I)E JaarJijksche VerkoopiDI{ van den
Beesten en Kleinvee kennis te maken, Heel' MICBL. H. VIB8IB lal plaat.
beeft ~~n Ondergeteekende gelast om vinden " VAN DE DE HEEREN J. 8. ~fARAI'3 & Co.
voor ZIjne Rekening Publiek te Verkoo- OP 'VRI"JDAG W .d Z' ;,'V 1 t znLL'I';'N
pen, op . ; ,elbeken e aal- en; eep aa s. ' LU

D1NGSDAG:!~!~OBERA.S., 28Bl~,~ •.uNST.. ",THE OAKS,'i . VE1lKOOPEN!E KLAP
"KRUISFONTEIN," PORTUGEESFONTEIN, Levende nave, Va,atwerk, eDZ.,enz.

AAN Dil: N:ABIJ HOPEFIELD.
Bestaande tit de ond.m>lgende LEVEN.

DE HAVE, BOERDERIJGEREED. DE
SCHA!?, ens, .

r

KONINKLIJKE MAILDIENST
Dc Stoombcotmaatacbeppij "UNION"

(BEPlRiT).

De Stoombooten deser MaatBChappij ver·
trek ken Tan Kaap!1tad naar

ENGELAND,
Via MADJ!;lRA,om den audereu DINGS.

DAG. te Sr. BEIMNA. en A.SODSION
uolergeude op bepaalde tUllChenajdeo.

om de VEERTIEN DAGEN een EXTRA
BOOT tnucben de Jdailbooten in, die Puaa.
gieN Ye"oert MAr ENGELAND, HAM.
BURG en ANTWERPEN ~ea Lagere
Prijsen.

VER LOR E NV LEI,
18 WELGETEELDE MERRIES
1 HENGST-RlJPAARD
ti RUINPAARDEN, geleerd in Tuig

en onder Zadel
40 AANTET<:LBE~STEN

200 SCHAPEN en BOKKEN, bijzonder
geschikt voor den Slagter.

A Ismede wat er verder op den dag der
Verkooping zal aangeb~gt worden.

Nu.r de Kmthavens en Nat.al. Krediet en Verve.·schlngell.
EMILEH. VAN NOORDEN,

,. Vertrekken lij na aankomst \'\n iedere I Afslager.
Sloomboot van Engeland. : AI A V d k

Retonrkaartje8 wordtIn uitgereikt tegen fer., g~met'n gents- en en ~. antoor
minderde Prijsen. Piquetberg, 31 Aug. 1883.

Voor Vrtlcht of Pa_ge doe men unioek --D~E ~~JO-'N'G-E-J~'UfVROU-W-EN-
bij je --U uion" Maatacbappij.

THOS. E. FULLER, KEARNS
Direk teur-Generaal voor Zuid~Afrika.

HEBBEN per la.atste booten
ontvangen een Alu:ortiment

Fancywerk en Materialen, Brie-
wol en een selectie Chinesche
Bloemenhouders- 8uitenorders
erlangen prompte attentie.
HOFMEYRS GEBOUWEN, KAAPSTAD,

GlU. VESTRAAT.------- -----------~

lIUlLBOOTU. UTRA BOOTEN.

LingMa'}6.
SPARTAN, 11 Sept.

W <Je1/Maj s.
PRETORIA, 3 Oct.
MEXICAN, 17 Oct.
TABTAR, 31 Oct.

DURBAN,-Sept.
MOOR,--Sept.
ERMAN,-Oct.

NAGEMAAKTE

Naar EngelaDd via lIiladeira.

I)EKon. AI..alatootnboot
_ SPARTAN, A. Mc·
LUN WAIT, R.N.R.,
Gezall:yoerder, zal all

~oYen ycrtrekken op heden (LJingsdag), 11
F eptember, ten 4 ure n.m. De SP.l.RTAYUJ
w~gt'ns het getij bet Dok te 10 nre veriatelI
an in de baai ankeren. Een Sleepboot lal de
('08tkaai ingang yerlaten te 2 ure n m. en
te 3.30 n m. ten 1l8rieve van Pa8.Qagiers.

VOOt' VMlcbt of Pas88ge venoej!'O men sich
bij d. Stoombootmaatscbappij lO Union."

Naar Iouelbaai, Algoabaai, Kowie en I
OOIt Londen.

NOG EEN WONDER.

EIKENHOUTEN
OE Kon. MRilBtoomboot,

"~IiiM!~_"'" PRETORIA, W¥.
i DAI1Il!RIOOf:, G_ruerder,

op of ombent 13 dezcr van En~land nr.
• RcM, 181 all boven vertrekken na ontlaating
harer Kaapatadsche lading.

Voor V racht of PIlIlISIleverv06lre men zich
bij de Stoomboot ...aatscbappij " Union."

WORDT bekend gemaakt dat bet; den
Alwijsen GODbebaagd baeA op deo

morgen nn den 9 dtzer van onse lijde weg
te nemen, onze teedergeliefde moeder.
CHHARIN.I.JouAinu LoUw, geboreo MINNAAR,
in den ouderdom 1'&n58 jaren en 17 dagen.
Na een bitter 8n smartvol lijden dat zij twee
jaren met voorbeeldig geduld gedragen heet\,
ja lij baar eeDwige ru.t ingegaan,

V i rder brengen wij onzen opregten dank
toe aan Dr. Boeenberg voor lijn onvermoeide
bulp en groote deelnemiog alln de Oreeledene
bewezen.

Vit naAm der gezameolij~e kinderen,
JOHANNES LOtrW.

KENNISGEVING.

OVERLEDEN, te Kroonllt&d O.V.S.,
op den 3lsten Ang. 18SS, :mijn

teeder geliefde echtgenoot JJ LBlI:RTUSJuon
Jou BilT, in den onderdom ,an 29 jaren en
19 dagen.

Ik &RIlwijgen en' aanbidden want Gij I
Heere, hebt het gedaan.
"Hiermede betnig ik teyen8 mijnen dank

aan Dr. Francis en de andere beeren en
nienden, die &00 Teel voor den oyerledene
en mii bebben gedaAu.
Vooral den Heer P. Hauptfieiaoh en echt-
lr"ooote.

CAROLINA P. JOUBEItT,
geb. PUReRAIl.

DE HEEREN .JOHAN JUiSEN:ER
00, ~aktlaar, e'I .d1~emeell6 .lgeTl~ Stikland, dist, Durban, 10 Sept. 1883.

alhier, hebben bun kantorellOyergebragt
naar het "icuICt GebquUJ _ tie

ltandard Ballk, ID.g&DIt Darliaptraat.
K""l'll'ar"I} ,
..4an,julrl'( Gekooh~ en Verkooht.
VCUlgLoed
Geld,,, Belpl}d
Sr},"I'''1Ik'!flnil31Jf1 !lrtflgegaafl.

Wijnboeren, DistillRteurs en anderen, die
Bl1Iudewijn, Spirit11ll, Wijn.n ol Vrucbten te
koop bebben, ~nllen wel doen, alyorenll b.D
"aar van de hand te &ellen, lich te yenoe-
gen bij

JOHAN JANSEN en Co.,
}fakelaara ea Geocrale Agenten.

ELAMS HOEST PILLEN, Aan Familie en Vrienden.

IJ EDEN ONTSLIEP IN DEN HEERE,
mijn !C~liE'rdeEchtgenoot, de--Heer

JACOB SAMUEL RAUBENHEIMER, in
den ouderdom van 69 jaren, 1 maand en 10
dagen, na een lijden fan lG da~en. aaD een
coroplio ) ie fin hart. en Icverk waal. .

".ijne laatste woordeD gE'tnigden VAnzijn
yolkom('n nrtronwen iD oeo Heila1ld.

Harkl~ke dank: word, betnigd MlI aUen
dle peJD Jn zijn 8JDArtelijk lijqen Zj)O liefderijk
hebben pi jgt'staan, bij'lOIl,del' . aan .Doc~,.
FISI"" en BUil., en laD deo W
Heer Louw, alBotk aau 1118111'._'..&en.... eD deJa ~llJliz
.8....

L" J..;N uititekend gt!neeftniddel voor
J'~H{)('stVerkoudheid, Ivfluenl&, enz., enl.

OB'lUIOSOBRIr'1'
Aan den Heer EUK, Apotheker, enL

\\ ~ude Heer,-Ik heb meer nut nn uwe
lkeatpilleo rbad. voornamelijk '. nachtlI.
dan .. n e_enig andere medi(l1jn die ik ge-
b:rll~kt pe~ p, ~bo!lw !:oe yoonrcfelijk te
lIJn.

1 NieuweiTent Paal'dl!liwagen •
1 Tentkar door" King"
1 Open Vurkar .
1 Dubbele. Vooren 1 Enkele· Voor" Han·

BOm": Ploeg
50 088en ,n Koeijen, geschikt voor den

81agtor
150 Schapen dl).
8 Paarden. Esell Clr"dr88B6ord)

20 Varken ..
10 Struiav~II, in voll~ Vederen. eo wat

nog yerder s&l worden aangebodrn.
Door het gun8tige jaargetijde en oyer.

y!oed nn Gru is bovengemeld Vee in
uitmuntende conditie, 1'00$1 het Slagt'ee.

A. G. W A~RMEIJER,
Secretaris.

do.

Malmeebn~, 4 Bept. 1883.
J. W .• oo~es, Jr· ek CCI-. Afslagers.

SUl K:E B.

Donderdag, 13 Deser,
Ondergeteekende, daartoe met instructies. begunstigd door den T

Heer A. CHlAPPI~I, van Zeepunt, zal Publiek Verkoop en O~fTRENT

OP DE PLAA'rS ZE:pVE, 60 FRAAIJF\ SLAGT- EN TilEI{OSSEN
OpWoensdag,24 October, .• IN GOEDE KONDITIE.

De Welbekende en zeer Vruchtbare Plaats. geI~a.amd"THE aAKS," M. L, BENSUSAN & CO.
Groot 2000 Morgen, gelegen aan de RIVIIR ZONDER END, in het
Dist, OALEDON,met dasropstaand Ruim en Suffisant WOONHUIS,
Kelder, Stallen voor 40 Paarden en Buitenverteekken: -bepla.nt met
25,000 Wijngaardstokken, en heeft Grond voor het aanplanten van nog
100,000 Stokken. Er staan ook een groote verscheidenheid Vrucht
hoornen en een menigte Eiken 000 l1en. De Plaats heeft Volop Water,
uitmuntende Veeweide en is verder beroemd als een der beste Graan-
opleverende Plaatsen in het Distrikt van Caledon" Dit is voorwaar een
schoone gelegenheid voor iemand die eene Eérste Klasse Plaats wenscht
te Koopen. .

De Plaats zal EERST in DRIE DEELEN worden OPGEVIILD
en dan te zamen.

CALED N.
ZELDZAM

,

PUBLIEKE VERI{OOPING

LEVENDE HAVE :-75Q Jonge Hamels, 750 Jonge Ooijen, 30

DE Ondergeteekenden Ontschepen E.xt T k: ra re osaen.
. nu eli: "T~~OUTH CASTLE," LOSSE GOEDEREN :-Keldergereedschap,'6 Stukvaten. 5 Kui.

direkt van. MaurItius, de volgende "pen, Halfleggers, Halfamen, 2 Brandewijn-ketel", Emmers, Trechters,
Soorten SUIKER:- Balies enz. .

(~, I

WI~I ltRISTAL BOERDERIJGEREEDSOHAP :-1 Bokwagen. 1 Lot Jukken,
GKEJliE ~RISTAL Schoppen, Riemen ~ompleet, 1 Drie· Voor How~rd$ ~lPeg, 2 Zweedscho
GBELI "GRAINY" Ploegen, Graven, PIkken, Schoppen en een menigte anaere Goederen.
BRUINE" GRAINY."

In den B~l 'fan Wij~n den Re.tr
JACOBUS~ JOHANNES NlCOLAÁS
du TOJT. Tan Porterville, afdeeling

-: Piquetberg.

ALLEN die iets verscholdigd zijn aan,
of te ~rderen hebben van boven-

gemelden B~del, worden ••verzocht beta-
ling te doen.] of hunne .orderingen te
senden aan den Heer lIEMlBIK: JOB ...tnrE8
ALBERTIJ!I, S~.,te" WELTEVREDEN,"
Afdeeling Pi~Qetberg, binnen ZES WE.
KEN nn heaeu"'gerekend.

de Wed. J. J. DUTOIT
, geb. KOTzé.

Execn~ T8Btameat.air.
Porte"iIlej den 4den Sept. ) 883.

" DE i PRoT_orEuR"
.i

Bra n das ~.U re n ti, Maatschappij,
MARKTPLEIN, KAAPSTAD.

. vFO.RIST

Den 29.sten Sept" 1838.
KAPITAAL l7@OO

, .
i DIRIlItUUBZl': •

O. Wel·Ed.:Heer 1. P. H. v. D. Pon,
President,

il> J. C. H ()'pMEYlt. Vice-
President,

;. J. J. HOPXlIYR,
" W. S. DARTE.R,
~. J. C. Wl!;8SELB,
,. C. T. VÓII,
" PAuL·DBVn.LIBRII,
" F. J. B.' L4NGII!JU.N,
it nUllOLPB: MUBUBOB.

"
tt

"
JJ

"
"
JJ

.lUDITIUBJ:Jlt

Oe Wel-Ed. I1eer G. W. SUIJTLER,

tt ! tt S. V. HOFMEYR.

B. J. DE KOCK.
. Secretaris.

MONTAGU.
G. P. vAN; ZIJ L,
. Veedu·.4f~la!ler en A l')limee1l Agl!7I'.
'Kantoor: W~telijlre Prolill~e &Ilkrbou•

;weD.M~.

VERHUISD.

DE Ondergeteekende zal Pu bliek doen Yerkoopen op de P1a.ats zelve,

OpDonderdag, 27 September aans("
DE VRUCHTBARE PLAATS '"

"REMHOOGTE,"
Gelegen aan Bergrivier, tusschen Bridge Town en Vcgeletruisdrift, Groot
circa 1,HG Morgen en 251 Vierkante Roeden, uitmuntend geacliilt

Belangrijke Kennisgeving aan Schuldenaars. een Zaai- en Veeplaats, goeJ voorzien van Water en Hout, en voor het
grootste ge(leclte oinheind met IJ zerdra ..ad, . ;;

Het Woonhuis, gelegen binnen een steenwerp van de Rivier. is Net

CO.'RN-mtLIS MOLL en Suffisant Gebouwd en bevat alle gerieven tot Je Boerderij benoodigd,: ..1:1 terwijl de andere Buitengebouwen. Kralen, enz., niets te wenscheu over-

GEEFT hiermede Kennis dat Jlle Rekeningen ~eD' Vk' bezi t
voor 1882, vervallen sedert Jdnuarij 1883, in- e er ooping egm

dien niet vereffend binnen 8 dagen, aan een Pro- BONUS!
kureur zullen overhandigd worden, zonder onder-
scheid van persoon.

RUIME BONUS en een GOED GLAS WIJN zullen
verschaft worde n.

H. J'. DEihfPERS,
i Afslager.

Caledon, ti September 1883.

HET OMHEINEN MET D~A.AD, ENZ.
-4-

JOHN SHAW. Yorkshire, Fabriek va.n IJzer-
en Omheiningsdraad;,

SHE F FIE L DJ EN Q E L:A NO,
FAmnKANT y"n elke IOOrt VADIJzer- en Dl'1UIdheininlZ',IngIIngspoorten, Hord-e, Stalen en

IJ leren Draadkettillg.n, Ueglllranie<erde Draftdkettio!fe,BlikselllRtleidere,Koperen Raamkoorden,
Vervoerbare Staled. Tr.rmwllya,Wagene en MRcbinerie en WieléD Yllnelke soort, looale die op de
Diamantvelden gebruikt wordeD (&iede bijloDdere Kstalogua), ens., eOI.

DE NIEUWE INGEVOERDE DRAADHEINING.
EERSTE PBIJS.-Kaapstadsche Tentoonstelling van Landbouw,

1882 en 1883;

, . ( ,.

ANDERSON & MGRISON.
WASCH'T AFEL, BENOODIGD
Met Gedraaide Pooten, EEN HOOFDONDERWIJZER,

met twee Rekken voor VOOR de TWE~DE ~LASSE GOU.
VERNEMENTS SCaOOL te WA.

H dd k GEN:MAKERS VALLEI, WELLINGTON.an oe en er aan ge- Salaris £l76 per jaar m,t vrije woning.
Naar Port Natal,-IIIoeselbaai, Aloooa· h h L d AANZOEK!EN ~ wordeu ingewacht tot
baaienOOItLondenaandoendealleen ec t, en met een a e, den2:lSTEJN ;SEPTEMBEft.
otn.alla en Passagiers aan wal te De werkzaambeden te lxJsdnnen bij bet
zetten. kompleet met BEGIN VAN AANSrAANDE JAAR.

DE Kon. Mailatoomboot Voor bijsonderbeden yeryoege men zioh
ASIATIC, H. J. N. KOM EN BEKER bij den ondergeteekende, .

B G rd B, ,J. MALAN,
ARRISON, nagyoe er, 10 6d Vooraitter.ml ala boren 'l'8rirekken S

na a.Dkomlt 1'8n de K. M. S. PBITORlA,op KEN I\.TISGEV·ING
of omtrent 13 Sept. van Engeland nr_ebt. I •• ~., ~i •

Voor V l1Icht of PaslIIlge YeF'1'Oe1f8 men sieh ---

hljd'S' __ "U';~'" D. ISAACS &CO.,
SS, 90 en 92

ZUI[)..AFRIKAANSCBE LANG EMARKTSTRAAT.
KONINKLIJKE MAILDIENST BEVALLEN van -;e;- zOON~-ci;E~t~.

'I noote van
De tt Ca.tleMail Packets" MIJailchappij. M. S: LOUW J. W.IOOM,

r\E Hoombooten dezer Linie y","rekken I Groo~ Drakenstein,
, \'&n Kaapetad naar Londen om den 9 September, 1883.

anderrn lJingsd.._jf, yis lIiladeira en Ply·
mouth, te Sint B.Ien eo AJcenciOD un· Aan Bloedyerwanten en Vrienden
leggende op bepaalde tDl!IKlbentijden.
Sf pt. 18.-HA WARDEl' CASTLE, Kapt.

M. P. WE1!I8T1R. ~
" 2S.-GRANTULLT OASTLE, kapt.

C. H. YOUl<O.
Oct. 10.-ROSLIN CASTLE, Kapt, E.

Jons, RN.&.
" N.-DRUMMOND CASTLE, Kapt.

J. D. JI1FIItEa, R.,N.R.

Alfl'Jll80J( &: JltJJiiiOlf,
Agenten.

De StAndaarda.lijn vali Hoek- en T-IJler volgenl een !feheel niellw principe gémukt. D.
StllndAardu p"ntig'llRn één kllnt en wordt twee vo,t.II den grOtrltlgedre'feD,soodat delelvI! lellr uet
ltaat. In pillata dati er een rond glit iD.b~t IJIer lI'.slagen ie en bOltIJlerdrIllId dRardoor 1I'8~rokk8n
wordt, waardoor er' veel w~k en veneheidene blindeD nreiecht worden om d~n Standaard regt op
te bouden, ie het g~t er doorlZ'ealRgenIIle een spleet, looaIe wt de teekening blijkt, soodlit de Stren!f
ol de DrAAdeenroudig behoelt nf)Cewondente wordeD wt de lenjlte, die men "p het terrein noodiz
heeft, w8llma deae ol' sijn plaAtsgelegd en 8IIltgetrokkeo word, .. Wanneer nu dl' draAd jloed
iP~pAnnenill wordt hij op sijn pInte geboudeu door een sl.utel of wiil, welke VRetwordt lle~IRgeD,
waardoor de Draad .niet Alleenrolkomen p:espAnDenwordt gehouden, IIl8IIrook de SI.aDdCUlrdblijft op
dele wijle nij eDgIIheel regtop Itaal'l an kao niet nl'lCbovClnworden door het fee, dat er zich tpgen
811l1!Cb u u, t.

Er zijn AAndit 8tel.~1DOIZ'IInderegroot, 11OO/'ri'elm nrbanden. Er il geeD genar voor bet
brek.n d.r voetstukken, b~tlij bij b..t 'fenoer, belzij bij bet YMlmllkAD,eo alle materialeD kunnen in
,eel kleiner beatek 'worden verpakl, terwijl de StAndaards ~el ",erker lijo dlln da plalte IJ leren
Standallrd~ die ,eel groo,,"r gewigt hellben,.,

1111StAndaarde lijn 1t x Il x l, np "ier YRrds nn elkur geplRlltat,en de DraAd i. de be.le
Of'P'Rlnni.oM!rdeKilbel IJlerdl'8lld, 4 of I) mARtgeYloehteo j de toplijo heeft de dikte 'flin No. '; de
ondel'llteU,.den htibben die wanNo. 6. De bovengtlno~mdeOlllheiDlolZ'ie rie !M". en de dooH,atiglLe
die tot "og toe ÏI i",~voerd, eo dAar IIliellol' zijn eigen fabriek gemaakt i~ kan da maker den DrlUld
eo toebehooren t~glin buitengtlOOOn lnge "npen te koop AAnbeY,len.

Voor prijlen, clrkulair~1 en katalogua8en doe men 8Ilnl~~k bij
'1'.1. 81DYiAdderleystraa.t. Kaapstad, en rlemin,straat, Port Elimbeth.

£Boil AgIInt 'foor JOHN SlUW io Zuid A~rika en in 'wieoeMaga.ijDmonsters kunnen beligtijfd worden.

COMMERCIEELE

en BrandassurantielDaatscbappij.
0.0.1:.10'1' 1855.

Ingeschreven Kapita&l.".£50,OOO;Verliezénalreeds betaald, '£110,000;
. rondsen belegd, .£58,000.

Zee~

soorten

SUAGT- EN TREKOSSE

Malmesbury Executeurskamer.
PUBLIEI(E VERI(OOPING

VAN

KOSTBAAR VASTGOED,
AAN DE "BERGRIVIER."

III den Insolreateu Boedel vali JOHA~NES !WleIL!.l8
IIAlIM,t~.

om 10 ure's Mor
BONUS!!

Malmesbury, 4 September 15S8.

J. W. MOORREES, Jr. & Co., Afs

ZEISEN. SIKKELS, Aroerikaanscbe rlllRmzeisen. Slijpsteenen voor ZeÏ4en.
GRAVEN, SPITVORKEN, Schoppen. Pikken, Houweelen en Harken.
McDOUGALL'S SCHAPEN WASCH, SCHA AP'::;CHAREN, SoItBY'S en

BALr.8Fabrikaat.
HOEFIJZE~S VOOR PAARDEN, EZELS en OSSE~, Globe Nagels voor p..rdea
VENSTEHGLAS, Verf, Olie en Borstelwaren. •
IJZEREN LEDEKANT EN. Hekwerk voor Graven, IJzeren Pijpen en Sluiadeurea.
OMHEINING DRAAD, glad en getand,"Omheining Standards, Galvaniah Draad lf

Hardewaren
Koloniale Weeskamer

vr'RKOOP BIJ 'rENDE
VAN DE KOSTBARE

ZAAI- EN VEE P.LAATS
Vondeling en Zwarte Heuvel.

IN DEN BOEDELVAN WIJLKN DEN WEL. ED. HEER THOJUS
!:i"J .":' ..,', _"

..:.; :.,,",
'1", . i~"',"......'i .
~ '_TENDERS zullen door de Ondcr~eteekenden worden ingewacht tot op

DAG den 20sten SEPTEMBER AAI'i:ST, VOor het Koopen ~aD de
Plaatsen,
namelijk :-

1. VONDELING, Groot omtrent 2,705 Morgen, om,,,;,,·,u~."'!IIW!1II..tI,j
Aloë Heiningen, met, Klt>ine Kampen binnen in voor 20 pMI'
Zaailanden buitendien. Er zijn Drie nooitfa:ende Potten op de PIaa\s,
gelegen voor Vee en ITuiselijk gebruïk. Ve Weide bestaat in goed
en is uitmuntend voor nlle soorten Levende Have. . •

De Gebouwen behelzen eeu uitmuntend WOONHUIS, ruime . W~DIIlmii
Smidswinkel eu Cottages, alle in goede orde, gelegen in het Midden der
nabij het Water, en omringd door de Kampen, enz., voor Struisvogels en
Levende liave. ,

2. ZWARTE HEUVEL of HALFPAD BOSCH, Grootomtrentl,300
Deze Plaats is genoemd als e'eO der Beate Zaa.ip!aatsen in het Distrikt;
zeer geschikt voor Schapen. Er zijn een Zoetwatcr Pot en een uitm ...... "...I,.i._>-;.h· .......
TAG F: op de Plaats.

Bovengemelde Plaatsen grenzen aan elkander, en maken te ~1Ilell-eén :n~"...1. ..<

en Allerkosthaarst Eigendom nit voor alle Boerdorij doele,inden,-eu zijn bek.a4:
de Beete Plek voor Paarden in het Distrikt. <'"'I -,

. De Plaatsen 'Zijn binnen drie mijlen VRn Port Bean!.; ~\14i_' .,.',
Plaatsen RhtU08terfQntein, Weslfield en Slanftrivler .

