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KAAPSTAD DINGSf)AIi. 30;:OOTOBER, 1S&'l
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PUBl~IEKE

«
NO. 4355.'

.
In den luolventen Boedel van ABRAR,.. .l.LBERTUS V188U nn

WelliDgton.

~
• ....... ' <atdu) .. ut~..- ..

tot:' J ou4 '
IS r..b, Wkt ....... al.

a•• 'I'oct.

Bezending van Insolventen Voorraad ..: ---x:=;-- _-_ ..~_--
PUBLIEKE VERKOOPING

VAN zu:a

&tITBAAR V.-lSTGORI.r

VERKOOPING,:
VAN

Vaste en Losse Goederen,
TE PORTERVILLE

, . .VERKOOPINGDE Heer .TOBJ.!i1i1l8 W.u.BUROH.ftll ......
nin I!' Eijn<lenur elders te yerbaiaeD.

laeE'ft de Ondergeteekenden Ju' gegeYeIl.
I'-aLliek ~ Verkoopen, op

VOOR'fUEZf'r.
........_

DI~T GSDAG 30 DEZln> In den 1111101,en68D.Boedel nn JOAOHIM~~'.::.~.::'~-=~::..~~ ..-R· I
~ iD P.......... ia bet beate pfeelte VIUI ZAl, de OilderJle&etkende pUbliek doen
!Iii fIorp, groot lW K"adraa& Boedeu 811 72 '_J trer~oopeD te KLAPMUT:J .bTAlIONKwadru~ VoeMn bo • ,

B W h·· . I bt' _,.., trengemelJ getal Paarden 811 ~el.j ge_et OOD nl.18 num en DC I,. I'''~ h'kt . T . __.> I .
fat I"" ca T been d se I' voor I'1!Dlgen ogt. die "."",. ang In '~ 'oor ,eeD soen IJ e ml ie, . e, den Paarlacheo Berg gegraaBd bebbPD en

lIoochge BluteD\'ertrekkeD en eeD rUIDJe iD oed d't'" 0 d d P rd
IiDDenplaata. .. g e CO~ I le SIJn. 0 er e u _

T I,.> tiid _. d k bt eeo SIJn vencbeJdene egale paren.eru lUer IJ _. wor en vel' oe
OpeD Kar. BakkiateD. TRfel eD aDder Bak- J. F. P., p~ROLn, ,
•• rij GereedlCbap, dat door don Verkoopt'r Eenlg Curator.
eougl in lijne !lakkerij is geb, nikt, Paarl, 24 Oct. 1883.

J. MADER tt; Co, De VillieTs. Faure <t Co.• Afillagere,
Af.lage",.

co OE Carator in bo ...engemelden &eder zal pnbliek 'foen verkoopen. ~ POR'l'.&'VILLE.

Op Woensdag, 31 Ootober 1888,.
I 'S NAMIDDAGS TEN 2 URE.

Stt-lIenOOacb. 15 Oct. 1883.

.'

IN LIQUIDA-TIE. Zeker .Erf, ~I!'gen aan de Roofdstl'Mt, PorterYiUe, ~ oaKrebt Twee
Honderd Vlerkanto Roeden. met luhD. Woonbuilil, .beYatkDde A.cb~ Vtnnkhn,
onder IJzeren _Dak. alook Star en Wagenhais, ook onder IJ.eren .Dak.

De Plute II zeer gesohikt voor het drijven van een Winker of Ho'-l ~g.heid.

SPECIALITEITEN BEDEN: VERDER:
Tafet.. Kaaten, Stoelen. Kisten. Zakken, Winkelrakkea eo "at 'rerder .~

"orden voortgebragt.Soort. Omtrent 2.500 yards tegen 3s; lId. en 4s. IlJ. voor
Betere Qualiteiten even Goedkoop.

~
WELLINGTON.

; DRKSS-STt"RN.-Een . Speciale
Volle JDress-Iengten, het dubbele waard.STELLENBOSCH. BONUS r BONUS n BONUS III '.

GERUIT. SATEEN. ZEPHYRS. J. D. CELLIERS, EeDig Curator.