V.erdore JR~«l.erheden zijn te vernemen uiJ' den Ir eel' A •
lt. ......... _ of .. ~ .Ooclerpeekeudell.
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J percent per Jaar op de \ lot ! Opgerigt 184!).
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Lie Bank diskonteert J IgehJks ge BF.>: rrr n
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Huis Apotheken, enz I enz.
Dr C, F JURITZ & Co

E:\GEL APOTHEEK KA 11"'1 \f) IQ
:J veren bo.onstaan le stee Is ~"" de beste

kwahtelt tegen de InnJo:ste pr J,el
Hnndelaal1! In al do s c I( n en lorpen da

Kolm'll' Vlystnat Tr:\I "nni K muerl yof
elde"" doen ten eerste '" om h linnc
prIJshjsten dooI hunne I amer u tu lel oeD
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45 per JMr 'vOOI{! II I" lAAI BAAit
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YAureemlth -
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J\ol'1lnllAlflnd
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"o.,..!OOnl - - F ~IHer" ln
"1l'tl •• n - ----
• ~ O? \ J J ,""rl \\ zn
~br,..•• bnrg - CJ \\ Il I uot
I 1ll - - A van Veld ..n
m"onaland • J r. F &ocher
~ Ib • .. • 1 J '\ .ud"
J.n~tI' er ~ P van r ll" .. ee

II Vlln der:-.p J
\ ~pen,der.
Il F Ber",n~ó

( T no< 8 T zg
I D J A van d.r SpUI
• C 'I 1)ull Wil te

ID deo wareu &10dee woords ueo, laoad.o wordelI, fin dat lIIea b"" m >et late lIteenlrolea miD guostlg VaD de Tarka
belllnJr YaO alle wore KoloDl.ten OD, verklAren boe II) lenn en WAt I'J ..r woor dt)fln stadscbe IIJu wti naar bd scIlIJnt jeVAN de Plaats van den Ouderg. t, eken- ..n, ale lit treen werk h-bb bl' IMttlnw"rk~1t

do -1 Z\Val to Koe met witte 0 Jer, derhug wn naauwste vereenlgd aoltten Ik 118 niet In WM'OID m-n hl~r nl'S/b-tt@lfde ACrlkaner ll<>ncl een lijn van TnrkA8~ o"er
1 !lOl keil 00 lo Vallrs (3 la lf ou I) 1 Hoo lo .M'Ulr bet land dat achter Vrij.t.a.:\t eli Trans sWa.-! I'U I l'v"ren RI8 III EuropA, WIL" een m.." Afaralliburg nMr fArdtberg Iden l()(\peD en

I) I I t h I d d ba b h N I he niet werken "Il Mllr b·t w.rkl dl. !lUt Pil cl I b r I hW itlies O~ met nal tkol ( ) pnr.ou ) ete Vita 19, et an er r larso e atDre god IVlCIl'~n w",dt td werken GID~ III n... r eze IJn ~ r v lft'lla t rapport geeD
rille ZIJ' gemel kt re,.:teroor zwo. u wstanrt, len, dllt hedt andere belangen dan de onse, IInul!Chl.nd dan I Il tie p [itie n.. 8O'npur d ..- bezwaar be halve dat ItIJ voor W&allig audel'3
linkeroor winkelbank van voren I IN VO Il:RI.!":GT EN en dat te exploiteren dat IS het juist wat de tr-n komen Tr.. PO ... t Ik mor den k lt lilt dioueu ka" (ho om Let rogt..traek ehe ver ..oer

Verdel -I Zw II te Koe mot 1100~0 Wit lIET IS In deo Wetl'OVf>1 I, u Raad KolonisteD als eoedanig te doeo staat Wat n.rt Il.. ,pkl.grd" .. rbeid-r I' bier ".pl ~ on- t LOt Lo I K be I be
liezen gemer!.:t ann regteroor "" kc haak I" ~ ftfbllnk.hJk, lII ... r dAar I I .Iilenh,k net klnd.,en ussc en 08 n en eu un r y te
van 1'0 el 1 ROl .le Koe met \\1111' nchter; zaak dor Invoerrr-gt eu lUist zoo afgeleopen biJ dij aanst, an de Kolomale verk icsingen de III , mo~t.-n IJ onder t >e1l,,1IIphoud ..n W id-n vorderen m ar dit zal door de \laralSbur

( pooteu linkeroor stomp , 1 Roode Hnl meI nis WIl ID ons 'I' II~ nom ncr voorspelden leus ,.al ZIJlI, dut IS zolrs nu nog moeijelijk te M n m t w@t.n "Mr II) •• n I~,"n e. doeu tiJ gers DIet woden to&jrege ..en E n blik
I I k '" I I d K 'I d b mete d.n m ...t m. mt\k.n dAl II I .. erk nwitt e acb tel pooten eo kwast UI ero r wm , ",en (er c en, npitc I "OIlSOD, le ZIC zeggen, mnar dit 18 st e lha dat al8 &IJ die ZO ' , b fop de kRart zal vele, teil t!'DIlste d ..r 'e,,_

( Z M f ... IIdt IIIJ dU8 d "ang .. illen ""lI •• n om en te "o kelbaak van achteren en 1 warte 0 OS teóen de Wet cp de V f'dIOOIo{IDg verklaard Zich ware Kolenisten gevoelen hel met,.an lA e, w. ksn '-J. tersstadsche III IC sternmen die 8telltg

I
met dikke pick aan de linkerwang, Iiukeroo bad om lat bl] ze sl cbt rond, stemde er handelaars, philanthropen en theoeisten WID Gloort jill d.t ..le "'J den N.lur Il n "b.-Id de stee kolen van Molteno en Cyf"r
stomp en slip 10 q~t stompe oor b k d d••• r Kol) I" konden b..1111'" pr il,en n",>dl'

De bovengemelde dieren ZIJn bet Inn sI voor omdat hIJ, t nssc 611 1\\00 W8 CD, een nen, de vOOf'tgang der kolonisatie van kphJkbeld ZOII lIJn om n!lAf CblnA le gAAn'- gat langs den kortsten weg na"r KImber
gezIen op den 24.1ten .Ang VII keerde Otlla.hngsl\'ul ou een totale ver- Z ACnka voor langen tijd vel hinderd zoo N.en .Is WIJ door mOAtre~.I ..n \'ftn we4!'eVlnl1 l~y lOU brei gen wnre bet uiet dat het

ZIJ bij \\ lef gde2jegde diere; mogten k~m I \\ ar II g van alle KloIIIale zakcn, moetende al niet door achteruitgang vervaogen, lUll t@fta~l~krl~~~~r ~It.t ;~r~ndM:':I~e~oo~:::Sd:1 oude "I ..n om een lijn van Culeeberg over
annloopen u III eClI,.e Il vi mat re om relit kiezen ze I WIJsellik het eerste 818 gerInger wordeB .Rn w~lil.nnlf, OOit M In ""Il"n '1I1I~n OlD dit Pbilipetowu nur een punt op de \Veete
ben k unncn gc en, geheven zUlh to vervoe boven hd tweede vel koos In Comité Gene- lo I lf! b.-relk.n mo~k" WIJ p~o a,b.-Id_r8lIand

I f L d lf J J T ÓM A( la er lijk e linie aau te leggen, door dat ,.aD een

I

gen 0 u J U Cl r H ~R , ti g I kit II traehren te ee!lPppeo um dit beiwaAr m..t!8t..orle
WOlc~stllr f LIJ OClI Figeuanr door wren rit' glllggtencl le ,oorgc8e eWIJzl"IIIg HET RAPPORT OVER DE KOLO wordelt lijn un Nl\l\DWpoori opdeCradookColr}_
alle billijke or koeten zuil n worden betnnhl er door, en bedou zal do eaak wnarSCllljDh)k NIALE NIJ\ EHUEIO De he.,. Hofm'yr Z~u nie' luik een w~tl1'" berg tot De Allf op de Hopeetedsebe linie

]. D l1UGO door de derde ICZI g dor Wet hanr bt;slag HWlv dt d W t d V d I be'I"l1ddb" jlebe.I," NJl\lUrell~nk"~II" op 01"11" le vervangen IS Aan die lAAtste hJn, dIe voor
k " wor , an eegeven e ergn er.. reng@n - "
·"gen nn het bed I Hano,er ,oor leehg III, IS echtur Diet. g" 4

D t (Ic 11ft op gcon nedCllaaCl' voor het g, rapport van et omlte voor en I Danr bet'f't men bet Of het Toorbeeld d h t d ..1 Ch." I Laudbou'IV d N I be aan, en e la ne zt't'r .. e vraag 0 e.
KOMEi,T AANLOOPEN M" lSII1110 18 ,,(WelS', (ht vel beu"t OilS en e "verheid dor Ko onle van Fnropa In nke den g..owongetl arbelJ r.ppott DIet well,"'t tot mee cl Ic I w.&., haDdeld en daar de ZlttI g te 8treke 1" r ra I a e IJ

lE BL!1['"[)ISII'[L'Tl' 110 ornlHt\\IJvoorlwt M, 18t~rlez'llmlJ\r IS om o'ver de I n verver n bier kao en moet gevolgd worden, dat a ""Illgen In Ole Sp'lOrwl'<»<telfteIMOlcldlog
l ~,\ " IN het oel:'l11 der M lnr d J U LIJ I I op dt be angrlJke nke d arID ..e I '" ,,-

~ om lit V\lj hd nor ne Kololltl gtlvaarhjk vat tot 0 nri ten WIJ dRllr Stelltg !ljn de tocstnnl en ZOD kunnen "'tven dan dlo ,le lijnen bedeheer\\ 1\1."lgel tCo I PlaRts I(A~ ~A 'fllULfAUlJ besiss I k Id t .,
I ZOUJCII !.tbbeu gel cht als het met betrek- 1 mg e gera en, za e voona Iller gehNll nnders en IS bt't dus r.et'r de troff n waar het over I t nr. d h\\ l C 'g 3n EEN LICHrBR 1:'0< MUILEZEL (RulD) ler TaO hot Comlle de Dee W d Il eh' " oop "II " e(r

J h ('I,.rllon I t L lt klllg tot de door haar tngodlCn le Wet het ' r 00 a e n vraag of men elders vIlldeo kllu Wl.t Ier Onnl I ..an deo He ~ I d van bet Ilo.J \\ omtrent 6 JUren ou me a Ol aun voor81elleo om het naar de Ut'gerlllg te ,cr b t ."er I
I De EIIl'el aar kao dezelve tenri bekomen Hd kleuwt der KoloDle bnlp kali geveil }{aar het lIonbet \\ 18t aar m &limen met deu b SrI I d

'''J1.6n, met verzook om die \"80 de lIanbeve ..1 t I d b d K lo 0 eer p Igg a 8 I voormIts hel deu le do Kost.n dezer Ad~ertel tl6 zal door hot mld Iel niet WinDen dat tot ge 'Ja a 8 milD e ezwaren waar COlli OOllt Lollien de hr.le Bor ",do Vente,..-

I
~,-_ -- 1: °ANS HU~ I I I k d kk h t t k hllgen waar geoD nieuwe wetgevlllll' 1'001 cl 1 Jt t t kt t k t I ge rpr Il cc te IJ e e Ing van e e ort IS nan " oor IJ ml' erl II zoe e eer e gaAn te.d Col be Pb I to

en veel beter .. are het "'eweest noodlg le, looveel doenhJk III praktIjk te men er Ol feIlbanr toe komt om te doen wat IS I es d rg_ I p' wn "oor te staan -
!\olul1I,de \\ceskfllllf'1 ell llus !;cweud .. br~ngen cnomtreDtderestlOdeaa'lahand eet! Ime le (len !lf8tand touobe. Oost

I

zoo Je \Vdt>evende Vergadenllg ZIch tot ' e de heer 1I0fmryr, en hiJ ten vorhoor als dit I Lo d K be 1 ol b1\1 aatschapp) " ZlttlUg d. noodlge maatregelen voor te dra D en en lID r 'y evenIteer, IJDa
de nrhoo,\lOg der Hnlsbelll8hug h,,] ver or h t IJ I c zeer toregt, zockt te vertOlJ lel de ge QVlnr.eer &00 doen verml d ren la d

gen e 1UIS 1:1(' I Zt'I'R Illerm",le Ital h N Il k " laeli ~I A \ lt! l~,,(j staan ma nr een vorwerplOg der voorge-I eele Iltnre en weslle op nl! Uw te op ..nen.M b h ,l.l t
' ..creeDlgl'n IS de vraa-g- WIIOt twee leilell 'an ara 8 urgsc e -uan &OUueD WIJ eeD nic

stddo bd Iltmg door den Raad bad de b C < u I Maar wnt tb"n8 DIet kiln, da"r bleekt la I d dL, d k d Wet omlte e ~!1l118ter Mernmllll en de onAar 19 \ uat o ..er e Itall In e etge
KololIe III EDgeland onn-etwllold een Ilog I V be 'er wel hgt de lIJn voor aan, en terWIjl WIJ d V d L t

'" leer lutOOlJt bob n III <'on nota te kennen ven e tt;;" erlog KUl nen "oorDI zIen
all nllsllger ,"drok duen maken dan ~IJ 'd ! oes thaIIS gaarne Ot tbouden vao allo ver

'" ~egeveu at ZIJ met veel van "'lit In hd
thnn8 wnnrschlJlllIjk m Iken zal Dat de liere bl'spiegellllgen over de r.aak door

rapp:Jrt voorkomt en beruulcldlJk met de
heer Scwltn met elnst er op 'lieI'll "elke ,.-_. Dr lIahn ter Fpraak gebrR"t kannen WIJ

strekking tot pr«C'ctI6 dIe men er vllId!.. h t d
ge.aren mlt verwerping der Wet gepaard toe DIe verzwIjgen nt z Jn toupehng er

I let overeenstemmen Er IS I &tusschen acel I'. L.kouden gnan dat zal gelooven ""J hem In ., op ons cell IJlen lY en Ilct onw ",urn ut:
haMt bIl de zaak £n h t ftlt dat de kwpstle I d t I'· t k hde Kolol le meer tot eer worden toe crc "18 18 a "10 10 Wc", oP"'-\' 00 t

,., ..au prot( elle ter Lnnd genomen en door l 1 ..1 L' I kt bo dkend dan met Kolonel Schel mbrncker eli I IC al g (lef n. allle zOc te \ or crPIl
middel van het Vri' lange gelulgenvelhoor N Iaodcren als eCD ongepast drcl"ement opge ~ Ol f Ilbllar de alorel enkwC'stw op zIJn pn.1

o dat aao het rnpport gehpcht III voor ht I 'Illdt
vat }< ven zoo zIJn WIJ hot teo volle met, bl k btk I lf d Ipa le ge rag IB an op ZIC I ze rel' 8
den heer "canlen eens, dnt hoe nuttIg het b d I tk t h 'rE E N I"'.'T A 'T DERvoor een e.re Igenl e UI oms vau el _ ,'I •'I
ook ZlIO mogo om de tenng Daar de nenng voorstel \\ ood gelden

te zetten oozDln gIng lets III wat al legt MenIgmaal znllen WIJ welhgt voor hptgeeD l)g k" psltEl vnn h n Constal 1111 "lJn op
men het BnOClmes met zekere krachl aaD h

Wil !c flJveo den tekst aan he' rapport of
l

Vlljdlig a ..ond In het debat over oe i)mnk
v~el geeft als meo er zICb Tnn h

aa Il ct verhoor WAar het op ra st olllieonen wet door den heer UpIngton ter ~prMk ge
MaRr even nis zoo eltkwIJls In de

Voor het oog('n ol k znlleD "IJ 0011 bl'p"rken bragl, en door de~ hpcr Hofm rr nanr e sef
\v (tgevenoe Vergarteno,.: zoo too Ide ()( k

tot twoe opmer!.: ugeo vao algemeel en Rard CSpl kill IS wd dq.;eltJk va d, I Ra
thll18 OOle Eerste MInIst r In dell Ran I hoe

De eene s Jat bet roppolt "cl nIs het l'e Int ~rlJ cr op tl'rug b..hOOlt to komen I)~
volgd ...orit ('PO m~nwe !Jaan oppo! mnar I zotto W In dIe, door den "IJob ''' ..er te
dat dIe baan dail tfch met grootf' voorzlgltg Cut sbl tla eli cl i"r8 gemaakt door I" m
hCII zal betreden worden \Vnt men be I,n kl Iller hoeve, Ihe lel da an i, re "'Jn
schermen WI' 18 Kolouale landbouw en Ko lIlag verkocht WOl Icr IS Vlir dl II alH i oat
10lllale DIJvcrhl'l I fot bl'Rohermlllg vao ("('n meI hem koopt voor ('eli Rarrllgh(,1 i of om
ldonbouwworden slecillszeergenngevcrhoo <r dames of wcl zieken op te ollholen
~Ingen Villi Ilvoenegt£'n voorgestdd, en er ma"" ~el'n mc-nsch zal er ZIch aan bedIIn
IVDlJt hh)kba"r meer gehrcht nlln dIe Inlig I ken en h) IS te donr Yoor den gerlngf'D
tlllgen tot bevordorlng "an den landbouw mnn Ka mp hem nIet ml'cr fop dIl plek
d,e rt'eds vropger 'Rn verscb,lt. n lo k,u teil II] ccn paar d zIJn halve botlt-Is koopen
zIJn naooovolon l'en Dcparttmt'nt van L\Dd Inn \VOr lt er RR I dpll verkoop I:r Xlte nf
bODW, Lan ibollw-OIlI~rwIJ8 RRn de scholen breuk gcnRal en dl~ z u I I t si ch 5 VOOI
"Rar de boeret stand zlfn opleIdtng Ol tvnr gt ien" IJ boe, 0 bllhJk Z JC nIe zoo Ilnl{ h t
en Proefst ItlOns In h£t aalloo\"eleu VR.n voorr!;t \an deo vorkoop orer olen lef
he~cllermon le maIltrege'en t.en beh()eve vlln mnar ook r Rdel'h~ vo)r de Kolol e lIIelkal

n Il bf'tnlen lhe Ioollg \\ t co om hpm le d kk h I h C"n ore ta eo va 1 nijver li gaat et rHp 7oetO ollstaDlln ,II'D nRnm barer "IJnen
No nit alles lnat zl6h hooren als de port lang zoo vor met als de mannun wIen! al hpcft het pub" kook n0ri zoove I vooroor

Kuap geen KolOIlO IS W'J ZIJU het vol did d Z Af kiR bl Io 1'1 IIlg er II nansc le epn IcK IS Ic(' t gcn Ol' auderl' cc I';Slln8 In lel dod
komon DIet len heer MeIlIman eons dat I B ktoevprt on IV ctre h ('hj k gerl nge vel boo b lj ven
]0 Knapkolu le nIet als Ellgdand In ceu I:(lngen vnn lovoerregteu op bllltelllandFch

Bljk op na te hoo_ fabn!.:Rnt len behoevo VIIO takkoo van nlJ De 1rg • erkcl t olll het doOI Ol' g'f'Op_
VIn >:Ir Bartle Frere verheid die hICr reeds bestaan en moeljehJk pelde plnn vnn eCl Tolvf'reenlglng tUSl!chf>n

om ,nlk een RIJk te scbeppen dRt tot aan gemist kDnDcn worden en In e. kele gevallel le Knopkolol eden \ rtJstant e I de Tra ~
de Zambcsl ZIch z~u uitstrekken dat keur_ ophdling of !erugbetahDg "RIl Illvoerre"ten VIlaI mrt net (locI om een L )o~ tarief 'Va'

den IIIIJ ten IIterkste nf want WIJ achtteD op dw ruwe stoffen die voor Kolonraal Illvoerre~ten to bondel meer hout snlJ lt don
bet toen, eve als ~Lans, 'oor eeu KoiooIe f.bnkaat noodlg ZIJn, zledoal nngenoog al dere mlJdeltJes om de ItIvoerregten een
een bepaalden mIsslag om het bestunr van alles wat op bel pnnt der belastmgen bebool hj kc bron van lt komsteIl te doen
een land op zICb te nemen \Vat de Kololllsten ,,18 beschermende m8Rtregelen worJt 8Rnbe'l bhJven maar gelooft dat Er geland de KIIA~
I let bIJ magte ZIJ0 om blDnen korten tIJd volen Als men hIer voor het zeep~ledAn kolol le nooit ""I to!'stnnn om, 7.aIDen met l wee
aan ZIch te trekken e I In den ..ulleo Zin vot, voor het mak eD van kODfiJt Uliste- vreemde Staten Nalal als Vijand le behan
JeB woor Is m ecn deel der Kolomc te Ler keude vruchten, voor wngenmakellj en der h len Nn dat A'eloo .. en ook 19 I mllar
scheppen De nanhechtlDg van Basutolaf'd gchJke uiterst geschIkte bontsoorten heeft al vf'rklareo WIJ ID on'e kolommen dat Nl.tol
ann de Kololllo In plaals van de bezltne dan 18 het DIet vrnmd dllt men dIe tak ken de natnnrhJke VIjand \ all K lome en RI PD
mlllg ct" van door den VriJstaat, hebbelI WIJ van nIjverheid zoekt te bevorderen door bh"ken 18 cn nl IS de door ons voorgl'l8lelde
sleeds een Iloodlot!tge gebenrtenra gencht, ohe SUIker en onmisbaar maar .hier moatregel van dien Bard dnt de haurt..! TRn
omdat ZIJ de B'Ulnto 8 ID bet beZit TIlO eeo vreemd hont ..oor haro beoefenaars gocd Natal er d{)()r zal hJden zoo IS toch 8~~lh~
lalld hct wat de V flJstaters meercnuefls kooper dRn voor anderen verkrlJ~baRr te \\ at WIJ TOOIstellen lets "at III allcn deele

d~""d U r Kerk te Pnpendorp op MRRn d be h
dA~ den 10 n.ler oMr den E.rw [Jeer P S!JI"eT 10 plaatsoo vcrdoeld en zclve bezet zoo len stellen H,ertoo brperkt ZIC I echter het bIDoen e voegd (lj der KolonlO h,;t. en
d heer \\ E R Klnllslv met Jonl1e]ufvr H CJ hebben Of men nlr.! W!l.t de Tral skI" rApport DIet Het Wil dat de RegerrDg I woar N"tal even weinig' regt heeft zlcb over
J,aakze -In de ,zwote ~.d G_r K6rk op MIIIln betreft onder vor ge R('gellngcn met ann Ultlove ,.oor KoloDlale olIe en Ko~ te beklltgeD nIs VII) over het lnge Nat...lsche0"17 den lOden Sept door den \V.IE.rw II.,.r A pl"emlen
J StAytler de heer CharieR Jobn J<d"Rrd Brown, hechtlDgt'n WRt te snel IS voorlgegaan dat IOOlaieo sOlker, IAtS wai strekt om bescher- tartef NIet nIleen tWIjfelen WIJ !Ice" oogen
met Jvnl1eJ I( Slush Corn.ha LOUl8RRutgere I"tcn WIJ daar Maar dllt de kolonIsatIe mmg slechts aan dte DlI"erheld te doen ver I LItk of Engelan I zal t~r \VIlle ..an deu

flEDOOPT ZOO\\ellll Grtqualnnd Oost als III Tembnla~d lseneo dIe goheel of bIjna geheel met Ko1o ~at,.18chen handel In geen verset tegen m'l-St

rlp~ ~"S~;d °to:d:~ 1~\I:if"~!or~I:~.z ;~d1er reeus een heel ewd gevorderd 15, eo zeer male produkten werkOD Eal Ook koffiJ I regelen treden nie de Kolo IC en de Repoblte-
1\ zeer 8 doebtH van den h.er U A IJ hgt Dog verrIer had kunnen gevorrtord en katoenteelt wtl he~ rRpport door premlen I ken voor ZIch noodlg oorderlelI mAnrui ... dle
\J Id.r mpt nnm. ~l"r" J hft lnll O.rollOR -In I ZI)n ha I de heer Scan Ion geeo negervriend Inten begDnstlgen Met Eogeland 8 wolle8 het d,t doen dao zon het nis er tU8Rchen Je
de ~ro tA Ned r.r lt". londftll den DI"n Sept S I 111 r d Re bl k bah
oonr den \\ .11 er", lTeer A J ~t.ovtl"r "en~ Rls den beer aller 88 IDIster van Natn waren Wil men ecbter nog DIet mededlngeD KolonIe t'n e pu le en oorhJke ver
dncht.r VRn den be·r \\" '"m Toblns JuhAn rellen zaken In ZIJU J{ablllet opgol omen wIe ailS wolteelt een vOOr! ame tak. der 1\010 standhou lIng bestaat toch Ilets knnnen
HAlleh met nnme MIlrtha lIhna MargaretbA zal dIt ontkennen? ~ie zal onlker non dat het nmle boeTieflJ, en ol hehben el kele getolgen ultll"O'ten waot WIt kan hehl' den Vrlj8taAt
Joub.-rl I

OVERLEllEN onderhoud vlln een aanzlenhlke krlJgsmagt! hieromtrent wenken gegeven aC de TranIlvaal beletleo om van waren nit M ,~EI HHl -De <'Crste JM hJkoche v"rga

1
denng d"r M •• ('Iha.alocfte E1ocuteunlur.mpr ,~

~ S.?t Dil beer Mar u.l Frnnc.eoe Pere I, oud lot handhnVlng vnn het Kulol laaI gezog Het tweede punt WMr WIJ op wlfr.en I Natal In!{eToerd tul t-e heffeu ? Wilt "IJ or lO Il g<'holl<icn Daar d kam"r nog
Gd I'H.n pn [) mRRnden In de TranskCl, DIt een KulOOIRal oogpunt wtllen, 18 bet beWIJS door bet gelnlgeD 7.elve gaarDe erkeunen een bez"aar te zIJn .lnchU! .,.d"rt JllnuanJ ID werkmg ~ w"rd pr

MARKTPRIJZ'"N wetlIlg voordeel geeft en dat, met het oog ..crb oor geleverd hoe na'tDW verbanu er Wilt oua plao aankleeft IS de moelJehJkheid geen muit..,lm&, gedaan ma&r wen btsloot tot
'" I h"t .oegen vlln lantl en zccwaarborg bIJ de

op Kolor lale belaDgen het genoeg IS om a18 tDsschen alle Kolomalo kwestle8 best.a.o! om ID een land als de Kolome waar nallst vprd"re werkmnmbcden der kamer en tol h..t
J" IS, I 10 ~ll. brr 18~' er een ernstige verstoflIlg dor rust plaat81 Hoe dikWIJls hebben WIJ met Ternomen dat de llatDDrhJke SpanDIng tOSSQb, n bandels ""h ..pp" • ..-all 10 1100 IlIf'UW~ IUl.ndrelf'n wlIRr