E.MILE U. VAN NOORDEN·,Afklager.
PUBLIEI(E VERI{OOPING

prBLIEKE VERKOOPIXG
18 Gedresseerde en ongedreaeerde Jon·

ge Ezels, 2 en 3 jaren oud
I Paar gedresseerde Blaauw Schimmel

Paarden, 3 ja' en oud
I Paar gedruaeerde Lichtbruine Paar-

den, 2 jaren oud
5 Fraaije Jonge Merries
t E2'elhengri.

SPECIAJ,E PRIJZEN voor HO.aROOKS en alle andere maaksels van WIr en ONaBBLEE KT
KATOEN DE LAAGSTE IN DB KOW 'lIE. Fen speciale soort in 80 duim Gekeperd LAKgN.
LINNEN,~mtrent 50 stukken tegen Is. 4td· pel' yard ,gewone prijs Is. lOld Eene verscheidenheid van andere
maak~s in WIT en Ongebleekt tegen even lage Prijzen. VOL~E BREEDTB BtA.AUW KA.TOEN
GE.RUIT. goede kwaliteit, ës. 9u, per stuk van IS yards, gewone prijs 7ij. na, BEl?D~- E~ VBRANDAH
TIJ K tegen ver beneden de beersehende prijzen. TAFE LDAM lST. Een goede Wit dlenRtlge soort Damast
voor Is; -Hd. per yard.

ZUID

VAli
ED UftGElmEID A880R~

]\-fgotie- eli Fijne Goedereo .
Een groote hoevee, lheid GRRllIT K.\JURJtOBK. van "id. en, meer. Eff~n en Gekleurd S' fIeRN, 5id• een

Superieure Stof, gewone prijs Sid. ; ook beten) qualiteiten NIBUWK ''''ROUN in G ":RIIIU.~ S.nUN. Een
goede verscheidenheid gemengde aevw STO.,P8N, ZJt:PfIfRS en GUVI? tegen Engelsche PnJzen.

KATOEN, LAKENLINNE~, TIJK, Eoz. VAN EEN DERI)E Heer C. J, 1<'. TurRoli. fop het punt
etaande di, Dorp te yerlBten, heeft

de OnderJreteeken<len IaAt l1E'jlenn 'PDbliek
te Verknopen. aan ZIJNE WON1NG in de
K~RKSTRAAT. op

'WOENSDAG, 31 DEZER,
PRACHTIGSTE

LAN:OGOEDERBNOP DONDERDAG,
I NOVl'.MBER IRB3.

ZULLEN bovengemelde Kzels en Paar-
Ten 10 ure '. Moreens, oen pDbliek worden ,erkocbt uit de

Een KOI!lbare boeveelheid I'\EGOTIE PO .Marklkraal te Wdliu~ton. precies ten balf
ANfiERE GOEDEREN. bestaande Dit: 12 ure. KoorDboeren en anderen r;ullen

~:~:~:fr:::~~nlpas::!~niijJ:.ah8::ij~: L~:~ .. el doen d"ze Vet'koopi~f. ~i~~~ 'i0';;: SPR,EIJEN, HANDD'OE'KEN, TO,ILET- KLEEDJES, GORDIJNEN, ENZ.....n, Getuit. FInneIs. Dama8k. Laken. Wellington, 23 Oct. 1883.
Borstrokken Jer8t']s. Gebordum-da Pun- J FRED PENTZ & C Af I 30
t..n, jo'

t1J1in
ll, HAltdsch""nen in soorten, --'. -.- . -- . ~, __ .s agers 200 WITTE SPREIJBN, in HoninggTaall, Marseilles, enz., in alle grootten. tegen ~8r Oent onder

Sjerpen, n.m~s klmllema8kte Onder~lee STE L L E N BOS CH. de waarde. Eenige ietwat gevlekte tegen Extra Vermindering. Odd Lou van Handdoeken. Glasdoeken. enz.de"". :-Oi."I.. Dolmans, Jackets, ,WolleD tegen N,ominale Prijzen.ButjPfl. Jnlfr. Hoeden, Hoeden Takj ... en v

Vedrftn. Boi atapeldee, Studa, Lint iD !IOOr· VER KOOP ING BLOEMEN MODEARTIKELEN, ONDBRKI,EEaEJ. enz. tegen minder dan Inkoopsprijs.ten, Gordijnengoed, TRf~lklet'dgoed. fJand- , " k hd' d Laa Prï .. d Kl' d

~tfr~~~~~~~oU~:~~~;:~~,~~~~~:,~:5~:N'ADDÊRrËY:STRAAT, ·KAAPSTAD.
Alslagrfll. THIBOlf,welke IWat g"houden te ...or- ~ I

",,"" bosch,"0 .... 1S83....op ...". fl!!:_. WELLINGTON. WAARSCHUWINGI
'. Woensdag,31 Dezer, ~ Inden Insolrenten Boedel van ABRA. ONECBTlilJAMAAK8ELSSTELI.l RN BOSCH. .Zullen aan den HOOjrIlen Bieder ",,,rden j • I HAM ALBERTUS VISSER. c' vu OIiZ'

X~;;:~al~: U~~~~:e~d~n V~~ 28 EZ~LS, van 3 tot 6 Jaren oud, 1- E Car~op iD bov8DgemeldE'n Boedel NAAIMACRIN ESPnblleke ,Terkoopillg verachuldigd. meest, all,e~ ged~esse~rd. ,) .. 1 pUbli,ek doen verkoopen, op ,

VAN ZEER ZOND&B DB MI1f~'B RESERVE. 30 PA.4RDEN (RUInS) Jong, groot VRIJ'DAf'" 'N WOIIDE}f

J. MADK&, en 4ter~, ge~re88eerd onder Za- u, 2 OV. 1883, Dagelijbhet Pnbliek in de handen Id doorKOSTBARE VASTE EN LOSSE Eenig Cnrator. del en In TUIg, waaronder egale TEN 10 Uil. V. .M. PUCIIS middel\'lUlalhmeilisten,voo~grond
Ste llenboseh, 27 Oot. 1883. pa~n ziJ'n. , dat lIi,j gemaakt djn naar hetGOEDEREN _. . In front van CU K"1&lorrn "an de Mil,.en '• EEN ZEl DZA MEK AN S. ; - MAL;{N ~ CEL.LlER8, Kerkstraat. SIN Q E !!_ S~TELSEL.

lIEJUFVRouw~.D.JOUB,ERT,va.n EEN PLAAT"STEKOOP IN DE Op Woensdag, 31 dezer, F:e~e~~(~::rgemaakt • .Mao. Kleereo I~rMadtineSi"gerheeltditHan_
1) plan lilnde zich een KIelDer Hnls J NABJJHEID VAN Jl ST}<''LLEN~ ZULLJo*, de Ondergcteekenden Publiek Een do. do. Uemee do. de~merk op den Arm.
aan te scbaffen. heeft den_ o~dtlrgeteekeD~ , BOSCH." zijnde slechts eenige. mi;len Verkoopeo, te :&'n do. LakeD Bl'08kgoed,. T ...eed. Lin-
de gfnulboriEeerd Pcbhek te Vel Ie~. ,an daan; ~n zeer jl~zonde LlgglOtr. KL .Aip M UT 8,.8 T.A TIE. n~D. T~bbertagoed, KInderkleeren.
koopen op zlJude droog In d~n WlDter I'D koel ID' SJaals,SJerpen. HalldlOhoenen, Kuoo-M d 5 N st den Zomer' beplant met omtrent 40 000 Bovengemelde Purdeo en Esel., in goede peil, enz;. en., en&,aan ag, OV. aan 'Wijngaard:stokken en het>ft geschikt-en oon~!tie. eli geeehiU yoor dad~~jjk gebruik. VERDER:

1. HAAR KOSTBAAR ERF, grond Voor nog 100.000 of nreer Wijn. ZIJbra!lulle,!'zekder pretllbee~t'ld1n ebn";7en Snikpr, Rij.tt &leel, Moetert, LAmp- en HANDELB-
gaardatokken. opgc gt !"oor cn '"' _en en au e aar ande.re Olie, ~QOneD,eDE.• en•• Schul I!O Im.' d, d... "P"""'" O.bo •• ,., ....... Il o.d~d.o Boom.. , V rocble.- o... - . J. F. BAART.<AN. G•• '.leo, W"k,'~".. ~ T~ ... ,. .&Jd""" 1'0.. ,•.~BUIS, BUlT~N GBBOI]WEN .. DlUE ~G ES. •