£. d £ d d k d , ..n S OW ultgf'geven I'n 2 000 door d~ directieo 8 il - I I 0 heeft de burgermngt onder een hommandaut de KoloDle to ~ronde gaat omdat RegerlOg en boor ..vs!an 00 IIn ere el ..menl.eo van gere8Crvee",1 zullen worden Men rekent op
o 1 il - 0 1 JO "le dpn heer Frost het ll\nd bInnen te sturen en Parlement, In plaats vao op de ont StllJ I b slaan een meerderbeid ,"o:Jr een gelll&kkl'llJke plll8tsmg dier ru ..uwe aandeden

g g ~ = ~ g :~ en d"" tevenll het land wnar de beweging wlkkehn6' van de hnlpbronnen des laDos mualregel van d,eo Bard te bell:omen Ann Hts Pr ~CKETI de mlln die on.l&ngs
o 10 (l 0 17 (l p;chcer5cht he~ft Mn KoloDlsten nit te geven I door hsproeljlng en anderszlDS, te let!.t'n - w,,!CCn• j".ter U>g<'n <ien Humnn~orp8Chl n
o 1 4 - 0 ! 4 terwIJlmC'odoNaturelJendlehetverbeurdhel:r '1ch bIjna UltBloltend met ..en NatDrellen. Een oolnn~rlJ" rapport o ..er :Spoorwegon Hd pilllgsrlaad doorGdenMRIg1dstrnatkllhj~r IUIn
o ] ~ ~ _.._ 0 15 3 1 \V t d ed "ten <l" SO hCIIRur "n ..fIla e ZII.8 au IRrugo ~ 1 _ 0 li 1 ben door wboe!.:en hij boerflneenol dorkomen kwestie bezIg houien welker oplOSSIng I van ngenleur ft 80D, III ron g eeld Het ~zon<ien tot £tO hoel~ nro0rdcelci Wl'rd lO
o 4 8 - 0 4 il be1.Olgt?!Je tIjdelIjke kosten dIt' de Traos men hever nan de RIJksregerIlIg moet loopt voornnmehJk over de hJnen d,e zIjn I vnj geIomen "egen. !'I'n jZ'I'breI m dell vonn
o 2 :J - 0 2 5~ ktl M.n ile Kolonte veroorzaakt verdll'IJo9n laten I Het ..oorstel 'Wood had SCLljl baar I voorg08tell als tot .. erLmdlng van de Ooste HO<' verrlridlg'knl' d'" rnlPhllglngcn HVILll M"1fIo :l r. - 0 6 0 ' I, stmats \Utsl ra "n or nog"Tl' OVPTl omo 0 • - 0 0 ~t als oe echt_KolonIale gee8t hier DIet wordt Olet die kweslte nIets UIt te ~t-nan en al IlJke en Cradoc.<8C le hUIl' !.nnnende die r..o n"n vnn 'V rn Ofk "Jn OIojOf'n wo dO<'t h"t
o () 1( ï- () 0 101 otfoedovf~ In het lilt bIJ de \'oordeelpn dIe ademde het CCDgeest (heD vele .. af!reurden Inen Drte nIer hOlen begtnnen aan Droog I"ns III l.t g ,Hl 'Mh ""n:!..Jl"l~ler da' rt..
o 0 1 - 0 0 IJJ mell cr vaD hebben zal als het land Villi een I trch WfiS ae be<loehnri "etm nndere Qan vlAkt.! lusseben Molteno eo BnrJo:eMldorp I POi!"'llngVkanI Ipn lAtf<ioellUpd~"LL oM ce 1~ltfo 0 J ,- 0 0 " .. ma • II I'T( te '- on u 01Ul. n veronge UI
() 1 () - 0 I (J I verLI Jf der barhaarschheld tot eeo wcrkehjk om te laten onderwekiln wat ct' voor die Twpe er van pl\Ftleren Steynsbnrg co van
o ;) 0..,.. 0 f< JO d,cl dCI Kolonie IS gewordelI 'Vat dll heer I bnlpblouncn "'edann kan worden En toch deze twee be.eelt de lll)lelliellr die nllA.r T D F V O.Ga k Io 0 J • - 0 0 lt ,., 1< " 0[ - r lllll • Itn ~n ma

~canlcn omtreut de kwesl!e der lll\oorrt'glen wat Z1d men ~ Dat gednrlg de IIrbl'lrts_ Til fel berg boven d,e nll.llr Mildejburg \\ eg I,~1d I JJ , I h"o'-*II be.loten eMl man
zune, \\as mu dCI zelfdeo anrd nIs zIJn be k ...rslle door de getolgen besproken norit Mn de hJn CrBdock Colesberg aan als 'Vali h m .tam ukerr FOI"llt III til' wandehnIl

d T k t kk 1 k te k b F rn' grn ,am I III rtP JUtn,tR.lln<ie .."rlti'-'Zlnll.. ellngcn omtn nt e ranskOl Op deo door en mct dIe II.west le tevens de N nt orelIep or er en gema e IJ er ma en sc oon l!fn 11\1&lIt \ oor het I atl, !Ul'nt lf .tdl!'n .u
beetto het 'n r.IJn toespmak, zou men moeten kwestJe .Al~ voorbeeld halen wrJ een paar hiJ dIe DRar MddelbDrg Weg met bepaald J!'pl'n Ilnrtrf( I un .1 nl 1 Il v n Er 1,1Jt n
IOZlen dat men Flcchts op In voerregten op I antwoorden onn Dit b~t verhoor van ProC I afkeurt Daarentegen acht hl) de derde dl'zP parngraaf ~lf'('ht. I" ('<' kIeme Vf>ri!"'ll''"

"lT t hf ~n '0 I"N'''' rtat den zplo:l'Tl'n Fo .. ' ~ a"hetg&en bIer In de Kolonie verbrDlkt werd Dr DanIel llabn Dete LlI.d ZIch I:eer ten hJn, die ['ur ,a BC ontelD, als lang dODr meu 811<i!indN1' 18 dan de he!'r FrOlit 111LA
f) kon rekenen, eo het b umg-waDt vall regl A'nl ste VaD aanvoer TBn ChlDezen-let..l WAar en S~ynsburg DIet rakende, verkeerd Een I voor (JuI'<'Tl!.ln" D g<'!'n Fmgo blOPd IOd lV1TI n
1 [) h k k dit ~ t t be d ITlo<It (n ten 1.. ((~le clat ]p Fmg:o, ge .. ~.,jo II' wtlde hIJ tans met apre en -der aanaren '" "olhgt laler op terng omen -nltgela vIer e 'ID gas va .. een pun le s noor en h ull~ I .. , wordeD DIet .oor cm 'C z en st"mrueno !if zen de landen ID acbt zou moeten nemcn en werd nU ondernaagd als volgt _ BDrgeMldorp over Ventersstad llRar ren

!) IOnze Icurs weten dat WIJ ann geen regt val D8 "Mr JJ '" .Afll.f, GII weet d..t WIJ "en pant vlAk bl) Colesberg, I~ Rlecbts W"IDlg I DE H \n:.'\COM"I',"H I ft, nJ lRI!' <lpn I,1 den VrlJstaat cp een doel ODur IDvoorreat.ell 0 Izettend ,root MnlAl Naturell@n II&n onle langer dau de belde eerate hjnen, m8Rr ~UH (p zIJn Tenock nl- kkrk der werk T

)
"b bL, " LL b L-. Il d I (nt.la""n mpt daT kl., "!nnI" ('n f'eD d·G gelooven met om al die lnfTo redenerlDPell 'lT" len e.,..n nftt ....... t et,euCiU nn en dnnrder omdat er WO"ee waterloopen over I ... £-';ll ruu hpI ~l,oorw(>g "-til

4' ... Katr~r 1118Rrbdder --DIIt bIJ Diet bOlldt \'Iln I _ur van ~rlUJ over de diensten dlO do Kolome nnn den .rb.-Iden brugd moet.cn worden, en II mlD verk,P8 11'"1 nl ('<'T "kpnlT I': "g-<>""urr1 vnn £~ "
~! VrIjstaat door het aauleggen vao wegeo enE Hebt PIJ er nooIt ftl\n sredaebt d.t men bun lIjk om halO geografiscbe posItie De Vu r h I m<iIJK:n \liD ... ker lando ArbeId op e.n of and-re W11~ 1011 Ieunnen be- z" pn belIlot, n le ""hade door ao bewIJst,-want vormde ilc , rljstaat een deel 1I1l@D P-Ja, door mIddel '"n wetgeving andere VIjfde lijD, dIe vaD een punt lets teo Noor Voor bIJ bet bmnl'mtoomen ~an het Dok •• 0

2 I!i der KoloDie daD &on voor wegeD en brnggen Ol~t den ot welleta ten Znlden vlln Cradock den mgan" tocfi:bragt mpt t,f>~;nd lil bi
3 lO! aldaar ten stelligste even goed UIt het be- "lit giI aan bet ComlW ult.enutten boe dit o,er Ta"kaatad Daar QUeeDitOWD, of wel geblaeel te hel"8tel en ~lIAber...!~!t8 JOO IlitliJ~t;~
8 G lOg bflhooren te Jl'prebledéQ '-I): ben op ppeD er vILn lA' 'ULI
Ó 3 de" Inl'oerregten be, Oomal.é 1D1l' _IJII 1I111ilfteD on, Dur een NoordeliJker puot op de ,erlen- fJOSltie YaJl den beer Fuller m
o Of ander we,,, nel op .. I hebbeD ging, WY door Jareluear Bali, wegeos ecnlgzJD8 Tl'et'fllO dll&J' !tIJD

nr er ••• ftD c1iat hei '--Jr la dM' Umon )(aateehappi] en7 6 tIJdege..,." , Diet eJH Opgenomeo, eD comm_e nam-lf e1'1!'JJ
~ 1 .. hfJ metIDde. ~
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PrewIen voor de VerzekerIng vau £lOC
() } " 1\EIE I 1\ f :-;S

.,. RIJf" fIlHlf"IHr:\"IIJO

Jerdom OuJt lomJ re Pren le

VI N"

I10Thet Ad Til I,trertl ,. E~, domme e'
Il I I, "'Rrloe delei,. w.tq~ ,Hl vo,der

aH t"foItt>W Rl~ E,~c trurt> AJm ",tr"tt UrtH
\ 00-::0.0 C r~tor"l lr ot•• s en At;"ut.D

H, t voorstel Rou" son tot ..erhln<lerrnl!:
,an den rlrnnkverlwop !\An Nnturellcn lie
Klmberl y dat gIsteren ID rte W<tgevende
Ve, garter" g op ('Cl 'riJ felle 0ppOllltle d.
zege burt bdlHnld b~dt "jn voor en lIJO
!eg n m lllr h t IS ze~r nfttonrhJk: dat de
yl' Jl b.,.,reu !lr te~'en zIJn Alles moet Toor
bl't mljllwe:r;!'n t.e KIOlb..t1 ..y !{CUllan worden
en overRI hoort mell .. erko~dlgen dat de
Kololle mo I,r I\lmherl~y mds IS Nu II

K mberl y Mtpllló een plek van belnng onner
andere IR de loof Imarkt voor dIe Kvlo
r ,ale produkten die blltneu 8 lanns ... rtrerd

wor it n '''lf IS hel nob. hootlll k dd ml'n
le kt ,Se run pro~n()('nten ile vnn KImberil Y
Itn .t I I IIIet ate VOOI deel Iran trek keil de

,n ORll.lm de

t. r thar 8 lJlete m er ~&n 1.( s:ge
na r uil (I pmerkell dRt .. r nog' ltlrekt
let lat III ",t, Ril de v r8ch III' de Id"88en
jer K 101 le m Inlschllpp J III el kl\n~ere
h IH e b slRat dat noodlo IS om di z.\ken

E"f lp Kul 1 I..I~ ,""II'I tme BAh r
zoo al. PCII onzer tillg ..nooten hrlU w, gem
ZIJn Illlnran<img '"n "pn Jong' meL'lJ" In d,,"
trI ID vlI.n L lwnhage n l.ar P Eli' ....beth noemt
IS g<'dro t m lat" o"lt g<'Zl'gd te Oost Lon Ipn
"""p,,ht 1<, "ln I, rtlt nJUI-t d ..n zul!.'n W l
helU welilgt 'popel,g Ill. E .... PasbIl III de
llurop<'oche bladen tf'nlg .mdeo

Kn\K\TlM-Dc f F Tr"lrtr" geeft on8
!'pn t"rcgt"ll"ng om lal "'l dl'o llAArn Vlln
Krak"tu" aan den ou<ien BntllChen Kontng
Cuac!acul zullen gegeven h"hben De tereg!
Wil,mig '"a I mten<t g lll\8t :ZIJn '" &re h ..1 nl t
dat OIlze tlJdg'e!\oot d, n berg Krakatu. op
J aTll III !'en Reuter s t< Il gram III ms bl"rl ver
nwl I voor i'!'n Bnt8"hen K mlllg h(J( (t Ran
gezlcn

D- P F U"RE <ilO('<'r.ld""". {., '"n Rh, n •
D rp zill worden Illgl'zegc n I I "Ill ('('rlfl.tcrpn
ril' morgendlenst III de 1\ l( u ...p K, rk Ill~t Ipr

st",l" \\ IUlr 'onr Ds Luckhoff dIe oll~p'I,,11
.. ns Z" gf'r\V le, ('rdf' e.>11 treff ..nde r...-I<>n""r
nanleldmg 'all de "oordcn '1\ at bRat het dpn
ol "n.ch enz en Tn"KIR pen blJzon<ier J!'o<-d..n
lIldruk op het talnJk ""hf)( r D. Mo.t"rt
'an PorterVIlle n&m de a \ onddl('nst w.... r

TE GIt \ \FF REI:> ET hedt de:Afrtkaner Bon I
bI'.lotl'n OIU met vl'nler o ..er rtp IrwPek!f('hool ell
hfl.ftr verwBArloozmg van hC't Hollandsch 1
killgen maar I<'"melde ochllOl te latrn U1U1tRrTen
wl\3r t<l h r<'MS e<>n beg"l-n DIP WII~ gema.alrl
In rtp Bon<i. ombtutI!' ",llpn de Graaft"
RcIIl"ltRn de Hollnnd ... hp taRl tot taal <ip,
lanrta latl'n Tf'rklar<'n I'n de bll<irng ..n rter ll'opn
Tlln <i"n Bond hpbben ZIJ OP;)S per ll<ilr
gesteld
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hIJ de posItIe Jer KoloUl" nis ZOOJl\UIJ mIs
lel t All! zoodar 19 zeggen 'II IJ om lat de
p l,t eke en maatschappehJko tocstanuen
et ner Kolol le lets elgcnaardlos hebben dat
l) dIe ze beeturen OIL t mOgen VOOIb'JllCfl
ilézn CIglllg zelde hIJ \\as cp een pnut

Sept ll-Klapmul." Rt SI"lItl'sMO Panrden en mogel]k op dat eer Tlallsl.:cl LUIt m n
] ze. VRn C ]I; le '1 rnnskCl I"arcn dlln "er I men bevr Jd
I aur. \: Co Af,,"O/e'8 I

J - -1\ Rop •• d d. I\Mp"cbe Hnndel.bank I van de groote nltgaven vau hut bnr tierl Jk
~"b< uwen b heer allRar dw {le IIIkomsteIl ver 1('

1- -I rRa rblHV d. plaat. hnloek p door boven gII ge, en dnn behoef le m n teven~
d bn lW
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en werwwen onderwijzer moge
vernon',""n. ah haar oor~ leermeester de hoor LONDEN 10 SEPT -De troepschApen li 1,

geweest 18 bar eli Jc '} hr ,t" :r.1Jnvan P >rtslUOUt}. vertrok
Met het ""nstaan Ie NfWhtmaal zal alhier Icon (naar Indië ) ua de Kaap

een bnmar gehouden worden ten voordeeie der I ord Hllrttn~n zwle In een &ampmak op
plaBt.wltJke Zendmg8geJDI'Cnte Deze gemeente het Cutler s feoat lilt het oen dwaling zou
staat thnl18 geheel op haar zelve heeft sich on zIJn te d u!t:en dat het op YnJo voeten I
langs blJ de Zend ngskerk aangesloten eu stellen nn Zondelmg Shaw den grond van ver W
met't geheel m haar Clgen onderhoud voorzien fl('hil tU88C~en: Engeland en FranknJk had W Mwr

Het wéder I~m de laatllte dagen zoor warm opgeheven IJ P Edwa~
hoewol dos uachts nog vnj koel. De lucht I. De Duiésche Adnuraal aan het Chineesche J H Commin
1IU en dan bewolkt en welligt krijgen WIJ statton heeft orde~kregen ZIJn vloot te Hong C Robertson
regen dill nu m den Lentetijd VBn uitnemenden Kong te voreentgcn en te krlllSCn nabij de IA Ponton
'" geo zou ZIJn Dat de <hlver alles goeds 01111 ook traktaathaven9 van Chma. H W P Shqrt
mot deze onverdiende gunst genadiglijk be - -- Geo Maclear
zoeken moge 0 \EI r HIIl"< III 11<:1EGRA A (Ill ENS J

De markt blijf nog steeds good voorzien van
produkten ook levensmiddeleu boter alleen
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C J Stirk
B Harvey
G Gordon
R Wallace
F Wallace
J Woolacott
F Caithness
o W Parr

DISTRICI'E.'1 ,EREEYIOIlIG

BRAND TE GRAAFF REINETneen
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GO V ~, 1 NIE GRAAFF REINET 10 SEPT - Wnnble s
pakhuisen brandden heden morgen af Oe
bouwen en voorraad zIJn geheel vernield Het
verhes IS geschat op ongeveer £:.10 000 ge
dekt door assurantIe

(LatN' )
De assurantiee op W1lIIbie s eigendom zIJn

ala volgt -
Royal AssurantlO Maat8éhapPIJ
Union do do
~b'18 do do
Grahamatadsche do do
Guardian do do
Kmg Williamstowosche do
Mlddenlandsche do do

(J I I ~ I ( '""ll()nd,"t )
-------Dit dlstnkt IS ongetwijfeld een van de water

rijkste distrikten van Ztiid Afnlra en het man
keert dit Jaar dan ook mét aan water Niemand
kan zich een denkbeeld Tormen van de vele en
de groote hoeveelheden water alhier indien
hij Zich nO(g met m iun winter over Breede
rivter gewaagd heeft Dit distrikt kan dus
met Zijne groote hoereelheid van water en
vruchtbare aarde die gemakkelIjk besproeid
kan worden (mdien ook bchoorlijk bemest) tot
een van de meest opleterende distrikten van
ZUid Afnka gemaakt worden Maar twee
dmgen verlrangden dell vooruitgang en den
bloei dezer buurt n m, de wegen en het
ongenef lIJ den wmter door de Breedertvier
veroortaakt die ons SOIII' insluit en voor 8 en
10 dagen op een 800rt van eiland doet wonen
In dit IllIlt~ 18 nu eene voorsiemng gemaakt
An wel eene degelijk voorzlCnmg want de
brug he 4lhler over Breederivier gespanneo
wordt IS bijna voltooid eli het werk schijnt van
goeden ..n Hechten aard te zIJn Nu 18 Goudinis
gered voor den wmtr-r tim minste gered daar
WIJ ons leven nu met langer 10 de waag8Chaal
behoeven ti! stellen ten einde m onze bo hoef ten
te voorzien en hulp m tijd van nood te beko
m ..n He~ station en Worcester zIJn thans
binnen bereik van de gansche buurt
ongehinderd kunnen WIJ heen en weder Nu
1runoen WI~ flekenen op l'en g~regelde post
twe<>malen pE'r week enz '" at de trem voor
00. land ISmet betreklnng tot I!"emak en genef
zal de brug Toor Goudinie ZIJIl WIJ zIJn en
blijven dan, verscbul ligd aan he hoeren die
de saak hielpon bevorderen Mogen ZIJ nu
nOli: den weg naar het stabon In een goedeo
staat van reparatie brengou dan IS Goudinis
geheel gered Die dag breke spoedig aan
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4')()() A W Louw
3')()() J M Woudbetg
,,200 P A van der Merwe
2 000 P Woud berg
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WELLINGTON 10 SEPT -De Vijfde pn/.
wedstriJd .. nu af~oopon. De volgende ZIJn
de voornaamste IICOres -

T J J Inglusby Jr 67
P Woudberg. 1>7
G Gordon 6-

Do prijslijst 18 nog met opgt maakt. De
Pigou Wdka wedstrijd IS nu aan den gang

2a~ 230 1RR
n E 0 V RIFLES
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Korr'. Smith
Soldaat Smith
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WELLINGTON 10 REPT -De wedstrijd
voor le Pigou '\\ Ilk"s & Co pnJi vond heden
ran iddag plaats met den volgenden wtslag
A Rawbone 14 14 31 lOl
R Solomon IJ:.l~ ao ml
J Renrle 3.! :.II II '16

A Rawbone heeft dus den zilveren beker en
Re Solomon le rifle

1,0 138 101

LtlJt Fowler
LUit Vallancey
Kwar DI "ergt Clayton
Sergt Wark
Rergt Bethuns
Rergt Robertsall
Rergt Rymcox
Rergt Foulds
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men
bcrl ..y

de

e [lIet

meer
aa It ?

J Art •
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A. Rawbonc
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Kapt Inglesb)
Bomb Bosonberg
Bomb Grant
S( rgt majoor lnl("lesby
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Sergt Standford
Kanonnier H F Seale

SWELLENDAM BAS'lTTOLAND

BERE~O HEFT TOLLEN
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"\\ EPEN ER Il SEPT -Gedurende de von ge
week was er bij Bcreog heel wat hewegmg
"' oor oomgr-u tijd had hiJ de volgeode tolgeld, n
geheTen -Voor het komen UI ZIJn wIJk 6d per
hoofd _8 6d per paard il. per ledigen wagen
en lOs voor lederen geladen wagen die UIt
gmg

Letsie vergezel i van Zijne raadslieden Seth
Ramabedekve Mogela en anderen met een klein
Ilelelde nnveerde I 1 WoensdBg te Mau.w
Bereng stelde zich met gewapende volgelmgen
r let vcr van daar 111 positie en wmgerde Let
81e te ontmoeten Na vool heen eo weer
praten tussehen de mlddeopersonen keerde
Loteie terug Zijne randsledeD achterlatende Olll
aan te dringen op de afsehaffing der tollen en
Bereng Ban te zeggen dat hij slechts een WIJk
meester WIll! en dat zoo hl) (Letsie) weer terug
moest komen er dan moeijelijkhodcn zou A C de \ .HI"M<
den plaats vinden C A de Villters

Lerothodi IRnog erg ZIek maar zegt dat hl) I Izak de \ ilhcrs
zoodra hij er toe In Rtaat 18 naar Ber ng>! w jk () T de \ illi rs Jr
zal rijden en Zien of iemand hem tolgeld zal 0 T nc \ Iliers or
durven vragen 0 T van NICkerk
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ALS~EDE ZAL VERKOCHT "TO I{DEN, HEBBEN ontv~ngen b!ln~e JAftT!ijkscijt8 Belending '!'ftn 4.pn.5 HARK MA;IJE. ns. I<oophutigen worden vriendelijk nrlocb~ bUllne bestelliegen90 Il t lb .. . . I; Hoeg in te "nden.· Dupl!cRten;der Enkele S~ukkeD ZlIn II1t008 ,oo~bl\oden,. ' ,
.. dan ee eesten III extra eoadi he, . Alln deze Ml\l\ii.rs ~'1.de, Eerst. ".f HOOI1:8~e P.IIS t~pg"keod op d.• Sy,~n~y3Clbe ~·t=rnlltlOnale 'l'~ntoo~~klling nn 1880, to lij'bebAAlden ook

120 81' ·tb kk II' t .Gouden en ZiI,eren MeoAllll'j! 10 Eneeland, Frankrijk en Italie boven MlUllmnchl~! vJln 1, EngelBebe en Amerlkun8Che FdbrikanteD, waaronder die .an
.lg 0 ell-BlOC ( erle JOHS8TOS. OSBOnSI<, SAMURLSO:'< en HORSSBY ~ededong"n. ;

6 E t kl
' . I I'. . I I' 1 D. :llRai iere VRD wALtEn .A. \\'OOI~S zIJn .weder verbeterd en. overtreffen ~u al!e andere Macbine! door de eenvoudigbeid en ,.dlm.Akrh~id noers e .lsse en ne get r t'sseel (e ~zeS, mm.nstel, qualiteit VR~ het ilebru.lkte MRt.nul, en In h-t alz-meen ~oor hare lr.ecbIltth.ld 0:0 durmede op ongelijken en lIAndftcbtig.o j![rood te werken,

2
UT door bnre duursaamheid, hllre, hj[tbeld. eo ~emRkk •.lijke b"hl\nd.hllll' •. WALTE.R A. WOOI)8 hee!t sedert 11'53 1'8rYftllrdigd eo 'fe. rkocbt 248,120
ft agens, MRaijers en be.lt o,er de !ICO Eerste Prlllen In AmerIkA, Eurnpl, AustTlule eo Afrlkll behaald.. ~

Eo al wat verder ten tlil~e der Vel'koopiligzill aan- H. J. ZOER, :
gebr~gi worden I •

De7orgetet:Kcnde, behoorlijk gelast d~r den He:r WV-"A-"D A. VAN
DER MERWE, zal voor diens rekeninz• 0

)_. PUBLIEK !pERKOOPEN

.Donderdag, 27 Sept. 1883,
Een Deel der Kostbare Plaats

GELUKW AARTS,

minderd
tot OT) £28.

-....-~
~
ril•

Gelegen aan de 24 Rivieren, omtrent een UUl rijdens van Porterville.
Voor h~!l.Jie persoonlijk met deze schoone plaats bekend zijn., is

eene bescbnJvlOg' derzel ve overbodig en zij die gaarne meer inlichtmg
wensehen t:e erlanf\en, zullen wel doen om op den da.g JCl' Verkooping I
tegenwoordig te zIJn en zich te vergewissen van al de schoonheden en i
• oordeelen welke voormelde plaats oplevert.

s. N. PONDER,
~'IDE"

KOOPER VAN STRUISVEDEREN,
Burmesters Chambers Adderleystraat,

KAAPSTAD.

Prokureur, Notaris en Transport-
bezorger,

)i"A)(TOOn \"AN DR

''.ZUID AFHIKAA~ EY VOLKSVRIEND.'
ll,utut&fr'wt, No. 11, Kcnpu od:

._--'--

Bonus, Verversehingen. Krediet:
DA. ARAAM MANKEERT 'T ZEKER NIET. "l1E S~ELLENI30SCH-Ten Huize van

. . j_ Mej. WIl;)I, van 10 tot 3 nut, op deu

E'MILE 'H. van NOORDEN, Afslager. l ston van elke Maand, en te WELLING·
TON,-ATHERTON'S .HO'F'EL, ~ tot 1
unr, op den l êden, om Bedorven. :Kiezen
op te vullen met goudeu "Osteo Plastic"

"Composite" Opvulsels modellen te
nemen voor het inzetten van K uusttandcn,
enZ., TIaar de jougate en genpprobeerdsle
Furopésche en Amerikaansche stelsols.-
Geen extr.l Fooijen.

DR. llERKS T. HtJTCHlNSON, L.R.
c.s , IERLAND, Tan dheelrnecster; No.2,
NIEUWE STRAAT, KAAPSTAD (op,
gerigt 1866)------------------~----

Generaal Agents en Vendu Kantoor,
Piquetberg, 31Augustus, 188:l· Kooot het O'eheele ;aar door en geeft de 'hoogste

Marktpri jzen. .