io 'ot midd.. nD d,g Stad, i. d. Do.p- .... ; oY,,"'....! 'aD Wale'; Zaailand Paarl. W Ooto..... '888. H.. "'0", ~._, HUI, DAAb. G~ ...,., _ ..... , 1..0 ", ... , bep'&o' mot 30,000 .. '"....,u ..kIroD' .~ ..
ItrRat. benttende eE'n Groot eo Stevig ,oor 50 Madden Graan; bezit E'eDWóOn-' at.ook 1 P~rd. TUig eo t?pen Kar. TOlDeo en ZaaIland. _
BUIS, 1'8ar den Dieo"sten Imallk ge. b' K Id lil... I W b' B'te DE VILLJ]JR8, F.AUBE <t Oo.•Af.lager.. LAATSTI<.:LIJK: de Uitstaande Schal- Afdeeling No. 7......HUIS. BUITENGEI OUWEN en DRIE I"nonm.o.G-"od ) d Le" Uil. e er. :--' agen UIS, UI n· i I den bebooreude aan meldeu Boedel root Die een Machine Xoopen Willendienen hier VV~.l Q, """.

bon"d (dnbbt-Ie ver iE'ping .00 er IJen kamers E'n Boltengebou"en, met. of zon- ,~38 I'll, Bd. . ge ,g, IIOrgvuldigonte~lopdahijniet Groad Kroot omtrent lW acres, met. uitgestrekte Toi neD en 74AilaDd. .".':Dak. Het Hais ia voorzien VBn alle d L SSEGOEDE EN V TWhtRK 'AM ... mGleid- óraen.

gemakken, hedt Dertien (13) Slaap- er 0 H ,AA , :,).,' i J. D, CELLIER~. '" Afdeeling No. B.-ZES CO'M'AGES en omtrent 250 aOre8 Taia. eQ Zwl~
kllm

ft

-. Voor., Eet- en Brl'1lkfatkamera. enll. EeDig Curator. ~ ! lf Afdeel ing No. 9.-GrOOt omtrent 300 acres ZaÁl,'Iand.P <08 DOE AAN7.0EK bij ,.den Heer P. J. JULAN &: CELL! fa1age'" wo- ti"
.~,~, Di'J'O'''' m" ï:,'" B.ilebk~ B,O S M A N, DORPSfRUT, V.. d.- . ERS, A n. f ;- il Md~'iD, No. IO.-G~, om' ... ' 300 ~ ... l_iJaod.
men, Stallen, ens., E'nz.., nevens leeI Dl~ Administratear en Generale Agent, bij zqlD.ArRIKAANSOHE ' '. 'I II .~.. -if A:fdeeling No. Il.-Groot omtre!l~ 800 acres Zaailand.Fraaijen Tuin. b!'plllnt lIlet a er el . II bOO d hed ~ u G t"

l
AA J ...Ii ..

Vlacht~nbooml·n. - Dit Eigendom i. "'Ien a e IJzon er en te ...ernemen XOIUN,_LIJKE .AILDIENST roo e 110 .... Op ava, ;!I AI de Afdel'ling~n zijn ~d voorzien van. or loop&nd Water or altoos at¥d.
1IrE'g1'01l dInelf ct'ntrale ligging en grootte sijn. , D'~"! houdende Fontein!'n, eo de waarde, vltn bovengem~ Ll\ndgo9d ita grootelijb~_
hip;oodt'r g~hikt voor een "Boarding Z. A e,i ibelvereen'·g,·ng. DI," OfUt~ Mail Packeta" Mtw.t..eh4ppij. HJ;;T PUn~l,g~.~ hier Ler Itede, ala ;:t' i't~!boogd doordat het Lynedoch.Station, "aark)e al de Afueelingen vrijen toepag
EatablillhmeDt." al8 ook voor den Handel. ~ .. . elders IU'dl'Se Kolo"I ... "ord~ kenn. " , 0C'-" hebben znlleD, op get;egd Landgoed ill ge!e~a. ,
!lijnde fr vrorger. jaren lnog. eE'ne winst. f) E !'tooinhooten deser Linte \'f>l'trekkeD gE'IN,en: <laLde Hc:el' G. Jl Y BUR 11H. ,~, ! i· a.~ L ·bIB 1 .
genode bez.igheid in gedreveD. DE ALGKMEENE VEBGADERING TBD t<aapetad ~a.rLon~en om deu CONSUL-GENERAAL der NF.UER.LAN. , i~ 1 era eon u s za oo,ege"ven