''"ERLOREN •.

IN DEN INSOLVENT£N BOEDEL VAN IZAK
'JACOBUS .HAUPT. STRUISVEDERIN~

FREDERIOK N. SALAMAN,
1~OOPER VAN STRUISVEDEREN
Is gereed de Hoogste Marktprijzen te geven 'Voor

alle Soorten van Struisvederen. .

---------

DE Ondergeteekenden, in hunne ,IL,trek~ing van .Curatoren in voorzeg-
den boedel.zullen voor deszelfs rekening publiek doen verkoopen, op

I
EEN roede schilder OS, mot groote op·

hoorns, een 108sen: r jern en ook cell
touw aan zijo kop. opi Vrijdag. 3.L Aug.
Lantst ge7ien te Acbter Paarl. Diegenen
bij wien bij mogt komen' Muloopen -gelieven
daarvan kennis te geveu' aan den heer M .
Smuts du Toit, Paarl, door wieu alle kusten
zullen betaald worden.

J. DE VI LLTER~.

,r VRIJD.L~G,28 SEPTE~IBER E.I\.,

Itiemertsk rnnl,
3 September 11383.

I. DEHINSOLVENTS WOONHUIS MET DAARAANGREN.
ZINDERF.

.BKT HUIS bevat Zes r\lilllC én luchtige kamers, met planken
vloeren én Zolderinz, Di"I'l'IIO', Zolder ctc., etc.

, EEN COTTAGE, bevut teude Yo«rhuis en Twce Kamers. Een
....Gebouw waar reeds voor jurcn en tot op heden een Smicls- en Timrners-
manswinkel in wordt 'Tl"dl"\;\"l~ll: Stalling- voor 8 Paarden, enz.

HET ERF is rU~1l voorzien van \Valer ell heeft altijd den Fraaisten
Tuin in het dorp,n. ZBKBR ERF met de d.iaropst.aande Gebouwen, gelegen aan
oen Hoofdweg naar Cbnwilliam, uiterst g<:scli ikt voor bezigheid van

.'WBigen aard.

VOCELSTRUISVEDEREN~
De Ondergeteekende koopt Struisvederen en be-

taalt de VOLLE waarde. ;
. E. G. ASPELING.

No. 5. St. Georgestraat. '.

Wt stelljkc Provinete Ba,lIk,
PAARL.---Nomiunn l Kapitaal, ... ~

Opbetanld Kapitaal, .. ,
l~e6erVlf)lIds,

.,(51),Otf
30,OLO
26,000----------

LOSSE GO~DEREN, bl':-:it:landc \lit Karren, Tuigen,Widen, Ijzer,
Hout een Lot Negotie-Goederen, de., ete,

____,...
DmECTEUREN

De \YeIEd.lI!*!r.T. 1. PIlOCTOlt, LWV. VOOrl.
T. noos, Sr ..
J.\C5. P. THEHON.
1. J. DV PLESSIS, C.zn.·
JAN Il. BOS~IAN.
1. II. ENSJJIX. A.T.n.
CONSl'A~T \"\,AIIL, JR.-
:11. C.~!OSnmT.
D. J. A. VAli ~ER SPUY, ALzo.

Malmesbury Tak.
n. WETH~IAn, Bestuurder;

KOLONIALE NIJVERHËIDBONUS EN KREDIET.
J .. T. DE nLLIERS, A.P.ZN. }
E~[lLE il. VAN NOORDEN,

G ezamelijke
Ouratoren.

VS. DEN:IDIlLE H. VAN NOORDEN, Afslager.
Commissaris van Publieke Werken.Een Schat in den Akker verborgen!_-------_._--

-- ,~

~ .-,_
__...;.' '.

I
-i" !

; ;t,..:_
,
( :..,' IJ.f r _~4,. •.~>:-. ~~.

VALVES '. .
EXEGUTEURSKAIER' EI VOOCOICIAAlSCHAPPIJ. BrudunanlLie &Ii TrutmaatICU.ppij

OPGERIGT 1 OCTOBElll8f4.

ltapitaal-IngeschreYen... .,. &26,000
Kapita&1--Oeaton ... ... .., 6,000
Kapita&l-Gestort. Opploopen
! en Belegd ... ... ... ... '0,000
.ferliuA, .il~etaaI4au Beden TU

De WelEd. Heer H. G. GREEFF, Voorzitter r.usse.... !H....
" " "THOS. A. J. LOUW,LWV

" J. S. F. GOUS. DIRBOTI.I.
" B. WETBMAR. DeWel-Ed.le Heeren
" TOBS. C. LOCHNER." N. E. SOHONDKR.G, MD. SAUL SOLOMO., L.W.V., VooraiUv.

D JACKERMANN SJ· A. ROBIRT~O"'. H. K. Ta&'OOOLD." .... ,r. J. L. M. SkOW"'. L. P. CAUfllf.
" W. F. U"QCKITT. W. O. AlfDI(JIeOJil. R. R. AI.D&UL
" P. J. BE$TBIER. J. A. Rsm. W. )fA_1L

AUDITBtl'RD.

Opgerigt "Ootoller 18&1.

Ingelijfd bij Aoie nn het Parlement,
Ter .Administra.tie van Eigendommen,

Boedela, eDS., ens., ellS.

" "
" n

" "
" "
" "
" "
" " Auditeuren :

Martb8. Smuts, Jr.; J, H. Cosnett .•
:A. G. WATERMEIJER,

. Secretari •.
'i6" Ageoien voor de "Matoni" Levens-

aeusranrie eu " !le Proteeteur" Brand.·
assueantie Kantoren.

De Pa~....J"~"e ·Ua.llk
PAARL.

OPGERIGT SEPT. 185:!.

Nominaal Jta.pitaal ...
Opbetaald KapitAal...
&eservefonda ... ..,

£41,430
18,810
11,81C

DIRECTEUREN:
Wel. Ed Het' P. C. LP: ROUX,Voonitter.

" "P. J. MALBERBE, G.911>

" "A. J. '4ARAIS, J.1n.
" "SEB. v, ,'U Nl EKEI:&.
" "J. A. BEI{NIJARlJL
" "J. J. MII'INAAH, 81111.
" "G. J. MALHERBE.

" P. B. DE VILLE.
" Y. J aneo, P.lm

"De BRnk ge«ft Re nren op Vallte Drposit8
hpt ~.riel te worden vernomen teu Lare,.
~.ntore.

De Directeuren vergader, n Mn.ndAga en
Dond,," dag!, 'II morgpol ten lO ure, om over
Appli.ea i voor ().iKonto t. besliesen.

!QJ,;IIT, KUPSTAD :

Zuid Afrikaansche BaDk.
J. J. F. LI ROUX. Ka9~ier.

SHERIFF'S SALES·
DISTRICT OF VICTORIA WEST.

In the Suit belweon OARJ:L JACOBUS EI'IGP;L~
BRRCIIT, PI.intiff, and JOHA!fl'U A!iDRIEii

YA!! Dlta ~bBWK, l...."nd.nt.

IN Ex-eutioe nf the JUdltm8~t of tbe Supreme
C.,urt in the fthove Suit, ft IIl\lewill beid at

J&j!'t.ecberm in ~nid Tlillrict, on Mond"" lh~. :.!-ltb
dlly ..f S.pt~mber, 11'8:3. of. Lb~ lollo,nlljl, .'1:-
rlod~hold Fumiture , 1,400 Sneep and Goatl;
150 Ostriches; 1 Thoroushbred Stftlli"n. &:c.

JA'lES M. CnOSII)',
l!ijlh Sheriff.

Il ilrh Sheriff's Offic-,
6tb S.ptllmbolr, 1883.

DISTRIKT VICTOItlA \\"ESr.

ID Z.ke tUlIIICbenCAnr t. J ACORPS ENG"I.BRKCIIT,
Eioeh .. r .. n JOHAlil'lE' ANDRIES VAli I'ER
lIIER.WE, V"rwe.rd.r.

N ~xeculie un G .... ijeile nn h.t Hoog G e-
rPj!'tAbof in de bovenjlolmelde ZaAk, ui \' er-

koopinjf worden jl_bouden te JIljrtecherm in bel
gellllrde Distrikt, op MftRddag, den 248t8n 8 '1"
tAmber, IIIInst., ten 10 uur ,..m., ".n de voljfPnd.
Goederen, namelijk :-HuiINilld, 1,'(J() Scbllpo-o
en IIokken, 150 SLuinogel!, 1 opr..gLgeteelde
IIeDglt, .01. '

JAMES M. CIW!iBY,
Opperbeljuw.

K.nt"!:'r ,"n d..n Opp,rbAljuw,
~ftp~_mb.y~. __._ . _

Olule.·lillge ~Iaatscltapl.ij
VAN

LEVENS-VERZEKERING
(MUTUAL).

Twaalfde Drie-J aarlijksche Verdeeling
van Winsten.

De Hf'enlO

E. 'hlC hTAVI.aU en E. G. A~"1!L1"8.

Af~, Brand.
Voor het ,. ..n ..ke~n ... n On.oer-.nde en ,Ree-

r ..nde Ooeder.o t.gen 80bade of Verli ... doer
8'&II,t ItisikOll "orden ."nc .. o_ tem· 4.
IUlf"le tariHen, en .ooraleUell olllDi4delilll on ...
WDgoo en be.liat .

.A.fdeeliq Trut.
Voor b~t Administreren en Behre'"l .,an Boe-

dol en sudere Panden, .Is EXMolf'llren. eqr.~
ren Administrateurs. Voogd e " ol AlI:e.h~lI. Voor,
• •• rden lib.ra.I.-8p.ci.l. aebikkioge1l .011 di
nrlang ...orde".
H<IOfd,aDtoor :St. Oeor,estrut. Ka&lMtdl X.D.

teoruree . 9 ".m. tot 4 D.DI.

-\rntnr;n dOOf de jfehf'ele Kolonie b~ Hl I.
d. Vrij.taat.

DE HEBR I

G. MONTGOMERY WALlER.
Procureur, Notaris

TRANSPORTBEZORGER,
STELLEN BOSC EL

Westelijke ProviDcie Spoorwer.
TIJDT AFEL VAN AF H KEI, 1883.

HOOFDLIJN-KAAPSTAD NAAR VIC-
TORIA WEST.

nEE."!.
RTATIONB. 2

----------- ----1---
Vertn'k van v.m. 1 n.m.

KR.apstad .. •. so 3'45
Papendorp .. 1"5 I 3'SQ
Zoutrivier . •. 8'12 : 3'~7
Maitland .... •. 8'H) i 4'1
Durbanweg .. 8';,0 '4'32
Kuilsrivier .. . . .. lJ'O 1 4'45
Et'I"8.eriyicr . . . . ..\ [I' I ~ i 5'3
Lynedoch . . . . . . .. \1'211 : 5'14
VN'<!"nburg .. .. . .\0'37 1)'122
Bosman. Hek (baltplaata) !H.i . ';'30
"t"lll"nbo~h .. . . .. ~.5.) : 5'42
MuldpT"1!vlei Junction .. 10'16 ; 6'2
Klapmuts 10'3:3 6'14
Psarl . . 10·[06 ! 6'~i
Larlvgrcybmg 11'6, 6 ...7

IJ '" eliiilgton .. 11'35 i 7"'20
Hermon . .. 12·16n.m.1 11'13
Piql1~.hergweg .. .' l:h5!1 ! 1I'ól!
Tun): ';"h,.",g .. .. .. "12 : 9-115
Ce"","I"~ .. . . 1'.50· 9'')')
Breed ..-ivi ..r .. . . .. 2'18 '10'26
GouairiweJl' . . 2'47 'IO'W

b Aankomst WOl"CPst~ .. 3'12 111"25
Vertrek do. .. 3'3(} 111'40

Hexrivier. .. .. 4'16 !12·S2".1Il
Hexrivier Oost. . 4'60 1'10
Triangle .. 6'25 2 .. 6

IJ TOllwl!riyjer 7.45 . 4'()
Con.tabl.. . . .. ., .. 8'52 /j'10
Ml\tj".fontcin. . . 10'6 6·:.!6
Buft"elsriyjer .. •• tt '10 i 7'36

b Groetfont"in . ." 12·Ii()y.m. 9"'30
n Bloodriyj{'r (haltplaau) .1 1'4~ 10'Z3

PI ins A1bl-rtwt'g . . 2'40 !l'16
b F~~bnrgweg ., '14'26 12-6&0.111.
" Uit~jk (h ...1tplaat.) ~.~. 1'20

LE'_J",oosch .. .. i)'.jO ,2"5
h.AAnkomllt Beaufort We8t; i'20 . 3 ..6
Vrrtrek do.! ;'40 4'0

Rb$Dosterlrop (haltplaat8)' S'W ' 6'20
Nebpoort . . . . . . .; !1-.50 '6'14
Drie Zu8tM"!! (h ...Jtp1&lluUI.l0 ! i':K
MUrTllY"burgWt'g (do.) iI2'13n m.: 8-39

Aankomst Victm"Ï&·W I'.twtlll' 1'10 i 9'40

TEUG. ! 2
I----,------_.----

) ."v . -'I'

-- - --



N!!iDERLAND.

BIJVOÉGSEL TOT,
I ,

DE StPT'ÊNBEB, 18831 -6
.. D,> WUrd/ds/r,jfl lier l'TaI"lJaleTB" d~r Ds. komeD in be. land; lelt", nrll1'OOtlln, eo de I,)a. De he..r Stead w ... ba'1lf d.t d. joogeUeden Id. HH. Bruwo en Maek'J •• 0 ~ "-' _t •• rd

F. Lion Cachet, is in Holland totaal uitver- Re.rerinll' h.d ~tracbt dit door middel YlQ ,erhoo- door d. ~.'~r~~lI'iQ~ afl{88Chrikt lOudea word~n, er O'dr geeprolJen,.1III dHl. '!iJ,~~.lij~. De
kocht, De oplaag was 4,jQ() ~empl1ll'en, II'ln!! der hoiahlilh8t.iog te doeD. D.. r hBd .eD \'An YrIJw,lhger.. t, .ordeo NIeid. beJl&ling dM 1'00r b ..' .. rhlAd.ren Yt,JIaanw.

13BHHHEX.-Dc Koning 911 Koningin bevin- niet Aan gew~' .' eli bebbeD aode" beluLing"n, dllt Uil d~ l'.ti lloudnld.n lullid lloedktJtJpftr pa"'nl<'n t_ d.rde ( llit een eeD'01IdiJ •• ..,.
don zich sederthun terugkeer mt Duitschland, b..1'. 6t'n scei] ; eeD b..ter bDi /leud' Spr"ker wu dlln In d~ Kolooi e, teo b$wijH dat de d ..rhei-t) D"t)dig "aren, weid .... pDG_ •• l

[ATiErr.-Dc VARX.\·hXI'EDITIE,-HoLLAsn- op not schoonolnndgoed Oral:tje-Nas8an Oord, ,eloofde dit n t, en 'ChOOD hij den lceijDilfeen Naturellen hun kruid niet hier un d.. n krijl('D. 27 te,en 19 .tallimen. , . '
ZnD Az'RllU..-BEIUGT £..'!.] nabij Wagpningen. Do verjal\rdag van Hare drukkeede be ling 8cht~~, en den lut dleu men 1\" nOli8l1Di,e dillCllllli., .lIJ\rbij de heeren Sc!Jerlll. 17oor a,",lIId..D de HH. L-oonud. Frail, DOWliAJ,

14 Aug. 188:!. MajesteIt de Koningin is met vf'el opgewekt- .r V"Dgehad ad Rtln .erkee,de ep-culatie toe- bruck.r"n Hofm.yr lt~t .. n den .tok knjlen, n."lb, Walk ..r, J. 1. d. VillÏl!n, BlaiDe, .ij-
ATJEI!.-AI. de helft waar i. van de berig- heid grvi ..r,l en misschien nergens meer dan te Behreef,waa et tba". d .. tijd nkt hem te nr- "erd b.t am\lndem.nt met 11 t;'gllD 6 nemm.n boTfth, JttubPrt. \rilm,,", Vu lieDl_"', Da

ten, die lilt Atjeh komen, dan is d,> .. vred ... · WI\g'\'"ingpn. Onze Koning" neemt het er nieuweo. N een "oord o"er land· eD iDkOlll- ,er"orpen. Toit, Reid, Goold, Wolf. De 8111idt. Sie"" Te
toestand" aldaar, moorddadigr-r dan oen open· van" in het séboone oord dat hij Mn de Ko- .tenbelutinll' .aprokeD en er op ,jle".I811 te beb- Tegm .. emd ...n d8 heer"D, Marai •• Botha, Hud- Wa te" Van Zijl, M. J. de ViUie,.. UpillJrtOD,
lijken oorlog. Op kluarliclrêen dag worden ningin gescbo,,]l:en heeft, en dat is Z. M. van ben dat de A &t!liDll'lraden reeds bun beloatingfD lIOn, Cawood, N..etblinlf, Van der Bijl. Pritcbard, n"flD~yr, Proctor, P_D, Uempen, A. B. d.
OIU. bezettingen door gewapondo Atchineczl'n hurt» gt'gund, Vooral ook is die gezonde fan het Ian mo. sten haleII, ,,"Ireed hij b~t Muriaon, De Smidt, nlltton, Holm.yr. Villiefl eD 1111Prees,
overvallen en neergeschoten uf tot frikkadel natuurstreek ~wen8cht voor ons Prinsesje, dat denkbeeld da meD lIIet beluinil(inll' 'eel winDsn Vo 'r .t ..lDd.D de b~"r8n SI"ad, ScherlDbroeker, Tegtlfl de HH. Atben&ODe, Hockl~, SaaaleD,
gehakt. Onze soldaten blijven don Atjehers tot vreugde v$ll een ieder die het kan gade- Z.Ju,.n dAt lf oond .. ber.oinillinlil'en aterken "eer· Bro .. n, Bo"ker, GeRrd, Miller. Robineon, Brown, Luttilr, Mar.it, Mtickay~ Vu
nwt. schuldig en nemon bloedige wraak, ('II slaan, voorspoedig opgroeit. "Yen ziet," Rtand Z'lUd-D tmoeten. Sl~chl' door de TI'I\' a- EeD kane dillCUlli. ,i.1 'oor DTer de inyoer- der Spoy, G ,ldllChlllidt., Ifl'iDe, N.rrilll&ll, -s..•• r,
zoo neeuit hf'! b'oedvergieten gi'I'1l einde, selioon schrijft pen correspondent .slm CL! II. N., "ne kei te lateD l' ren IIIU lIIen een grooh belllini· r~gten na juw e,i~ra. eD hDro!ogi.makllnwaren, L~ .. ia, lSprÏlfjl, J. Ayli!, W. Aylift", Robe~ ea
het "1'rl'de" heet. AI1l' dien tuestand /J".'I ,-en kleine Prinses geheel alleen in het bosch, onder ging kUDDeu., mak"o, ,ooral daar men dAD die, rtol,eD. den heer Sobermbrucker, te hootr .. ,,_ FIlIIer. "
einde. komen. toczigt v an e('11 bediende met haar Jievelingspop lI'~on ,prjlfoot~tr r an .. i!i:aire m"!!:t 1011b..houen reo ODIni.tall.n llandel DII&l NAtal te drijven. Nil lnraDl de Traag vlrpen, bij Mil fl'QOWN

Niouwe adressen zijn en worden nu er-n Ko. onder don arm (lf "'ID een hand. Die pop is or die ander •• ~llig noodig lOU IIJU. Dal war.n De Kololllaten kr'lieD toch hun waar Ilit de Kolo- _rder"'id, pAlenteD 'oor la~ d&DoNt jaar
mog' aangpborlen, er op naadringende dat het dali ook een om een kinderhart te stelen ; 't ia laken di. lIIe(_iD h.,'rece. naar pia lOU moe- Dillie huens, ..,jde de h.er Hofm~yr, maar de 13Cl kanoen bt-lelDlDOren. D. bepaliog olDtreI!l
civiel bestuur op Atjl'h weer plaat. make voor een groote g-ropadil'r, die zieh ondank. 's Ko- teD Dall'Un. p. a..geriog wu tot p.n nrbo<>- moer Scherlll rllcker baweerd~ dal dit "lr"D ait ,wee eD dri~ jareD werJ ,erworpell met 20 ""D
np militaire Ultlgt, tot Atjr-h voor gocd aan Je rungs uniform, welk" hij drn ..~t. moet laten ginlt der inv.rpgt&o oYerjZ'elll&a tilt &ij gelillD Na~1 o1'erland, d.. KoloDie Innder be.".., kOD. 19.temmen.
N,,,.IPflas,l.che R"g<'ring zal onderworpen ZIJll. sollen e-n ringelooren door zijn" kleine gebied- bftd dat er 1I'000nADd"r middel waa om lI'eld te den 10Ife,wl)kkilld wOfd..n. ,Il. h~r Gtard wilde T.fl'" .telDdea de HfL Atberatoo .. RoekJq,

Hr-t treurigste in de gt'lIPclc .\tjph-lIffllir~ i•• tpr, mn hJ'! tot tijd ook ill ongenade valt en krijgeD, en de 1'8rhóngiDg 1I0U~.• !"'?IP tijdelijk o.~ qi.roden de 1'.rhOOJl'iol mten IIChraPP'D lIIur W, Ayliff, Froet, Walker, Drown, BIaine,'Rei.a,
ochtor. dat bet publiek in Nederland tuuar nipt I dan t<'g('n oen boom gelound of in het gras ge- lijD omdAt meD ",,!dra tot een ...IJal~lng no bet IIJ~ IImeDd.lllent " ..rd 'fer.orpooo. Van Z'jl, re Water, \Volf, Goold, J.1. d. Vil.
te weten kan komen hoe J .. zaken 0I~ en met worpen, wachten moet tot zijn klei?e meest.cras terief lOU mlM'ten oJergaan, .M.n kon op d.D Dnarmede WA. m..n met art, 2 kl.ar, eli op art. Uer.. Joub.,rt, Bulmf'yr, Upington, Al. J... ViJ.
AtjPb "'.r/"-"II)I.· S/rlflll. M~n \Veet hlPr van genoeg g'esr~,.'ld hc.,ft met hanr Jonge gmt of duur de hollanjl"l1 der b.ovolkiog VA.nhot binnen. 3 sl.elde d. heer Geard ,oor de Wet milt deD li~n, Mijbllrgh, Spri,rlf eD Peaflllo.
Atehin veel IlllUder dan van 'rraJl~V'LlII. Kon met Jc koniJnp.n, die V1;j in het gnls romlhup- land niet ijlDotI!rer, en kOD van de iDYOl'rregten DllaDl,aD 'Vermind.ringa"el'~ bestempel,,", lIIur Voor de HH. Sichel, Du Toh, Lauill. De
men maar eens l'('n cl"putati., \'I\n gehe,,1 onaf· pelen en Joor hliar met pl'pntjE" en loof worden op Il'een Rnder TO,rd",,1 rek.nen daa "Ht bet bHt lUII.nd ..ment mialuKte 100 •• 1 al. IIttn P"lfÏng Smidt, WiJman, NICk.y Lewia, IniD .. RóWI.
hankel..ijke Atj ..h"rs hooren. DI' tegomwoordlge gf'vlwrd. Als de PrimeR in 't park is, kan moo verbruik binnen d, KoloDie .f.ierp. Z: J() de 1'&na~1Iheer Scberlllbrilcker 0111 h.t Cvmil! te eon, J. AyliJr, A. B. d. vllli,~ Ou P,."., ¥~
tOe1!tnnrl op AtJ,'h i. in lcd"r geval onhoudbaar. er zphr Van Zijn ov('rsl. v~rscholen zoovcel llnad de mMttllel .wierp IOta b.t ta IIQr~ill dnen,Dph~a:..n. man, ScauleD, Rober:eoo, 8acaer, 1Aoaar4, ha"

D \' E nl Ik' I I 'k • kl' 'et te 8t~nm too bet inkom.n~, J1_;~·_91 .... liar"., De hll"r Schennbru~ker "-Id .. 1'00r '-rag te eo Blrry. .E A1(X\-£..'\:I'EIlITIE.- I I e IJ IR I'r c an llIOg'" IJ Dill lie .me fil ,- wat hd Kolt aAI krediet betr.,f. Moeit men ... n .~......
toeh lwsluten om Pen "chip uit Hammerfpst u> schouwer. tf' zÏf'n staalI, die het OOYBlhgo spel k~m~r. op art. 2, en wilde kuffij ~D d••• rboogiOJf lI""fmede wa. meD met art. f:1.1da&l'lfelr~
zo'nJen ter 0p'poring der I'"r"", dte voorlelien van hot gelukkige komngllkmt} ~de8Iaan." Dieuwe leeDi aang ...n .oor de BOIlI,i.t l'IIltooide IIluonder.D, omdftt NI\I.l toch reed. op dh lie h~.r tTpi~ heri"lIerda «la, er ill d.
j .."r Ill~t nnZl' Pflol,oTl,lcrzoeker. naar !Jet D,' KomngJn hepft onder g ..leide VI1~den bur· openbRre wer'n, bOoi zuu hut dan lijn als h~t artlkd 'J)(Jr den I\oh"illlen hand, I eeD gevaarlijke Kaapecbe rtrMk"ett.n .oete OooalADtia al&ijd
Noonlen is vl'rtrokkpn, ..n W'LIln:lIn scolcrt g('{'n g..mp~,t<'r vali Amst.erdam, 10 streng mc.ogmto, I\ololliaal kre )6t lledftald ""a r 'Vat lOll ni-t m.~.odillll~r .. "•. V.r'!orpen. door ied~r •• D .erlroopb.ar wu p,.._t.IIIl,.aar-
tijdmg' IS ""rnomen. ?rl:.an,Ipll lang heeft hl't ,le Tentuonstdljng bewclrt·. De KonmkhJ.ko bot jlevaar I~" nn e_o plot.e1inl! staken d.r EilldeltJk .ft' m." klaar met de W~t, IIn lij om 1011 ... rn dien "i jD thaue die b..tch .... l'"
CUlIllté lwwcerd dat ('r g,'{;Q ""Ien tot onge- f"milll' bhJft tot half Ht'pu'1lllwr op Orar.Je- op~lIbRr. " ..r.n albier r R.ed. nu klMgllo moo Wrr I, Uil •• rdaging .au b"t Comité, MO h~t lIuili ontnemen? Hij .telJe 1'00r 0111d. nijetltUiD'
nJ~thpio be.tcno, en dat men wel tijJing van Na",au Oord. over nOOll, m!'fr hoe '~el ..rg ..r lOU b~t daD niet lI'.r.pporte"rd. Dord .. 101ing op Mundag DI.t 0 in d" W.I, ala bij'Defle11 op art. ~,op te ..... 1.
het sdup ZOII krijg"n md de lente: noch de In Amstpnl,un, Wllar de feesU'll tRgpnwoordig "\lrden I S,reker ri lid den I1LAdaled~o tll1l '"'gull 8 .I.mmen, lijnde er oour de RtIjf'rlllll' J>e Kul. S c""tarialeide 1I,,~.. tier. boer &ij.
lent" is voorbij g.'gaan, en het iAZOl1lpr gp. nipt afbreken, book cen groot mtéfllatlOnaal erllal iltele OIBI&D geen l'ork.er~d bandeling zicb ,oofgel:.ld OUi 'p I,iujladllg de derdo le'lng t. eig""l wijn kon "'Ik~n, Itn.d&t er 1'()()I4.lUC-
worden, {'Tl mpn heeft tot hedcn niets vlLn hct G\'1nn .. bl·k-concours gehouden, dlLt .. "'r goed tI! wailen. \ d 18n pllAta " ..bben. aonderinll' 1'&0OoIl.tMltl& g_ redeD b..etoll4.
"chip of ril' pxppditie g'l'hoord, In OP vonge is' Kf[i('loopen, De Tentoonstr-Iling bhjft tien- Het amendement EbdeD werd l'erworpen met lr-oor MMI.d8jCal.emden de heeren Miller Ste", LI .. b....r A. de VHher. ,.ide da& thautoYeai
maand is de Will,,,, Jf,,,,,,t, naar de KII'''-l.ee OlMI duizpnd('n b('zoekf'fs tl'!'likpn. BIJ df>be- la t~~n 8 at"!Dm.n, . Sch~rlDbrucker, Bw .. o, l1u"ker, Gd..r~, IiudlOD, loete w:ijD, net al. CoDl&&ntia, g"IIoIl"4 ".rel.
vpr1rokkpn, t~gelijk om d" I",r"" [lP tt' sporen, I prOl.'ving van iiigezonden brand.puilt'n hooft l"flon at~"rlen d. he@.ren Mafftla, DItha, C" .. ""d, EbdeD, Hij wil.ie intuucb. de boertD ,.,.~geYe. o. 3
doch hct wl'rd g'('voelrl dat .bt dnor l'en stoum· dl' bmndspwt vim uen f"bnelmnt VBn Bergen, C"W,,\)I1, 1I,~¥yr, NoetbhlljC, VRO dttr nyl, TIVm d. hot-r.n ~I"rAÏI, Olltha. N"ellalinll', VAn 1I'"lIo

l1
a eli minder ill plaalt na 7 pJlODl,eD miu-

schl~. dat zlt'h sneller en onafhankclii.k Ylln Gronin!!'en, Il11ti, anoere ovrrtrofl'en" wat ver Pr tcb.rd, MIlIJ.8lJn, ()., Sm'dt. HUlton, der .)jijl, P,itchard, MllriaaD llorlll-yr Ve Smidt der 1'ft1l hDD..ill eD draJlk te nrkooP'la.
d ~ • d J 1'0"'"; SLead, Scb.rmbrllck.r, Brown, Bowker, UII"~D. ",' I U . 'd ~_ ta"win pn we('r b.'weg.'n kan, moest geseh .. , pn. .puiten betreft,· De .. bmnu."JlUlt, oor an .. " Js heer plngtoll"I" ... t .. eD .ae.,.o 'I'1Jn

Nu h('blwn Prof. Harting, Ruijs B~llot, Volck Vlln nf>r H.>iJden uitgevonden, is trouwens ook Milla, EWeQ, llaAroa wsrd het Huia ,enlMird tot lJingtdai ftlt.iJII in kl.iD. bonectlh"d.o kocbt, en dat IUj
en anoeren N'n" Ix>ro('p op de natIe" geolIan van Hollandsehen oorsprong. De t.~ede luing w.erd daarn" """genomen DI_t 10 tt~en 8 lt_m.n. " daar"", ,...Idjfeuh6i I wild .. lateo. ,
om geld; doch ('cr dl' bPlloorilgde SOIlialdus : ,_. met due,fJe lDeerder~.ld. . ,Foor .temden d. ileer.n l\Iaraia, B 'Iha. C".oo;l, [je hd!!r lIuflD~yr Wilde .r. 7 jt.nQDI I.WD lIlij-
bijeeng<>bragt zou kunncn wordpn, zou het I HET p~"RLEl\f"ENT TO~Dmen iaarop .~. C:>mll' ItJU llAAD lelde ,Ho(m-yr, Vlln der Oljl. NedbliDjl, Pritcbard, Yen, mur voor loeloell "ijn de luit.aolcl.riDI
jaargt'tijde te vcr verloop<'1l njn om n[illr het i ft IlL ,. de b.~~ SI<'A4 daL hiJ met. !roh'lOrd had wat Muri&lIu, D. SllIidt, Hotton. hftDdba,.a. •
Noorden te stoom en. Er IS heel W!Ltov('r de b.wep8 dMt d, WeL !!,o~:1W:SI, 80 het t.kort ~,)u Tegna d" btl..r~1) Illliler. S~ead. Sch.rmbr';ck~r, net am.ad_eDt UpingtoD werd fcIi&er .. r-
zaak ge~chreV!'n en ...erwlJtingen blewn nid I w [ T G f V [ N D [ R A A D. 1I'0edml\ken, eD ~oer hl! Uit tegen ~8n R'lg.nlljl DrawII, Browo, Buwk"r, Geard, 1I0dauo, Ebd.n. "orpen, en de Kol. s..cr.tan. ,leide, t.oiIa:hel
wt, terwijl al dit'n tijo de noodlgc HtaPP"1l niet II d""r h.t Illlld geen tettrouwen III at.ld., en "mendpment, De Villiers lOU 1'00rkOm8D, ~ bij
gedaan werden 0111 onze lI\ndgenooten op te ZATURpAG, 8 SEP1'DHlER. onder welke dAn ook het krediet der Kolouid W [ T G [ VEN D EVE R GAD E RIN G. bier bedenking tegea had, ...., wel i.nUcIb'tiq
"poren. Nil emdE'hjk is cr naar H,uoUlerfcst I moest lijdeD. DAt h..t ARnnfm8D l'An e.n maat- 'erlaDjCda Ollltrent .oeten wi_W.
getelegrafeerd aan Ct'1l daar zeilree ligge",1 r'jlPI ftla d"aeD dat kr~di.t lOU akunen, dllt wae V IUJ DAG, 7 SEPTElIBER 1883. Ile HU. Llu Toit eD PrOCtor ,aDdeD dal md
stoomschip oru tprst.-md Ilaar dt' Karn· ZP!' te V.OOnLooP1G. e.D onjlerijlDd o.nllh,eld. Do Rl!gerillll' bftd Di"IAond." e-D anker moeeL 'erkoopen.
gaan terwijl een belooning van ~:JO()() is mtg'" I De W.t up be~ 1(.~I.,r.nooL.ch~p werd voor de bet jleld dea lande verspild, eD dIt mARkte dAt A VON DZITTING. De hoer Upinll'toll ... ide dat dUliet d. Il_tl.
loofd voor bet vinden ,!In de TurWl. AI. h"t eerste mMI ~.Iea~n, eD "flBr e.n C ,mILt!verwozen. ,i'j tb.ns nieuwe b,IMtillll'en noudi ... b"d. 'lij .. aa. mMr d.t hij d. b'eren &AD Ooatlialdla" di.
Illa&r niet U' IMt is, gclljk door deskundig"n I Het bes'uit der Vfrlt~dering omtrent dat Tlln deo boopte d.t b~t Huis op bet I\)u Her. Il-nom." WliT OP DKH DRANXVKIlKOOP. lIO"teu wijo in kl"ine hoe.,eelh.dan .. rkoolaten,
...'onlt <?pVT<'e.d. Yan het k<Y1n heeft men I RaAd over de q,mWll!8ld .werd ,.Iezen, eo mon besluit z u terurkolD~n, d.t t"cb hot inkumen ban oud. vooregteo wild. doeD houden, 811 dil

,,- o· blb"d I ··t d dId it' h d t T."'.n art. 6Z, dat in "'eul YAneen vr"u- . h '-- :twem", vertrouwen ",,,hIId in het Comit,·13uiJ"' i "s out et I\mo.. ement io I\a", g~uoem e ge- ,'a AD a". nur 'IJ(: loU Oen <>en.mpn, en.. .. ~ de h88r 1l"fm"T' belli naar eJeC _repeD •
Ballot en ou nog n~cler, ,,1 heeft de professor i waakt op beden t¥ beblo0d.l.n. , bij stelde dus 'oor over dri ...mlUlndoo ill Comit~ die een tapperij hAd en trouwde d~n man de r~gteD Na nog ..emge dllCussi. "erdeD d. 7 gal DI
Zich nu p"r.oonlljk borg gest{'111 voor .11' £~,j()() , IJe beer lIo(~fyr bHd de tweed.I.lIng der G.oer.AI te If... n. en pli~teu g.f 'no Zljo HOU", br"gl_r. d. b.eren beboudeD,
schadeverzoeding, als het schil, dat de run,II C"ntrale. Spoor"~.llwet moeten, v".o",t,·lleo, mRllr I>e beer G-erd ,dde dllt hij de R,·g-ring g_- Ilow!ing .n Mack 'y b.-ZWHrdl ill, die rchter t~ LIe heer L, ...ia .telde bU &ijl l'oom.1 eier

., , d d did t t Il t d b bl.· I 1.'J'.. '. li"t b"unl1.n ... rd.", en het artik.1 °1'·," er do"r. bi ~ d k L L'gaat opzoekl'1l mogt verga>lIl. Het 1/" ",f'/abl",j , 1.1. lt Clev.r 'ID • v .. gen ~ II tIllIl ~ zu ou a ellll Z '0 ,...,n, 1\. uI m~r eenl~lIlna. '''.'. .... v bet ver .',en nn rAD reraoo,p op ~"&I'"
hedt er re('os langen ujd op aangedron- doen, ter nke '1\'11 de Wet op de V"rbooglng TAn ~l\Cbtle dat de \\.e h ..t kredl_t der .J{ulofllelu T".o Art. 6:3-over ~o "rpli~liu~ un dell p'- I'Djladftg.o '''or het P"rlemenl ale eeu ..i.aw

~
pn dat de Re"..ering een .toomschlfo naar het rnvuerrel/ten. . ., . I Enl(eland Ion dopn tQenem.n i. ~.Br dit ".8 nl,t toncbouder om 'ljn p.tenl up unnlille l'Rn een "rl. 10 foor. Dd beer RobiDloD wild. CIOk op

r IJ hS" I b tIl. t I I b tt d I Mllgiatraat te t o(}'''",-'tel~ .. de beer IJe Smi lt ..1: Goordpn zen Oen zou ter o,,~porin/o( der r"n'fI. e eer teR" Troeg nm lillcullnf (lVer .rn' :. It .. ,,,.' !U u~ 1l"1''' g ~IJOJUIS ~ ~g.n ."" '"rki,"in/ladA.rell ,oor Atd ...... ..,.. III emMDIoe-
en het is zeer te betreuren Ilat dit niet IS ge· 80m van £612 toor d. T,·mblllaod·Comf1l18S,e, ,ZIJ'" 1I1J ned de Rogenng om lelfe. nu l.le een TrR"l over ieu wat bem in Hlle:er dil ." raden h~t •• rbo t lion iDfluoerd,.,.n et.ld. ill.,dilo
"'hied Het zal een on1lltwi,chbare schande olld.r het bo(,fJ jlevo8)/d. [Jd Schatm.e.ter Ge- vour te !tellen "At Ben b·l.re workllljl a.>u lo.n bij in '.Ianofa dienot WAe,..-edon, .. ,," .. ,.. : ,iu "en _end_DIent "lOr. lie b .. r Bant, p
7.1Jn ~ogt het eCIlUlaal bliJ'hn ,lat die ('xpe- neraal a.ide z" eelet Inkr te kUllllon gert u, ,oortbre".geo. I.lij herillnerde nan helg"en KApi. Oat kRil nu, leide de Kol. S cretam, g•• " Rmb- rAAd "'n d8n bHf I.''lVi., .tolltie '00l OIOlIiet

I ~l d h .~ I h d tenur met'!' woder'"ron. kl iDoihc is omgekomen, waar redding mog"'IJ k YE£lUOonDE 1:'1,oERB~i.A8TtNO, t"1D . unIOn, le I an• ..,n. utte toc. fOOr e Alleen de dnlDk,erkollp 10 het ,iD IIIW ook
WaM indien diA tijdig v('rlccno w,.r~. T 1 d b _ Wd Ileatemd bad, over d .. ,.rmo.d ..llJkl! w.,· llij 'Ht. G8- .. at e.,o kllDli"nbouder in b_tAliojl bet ItrllOt le ,erbieden.

Z A u LI Jli Otln dMrn& bet e.t oVer do W.t up de lo· kin'" dor 'V., "'.""'d had en I ide dat niet mill{ 8AnnemeD,-vrO'jl do beer P.ar ... n 11',,1\1 hot ,.~ b"er II ..f-yr ,~. Af 111.1~_ ~ tt-,.rHOLI_L.....n- nD FRIK.\.-.uet ut; angste ng ti' d J b ~ ...., d' d d' L.. k Uv _. .~.. .. _ , lP
h . It\.. vuerre~ en ,eml'll" ZOU""r on, ver eterde ... rst .lechf.4 d" handel er biJ' 1'I111i8l"0 mur Di t ,oor i-O. om lt te .,..per en, eli wild" d. bedr alle ~·auk-b"oL.D ~n l'Arbi.da-l H~ ;,.~ "ef'Cft mCll ,ernomen'" er Cf'1le connm'SIC lJ<)' d b P 'ttb d: t . h b·' , D li k t' h d 1'- lf d' W ~ a _ u _ "

noemd iR door den TmnsYa.alschen Y olksflLlld, " eebrd rt Kr.~eednrnppodr Th"n eNIlI'oebn
l
.IJ jCe- een waal htlt inkomeD l'oor dit jaar er bij "in· 0" ng An I"n 011 "re """n at .... _n Id .ed",II, Agent_n tent.1I 9prigtlen waar mei daa k

H IL 0 b k t ht hi leg.. 1\, 00 lel"O IllUn. .. e~r .et log dat n~n ."u, flij "88 l'lNr het IlIIend.mont enz. in b,talinjl' "allnam~o. DILAr8tollden strRfT'n rits koo IIri.llf nP
om 0 111 te. ezoe en eli u' mc en "r bij v.rdnglng uh h.t debRt ha4 fo<>rjlPst.-ld om. St."d op, lei d~ Kol. S-ereteri8. .0" 0 ~ e 40-
verder.o bl'trokkin.. gO'1I aan te knoopen. Oo.k da' het I.·uudl·'" "a. d.. , ftlI~ ledeo di'~ -'II-n g.... . .i--.' ."- • ", I Na .&nill" 0plDerkinlf'D 1'&Dde n.B. W~'D

• .. ,. g g -. , De heer ::tetaermtJruelror weel er"'" dat de ..,.,~ ~ ',I~a ..... "".t.I.e e.n werden .~, ' Bbk' b dJ.... ., .._oat Ole ComnnSRle bestaan z.al IJlt Ds. du. TOlt leflenb~ld beb" ·n, IGud-D er b t bllDne v"n te -r Ou.... d diL k ro.D o.er J\ onpra UN: e .r _, lel , ....
h ..~1 8 h P d "" g 'V~t eeD tijdoliJ'k k_kter, bad .at bar. wMr'l' ....n elle.. le, at d po Itle alJ ODw._t of k~Ot1eDS h I) T 't d t d ti I _••pa Vee tgener,...., I mlt en mIsse le.n reSl Pilt 1"''''''". liIJ' w·, h-' "elI' m't b-n die II'ever Lh I k J k "er U (11 • meo eD'" " • ., _

'"" • n o. < '8 0 kinll m()e8~' vtlrlwakkftn en daL Di.t slechlt dit .... '10!' IJ In or e war"Il, r"l(t rl!~g om d. dl'1\nk. h 'Id' .~ d K ._ ..hul. Kroaar. De. 1l')!f11,dMIIe AJrtk,,"n va.n aeli.D bad'-o dat er "e~o '-k,'r' W'. en da' meD ., I kk h' •.._ h mell 0111WI e IIIVll8ron, ....~ e aap'_.aotIt
• .. Uv r • g "" • - • mAar ook het ",oedmakpn 'An bet ~rooter deel P" en. Ier""" IDneo te gaan, en flIpport Yan ..._ \.. I b \It I". .~_ _.' .. 'L.,Il. "oen.ft ag, cf.ubhcf'C.rt met het oog (lP die d· belMtl' "aeD kon •• rminderen ','m•• r nu de Re- " • d h J kh f ""per-eo. le der '." .... r la Ole ...... _

Ik h ht v .. ,. - UD hot te.)rt door een corlo""'I •• ni, g in En..... o'ert.re InjC"n aan .t lraD () mthlat d"dn, .. or· t d' t "ft d r d dood.L. ._ ..COmn118SIe ot ('~tahe we .. nu ler ...erwac gell'na a.ld noodl·" b"d ··t e. nl·.t8 .nder. 0 dan "v.. d <n I. nc ...o , le eo 'J.."",I f&IIa ... II)
d 13 k ... .. l' - • n o'p land eeD sk.cbten ia4ruk .rIQ IDAk_n. Hij wu en .~nKenl1men. te te d ha &ttwordt, het Vers omtrent" an concessie ni811". belastingen voor te steHop II thd b did d kb 'd dR' d . BI.J art. 72 bleek h.t dat eeD b.p.lin .. waar in. I mlDeu ID'- D "'D .r ergeIII D D .a

lOOalS die in de "/a"lsr'l{lI'lI11t ver~henen i. L __ d d '. I'd d' . ' • a em ,aD OOT e8 at e I". el er "1I'.nng aar· I h ,., drOOjlje tol klillDen luijlC.n. 1>e .... r Le ..... f'9ag
. . .' T8rUJUI~ at e"a I io ete.d, bewe.rd bad de t bl k ~-t L. t" b ..~ h d IC li"!!, OYer I(effaagd werd, dat b.t oi.t on.'.· d I. 1 ' ..,.en tracht verder den weg voor de eOillilllSSle . d d bo . .. (" h S UI ee, - uar. p'r IJ aar Ifeu .ollgen a I .. er op IUInOla e &aaa tot par .mllD&aire ,., ... IlD.

be 1 Hie". er .reD tol ,,!n u. -et cbermbrDcker), tot het Qelll8n 1'8n een m... 'rp.gt! dieD lij zelf woon wal dat l~d~1l Dog a"l..tolntholl iora be- gilD tol "" ....rk ..n. '
tI' reIl ('n. eD die 'our de o:befflll'" l'.n de" ·~"'J·n· w... e· f~ d be ... I d kend st'ndeD dl'e r-d. Ian" d. 1 1 II' r-Naar het dan schiJ'nt wil cle Regering uer bid ::'d~ ", :-. • .. 0 II' moe.l a aeltten, eD at IUIDlging We ege· - ~ 0 ft U ,n e lt Wsr~II, J)e he..r &,her18oD trok.dt G.meeD~" ia

. .'. . wet et, I anB 'er aar W\ dat biJ e.n ~cclJna op I I' .,. I"L d d . htS en dat eeD b~p"lintr in bet artik.l er te"'en "aakte beb' I·' d fd I' -~ De 1 'Rcpubbek hl"r hever l'en leenlllg slUlten Yun b d . . I IJa moge Il- .. u,. on er av dr~D ID e poor- d d' d' "mAar I"" .. A tie 1~'nMlIO. UI fiDJ8n
e<~ half milliO('n nu sterIm dan een BlLnk- MlO~wlJn en "(JJn JO p Maf.4 nn betgoeD de .eg Depan.. .. en~. 'Vurom 1IIO~.tm.n bi.., ... ., at eeD all er ID 18na nUID het pateot bield. ID'" nat jee ""'ode .. ijn rODd o. 4e kieIIIri te

J po Of dit g I kk I Re,,~nnjl than. 'oorstelde 1011,..llleD ondereteu· rato 100 l'eel meer betaleD dan iD den V rijsta ..t • op art. 76, inhoudende .ie .. r.i.ilfer' "RI, hAd ,erl~iden. T..n Ilotte t.rok bij ecb:er 0011at Af-
eonce;w ver ('~m. Id ge,u b en h7~\ I. Den. (lJe beer &cb8r~brucker Itaf e~n oph.lde. !lAd m..n hi~r tejCelijk beJuiniging eD .erllle~r~ de heer M.ckn, e..o IUDendam.nt dat mpn I" deelingeraden in.
i:Holla;:daae~ in

r ~f~~"'I\~erz(~) ;: zIou)";k rIng van I~O \~~dlng ~~ oe Zl\8i). Hij lIelf W88 doriDg 1'8D beluting, daD IOU· lIIeD de Rege- mijler. 1'&DliJD SIUtplaalt mlOeatg.waodeld beb- De heer FIlII.r Valid dat lIIe. ia cl. "-itell-
Rermbliek wel £5000000 ter I(:en kwmell DI.td d

Toor
e e/ken I lt ~VII',~et b.et 0011op dt! rinlt toejuichen, En hoe kon de Reg.rinll er RAn b.on eer men dMln kon krijgen, III bet artiktl di.tr~cten den draDkrtorkoop op nrkie&iupUgeD

., - '. ' '·r e I~lng VAD[ .• tA, PI1l8nhJk DIemand. De deDken om de OpenhArIl W-erken te .takeu' w"s drie miJl, eD dit bleef ill het IIrLikel, . k bel
k:riJgpn, tegen matlye rente, ,lOl h zeker met Wet ZOUDIet alleen jlevsar foor drn band Ib KIS" d d Ik Ue beer Lewia had eeD nieuw artik.l, Dl. dftt DI"~ nn .tten.
zonder "''JeI,)",' securiteit. Niet sJcchts zede- aen m-·· ook W d· b.volkl· Ilard dO,ukkren• k' De d (I. h ecrel~rls ledI e

ld
at oPb'~ ~.ea 8ta· k' . d d Den:beer Le"il ".rd than. door at~cID,

li k .. be . 't D " ,~ . v en. IDg oor em met go oe wal IJ WIjle 'fAD op eeD l'er IdI liga ag geen tank ,erkocbt loU d n audor dat lrerad D lelf,,~ J.il·' - cnéaJ e secuntelt lUaar urs-sc<:untel. e vmag Iotos8Cben eeD et lot" rbo""in'" d.r 1, r d' d" "d l"k .. mogen worden j mMr hij trok het iQ om b.t e • , .
nu zal zijn: kan de Republiek zulke zekerheid d 'k . 11 t -r". .u oe - I8Igement, lDaar at "I On1'8rmlJ • IJ lOU lIJn .Iders binheD te loods'n, ma.at de 1'.rkieling,n op deD aah"hat te qli,ten,

l'en 0 regt.n ru tI! oP; II ~ atAnd..n, ook di" Ilcb AAD .ls meD geeD geld lII"r had. en ten .. lutle ".rd lIiJ'1I,00nt • .1""'0 ...... 1
geE 'rd I h J i alle ander. bel&8li!n~el) kond.n onttrekken. D8t )le hll.r Scbermbruck.r hen"tte dat de Wet Art. 8ó If"f den Majliatr8llt r8flt om te l'erbie· 20 tOl{eD15 m .. llleD, , 'r:-.
" rt WHOil

t
y,1'C ge~c rel~en e'('l

r
'jagen O\t''''~ d~ arbeldAloon ..n :door d" Wd ,.rboogd zouden tot nrderf der Kolollie lOU .trekk~n, eo bij dAllr- den drank 81111 iellland te v.rkoopen die dri.mAAI 1'. ft_w" u ""r "" I 'ft,r r'11I8U'" '(jr/( "''''' , word.n dat ~el (ird h' . t ' bId Acbter."D dronkeD ge"eeet wu, ena., ..n bier h.d .<IJ7'1I .temden de H.H. Will . .41lilf, ~h,d h Tra aru. h ft k . !c h d t ' ° e IJ m., en oe "Ker e om Toor bet amtlndement 111U.trmmeo. AI. Billille, Bro'IVn, De IIIpera, J. I, •• A. 8.... Vil-

dOC.~~ .~~sdv. . eHe II
r
" d

emng
h' uu en me e.. ate I.,enabeboeflen beJJlst wariln, de. te minder hiJ' mABr lijA eÏjren gefit en lijn eigeD doorligt de beer P.ftnon tolgeu al. e.o Wa&g8tUl!i maar liera. Dil Pr" .Froet, l'-f_(,;,lr":-. U-..:.