der bonngeDoemde Vereeniging 181 andert'n ~RRd.!'j!', .18 MadelJ't. eu Ply· DEN. St. G('orgc'a-el.l1l8t "Ihier eeDe IN- -tt • .i: I • ' e' , ,
n. L08I!B OOBIIDE1f, D.V. .. ... d.. ....... ... lIOHO"" .... Ih, lo sm. JIel••••• -.- M.- TEEgE'LIJST ... " .:..,.. •• : ,.. 00'- ~ lil ~, ..", WO r. den. ,Be.t.ande uit b('t geWOne aaaortiment AVON lJ (al DEZER) te '1 uur, iD de laggende op, bepaalde tD&iCbeatJJdeu. ft"gd van Gelaelljke Jjijtlragen. ter tt-ge. I! il _"

HaiRneabelen. GI... -, en Aarde ...erk, GROOTE GEKEFORMF.I<:RDE KERK. Nov. 'l.-NpRBAM CASTLE, Kapt. A. moetkoming in dl'n ."Bren l'IImp. "elke dat.. • J i _i VERKOOPING TE' BEGINNEN TE 10 UUR.'K k __.l h .1.._ ~ U Da. A . .!dOORBIIa handt de op"ekkinge. WprCBl:8T1B. Land I'D tll'8:Jt('lfi Ingezetenen, teD gevnlge •.
ea enger~8C ep. CJIj(h, •• en" er rede. Nov. 21.-(iARTH CASTLE. Kapt. R. nn de onlanga Plaate 8ljhad hebbeude Aard- III • ,"

meer len ,erkoop zal worden aangebodeu. A. KNO'3EL, Sec. Du!'c.ur. bevingeu get""ft'eD beeft. eD aioh gaarne 1181Naeh'fIeI van t3 36. met 5 ptr cent dM.
BONUS ZAL GEGEVD WORDEN. Kupetarl. 30 Oot. 1883. Dec. 5.- Hl' WARDEN OASTLE, Kapt. belutwo met be~ overmakeD ,aD de te ont. konto voor 1wn.tant. Welmoed, Lyn€'doch Stal ion. Eer8teri,ier Vallei

M.jP. W'BSTIB. vang~ne Gelden,'naar lijn Gouv('ruemclit te 28 September 1883. "
ABP&B80M & .lJltlSON '1 Graveubege. ; LETWEL.-De eenige Kantoren inZuidAfrika

' 'K I ti 1 t 0 L_ 1cco u,ar Naaimachineaaccuraat kunnen gerepareerd' Arentel!. JUlrl B. " cto....,r 000. _ Orden zi'ndie \'lUl de Singer Fabriek.Maat-

VER H'U'IZ ING. :d~J~£zijD al~ kluee ~rkliedenMAHI~T AnENTSCHAP.
.. .a..TO.E ••

IN

AFRIKA.
------

DE Ondergeteekend~, voornemens zijnde de Boerderij te la.ten varen,
zal te koop aanbieden

Op 15 November aanst.,
HET WELBEKENDE LANDGOED,. GEN.A..AMlJ

WEL .,0 Il D,
Geleger. in de Eersterivier V.uei, Afdeeling Stenenbosch.

D~.r ~v,:ng€~eld Landgoed te KU8t~r en te Uitgestr,;t is om
ws.al'8C~lJnll}k in zIJn ge'beel een kooper te vinden, ml het in -Elf (Il)
Ardeelmgp.n worden opgev-eild om het dUB aan hen die zoopen willeu JIOO
gemakkelijk mogelijk te maken om zulks te doen. .

.Afdeeling No. J.-HET, WOONHUIS, roet Ujt,gebreide.Boerderij GeboaweD,
"aaronder TW£E.EN.TWlNTIG (22) C J'rTAGES'. De Urond ill omt.rent 150
ab rea groot.~ bepl.ant :lJIet 100,000 Wijngaard' Stok~en én beeft Uitgeltrétdb Toi.
nen en Boomgaarden; al de Grond is onder ca!tivatie.

Afdet>ling No. 2.-HUIS. BUrtENGEBOUWEN eo TWEE COTTAGES •
Grond groot omtr.ent 3M BcrE'll. beplant met 100.000 Wijngaardatoklten' ook
Tuinen, Boomgaarden en ZMilsDd. '

A/deeJin'g No 3.~HUIS en COTrAGE~. Grond groot OQltreDt.~ acres,
~pl&llt met 70.000 "IJugnal dstokken ; ook uItgeItrekte TniDen eD Boomgaarden
en Zaaigrond.

Af~et>ling No .•. -HUIS. BUITENGEOOU\VEN eo TWEE OO'M'AGES.
Gr'OJld ,18 groot omtTe~t 350 aCI'8I!J beplant milt 140.000 "ijng.,&r'ilstolkeb' bok
Tuin en ~ailánd. •..•

Afdeel'jng 'No. 5.-HUIS. RUITENGEBOUWEN en TWEltOOTTAG.E8.
Grond gn;>at orotre~t ~OO acl'8l, beplant wet 40.000 wijugaardat.okkeD ; ook uitge-
8trekte TOlD 80 Zaailand.

HER

Verkooping te beginnen ten 1Oure V.m.

P. J. BOSMAN, Af8lager.

P. L. fU DU BYL.ONLJERWIJS.-Iemand die aan een Uni.
ve. eitrit geatndeE'rd beeft verlangt eeD

brlreklring all Onderwijzer iD ~n Fnnrili •.
Ken' lAtijn. B'nnRCb. Mat_is, Ma,jelr,
Teekenen. eD•.• eo.. Bij yoorkear iD eeu
Hollandsche Boeren(HmiliE'. Spreekt ner
wcinig HolI,mdsch wat een voordeel ill in
b. t Onderwijlt'n nD Engelach. Goede Ter.
"ij1ingen iu de Kolonie.

Meu nnoege zich bij F. JlFruT,20 IAn.
geat .... t, K»petad.

P. J. BOS II A NJ ArSlaA,GER.-
ztÏlo AFRIKAANSOHE ' ai

Bond en BOtrenbestherDllags .1'e.reeoigia«.,
pAARL~OHE- TAK

.'. .

CH R1STELIJ KE

""~olldillgs .. l'ereenlging.
I ~

(BLliUWE LINT ZENDING).

EEN VOORLEZING over de
'..I CllRISfELJJKE ONTHOU.

JlING zal gehouden worden door
}'ROFESSOR HOFMEYR. van
Etellen bosch,

22, Groenteplem.
KAAPSTAD.

19. Queenstraai.
PORT ELIZABETH.

4. Oxfordstraat.
OOST LONDEN

Kooplie4en
op

Liberale TermeD
voorden.

A..AN
BLOEDVERWANTEN EN VHlENDEN. EBNE PUBLIEKE VERGADERING·za.! gehouden worden iIt.het

S'IADSHUIS alhier. op

DURBAlt,·NATAL. I· DOXD.;R~AG. D.•:N 1 ~O¥E tJlJKIt A:li~ST••
~les ten 10. uur,

DB H.K8S Ten e inde de getoelens. te vernetbcn 'tan '?e h~l'('n J. A'~JrBRIN'CK en
G. MON,TBOlI,,£RY WALK£R, P. MARAIS, en te bealwten welke van die Heeren ala .&.adidaat

". . den Wetgevenden Raad zal worden benoemd. voor
~~,.,Notari.s

.' J.Jt

Tc. P OB.'T,B.lZOlLG E Jl

ZACHT ONTSLAPEN in den BIIR, op
DingednK morgen. deD 21 October, iD

~IETROPOLITAN HALL, dE'n gl'~gende" ouderdom ....0 86 jaren,
" maanden ('n 15 dftgen. onze hartelijk
~Ii('fde VBder .ABBU"" STU.uJUS L&IUDndag Avond a.s., ROUL (Heb. Xl, VB. 13.)

e~ B I' Uit Daam der gnamenlijke Kindf'ren,
30 OCTO ER. A. s. LIROUX.

hU8 'Groeoberg, WelJio,toD,
Df'lrDlJlleil 011 ure. ao Oo&ober 1tBa. . .
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Proku.ref'T, NotariS en Tf'Q1I8pOTt.

i1ewrger,
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Kololtlale "'efskamer
en Griekeoh ! !l~looven dit niet, ,ijG OVer,

het lager ondflr" tuigd dat door de A fri . beweg,ng
mMen \hana bet "eval is gOOn !levoei meer gewekt IS dan dat de