e """8 ...." en III 0 an , en Ier mod men "tldeo de arbeidtra ande sdI d' f . dId b LI' I. k" h.t arLilr~1ging IIr door. .... •......... ~ ••
goed Ix>kend zijn met den toestand dáár zul- d ' Ir' k' A~odnï dma,,:. ne 0 In de Ar! ere .. • en ~an et, Oil .o~ nJilen, man. !oI,btUgb, Reid,8caolllD, alk." WWaau,
len er blIjvende vcrbindteni'!sen kunnen'wor. dVlerWafliten• we'l ~~wd"rteD'k ti e en ledtege.~ dan 10udeD alJ alleD met hem stemmen, . Our d.. ,erdere artikelen viel nieu faD bell\OlI' Wolf, Fuller, Rocily. .
li !kn t Zulk h d li UI h e e waren ll11U eD eennell 1t8!l'nen ftt II) Ve heer Bowker wees op bet nut om de tenng 1'00r, eo men kwaDl tot de bijlag.n, .. aar "el Yoor d. R.lJ. Atheraton •• Ayllf_ ",' .I.,d.
jntaerse oo~' Jane ngend 8 ct voor den RcciJn8 :"areD, die ditmaal de rol 1'In nur de Dering te letten en leide dat het grout a~ende~ent.n np 'oorge8t.;ld maar lreen wijli. ViIliefA, lJowlinlf, Oq Tvi', lA"...1A,;;~""'I.~kay,

po mg ouJtd
s
gdvaned onsacn, zdonh"r dioP- St. J.kob'a Olie eelleen te ,enulllftl eo alles .ebeeD kwaad 10D doeD ilm ee; Wet ale deae &aD t8 glllll'''n In gebrAjlt ".rd ..o die "In eenll( poliuek Robt- Rub .., _

ga1'e van vo ~n e. renen,. "n e ou ng te kunnen goedmaken, (Ik beb er niet8 "'D Il:e- hollang wareD.-8lecbts bad d, beer Wooct een r,llOo, ineon, 8aoer, VaD dar 8,.y, Vu
tegenover hen dle ZIch !cgen de zendmg yan zegd, lei de bee~ Ebden). ZoO 81 Diet iD d.n Dei{:pDiteill Mllri80n 1'8rkl..,de dat hiJ' gi.ter.n ameRd~DleDt om de herb..rgen bnite. jlellleenten Zi~ Be~ry, W~~:..
Dr. ~onkman !noes!cn verklaren, ~e ~tlatlJ]. Raad daD b"d de lieer EWdn beL-toch bem in bet deed 100 III. liJ'n pli"', het m.êb .. at en dal hiJ' £20 ill plftllte 1'IID£30 te l.ten b..tAloD, ..n wild. eo .. alii _ua terug t>p-art. 2:2...&00. hel
gen III den Volksr..ad tegen eUlIgrotle van bijzonder gnegd 180 de be.le IRak was dftt dil-' un twee k... deD h;. llerinD'ete 'had ge!wldD. de beer H"okl.y de .ocipteittpatenteD op £10 iD gealll8fto1.erd Wal door d.D &bi..,a, di.
~ier, t.'IlZ:, enz.! vervreemden a.nders wanne en kooplieden d.n laBt op IIDd.re .staDd<n wilden De aanneming der Wilt lOU," lijns ililieDi. bet pl.ll&u YAn£l8 IttoUen. Voor di, 1""f.4te .prak de LeeD lSatarelien "'D de miJ .,..It wila k&.11
mvloedriJke vnende~ ~lLn Tran~aal. En Writ werpen. Vroeger W'Illl'81bo<>gingder ltniabeluting krediet cler Kolonie minder IC:hadeD dan Ii .. r heer Peanon, ~lgtlDS wiell een lOCietolit geeo kOllIeIl. De beer FIIII.r mlde 1'0Ql_.1'Já&II.
van meer belang .. 18.. de .~ngten, die U.lt door de Hegerinj(; l'oorgeateld, en dear had men pl ..k wu ... lI8r in den waren lill des woorde drank rellell Diet getuijllChriftolB ,at ~ Jaier-
Tran. 8na1 kom.en ZIJn UikWi.JIB zoo tegen.stnJ- te""D "'8iJ'verd opg,'ond da'deb~;"'DerDI'a''''~noe''' fIInrerpiDI· l'erkocht "ord, en die bet Idle beter achtte 0111 YAn te laten nijlltellea. De hur. Wolf rille
d dat k k te t "... • ~,~ v .... ".. I le beer Miller klaaJlde oTtr bet dreiJelll.nt d .. . h liever dat er .. ,.t jtl!l1l'lIId soa ,,0i4ell of .....
19,. men.m ze er.:. nn~n n IllIIlS e, aan bt,talen 100d.D. Op dergelijke gronden had omtrent de otenbare Werken dat door den Kol. e IIOCI..telteD In lOtgeb"el ni.t te IBtolnb..tAlen. ""n ..uing !liet lie,,, geb86110U tcluappell;'" ...

den mdruk Illet l'er~Jgt da. ?e Regcnng meo de pBt.eDten en anGere derg,lijke lllaatrelte. &cretan., IIjna inlisQs, II'8bezil(d wu, eD dat U" bllE'r Le.iI hoopte ~t gelID sJCie~italid iD h' ~ I d
daar reeds behoorllJ~e va8thed heeft ,-of len der Regering 'beI!tredeD, en 'leo aloLte h"d de meer kwoad aao het lrrediot der KoloDie lOU due luk l'en stem lOU uitbn!Dgell. en l.,jde dat IJD,er:ng V zi 1 '..J.h ..
men met te hoog wll bouwen zonder .voor Regering met verbOOj(ing der h'08rreQ'ten 1'00r doen dau l.tI aDdere. dj herbt-rgien alle regt hlllldeu 0111licb uver de e eer an jl ..ida d.t m., ... ,. _..
een goM. fondament te zorgen.. Nu. dit .en den dag moeten iomen, nie""" in de Wetg&- d 0 coDcllrreDtie der t<>eieteiteo te bOlkl!lj(eD. 0. iD leelijke "srlegeob&Ïd &&&, ~nïll_ (I. ~en
Rndere ~.zwaren z.,,1 do. d('putahe lUI88lhlen 1'eDde Verglderinglu door g.gRAIij eD nrwiarp d. tieD:a:e~!t~:n~~~er~~m~~~!:!~~! teebeft;:~ O'llllm. 1'IIaOp. W ..tk"n g"loofJe dat l<1CieteitcD- wijnbouw en '.IADd. inkomell ~ad.I ...~ ·a.1I
kunnen UIt .den ...eg numen. . R .. d b.t dan 10Q 8tolilig de ind'lIk in Engefand ~ li"bebh~rs boel goed £18 konden betalen eD de Kall' ..r dood_keD. T .... l"Iau .. Il • ..,.:l\tr

Nog eeD! het "",Id dat Transv ..al Wil lee I·t d d' h' , d AmeDdelllent l'8r .. or~n m-t 10 tegeo 8 atem, Kol. Secreteri. betoogde dllt men mat h'et 00" LelleDOyer een. Ala j. dllO Kar..4ooaaiiUl
. 1· h"- be' - gemA&. wor en at men 18r 11811 e Kaap tegen men. Stem"ing rils tor.n. v .. lijdeD de anderen ookj,lei

4
e da,_Itri~. '1,.

ncu 18 we . voor anden en ?ok sch!kbaar, all. belAStingeD "na, Spreker 'be.tr.ed dRII",s De heer E....en blld "'een groo~ acbting vo~r blerop EngelAnd "lA b..bOt'fda nil te l'olgen. l\a hS' d d = F .'h
doch m!'n IS de BurgeTR~leentng nog n1~~ ver- b~t 1t8~oel'D nn beD die pen accijns wildeD Had.n di. :n'ders Iteri:d80 dan IiI' apruken,6n nog eeDill'e dillCullie, .. aarin de HH. Lewla eD eer prigI!' 1'0n at.' &Ill ,n& .1
geten,' Een tweede editie daarvan, ZlJ het -urbij' da bOt'r geenerlei' ,00fd~1 "',eo de[, Upin"'toD bet OYer hel Dnt YAn""'"etrl'ten aao plan fan deu heer IWbin'JD ge 81)11 .., Yer-

k d Ik h" v <~ ou bH verblijdde bem dat er ""lDmi!!,o ledeo WAreo " """. onjlelukken. 0.. beer Le.iI PI .. Y.,~
00 III an .eren vo~, ,zou Toor e e ¥wensc - stoker lOll bebbeD, en w.idde O.i.lo'er het k"ud die hlln gnoelen aankleefdeD II .. erden er deu .tok krell:en, eD de beer Wood b.weerdt! dat te kenaea OYer d. ongeloof.lijlle eo:eD Ioor d.
te betre~k:in.~ tuSIIChcn Hollano en ransvaa! wat het atoken YRn brandeWijn uit Allerlei ma. dreigemented lI:ebeslgd. Hij frIlf lijn r"Jenen ledeD nD .ociet.iten o'er de s,'cieteita-pcteoten d k k g' bttt).o .
noodlottig nJn, en der Rel'ubliek. den doO(I· terilllen etichtte. JJ.,lIoiniging '(lU beter lijn ge. op om 1'oor .te stellen dAt dl! W.t uo e"D ge- oi,·t meê mogLeD ltemmeD, ".rd het 'lIIeDite .. ent 'i)..l'rerli:Cje~"It"!AI ':e::r~&ráit, ,er.
steek kunnen geven. De dCplltatlC kan daar· weeat dlln beI1\81r;n1f,"8nt men bad de uÏlJ(al'en kOleD COllIic' ZuU 'flr.u.n worden. Wood (.£2u ia plutt .an £.30 ,oor herbergeD .l'.~d h H" 1:'1_
om ruet '1)T.f.!fl genoeg nog IIlf.IZlytl'J genoeg ,eel te h""a onaear"l'en, eo het ,,_a J'ammer dat ,_ "D deD weil), MeeliJ'k 'erworpeD d"or .anne- "-tI ,eD et UI' 1IIIie,.J."h d I Z Z&l. D t tdrift -..., r" no VerworpeD met 10 t~gen 8 s~mmen, ft .. ,oren. 8
an e en. IJ me gces ontvange~1 de ~chatmeeater ~enentel zich in lijn rami8g ToeD bet IIftngenolllen Wftl dat lIIeD tentond in lIIiDg "aD de £30 met 28 tegen 18 stemmen. GI TEREN.

worden: al Was he~, ntaar 0'7' ~ronkhorst8prult fAD bet Kolonial.. inkomen l'eJlI'iat bad; mAAr Vomite lOU IUD •• telde de h~l!r Rro",n den heer 1700r de HH. Barry, Rober\eon, Dil Preu, TOOBl.OOPlo.
~," MaJu~,' doch geestdrift IS wel goeden werd er tb,,"s u.zuiniging ingeTo~rd daD Inn !Je Smidt, .e heer Neetblinjl' den beer EbdeD A. B. dit Villi.,rl, Dempers, Merrilllan, Brown, De beer Upingtol Iiad l'6II p.titi. Uil '" Jaeer
hn7Tond, maar gee~ rots wuarop mell bou- DI...n toekomende jAar ~r beter aait toe lijn. Hij Ala l'oolliete, l'an bet Oomi~é ,oor. De hfOer Lewia, MAc""y. Rofllleyr, Van Reneburg, Gold. Kilgou, u.gea de Kija "et, l1li eeD t8pl d.

wen kan." D~. dep,utatie moet ~a.ar C€rst !aan ZOIi voor de W ••, Ale tijdeJijk.n mRatr~g~l, }<:bdeD"erd gekoaeD me& 10 t"gen 8 atemmea, ale achmldt, M. J, de Villiefl, VRD Zijl, Lutti .... Wil. ZeepDntaeh .. Spoonreg"et. De Ia_ DIl .....
:men w.~t heiJen beteekent. ID Allister am, atemmen, en al leed bet verbruik in de biDoen- 'oren. mAD, Joobert, Vno der Spuy, J. I, de Villiere, bad Mn petUi. uit MD S .. elleadallllClI dorp dil
l'uor :mJ zeJ,,: aan het negOCleren et. statea u door, het Koloniale nrbruik IIOU er De heer Sebermbrueker etelde in Comit.e 1'00r Inine, l>u "I'linil', Robinson, Proctor, Sillier, LeO. een Periodiek Hol wil. . .

Ovengens 1~ het zeer gewen8<lht .. ,.t Holland Die' door Unemen. art, 1 te IIChreppeD. !>it werd Dalnurlijk nr"or. lard, SCaDlel, W, Ayliff eD Hoekley. .I)., Jaeer BrowD haoi·... _n"'iDr
m Transvaal m de naauWlIt mogehJko ~tr~k- De heer Van der Bijl hetinDerde hoe hij in T~e,. de £30 .temden de HH. Foll"r, W,>od o,er hetgeen de ~ i n ........_
king tot en Ill"t elkander komen. ZekerliJk bel begin der litting bAd willen',ooflteJleD det P'~p Irt. Il .telde de besr Miller ,oor 0111 d. Ath"l'1Itolle, FII).t, Blaioe, Reid, T.. WAtolr, Wal- relleD-Olld"nrij. m1adre..f, .,. ~tI. ~
VOO! Transvaal en ook v?or Holland. HIer IS de Regering !teeD lertrouweD '.,erdiende i en Ió P"f cent. ferbooging te IChnppen, en dit ,ond ker, Da T<lit, Wolf, Sichel, Ooold, Rbod8l, lal •• n W.t o,.r a.t tijdetijk, ~ a.
nationaal ~lang dat Ulet ver~aarlo08d moet IIChoon men hem tj)eD "l'erreed bad ziJD yooratel mjnl bi, deu beer heer Stead, did tel"DI een UpiDgtOD, Mijburgb, PeIIl'1IOn,Sprigg en J. Ayliff. alllbt nn KOllUllAndaDto-nial '
worden .. 'lUl gansc.her harte :mJ aan de Com- in te Irekke", w.. bij nD gnoeleD oiet 1'8ran- aDdere' 1'IIfllliDd.riDg ,oontelde i m.. r de 1'00r. Ve tocie~i .. patenten blneD op £18, me' 29 I),j h...,r FIlIIer bad een Japporl ft•• e~.
~I!II!le llie nog voor het emdê dezer Dlaand d.rd. Hij "U er fcbter Di"t 'ioor OIllBAObet sitter l8id8 .al m'D eem het eeD eD daD bd te_eD 19.temmeD. loren 1'IID he' Diea_ Pari • ....,... !tij
m Holland verwacht wordt, voorspoed op haar eind der zitting HDj .trijd tllllllCbe*,d. twee Hlli- aDder m~nelllen. AmendemeDt nnrorp~n . 17_ Item den de IIH. Berlfb, 1)a T"it, Vn "iJJe dal door de led.1 _ áICIt lOG .
arbond toegewcn8Cht. len in bet luiD te rOepen, en hij _ io het belang lIIel 10 tege 7ItelDm.li. Zijl, Wood, M. J. de Villie ..., G"ldechmidt, Vao wordell. Hij pt 1'eeCII. B. _ip iDliehliapB

~. W~sdag avund, R. AUguStUH, werd. de der KoloDie tr 'IIOr om in deze nak met de 0. he~r ermhrucker wilde een YIIrh~Jlg ReDsburg, Hof_yr, MacKaJ, Lewie, MerrimftD, .r o,er, .n 1'108jt ol h.a Pane.iint ht& Ooarit'
vnJma~lIlg d~r Zwd AfnkaJUJ8che Repubht'k Reg~ring mt. te ,uo. Voor d. conCllrrfOntie ol' dynallli. Toor.teltllD. Vt! Vooraitter "ildt! !Jempen, A . .IJ. de Villi" ..., Ilu Preez, FnIl,r, kODIIDAjlQgenom werk Wijl' .
fC<lSteliJk gevlerd door ..ee~ aanta! ~~ngstel- 1'&n Natal Wil hit Diet bRnlf, eD ,.1. 1'00rst8Ddd hIer deD P 'deot o,er r'ldplell'eD, mur de bMr SCaDlen, Leonard, Slluer, Proetnr, Robi',lOn, H.t iport over d, La -..._ w.d
lencL!n, met een maaltijd m ht't (",fe .Slll"", m 1'&D protectie WM bij niet tejlep booge iD1'oer- Jle Smidt te e dit dit oDnoodijf Wal, want de Uro .. n, Blaine, J. 1. de Villien, V"n der Spuy, l'ool'fleleg, eD hel blePJr .,-lIit du 19:t,oao MIl
dc. ~vel'!ltraat t~ AlJlsterdam. Eene com· bdlutln~, l'ooml daar men eeD'lIIenijltf! immi. Oonstituti~ t II'l!tIn nrhooging toe. Ouk de Joobe1l, Wilm'D, Raid, Berry eD HoholrtllOll. Ditjla~~a '-tteed WAl wur cl. RetrviDtr ,_
Ill~e .bestaande UIt de HH. Bell, Focke!'s, grAnten iD bet lalld had geroepeD wier arbeid be ..r Bowke"~rak in dien ZiD, en de heer Hof. T'1I811 de HH. Atberltone, Rockl.y, W, AylifT, IIIJIgUp:lnlfTOO' hllli. . "
PrilleVitz CDJaIlJlOn, hIVI dAArtoe. het mItr.a- men b.hoorde te Iitachermen. ZOO "I. de laken meyr l8ide dIIt het raadplegon nn dN Pr""ideDt Frost, Walk.r, Tt! Water, Wolf, Sichel, GOl/ld, He bee, UpiDlfWD woer ol &i~ YOOntel_
bef ~no~en en harp ,.utnoo<hgmg vond tbana 8toDdeD werden de Kolonialt walleDmuers niet k" .. cl u om d~u t"iJfel Yl\D IlOmllligeD LnttÏjr, Rhode., Upington, MiJburgh, J11'in8, trent de baud.hrijll der Repri., ill .... ..d.
dadelijk bl~~al. Onderseheldeu toasten. wer- lI'erulOeerd, eD in een plek .1, de' Kupetad bad. uit den wP~ railIIen. IJowliog, P""rs >D,J. Ayliff eD Sprifrl!'. militAire bt,rrootiD' niM W .. lIOf joor. Jl..
den na~~~li~k ~roll.kcn, 0 a. op den Pr~sldent, den lij BOO werklitdeD moeten atdauken. M.D 1)e P,. nt nAIII c!1&11I. lijn letel in, eD To"o lIIen dllaroa t ..rugkwalll op de IU'likelen gerinjl op h ..t papter _ "uodijke fiIIab kol
op de [.,t~<i ::itflIts nf .~"u/h .lfrtra (door bad ge.prokeu 1'81l eeD belatting op het laDd, .. rkl .. rd. de Rud gMD regt tot nrh:JOBing die m.n noeg.r tot nader bad laten blij.en, bekomen. ne Kol. 8eCnOtarIe Mioolcl. "t, 100
('en Engel8Chman mgesteld), op d:" hccr mur dit wa. all" .. r geooflg bef'lt, en bet 11'118 lied. werd oDder 10der.D art. 27 b..halldeld, ..... r ~~_~ieeltd~erdneod&u.Htoeh

e
•al~O. _.en, !.•.Iak_~,~

Buhnnann, Illl';. Ds. Lion Cac~et "1IOl! "})e- lloodig den boer te bt,oordeelen. ID Oomi ld. daarna de beer Schermbrucker oDder IDdereD de he..r Upington btlt bd.Ltoln WlUV -v • ~ _. _"

ciaal wtgenoodigd doo~ de regelmgs-coruIllla- !Je Kol. Sec:retati. leide dat bet gpheurde iD '00l' 011 d hooging "Jl pDtroDen eo kraid te 'toDer nrmeerderioJ 1'&DdrinkblliaeD 1'00r alec:hta b~en "eder UODdlittiDg te hoaiea. 'r il piel •
•Ie O~!U\Il den ~~hJd deel t,~ nemen, doch de laef.418 jaren ~tooDd had dat men tot da. aebre heer Holllleyr 11'18 1'00r geenerl.i ééD jaar wilde doeD pla ,It "'bben, terwijl de lierig!
werd zeer tot zIJn leedwezen verhinderd te '.r te leer geboowd'had op de iDl'llt'rr8jft.n. Ri' boo d W t" dak li k beer Fuller tllacbeD een en twee da Regeriug 7.EEP1JXT8ClJlI lPOOB.__ .
komen. Prof. nrummelkam~,. vaD Kampen. tr.d daarbij in een ItlCbiedeDia f~ d.. beI.lun J =ru~~Oó~délljkb!d ;'~"l 0; Je t~ea 'én, tw~e eD drie jueD, Dur be, Ifetal Op 1'OOI'IItei'faD clea la.. &pnft'....au z-
ueed het gebed yo.'r den maalhJd, eD wenschte lIIutretreleu der I&&"te jarell, and., RIldar. b::: _uin". De heer Rowker WIll UD!heD elie er &ic:hle,j'eD .erklurdeu keUl "iloleD punllChe 8poonr~et "I dl _. ....
later dat er ook ~n p'l8ll1l. lOU gezongen WO~- innerende hoe een noeger .Mini.terre d. haiebe- nrboogilllf nn knddbolutiDg de late~. ae' eere' k.alll d. ,nag ,oor of .. eD de 118 .... ' en &aDMD Ooatit~ .,.",. aia
dl'll. dat ~t eeru~ woordenWisseling aanlel- l... ti&j{ bad lateD .. 1I~n, eD b"L'.~e'" grooter )lu"" .... " '!lad1l1l lOU. lJit' Kol: 8eo...tari. helft cl.r be,ollrillJ .. &ij WKeDaie.". druk. ~ Il H. Plano., Mara., llaclray, J. L" ViJ.
dmg gaf, die den pr~fessor n~p.te de zaal te w:ordende bedmg 4er iD'oerre;rt,D tol.Ultlei "rcIe4igde. nrhClCJlÏtll onder ADhmI op fP'ODd .hllileD wu, d ..... re ....,~ lOU .... 11 """'D, !Mn ea d.D YOON&eUer. .' _", .__ :.•
Ytorlaten. U

Het
t:~L~zeltiChal' bleef tot UltgneD bad geleid." Bet wu clui4elijk dat meD Idat da "rbT-n, 1'1111ne, ".illig 'belanl wu: eD eD hier bad d. Proc, lituraal tegen, Hij "ilde, ril 10'.0II L li' 'llJD £' ,

~~TINl e U~ J er, llQe IaDier boe !II~Of klCb~ !liONS0111aft il. III'" op d. .&unlI'lI II1II op INri.,. dra'ito tW" derde laotd.Jl. Bi.r ""0 'triiaarGtD aiOQ ...,.. IJ· U ~"IlI~~ .,
,t. , .

( V fI1I on.:en Correspond en t )
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Aylll', (2), Flln.r. n.?br.tl?ll, Wood, M,.t ÏI_r Ilroot en d. arht!id.n .ija weJnlji. Tijd.nl d. druk-te der P"rle.en&niltiog •• , ik
. . TOJHUOPINGSWET. Ath ..ntoul', Maek,,!, 8"0.11, Blaine. I Nil dan, h..t it Illet jnllt Doodill dat nl de Irbei- ol.t m""r plutll'uidlte in uwe knlom_o .ftI'll ....D. derde l.zing der TofliÏjreainIP"et en die d.r T",_: Wolf, Upin~". Hofmeyr. Ma'all, beldera predi1cnratera moeteD sijn. U. heer Editeur, docll ik h lOp later op d. lUi:

W .. op dea Bif'fllCCijDl "olirden. Lo.... (li), MJbu"h. Do .. ling, De.pera, Praetor, ' 1I01l eeo. tel'Djl: te kamelI.
P. ELIZAJlJmlSOHlI :LOCATIE. d. Villle,., (3), G'101d, n. P ...... Du Toit, Jou· OE VERGAOKRING TP. WELLINGTON RE IotUIICbea bneel ik d, oprigting 'lID ..oe

Uurna le'" _0 d. ~b.ndellnll 'IAn de W~t .rt, Gould.V.n Zyl, RaId. Ot lfi'ANDARD B.~NK. Kaapecb HoilalldlGb. Expolt Maateehapplj allo
op d. P.' EIi_betheeh. NltarellllnloCi8tid in (lv. Op bet __ od.m.ne Jillller .tllde aa'fIlI de .langhlbbetJden ea .laDptellniten oogatull
.h1 Generaal .oon. heer Hof • .,.r sljo lIl"m.nd_nt ,oor. I>e ..tim ti.,. Jl_aki..,., ten lterat. Uil.

U. hwr Du PraK had eea .meodement oYer hHr Full.r wild. bMrea boe d. led811 ,nor KI.- Mljnbeer,-In 11.... uitg ..... 'Ian DOIJderd.~ .ie . U bij. ~oorbut ~.nkeod. ,oor OJIIII- ook ,an
'a Kerk. eo Scbool,.bnu ... n Wilt bet ~ nn .rler biero.er dacbten, De beer RobinlOn ik da, er te Wellingtoll eelle nllfll4eling IlPhoud ..o I dit eehnJ"eD, '1erbiJJ" boogacbteod, de uwe
'1...,.sitlA' un Natllrell.n te doen 'l&al.teld.. I'!ide er tegeo te .ijn. N. nott een pur woordea il, .....Np qnder aDdereo Hnige ftinke relOluties H•
.ur .indel ICbe'P dae ill .. dere amend~m.ntrn o'ler d. uak. waarbij onder andereo d. heer p~.eriI lijn tpgen de Btaoda:rd Bank. ~k wilt P.S .. De bladB~ in Z~d Afrika .n in Ned~r-
rcbied.... De laeer !\fack.y trok bi.noor bet UpiDgton lijn ,erwOlJdering te kenoell gal d.t w&afhjk Iliet dat er te W.llington,[og Atnkaoen la~d die .00 ."nend.bJk waren om d. '10111'
lijn. in, en .PU .er_oigda lieb er m.ê. Na no« de b.er Rubinen" dia eell .. t ten behoe.e dar woond.o, die 100 '1eel ~ ill bun lijf blddeD. brieYell onr dit ooderwerp onder de aandacbt
"DI,e kl.ioe wijllgin,en werd d. W.t UD bet di.nttbeereo ...ilde,bDn b.t regt wilde oDtae~g." Zijn si] dan niet ben.-d om ia de b.o gedaau honoer I••era te brengeo, g.Ii ..... et die arij-
H" (ll'erapPOrteerd, dllt de l.eDd.mente_n ter- om te bPpllen of bun Idielllthod.n een gl_j. te word81l P ne StaDdard Bank ie immere een Yen b.tlelfd. te doen.
atOll. D8fl1Jtf ea goedkeurde, o.rde lUlDg op mogteo drinken, .10., bet .ur ""Il I_tn. E~ Bank, eo nur men 181ft il er geeo dorp --======~
bed... ,Ieg!l~n, en kon de dat iD d, l.. t'" 12 jareo meer "reDgeleeht EEN RUSSISCH SNUIFJE.

DlUlOtWET. wel nil!' .. n wel COI)I) IJ'~l)ONJ)IJ'N'I'rl~ ÏI dan Wellington. Ik .telde mij '1oor dat da (B~.)De h.,.,.tting ftIl bet Oc!>lDitéOelle1'ftlllo."r kleurhngen t. V " taae ) \. ,,61~ , .6 6. laa&ite WelUngtooofr al met de Stand.rd BaIIk
da DraDn., .o~d .., MI b.' ~ellt w.rd bet be- bool.tt~n, lOO .lt de N~ror.l- --- handelde. lula IGbijnt ecbter niet bet gewel te Ooder de buiteoll8woo, Ilesanten door de tejl ..
k.oft a_nelement RoIriDlOD, m.t het .mende· Il.aebledd.. Kon d .. lWJl lI'J'ELLlIN Olf. lmIT VBlLAlfMrooB.D~UX lijn. Bra.o 1 dappere Wellingtoniaoen, on- ri~gen der nreehillaode be8ebaalde Stat.o ter
_, Fuller behaodeld lie baer Wolf WIl leo tan den , 10. eo IIIJ VOO.aDllOJIVOB.TDIOlflplBOOJUl.BlPONDBlttDr. dereteune u .. eipll Buk en ...er~l de "eelDd. we",ld, g'lOnden Ilaar Moek"" toe bij .. oniag cler
tapa It.e ':".od~meDt· R ..bintlOo, en wilde h~~ h UDIoon , beter :~t de INOEZOlmD 8Tl1J[][U: JrOJrlrU Jll'DIT Ullt10- illdrinpter nit. Gij hebt een goed '1oorbeeld kroooinl!'lpiegti!(heden 'Ian kBiaer A:leund81 ill
niet allelII ,."Iili,d mur g_hrapt bobbeD. HIJ toch tot .land. d OI:JlllIIOUT1rOB.DD.-lbID.) gttgeflln.n ik boot dAt andere dorpen, die eeDe un Roaland', I•• r IteIlÏjf geeo enkele aan te
,"Mlde niet te g-Ieo •• n aan het ""perken 'l8D Irbeidera dllAr~r ''!fBl!' ~uf;n DANKBETUIGING. p'''&leIiJke bank ebbeD, nu niet lDeer luUeD stil "ijno, die zoo weinig 'lID de plegt1gbeden h..te
draaq hruik bij de W.t, ~n buld" lI'etuilleni_n 'gaan, dat w•• lete Iprekel Diet lie 00 e, .dan den JledakI.e'lr, litten maar d•• te .. nrbeft'en. Wat bedoeit gelien, eo tocb met '00 buitengewone oaderllDbei.
t..,.. d. 1ftrkinfl' der Nieuwe )lraa"wet BAO. da.r buo bann bier .,.1 taglIn w.;.o .~udell. d Mij:lbeer,- A" getrou .. lel8r van de Zvitl- gij ecbter .et de I.. tate 1'8IOlutie: "Dol" 'Ier' dinll i8bej8Jl81ld,." d. Noordameribanacbeguaaf.
Bei_di.", .. n kl~llIlinr lOU dubbel '00 .. el rll! beer ~ijbori!hl ~btte b~e 0 ~nJmd om e Á~'kamI meen ik deo tolk '111nYelen te,lijn all ik .gadering ~Chl bet weDlOhelijk d.t de g"ld"n 'lBO UiL bet officieeie repport door hem aangaande

r.' In drinkeD h.bbell .11 bet ..erbn len w•• ; en N.tarellell Io. ..... t ~rlDken niet met d.. blanken DVci~ok.eg '1oor de Yer~tinll '1&11 uw blad io oOIe ko.tee!sol.nin on.e KoJoni ..le Daokengeder.; lijn I8ndiall, bij de l'eJleriDIl te W .. hiDgtoD iL.
L·JI~II·nll der "ooratand.ra'lfto bet pl.n 'l&n op drl8lfde hJn te 1~lIen, en Will het ,eheel een. 'IL L. neerd wordeo I'DX'--'- -.n I'n deStacdllrd Ban." llelODden, blijkt het 'lolll'ende. De admiraal
-- d d h IJ f het .. ·"r.ken der c!ele drukhnde tijden. Il ""n eeuilflin. met - ._.. • B Id' L_ Ih bL- , N .:L ._• 0 hf8r Robin ....a "lIIg_ .nd"r dan OlD .n met en eer 0 1U1Iyr o.er , "". bek ad 'd oed d "bi' Wilt Ilij "aarme e te kenllen llenD dllt zulla bij "Win, ",,'18 e ....r 'Ian t oordamen.......,b.

~1Wl.1 uit 1\ imberl.y, die m.lkkoe der Kolonir, N.turellen uit Kim~rl.y op Zaadill AI, er bin. pera .. ken e. en wd' u. II' at II'IJI J u gHChiedt P liet klinkt bijna onjleloofelijk d.t .. ud"r. d.t in de Ellropéaehe watereo krai.t,
" '1erdrij.en. M.n bad petid., onr d" .... k, nen de .\Ad geen c&allk .~ beko~eu "!M. De :!:,ï::~:7'~:ra:~ia:::'.:i'::llI ~~:n~ door d. ""'tllreo .an de groote eebolen in u.. buond licb, naar bij mlloldeelt, tijdig genoeg loa

r hOe li'" WIl bee niet petiti.1 te lat.n te... beer n..rry bad.,..n ~et mlJaweleo te Klmb.-rl.y . IL ' .. d .I·dden. lulL '1.r--' '-ea '-od en 'lol" __ Petenburg. Tdn ban werd bij m.t de buiten-
_.,.. • L apdere takken tot .t:6':JO per Jaar. Il, nrtroa ... IJne me .. "..... """ UI Il ,,- _Jl h'di Ik L'kellfll PAl. apr.ker wild'!! dan kon hiJ 100 mllar Ilpepro.en, maar w_,.o er 1I"'8n, . IlIl8n lullea u m..t .xlra adnrtelJtiën onde... pl8elfd &<)Dlijn. h dat lOO, d&lllfeen dag langer gewaDe o....ene ol ng ont" .... eo, WB e .eJ..,

-n -titi. .oor het o~knOOpeD un lijD "'11 nij"erbeid' M~t men d .. r iJ.erbeld d.r d L oed L. d lolL --n -hrel'J'end onre,t gednroad', eo boe i. Alexander, het "oetapoor '1olgend. door lijll
IlOO ~ r' d d bl k ., boe I .. 1 Re lana wu ltew:en, om i. onlloeten ,II' te malleo, eD.t .. ~ - ~ --lO L_. ed . b"••... ·enoot beknmeJi. HiJ' wi de at e An en "IJn reo ten n iu....ogeD . ., L d bat mogellJ'k d.- .nJ' be' 100"na '~elat-n bebt t Yoorgangera ue6r en, gewooD 14 te e"'IJI8Il aan...,. N 11 h' t ~ d m.ar bil boopte de acbtentalli,e intee.enaara e wenebuldigde ~ • ". • lil"....... ~ d' d V ;....1 S d'L-t drinken }jeten ook 0111de atur. en tot ma· men I.r roa"eD~ .. me e, . d "I II Id 1- IIW p'-A<-liJ·L. BanL d-. nillt aoed! Wilsij' nrkg ..n.oor Ijlera er er".D-eu• taten, I.
.. d --1 1 d b et I fin 100 "olbardeo pennlD .... n .on er yer"IJ .u eo YO o.n. .. ... ...,.... -.. d L--hte' d h L-~-d R"-"-dtwb.id te Item men •• n OOf'IDe een .oor ..... 1 a at .ell t Ilna nl," . ~ . . H ,,- L:'" d' d' d Z'J !ti. omaooije .. , of wat ontb~kt er aan 1 Docb op oor een ~ 0 uien IC .pe.... aan .......... n. R n_ bOb ..Ji... P I kere 1"01""""'I"oLle .talaat WJ miJ .ast lt, In I.n e MI.. An· .... ,- bo d _l'It~· M1IheD.nae mon&teraebtill'. ua ellen ng '-'" eer na w ..... .o e --'1 L. d d rd h -n. II--'--d <_oord-Iell l_ .ltl·J'd ge" .. rll·)·k,en 'fer n en "Jo.'''''' ... .. id h M,bllrab Ilch uo knll" naar ""hooren on .uteun wo t, et niet '.oll - .. ._.. - - L . h" 'ol k d'd
'"
'Id .... Id bebboon .n wat I"U het baar nl.t e.n wur, II)"a IOlleo., e eer" d k f" J n_:, II .. d--ro. lOU I'k .... rne Il'en dit I·em.nd '1.n Wel- ater glDg IJ naar lUV8 aD, tegeo en tij" • K' Lo I b d __L ld' -_Lt 'pra tall aunate ,en mll8r ureo 1100 II) wor t e.n .v<,..y,. P' WIJft -,,- d dL' I . hed d

.. ril .. lijn .11 de Nat.relleD te Im ....r ey Il,",n II """u III Il~m~ , IIn " daarbeen ; ... nt "U reed. i. er bijoa bij elk nUID. lingtoll, bektDd met d, zaken .Idaar, het publiek at • Ilroolnll'p elfUg ..n .ouden wor en
cl-..&. meer drollken! Dat dit nlltl·" op de. Vel. bet "ooratel Rob,nllOlf. . .. b . 1 L. ... d" "_oor ml~dd~I'Iln de -n een. I·nlt·eh-., of bet wel .. ngeYlngeo. Nieuwe en bartelijke bewijun •• a..... b d L D bAd VIII ra bad HU tiJd lang op mer I18n IJ.oeV18 en "" .. ,t II) 111 nd IIltgaun v r'''' It 'd . db'dee dOo.dd. ..u niet de rout '1&11 IIn fin_eo, • eer . e la ..' d b" ,. 100 Ó_. Ik '1oor ml'J' -1'1 het, L-O be' nl'et ael~ toegenegeo el ont'flna e uItengewone llelAotO h I I ~t I K m""rley ay., de rn~er ni.uwl an .•. ' end ntyfU In IM.' Afri- - "AA." ~ h hk' 19'k' d hlDan 'l&D d. D.I.tillbeid bunner patroon.. m et 'Ien nn A w!' ef e I b IJ d nn d.t bet Jeld 'fan de Wellingtoneebe koet- 'Ian ee gaaae e eller IJ geliD eD w.. r • oflO.
de Naturellen koo h.t di. patroon. ni.t M:belen j 'AAk gedebiteerd w.d!. tredacbt . be~ '1ooratlll te ~nere dA.~"ebl dh\be e' om;.o, h .~ wij ani aebolen lijn weg OMr de StaDdard BaIIk .indf, zalke koesterend. Itnlen wie'1' op den r..pub-
wel of lij meer werk Dit ben k,ijl(en kOllden. ,ulleo .t~uneD; ID~ II.ln ondervmchng b"d beID oJlmtdlch ng n •e i-en lt 1I0gt .lIeell '1oor en aleer iemand mij d""nan o.ertuigt. lilJeineehen geunt, dear bleef Dlew.nd aebterlijk
lie ,._hHr "n bet bnepita&l t .. Kim""r~y Ileleerd dat bet bet.r Will om d.D drankbllndel 'IAn o.. e oud ..'lteunl01! •. F Spreekt dna ait menaebeo, bet il ~eeD bellle. io eerbetuigingen eo in 't betoolleo 'Ian d.
had '1.rL.-- .... dat II. de Natufllllen .. n L~UI Di.t te be.....rken. Aan d~ PIl.• ,lginll bet thaDl mus ACIUTE8. be innÏJl.te boogacbtin ...

....... ..- neb d d linll; maar flAkt eeD gio .. l nn et uiter.te "
Ai.".n, dit kw •• a.d.t lij met Scbotaeh.. r· .eel beter nU ~ell ~r 'le el. elllf, IIn 'lfoeger AANSTAANDE VERKIEZrNGEN belAng. Ala nielDIlIId wil uite'P.reken, doe gij b.t Wel had onle .dmiraal niet a IDden nrwaeht,
raD DUr b.t boapitaal ....",nerd ."rdBn; an men l'en meo er biJDI ,eea kan usu had, .... r de K d S dao, ka.. ier YAn de pluteeliJke Bank, die er maar tocb Itreeld. bet min of meer .ijn erOliwen.
I0Il4 ben alechte nur het hoepil .. l om, .!a lij kleurlingeo bijM Iitijd dronken WAren. Te .dali dm Redakktlr. ..peta" eptember 1883. .11.1 YIIn lult afweten. G •• f one de waarbeid, g.oorloofde eigeDliefde en lijn Ilepa.t gnoel .an
dood ginllen, niel .oor d. belltBf.nil ee moet.n .Funaehboek, waar tOen eeo bo~t.lttore lang ge- I .. I opdat het .erdeok'D tan allleholdi.... lDenaeben ioroerlijke w .. rde, toen hem d. uie..-lijk. bewijlen

De Irme boti.ohouder die .11'1 ge· weerd bad, kocbten; de kleurhngeo drank op Mijnbeer.- k .ereeLi, miJ 'fa komen met b ....- •• n buitengewone boogacbtinI( lOO iD de roim.t,
=-bad om lijo pl.k 100 pret~ mog~lijk te flllt, en werden erg~r en nker dmnken dan er- U" lieuwijze Ditjfndrukt in de Zuid Afrikaan oopboudeD·WBO MRT BI STAIfDABDBAN':. mate to.. loeid.o. Met repoblikeina. een'loo-.uea 100 lijn nering g.heel lien te gronde gen elden.: un den Seten deser, omerellt de terkieling 'fIID dillbeid uitgedoeebt, maar keorig net jill, begat

an ~II de liedeo die bem g.ld geleend h.dden lJe b..,r M. de Vllliera WAa.'1~l' onderdruk· parlem.nteleden. Veroorloot mij lICbter Ian te licb de gesanl n.. r de plaala, waar alla gu"nten:.cI~er e'ltn erg .en toe lijn. Spreker jling king der dronkenaebtql, .aar tWIJf..Jile of de h.~~ merken, d.t de begifl48l.o in bet Bolldgenoot· ONZE WIJNHANDEL. en fondere waardigbeicUbekloHlden lieh moeelen
DOlf .en tijd I.ng op d.selfde "ij ... oort, nto- RobinlOn b!ertoe dep regten weg jn.l.o..g. 1IIJ M:hAp .~nat, teil doel bellbell o. m.nneo 'laar --- venamelen, om •• nolgen, de krooning.p1egtig_
ril~tao .. nb.l.ode en betootre dit hoe lDinder lI'eloofde Diet dllt ~e Ileklellrde 1Iecnendeo te het P.rlc-mene Ilekol.a te liea, die deD w,,",n (Ent b,oi,! voor Zuid Afrika en ook V09r Holland.) heid,te kunoen bijwooeo.
bDdeM ergena waran, dill te meer tt aan droa- Kimberley lich ond.r bet vooratel '.D drallken· bloei en d" ...el'lhart eli bet aiguleen ""lang 'I III. AlLn deo inglnl!' VIn 't paleia gekom.n, waar

. 1l'l1IGblp gedaan werd, en op d. gtl~deren der ec:~.p 10Dden olltho"den, Wilt.wel hpt.ge'lftl.lou land. be'lorderen lullen. Under loodanige om- men loeging 'l8rkreeg tot de bedoelde plu .. ,
wiiabonen In bet Huie werhndr, wier belalljlen liJn ala ,het nD dee baall atb~~g ot II'Jn bedien. .taodigbedeD '1.rwekt bet achterdocht, indien Gecuht, ReJ"kleur ! .tond een h.irleger un rijk 1I'8Jl.loDDeerde di,aa •
• 3,h.t driokeo op de V.ldeo iu h.t Daauwlte de drank kon be~o~eo; en biJ WILl'11\11 oordeel men Ower den Bood Illet, '1eracbting .preekt, of Toen ik 1I1ijD lweeden briuf o,..r bet op ren, die lich op eerbiedigen .flt.od in Jijen haddeo
'1etla1ld .tond ..n. .dat al. meo. I~O leti •.erordende .~Il bet o.eral w..igert lid durYlIl te wo,-den. rigten yen eene K .. pacb·Uoll.ndlObe t:I' geacbaard yen de binnelltredende gesanten. W..I-

De h.. r RobirlOn I~ide dat hel III heel 'frt!C!md ID de Kolome In ".rlrinll mOMt .tellen. De hoerelllltend beett .",,1 met bet Bondgenoot. port Maat·cb.ppij, in ur band lDet onlen wijnban- drl bereikte hij de d.uren d.r .. "I, waar al d.
lOl sijn II. er uit Kimberley geen .temmen t"gen De beer Upington: bl8<'f nog .teed •• a~ Q<lr- eeb.p te mlken; en w.nneer wit lien dat een d.l, eeb",ef, w.lk eebrijYen door nreebillende "eemde llelAnten ,erK.dercl.;wllreD.
d. Wet optingen; lD... r dat b.tjleen bij wilde d•• l dat ~ell we!lle.rnilloo al. de b.-r Robla.~n I.nd tax en .nderedraigeude belaetlngeo .oogretÏjf tijd~enooten bier en in Oad·Nederland welwillend All bij tooverelag nraDderde bet gauche
oiet eenlD.. I ai.uw mAlir rt!C!dlYfoeger teil be- er een Wilde, nl ..t d~agde, onder ... deren omdat "orden "oorgestaao, dill ,00rwlUlr word~ bet tijd ourgeuomen "erd, en .... noor ik mite deun tooneel. De cbef d ..r diellatdoende ho".lingen,
ltOtn d.r NAturellen ingeYoard Wil'. lie Yfopgere op Ileen enk.ie plelr, andere wetten beeraeb'll dat er '1oor bet belang VlD eene bard werkende dllnk breog, wn. men Doder ons drok IIAn 't belut lDet de OnLYAngat der B"'aten, deelde bem
Wee bad ll.ebt Ilewerkt, omdAt die NAturellen lDoeeteo d.n eld.r:--; MBn .prllk. 'an bet I'Clb.- kl_ 100." de boer jl.lIOTIfd wordt. Iprekell om de P .. rlaehe Wijn. en Brande"ijn in keur 'IIIn de sierliJk.te oratoriaeh. wendingen
dl. burgerawveo op beett"n te lijn, nn hllre wer· dell 'IIIn het k,!dle~ der .Kolom-,. maar d.t Ik ~II, en.. Maateehapplj uit te breiden. Ik 1"Il aan 't mede, d.t bij ia den treurigst lDogelijkeD toeItaod
kin, ... reD ui~ .. lol.D. ne ~"Illrelleu werden door krediet werd, Uit eell Ied.hJk oogpunt, nerg.~. R. P. BoTHA. rpreken; w.ot dllarbij aehijnt bet lI'ebleven te lijn. .erkeerde, DU bij bij de 'lenulling nn lijn pligt
Il lIuteehappij'll 100 toed mOjrelijk bebllndeld, erger door geeehAlld' dlln door toe.prakell.al. die U.t Iprebn be.tt .ebter ook lijD !Jut !febRd, d"n zoo boojlgeëerden admiraal !D08et .meekell,
~tr betaald dao .rg.nl eldere, "" tPllen booll'e un den Colllmiasariil '1&0 OpenhlIre Wurkeo, .. INGESMOKKELI)E LIEOEREN. ~ want dadelijk jling de prij. op, •• n £3 tot ~ 10.. lieh te willeo voouieo nn bet &00 .eer "ere_te"'''DIl'' g.ne,., all lij gewond wareD. Bet wII,uuit m.n kon .4eiden dat mell hier de de· Burger.dorp,21lten Aug. 1883. (f 36-f M N.e) dw ten volle 60 porcent. biljet door den opper.ceremoni.m_ter '1ao bet
,-- __ Jl I·a,-·-Len WUI liJ' olldar luebtten wae de mOfllli.,tie der N.ttnel1en op bet 001l hlld. M.o ODIe hardwerk.nde wijnboeren wIlren d.. r kei&erli)'!, hof afl{ ..,en, 't "een aaluurli)'k 1-.... - ... -... , . ,. O· . b Jf mt dm R.dakteur M71 d. "zuid Afrikaan~' 1 d k k Il edran" _e• ..lJ' .1 hun aeld .. n ~in"en Yerleren. b.d bi.r de.alfde wltjrenng ... te IrmlOg alii, niet ronwig om, 100 ., U eO en unto et de eenh "",n"'AAa met de lDee.t.e mO<7eliJ'keberei _-, .. - " " "d ' B" L__ I Mijabeer,-In .we uliga.e •• n den 14den f "d" . h k -... ~v.o' ... an '-1-1I1men eo .Ddere "'miertjes h~ .14 loch, lila lDen ~te Innlag.._ • Wilt echijnt .ebt.r 0 W1J lt JAAr niet ooger omea willigheid lOU worden "eritrekt. Dil mio of meer... ..- ... - ... - ....... b f del.r 'IfnICbeen eeo brief tan d"n Ouderlinl( H. did k' I b t
h.I)•Uj lI'eb om liJ'o betoogen te .tanD; en bij .r bier geeproken . W'&I eo te.• ,n. et e· J B d lullell ; int"llen ... , e IDU ti' • weer aan e on ..erwncht nieowa w.. den admiraal met luik lI8D

la diR L: 1 . Peleer, 'Ian urgeredorp, ien"nde tot antwoord dl' Id" bo d' d-'--"UWcD b.t Haie OGI niet, met e nieuw~ atemmen '1.n het .QOrate ~UlIllQ11 .1, lOU • en; terwIJ e "'IJn u"er. nail uilldn Bn ecbl b.toon YIInhooge oadereeb.iding ter kaanni.
......... I L ..... Id d b' d' ep eeo ,eechrijf .an De. 'IAn Velden, no Dor- le d' bl d' d k Id h bLweIP·in, o<,k d. o.de h !aten .. ronge u_ken. m.n lieb dur 'Ier,"!" 'lO .t mCln I.r le dnocht. Ik beb .Ileen t8 doen met ene korte glfen rOl'len oe In e • era d ""n. gebragt, onder een aoo ni"ndelijk gebaar, d.e
'" _u. ae Nat.ralle" IOOwel a', de "ndere bewo- demo"'''aatie ltel •• I...",tig draet. De.dr."khandel Het .ntwrord1. d .. na.,!', w.. rom de PAllrl· bet onverwijld terugkeeren 'l8n den Ameri:iaao-....u. b' -,"~ L b ' L- ait.drukkiog in di eo bri.f, WMr hiJ' anreekt nn h M h" . t . t --n°~- -n KI·.. berley badeo h~t Roil iJ' petitie WA' hier tocb r_"I .....perd, maar elD a.JO td ...,.. k -r lG e .. tee 'PIJ ao DI' .erllwol I', moe 8.., III eeben gelllnt door ied.r, die b..t tGenllia8rwiJi'._.w·· , _~_ b k d. ol inll"llmo kelde liedd..,n in dot llelDeente Bur· rd . d Id I"k" . ."o. ~ell draok.erkonp te beletten. liet iokomeo perken d.t !Ben olld..""".heid toeaeb.ep h.n en en gu"eht wo en IU e ge el) e ert&1. waarin Dna bad omemerkt, aan eeD ganeeb .oder. en veel.. b dL.. V It Ileredorp.")le oud.rlin. h,,"ft Idk.r '1era_ten d Lld' d b f~ dd-. !alldl lOU bij' bet ataken '.n bet dr.nknr. I".tten ID&8kle, dAt I. .,..I ..... r ID. oor een "" I.n "er.eerL n len &00, w""rom e 00 ..en nllioar iJ'~er dAo ot ware rcdell "er. toeaeeelU'e-
< d ",. . I ." d N dat de nieu .. e Kindrrhar, te Bargersdorp bij' Z'n· b" Ik did b . te "L--,L Dl'e' liJ'den mAllr .. Ifa terboogd worden beet te hpt onder e lDJol.tt.nee e par.l) at alU, niet IJ e an er Ile eg en et oprig n 'l8n .eae 'fen. O"len admiraal boegaeerde lDen hierop tot
urg.. • , d - •. ula k h dAp;8Cboolen lJioderdienaten in Ifehroik i..... ko- K b Il II E M "'-b .. fo.dal d• N.lnrell.n andere WMf lauden rellen neil goe lUll u D ~n waren" t "DI tapte ~ d bid k' ". upee:' O. xport M_ APPIJ erm .. nKe· aan dsn uitgIIng met '"oote pliatDl ..gi" n, hof.. N cl k men met e u p. ilOme ewer 1nl( YIn 'IIIle kerke- p n_ P I' d . I k e' ~ { -k~n. Z.lfI d. opperboofden in het. bionen· lDl'n uit een .nder: 'l&lIt)e. n,.t on Il~en d I M . d k d B pakt "" .. r I.ton nemdO .n ..... ID ~ I~ ~ en, rijtuigen nooden er in gro"te lDenlgte op bet bill.
la WI·ld.n buo onderdanen niet naar Kimberley kwaad, m.. r waar leek het naar d"t lIDente Klm· tu ...den. ') un t, " r. Ouderliall' be. die de wel .... rt del laud. aanll'aan, bet InltlAll.f. nenplein e~ in leer kurteo tij' J, nad.t b,)' ait b.t

. d L b Ik 'ld . hoort meer acbtlng le h.bbeo 'fOOr liJ'oe med.. '1' Of' .}a<-- .---,·-a einde de dran." hea Iliet lOU te. gran- bfor.ley elk .Natorel ',an . raollge ru WI e Ult· be' ~JI Waarom nD Itl gel"teo. If lD"n, om I.ta t.e tuchtige, door hem tct bo, ....eo.. priJ·' ".e.bllord.e_, ,.~ "" b d _•..::.0 b d L broed.ra, Ide di.n .... oe.d. en rllltend .., d~n d.t bid T I h ~" "de L-I""n. N-- " .. I w.ldda x;ker Uit o.,.r .hntenP Z,) ,t)ud.q; uiten ........ un ran. noemea,' met et ot vlln en r"D""A!IC eo ot.l WAl "ortrokken, atoDd bl) wrer In liJo
- r- -,. n. d N 11 h b biJ' ben op due wiJ'I' lila II 'IIInkkNaar." lOU b.. . bel bl' d'de .. -"-m.iuheid YAIl Kimber .y ten jlun.te wil "inden. uat • ature eD .Ie 'fIID ran· ltalD'I8r".nt Deg.. n, eD .oor rlgeo ang In binnennrtrek .
... - .. d b dl" b . d tad· 81emp"lell. Mur dit ie' hunne ... k. Wat miJ' n. . Ndl d '11 b I'I" -')D' --.odelD.nt, en leide ood.r .n~ er.en wi.i.o londen ont ou .,. • all.J. em III' a e Olet ua mallnen In e er an ...., en ana • pen, Een l8em"n die lang heeft oe.aren, die met
al - ~ d b kb·:.1 al betrtrt, ik heb een'loudi .. t. 18jl..en dat bet eeDe ~... b 1 '11 d db"d-· IL. "Il .Ilder lid hem io de '1olgende I,Umll knJgen konden, dat '00 I) ge .I!!'. men lOU ".. ir.ulea WI) ma.r ge 0 pen WI en wor en; oe roo.en, nijbuitdre, sluenb.lere en ook 'AWeo