.L " t h _6 die eub{'snisde I bebcorliJkc regt·lrnll" der NIltnreU.nJnre.i lewo.....n WIJ 00 ODfI'"a,"V .
. nfBobRffing nn het Latijn hior xien waar all ee~ van het ~fl'~l\ner,~om to _ch~n la

(,RIEKSCH EN LATIJN I:'Il Z. AFRIKA. . lIommigeo, die over onderwijs sehrijven ZOO·I Dat inr nsschen UI dit O~Zlgt de heer Upln;,
II TULKUlID! en hare betrekking tot de op' : der er id •• An te begrijpen, III de Kaapëobe too het "lDet de Afnknllera eena Ill. ell

voediDg" waa het onderwerp TjUI eellleUn~ i dagbladpel'l voor ijverea, .Maar voor het dRt dezen dit erkennen, dat is n&luur:

van Dr. Th. Baho die "ij, zoo als meo Uit Ioogenblik ill blt niet 200Locr het In~er on- lijk een Ipelljke zaak 'foor beu die ncn
ons verslag er vaD zal zien, belet waren! derwIjs wnt "iJ op bot oog hebben, nis de verbeeldden dat bon gcschrC"n"f over de
zelve Ban te hoeren, eo waanaD de ver., even oumisbnreopleldl.s VIIO ,'cn geletterd,n kosten eoncr oorlo~8 polil'ek ~cnO{'l! son
slagen in andere bladen niet VI\D dien aarrl stand. Even o~rrllsL",.I·, 7egl!Cn I<IJ, w.u.t zuu om hnll ,,).:' n ll,ao",b:uli_ulll bN
7.iJn dat zij het hierdoor !Zel~den vel h"R Iwat is ee.: lnud WIJ,j, I gl'letterdolJ? SI ...I overal to doeu wïn ne u,
ons vergoeden. Dit zien wij er echter nit OCIlI dat men LLl ZIJl, Jer regters ell u d vo

dat lJr~ Ilahn het ouder .. ijs alhlt'r, hoo ka ten, g('n('csIJe~ren ,I) p re.lic.uu eu dO"n ::\n'or,I'l'n to .0"'1' ~el1 Européfcbe.p ie"
l{ebrekkig ook in vele. opzigteu, toch aan- I kou, en dat de zeu .lus allen Iiet laud ver, ,aau te nemen, duuk t 0: B e r en ,.crkt:erj en
prees als op democratieeben gronddRg ge, i li. t , n, zou me u h. Il au niet louter al. onprnktiscb al! K elonisten III stMlken "I~ nu
beuwd; dat hij, echOQD er op wiJ&onde dat manuen van llOo,;elc (0' t"lkk,hng nn ssen P l'\oord!'r"rcn8 om bun ~cbermiog Y"" 11/
men de studie der zoogenSflmde .. klaaaicke V,"sli""1I wij de nau luclit op dien ~tal"l dan en ha,.e tegen een rooffolk e ..en wo Le lJ....
taleu"-Griekseh en Latijn.s--uiet lauger au- outunat bet 01:11 r.i. t dHt heL voor al le u die Ihandeleo nis men lieden in de Kanpl!t ..d ZOn

ders kan beschouweu dali als een deel der nl. er I:' bchooren '·P. 11'0'" bpcft om Grick sch doen Maar Nat.orcll"u.edell te 'bnol'6l'~11
gemeeue taalkun,lo, toch er op 8,,"drong zoowel als LatiJIl op oehoorlijke wijze g~·1 ia iets geheel anders dan ~e te verbiod_)n
ont nit eeu hietcri-eh oogpnllt die tall'lI leerd te hebben. I. LRtljn merk ",nar.iJg I., ver'u n de r-e n . Het zoogenlUlmJe vrou .....n .
ecu goboel ,ouiKe plaats l ij het on,Jc!'wiJ', om ziJl' woor v''''glllg, zoo geeft studie VOLnI koopt'u onder de Kalf e rs u, de gra,,<i Vnn

i"nemnn en dat, nl !J,',ft hanr stadie il/ d(·nlhct Griekach I..eter illZlgt i" do "'oold.l,,nt"lkkdl"iI df's ,01kR In Ilanmerkll/
g