.. le kif h" da . it f be .... lde oo .... rheid i. 'Ilt er ooit lieder.n te db" k dtb I bo be ..,.."ni"l h.t nen 100 ?'I8r .~e.... .ou hem ,,!,,e liie nagen ~ . IJ n nlat e proe .. m.t r-' an W8n~ en III 00 a DIen 110vragen III -en oorloge d.1D8 nn ..veD !>CbaafJe ebrietenDltiën
d'Dlren Vooral"D bet 810d 'IJner I't!de aprak het nieuwe .teleel .tlde aomen; lDaar biJ sag Barg.radorp INOE8MO':K.LD ZIIl'I. ni"te billijker d.o dat. Reeda froeger et.ld. ik i. elaag, ge"e •• t, .Is Wllartoe bij lelf beboort,
d.la,"; RobinlOn met 'l8el •• ur onr de nllod- "een reaen OlD dit !te doen ..la, in .. a l.Jeaarden WM. CoIUUCIr, V.D.M. '1oor, dllt op eelle Ilroote .. rgadering van WijD· J 10 iemand is "iet epoedig urnard. IJ. d.ppere
aakelijkheid o. Kimberl.y eD·d~. d.. r woo~.eb. toettand 1111.de .. , '.;Iand, inkomen er bij nrli.. bouwen de I&&k ter .prake dieode gebrl\lI't te Ildmiraal Dam de J&&k koel en bedaard op, wach-
tip N.turellen ni.t &1IlI de WIJnboereo pnJII t.~ leo lOU. KlmJ;lerley' koette toch a"lleo~g geld DE 8TANDARD BANK. worden, en d.t die ~ergadering eeDe werkende tende op de dingeo die Ilebenren 10uden. De
'0811 . eD tneDl gaf bij toeo te kenneD dat biJ lIan d. Kolome, eli 1011men nu, ttr Wille taD Áan Mrt Redalct.ur. commillÏe uit hllu midden behoorJe .. n te .tel· toeg"nglk .. rt werd beID door den oppereeri ..
~ 1II~ het •• ead.llleDI Faller, ten I>.hoete het drllnherbod, er nOIf lDeer ,oof gaao uitI{" Mijnhll8r,-Hiermede "enleb ik gaarne .. n bet len, om met de "rienden in Holl.nd l1e corrupon· mOlliemetete".n 't keherlijk bof niet WeieltndeJJ,
'riD Natarelle met gOluigaebrittell, wel'8eDilldr. 'l8n' Het wae gekheid om met den ,beer Robin- publiek ill bet IIlgemeeo bekeod te milkeD Wit of deren, Lut meD er rood uit meê 'fuor den dag en om .ndermaal nidt eYen bel ... fd te worden

De laMr Wolf beweerde d.t de heer RobiDlOn IOn te meeneo dat er minder 100 wordeD uitlle· d. Staod.rd Bank '1Q<lrd. Kolooie dOOIt. Ding.. komeD IIn leg"en: "Wij willen gaarne eene uitgeleid, nadat bij ter Daauw~roood een .okele
op ."kele ,uIIten Ifedwaald had, lijnde onder Ilenn. Wur IIIIk., ..oorapiegeli~n op aeêr- d.." been genoemde bSllk 'IIID on .. kOltelI Kaapeeb·HolI. Export MAatlClbAppij aDder on. eeh ede '1.r Will binnenll'etreden, heeft bij lIi.te,
'Ildnren de ",rgAderi"!!, die .icb het lt.riet te k".men, dat "iat men bij ondeniadipg. niet millder d.o £266,00(1 met d. Garl/& CiUtU hebben; m.. r bet onlbreekt ana "D kapitaal. relit .f niete ,an.1 de plegtig beden ge~ieo of
Ki.lIerl., .oor be' "oentel Robineon .erkl .. rd De heer Rbod .. betoogde dat meo te KilDber· naar }t;nllelaod wtggelOodeo, d.t ÏI elM,OOO tan Toor lOCi .del wij knn~n, lullen wij .. ndeelen geboord.
!lad gabCHoIuit '1oom-ndera nn dieo heer IAmen- le, niete IIlld.n Yerl.ngele dlln de .. etgeging die Port ElillIbetb, en £100,000 tan K .. petad. Dna oemen, ..lllloet..n we die ook met lOijn betalen j Toen allee ,oorbij wae, kwam de lUk den Kei"r
"-:'14 lI'e.. _t. Hi! achtte bet onmogelijk OlD men er noeger reed. bid. Mell ha.d '1&11 relfteo b~eft le ni.t minder dan' £206,CXl) "Ill de Oa.te- m.. r b"t grootete j!edeelte 1D0etHoll.nd aDa be· ter oore. H.t deed den nieDd.lijlieD .ont regt
Nat.rellen "ur de Velden te kri~n llle lij geen der klenrHDIl'1l lI'uprokeo, maar de kleurlinllen Hjke en Weetelijke diltriiten met één •• toomboot lOrIleII." oUlUln~n&llm •.~n, dat de d~ppe,. IdlDi~ op 100
draok koud en klijll8n, .D 'land het groote gek. waren .olltr.kt nllt op het dranlér~t Iletteld. weglle.ondeo. Waar lijo nu 0011' de IDder. Voor de 100yeelete maal berhaal ik: UitDfH1' il londerhnge ....'J'e ge ... Wil hlld un lijn 'ferreD
b.ld QID Hed.D die b.t .temregl lJ.dden bet Btlllntwoordda bet "ooM.I RobinlOn oiet dan aebe}l"n die .l1e weken' duiUlldell poode ... n' .1Iee wat wij behoe.ell. K rijgen wij die ni ..t, togt. En lijn eente woord dat bij aprak na dl
driakregt te ODtleggtn. 'ou het iD alliin gn"l"een kw .. d doeII. Uat de d••• Kolonie nellr Engeland breag.a"? zeg mij, waar.oor delikt (ij lAl de "ijn dAn '1drkoebt wor· gancbe to.dragt le bebben Yernomen, !oidde aidu :

Ile beer Foller 1011"oor bet 'Ioontel Robineon N.tnrellen op Zond ai 'ijf mijleo '1euollden gaan .11 bet 100 "oortg .. t, w.t moet tan de Koloni" deo, lie de millioenen wijn.tokken, die in de "P.t moet goed gem.akt wordeD en daar III ik
1t.IIlBlen mite lijn Im.odement er bij werd aao- OlD drank te krijg,o, d.t geloofde ,bij Die': lij worden' ED is het niet JOllderling dat de StIIO- l.. tete jaren "lIKeplant lijn, ook eerst aan 't lelf "oor lorg.n. Haal me teratond ....•• oeen
lf81lOCIlenjwant men kODfateoenujke kleurlingen drLnken .Iecbte al" d" drank blln "la het ware dard Bank h... t bij iedere intol.8IItie YeObelaDg dl'lljl'eo g,.o' Waar bel.ndea we met den wijn P ik ,al 't lell doen!" De Keiler stond op, aeboo;
Diet-up ~n. lijn Iten'll _t Naturellen 'fel1lCbuit werd opgedrongeo. Hij Will o"CII'titigd dit bet met een boDCl"ed.kt i.. Wie aal bpt met d,,,, 8ebotelgOed walllCheu P Moet onle 'l'8racbterde een lade ... n een Pfllchtilf met h""ldboawwllrk eD
bef1JiDn.aland,.n ...ieD mea t. KimlMrley rlge- "oontel geed 'on ~twoorden, en cr.t geloofddn feitelI "oor lieb, nog knnuen oatk.noeo dllt ieder. klellrling>-be"olkinl{ nog lDeer gcdemoralil.erd 1D0aai..k '1~nierd menbel open eli haald. met M!I-
.... de g.legenbeid wilde benemeD om lieb te d. tegen.tandera ol' nn ook; .odera 10udeo lij ~oloni.t die de 8~~dard Bank oodenteu.~t, lijn .. orden P Nu reed. kunn.n lij lieh voor eell enkele dacbt en oOJI'gtijlh.id een lDenigte ka.stbara .. keD
beclriekell. bet niet 0)1 grond YIn de bel.nl{'D aer wijnboe. eillen perlOOD'eo 'IJO Ilodgenooleo ea liJn g~ .upme •• moordronken drinkeR. Ons land kilo te "ooraebljn. .Eindelijk .iel b.m ie~ iii 't wg j

De beer Wolf ontkende dllt men te Kimberley ren b.. triJd"o. Het alnemell 'lAn.~het drinkeo .Iac.hl ~elp~.ten onderbreagen. Due op finloelNI d.n wijnoogat Iliet .. r(lrberen; bet jlI'O~te(e deel een I.cbt.. gbmlach nrhelderde Iljll gei .. !•
• Ifldmeen tegen b.t drinken der Natorellen blld. lOU dat der mied.daD teD gevolge h"b~~, eo dit gebied 1~.bIJ eelllelfmoor.denlar, en.~oi eeo 8IOOr- mHt weg ItIMIrlanden waa,. Inen flU1l w'Jn maakt, .. DOAr h.b ik WAt goede!" riep bij ",olijk uit.
Het b.ele pl.n k.... 1D .r op nr~r om de wftArde .ou mak.1l dat me" geen zoo 'Ierke'politle clf de d~n~r IIJD'~ lan~oooteb en nn liJn n~eelac~t, eo waar bet brood van den .rm~n lD~n lot .tt.rlre,D. 't Wft8 dan inderdaad ook wet Ifoed•.
.,.n CD eigendommen der bouwplekboudel. le yer- plek IOD behoneo te ,hebben. d,l.edl.e dele lo.telh!'g oodenteunt. Laat leder dm. dra~k 'I8,.tookt wordt •. o..t II al ..rllad. W!J Een groote, dikke, z""re, ecbt m.uaien gouden
.i1IcIerao. I De heer Upiogton bestreed d. bewering •• 0 lIJn flgen baok op1'lgten, ~l. St.elleoboteb 11''' eehrij"etJ; hier etenwel 'lilt gee~ led ..h!" docb Uit lDuifdooa, 1000mvI\ngrijk dllt lij wel 'oor een

De beer Lewit geloofde dat men in zolke .. keil den .heer Rbod .. ,Qmtrent de 'forige w.tjrnilfg I daao b8!~I, e~ h.t jl~ld .bliJft hi,,~ en !Dell ond~.r- een l1"ndel.oogpunt. J)oor Uit ,oer nJet meteen \skak8dOOl kao doorgaan, op het breed, deluel
4a .hUlllea 'l&n dell del'er boten den kantien- te Kimberley; eo dil heer RbodN ,"f een opbrl·lltellnt liJn eigen .~I.t ...kt,.n liJn land, en liJn ook de prija j WAnt. Dl'Ar deu ~,enlo.d of de l'l .... iffd lDet een juweel van een miniatuurportr ..'
laa.der aaM" ateUen, en w_ op het afnelDen "lIn deriag ".n de redan eli WAarom dl. w.tjfning landgellooteo en II)D, etg~n ge.lacbt, en alle. Hl eewrate van een artlk~l regelt Ileb de mllrkt. dee Keilere, omzet met '1ereebeidea rijen dil.man-
het I.D.Bieme d..t lIit het ,oontel Robin.oo lOU .Iecbte teo deele b~lntwoord b.d. le"n eD regt komen. ' Er wordt wat-eo d.. lÏn verb ..ug ik mij-aan tdo YIn 't .eboonate wIlter, luik Den 'Dulfdooe b.d
"~9Ioeijell. Hij ried de laak ... t bedaarder te Nad.t d. beer Mijburgb eeo linlpc!lin~ op hem D. uwe, uit.oer lI'"dlllO, door de beroemd.. Paarleebe de Keizer in de h.nd. Flun werd eeD der
0'lOf1fell80 din tb.D. jtetCbiedde. lel ven bdantwoord'!lo n~1I'een paar pUIl!eO der KOLONl8T. Muteebappij, doo~ d,. wllkkere firma Van Rijn en opperkAmerbeereu ~eroepell, een m'll die lijn

De beer IniDe ..,id. ni.t te lI'elclO.en dllt de luk .. nll'eroerd bad, l"lde CL. heer Sprlgg d.t .nder ..n; docb het II oog .lechte eea droppel un woord kan doen en dur.oor ltaat hij .Ilerwege
b_ Wolf b..t gebeeie handelaelement te KilD' bij, enDmin Il. do beer Upinlltont 'foor aparte DE BEnOEFTE AAN PREDIKANTEN. deD emmer. NOl{i. er pl~l. onder on. 'oor een dlon ook te ~.k. Wij behoenn ., oiet hij te
berl" "ertegell ...oordigde, en b.. lde hierbij een wetgeving '1oor ~'npl"k W.', mllar d.t Kimber- .dmt dm Redaktnu- lJmI ek" Zuid Afriknnn." groote Export M~I.eh",pp') ; liet 100 ,·ker .!~er .o ..gen, dftt d:e groototlicier het leedwellln der
tal.PID aan. Ook het rapport nn den bapr l~y toch reed. Ollder aJlllrt. wetten ltond, en dllt Mijnhd8r !-Ik lie in IIW blAd een .cbrijf8n Ilog grond Ileooeg II, om d~lem ... 1 100 ,eel wIJn ~e K..i&ere oYer t gebearde op ln.Ddige en war.
Jud.., O.C. '0 R.M. uo K1DIberley, w•• iQ het I de lDeerderheid der be'lolking bienoOr WM. Dat on, bo"'Dtltaaud onder.e", en ik d ..nk er il winnen III. ~b.nL Da~blJ komt dat e>,neurrentle wijle heeft weten te eehild.ren.
'1oorc1... 1 .,.n heL .oontel RobiDlOll. Hij bleek in de h"ndtl ia drMk er bij hjden '0ll: .11 meo bet 't'8~1wlI,uh.id IU\II beide lij l"n. A.n den ... uen den produceDt altijd ~oordeel ""Iorgt, te,wijl lie admiraal ia te ..reden ,ertmkkeo maar iD "
bet "oord ... 1 der Vrijataataehe Drankwet te lijn, 'foontel. IWbinaon .. nnam, dot mOFI WMr lijn, kant sal het nidt IlIIIIn dAl onl8 predikAnt.n t~n monopolie bem .hBt mee op.~en keel .h,,~dt. J).t onderm .. necb8 "ordt, helftll8! geen 'oll,er_O!rd
di, den Natllrel buiten de bnti.DI.loit. ,1I! .. r. dit wae 1"'0 redeD waarom .en den roep aebt.r .taAIl bil andere .oorm"nnen iD l{elOlerd. weten onle \'Il],oboPrel1 biJ oader~lDdlD,!,". VAn gelak genot!!n. Al ia admil'lllL1Baldwill Dog IQQ

De beer,flof.-yr .ei~. dat lD~n de kw""tie nit DIt Kimberley nl.~ '1ol,ffeo.lou. VoJtde .. ~ beID heid en kennie, Zij lDoelen I..n mi"ll. gBliJk den kant dl!]' "IJ"ko0i:"" kunnen I'J d08 10 due .. rkouden, bij lDAg geen beat of beol_keu in
.. n tlnancie.1 811 een pbllantbroplaeb ooll'punt kon eebter d.n lOU dit biJ Wijle "In proefnemln ~ Ile· etaAn m.t de g~l~erdetell d81 lands. A.n den luk ge.·ne m.dewerlw'K verwacbten, of er mout lijn brill.nte .nuifdoos, want d. wetten dPillaou
beeprekeD. en dat, .1. het 'Ioontel Robinaon de eebiedeo, .n d.n lOll lDen .ien ot d. pl ..nneo der IInd..ren k.nt we..r i. er I""r groote b .boefte aall m..t eea of ~od.re firm" edn IOOrt ,.all IImlllgAm". 'Ier bieden bem met geatrengbeiJ g_b.nkeo aan"
beootIde werkiDg bad, '.laodl inkomen er aiet bij ~ering omtrent den dr"nberkÓ!lp .I •• gden. Irbeid"re onder de liel.n, vooral tin de 'nkaote tie pl•• " uDden. nemea 'Ian edn "reeDden VW'lt, tenlij bee Oolllt ..
1011 wionen, loowel wat de patell\d eo de 'fer' T.a Iterhte w •• nehuwd8 bij den beer Robin,oll gemeenten, en onle kerk beboort nlI8I te doen In de d.gbl.den i" !'i'.,derillnd wordt stoutweg bew d,..rtoe 'lefJ{unninlf ",leeD'. En eent in
burlkbelutiolr all d. opbrengat 't'IUI bet 'poorweg' tpgen b.t amendelll8" Fu!l ..r, ale lalleod. dit om jonll~hnjlen lan te moedilC"n en ~ belpen np be .. eerd u d.t de lOijn Illtijd eerat door handen o.,Ct'mber 'IAn. dit j .. ~ komt de Wetgn'Dde
..enoer eo d. koopkraebt der producent.n tAn te~ .tellig.te er ~ l.iden OlD lijll plan te doell all" mlni~reo om IÏcn III. prediklDten te laten op. tin Kaapecbe wijoko"pel8 moet gaan om Ifepr.p~' Kamer te Wasblngton bileen !
'!rijn eD hraud_ijn betref. ~ .het. wIIDrW&ld"t lDl.!ukken. '. l.iden. De Bllptiaten prndik.nt Spurgeon en rBerd te .. orden.~ Dat mag in ,.kere lfenll~n
.. ee la KilDberley er '1..,1 bil Winnen 100, dat Nog eeni~e woord8JI mien o~er d. I&&k,WMr- lijne kerk ge'en alii eeu uitatekeod voorbeeld WBAr aijn; fchter wordt de wijn door wijn STRUlSVEDEREN~IARKT TE PORT
.... de 'I'''' maar in aU.n geul deed het lIit bij de b8l!r Wolf p·ot •• teerde tegen: eeD ni.uw" bierin. Doeb ik d"llk eeD"nder goed pilln 100 ook koopere ook dikwijl. eeut .~rbrou~d of" be- ELIZABETH
een llD&lleië.l OOIflIant er weiui:{ toe of te Kim· p~o.tANllinjl met Kimberl.y, d.t al:gen08g nil welen .oor onle kerk OlD Ier een '1eertig'\Al donen." Ik ....eet nn wlln, direkt Uit den k.l. .'
berley bet 1.U.BielDe 111cUn oiet fl,>r..erde. De die .rott.e Wet op deo DiamllathaDdel g.leden Godedienal-Ollder ...ijze:. ,aan te bouden, op .en der 'lUo deD wijnboer nur lJuiteebland ,,~rtCbeept, I M AANDAO, DINC!8 OAG ~n WOENSDAO.
Vrijltaatecbe we!ge,ing bad d_ dranknrkoop bad, de beer Marai, li eb terklurae tejlen ~t ... Iari. na., gel.ng Yan omltandighed"o, eo der die ml'er opga Dg Il"m ... kt b.eft dllo de I, ge.' 3 4 en IJ SEPTEMBER 1883.
hlaitee de ltedea.1l dorpeo "er beperkt, denkbeeld .. n den h.e= Robineon ala wae Kim. .,.kante gt'meentell un te benlen tot d.t lij •• n doct,erde waar.~- W.t onle wijn eillenlijk be-. ' epaUZilN. pI<a LR.)
maar ele beer RobiDlOn wilde dell drank bulten in be.'.ley lDeer beechef1lling waard dan cte ~l'8tehjke leer .. r k,ijlen. }t;r lijo altijd eell menigte .a. beeft, i., tiid.". oud til wo,.dtn. Sebrij.er dezes WITT~ prlml\8,. ... t26 6 0 tot £29 0 0
plaata '&J1 hiDlleo d! .tad, w.r men alt~.118 ,,!IIn.boeren, eo beweerde d~t, naar .'IJ". o~der. cante gea. ... nten die Kaarnelulk. arbeid.n lIullen befit eIpre. _ doaijo proefJ'. ong'prepareerdd do. ordlO. LOtggede J8 JO 0 tot lJ.! 7 6
politie had, late~ drinken. W~t lIU de pbillln- .I?dlnll, de drookenaehap In .~e ,,!IJndJetflcten ontwangen-trouwen ... n half ei ie tocb ~t.r dllo "ijnea Yen 1 tot 6 jaar oud naar Jo:oropll "erl'lD- " eerete 14 7 6 tot 16 16 0
thl'opiee~~ Itrniillill 'fill he~ 'f~rltel betrof,~.. mIDder wu d.an b.".lr. den Vnl8taal, en d. beer een leege dop-soodat slj eJtijd werk lul1~n h~~ den, om de m.no.n 't'8n,bet ,ak te tootlt!n,w.t bet "tweede... ~ 1:1 6 Lot 12 16 0
looIcle hiJ dat d. Naturel wellJgt In de week m~n- Ilofmpyr eenige •.,gQm~~teD 'lBn dBn~~r Rhod~. ben. Het u:amen .oor God8Jien8t.-ond~rwl)s laiure, rei oe drainnup, londer .pirilus, trordm " ~.rde 0 7 6 tot 8 2 II
tier driDkell maar d.. te meer op Zond&flileb omtr~nt de fi".nCleele IIJde der kw.,tle bealr~d'l betat de ,ollf~nde uk kOl]: De Nl!Cierduit.ebe"D Mm, aluDen bet a1pob~ tijd geeft. Doch hi~r. "getopte '.. ... lt! 6 0 tot 16 17 II
nrpll~n eli d~rdoor lic_!! te erger ruinereo eli.. Ilcb t~1l .•"'rble 'I8rklurde t.en b..t .af. Eng.lacbe talen, met de gew~~8 uldte~ een~r be- 0''" op eeD Inder~ ke~~... ." fftncy en "",loh 10 7 0 tot 12 10 0
lOll. lIur Il hlel.den de NllturelleD door de ~ InlJden der "IJnbo~~en ... n blln m'1'kt, al, ~..ta aebaarde op,oeding,-d.ll'ewIJde lleaebledelII. en Op bee 00lf8nbbk kflJllt d~ wIJnb)er, met moeite Wl1l'J'8,licbte ... 13 17 6 tot 16 6 0
parking hu~ ~Id In bon aakke .. , dan I?ud.en II] ergere dan bet nrllelen •• n dell handel bUI~,,:,, deo ioboud del B:jbell, ......Ue Cbril"'lij ..e Oeloofs- £4 lOa. (f64) aehooogeld per 18jlger, voor b.t pro. " donkere 13 0 0 tot 15 0 0
~t ill JJruld bel"lla:en, en dae WAl. tiet In bet de grenle,?,.n ala 'trekkend~ ~m ile fi.Mnelen .n ZedeI.Mlr,-de Kerkdlijke O_bledeni_.la. dokt 'lAOden lutelen ;()01t.t. Iti. prijs hetMlt STAART witle 6 2 6 tot 6 10 0
'1oorcleal Yea Z. Afn~ Spre~er weidde da.rn. der Kolonie ~r te .eehAden. IlIJ I')U h~f.t.bet med .. O'l8r lijn peJlOODlijke G,>d.. rueht, enl. OJk I bem niet. Met miDde, daD £6 II £6 lOt. cr 72 II " gekleurde 3 10 U tot 4 2 6
trit o.. r .. k.we "'~IJoael.o ID ".rbao~._t de .00~t.I.RoblnlOn 'I~~ ecbrappnn, lDaar gP8Cbll!ld- atuderen lij gewoonlijk ~e prediklHJnde (Herm .. f 18) kiln bij oiet behoorlijk belt.tln. En op dien " donkere.. 1 7 6 tot 2 2 6
bI... wlintÏ"ua" 10. Engeland,. en ~t II/Il ft ... de dit niet dID lOUbIJ .~~rst.elien OlDb~t ol~.O. oeutiek) en bel Herderlijk werk (ptUtora.I). 100-, prija, lDinlléce, Ion hij,lJtlre;reld kunllen rekenen, lWARTK: I&ng'e 8 7 6 tot 10 12 6
t. k_el! dat be' IDkOlDell Olt KI.mber Py beel demeot Foller 100 te wlJZJl(en dat ook ~Ie Nalu. dat lij nij beeebaafd eo Jl.lett.rd lijII. Begeert' Indi.n er Ql88r aan . Dit,oer gedaan werd. Kost " middelwatii{e (j 2 0 tot 8 li 0
_t 'l8rmlDdereo till de lalt met all>"ld.r8, OlDhet reUen dra~k lauden' mogeD keopen die .... rlof eene .. kante g.me8llten.nU lulk.en God.lidn.ton-I wijll hi"r te l.nde, 100 ilia i'elelld ie, £6' £610.. " korte 2 7 6 tot 3 6 0
Zoodap dnnken, "erc!lf'arderen 100 all men het 'Ian ban elgenlULrabajldeo. ., derwijnr, din doe lij ,Ieebte .. nla,k bij den "oor. I dan, 100 ~t. .oor fuatage, 'fraebt, enl. er bij VALlIi: l"ng'll ,.. 6 7 6 tet 7]7 6
,oorltel RobilllOD unn.m.. D.arop werd he~ ,ooratel Robin.,)o langeno'llilter Uil de EJAmiDlltOl'.n die bet Godadieoat g.rekeod, zoo men b.m in HolI""d kannen lo.,.. "widdelmatige.. 3 J2 lj tot "17 e

De heer ~y I,r.k lO bet ,oo~eel nn ~et men met 28 teg@1l~ ItelDlDell. ond.rwij"l'Mlt~1D81I afnemen, ea hij ~ .. l.' ren '1oor £12 a £J3, (f 144 af 156), dOl tegpn "korte ... " 1 7 ti tot 1 17 6
yooratal Robil*)ll, Ilch '1ooral op .. liJn ondenlD- Voor .temden ,d~ beefen Robin,on Rbod •• I een laD. Doet onll kerk dit, dan loll.n .eker ti A 6d. per bottel (~ 1 3U cenl. de fte.cb). Koop, VAlII0!<G!VOGklJl, witte 4. lO 0 tot li 105 0
diD« .. Kimberl~1 grollden~e. UIJ "III t~ge.n bu S prijljl, Iniar, Lew., MAekay, Menima'n B.u:ry' I ,eie godffuchtige jongeling,n, "i.r nrmogen daar DUeeo. goeden wijn voor in N ..derlllDd !_ I "Iicbte 3 10 0 tot of 7 6
._nd._nt FaUer ~d.t IUllt de" fall08obJke" I ReitI, Se.nlllD, HaDiao, Oll,h, Saa." v~o alne-: te beperU it <ID bOOfer ta .Iaddrea, lich toe· Dit i.ef' de '1rienden 'Illdaar, die herh .. ld~liJk I. "donkere 1 17 G tvt 2 7 (J

wtp ." ruarlilato ,ed.tfH \lOl ,.klelilde DlUf, VaD d" Sp~y, Walker, Froet, Uockll' ... ijd,Q 'D IAtea ,00rberti4.a wt dat werk. IN OlDII"Z ili'''DI WI(8fl, eeoillailll HD 4eakb.tld. I "hik~o.,. 0 a 0 to, 0 J2
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