!l'eIlO,

IUll"'lou t ij.l vel! terr r-iu ver lorcu ,I! 811'·Orll,il/~.Mllnr\\~tGtie~2Cheen Lni,18che:m('n, I.. nr: zn lk {"'II 1O"llfch7e"a~l'III"I,.
kOD mou vt:rwachto(J dat ,iJ no ; meer tnl., h t t- rl nl/,Ie bptn·ft '8 b,·t • or .re naag lif st"IIII'£' 11I,'t .1, su<nnJ!.[,." 0"\\''1'011 ,l"J "'J
len "or.!en ternggedI'Ollgen"'J die plants toch' een aanst .nu j ger ...esheer ,cls:;\,.di..: doel' k n un en OIJS best h•.,..1". PL'U dllt l,eJell Oh' 0,'

"ict geheel Eulloll ui moeten ruimen ; ell
i met zich dan"" te vcrdlL'pon dail II, ver ''('tllrell~n keu i e n ,." III I 1'''I'''pIL'bbeu h,t

,lat Dr. Badnall, die <jen vooniltent, ol !r", zich Tooll\l op naluor"""I"C'I'P:"" I, I' S ,mu,,,!e ".u jelll ~.'" ve rc cer d achu-n d.lt
unrn, de leling-en dat ... . l. yo1"el'.: we'ppll; "0 V"l~"st LIJ. LIl do ,o".-!.>erel- ,ZIJ eru hu "ill, lu"clt"" .eu "'"fl.'r;ell'': I
eeu blad ",elkslreduo'leillzulkezakcngo, dill"lotzijnrx:lm,,;] voor deu grOl,,1 v.II,',(I,lem.i!\\~;Ll!.'J"""'!I,f ,blilt"'lle,
woonlijk goed op de hoogte is, niet gehed, B. A. i I do Wl'!A·II1,cb'pp,'r., rich I uilen :8:U.loU als IJd h'J,1 ,i.,l e r v e.. VVOrbaar
teregt, -als eeo vCI-deJi.;(i"g van {lu stll,!iel bet G(')t'k~oh te bou I,·", ol 'Ii dunkt 018 !l' ",,~, I("J IS. T,.cb.,:,' ''''t" "IJ J..l b,t vc.l

der k Iassiuk e talen ill dum ZIlI opvatte "".llin:lo:eelljZrod "","nl. j)"n.ICI,l<;;"1I r cht c n .. il I "Omen jmst va n "011 "',l'F .["'I'm~I-'l8Lr.I",
hij zolf ze zou gevoeld hebbeu als hem die het a tI 1;I(UO '1'.111 het "x'OJcn nl" Il .• \ illigell"n .. ,," toen IIlJ, op !:!, •. "" 1 du t de [(ol".

LJ" h I I ,
bak wus le beurt gevallell I i. im, °li-j ,. Kla>si e ken " 'PtS ",.t V'"H' aaustau n dc I,iule "li den l'rOU\\l'"'' "'P i.n-t k,'u lt', """
gaarne wij vau du zRak meer "Isk", hell' Ip ed,knnten en rl'gts"eleer.!cu \'('01 WRard i -i-ch .1111 L'en K .. ffl'1' 'm ttl U;';;;I1'1''' I'UU ree
beu wij tocl, f,iClIOlg als !\IlIJl" ling Dill "fin 18. Ile geue Bb"er moel d cn m er.sch v'-I d.. l I"J ~'OUI eeu nlll,J "ii , ba'lr vad ..r ~e~,..VOORKA~IE H Belasting voor I SS3. onzcn kant cell w oor.l over de st u lw VI\J. st u.Ieren nis ""'!CI he, 1,.( Rall k 1\ .1,." vu u '1"'11 ha j zollder ha.rr Le k, 1./,,(''', vali de bal, j
Griok scb en Latiju IU Zuid AflIk" te pliy","chclI uar.I. :'1 L de u rn c: s ch "I,; 1\',.," G,en bvt.er mf(t.!~1 I, er. duuk t 0"•.S T 0 E L EN zCg'!.{en. g('cstcliJk ell maatMch"pp.liJk 'TL'zen, nl, L< "lU h. I g'eo"D" d. I I\"f), r 1,,,t"'''f\111, II ""II

' Mcn hurinlll'1 t llCh lid ou lo vertr!.eltJ(' b t ti, J' I t k I I I I! 1\ tr

'

LIIERAIJ gcschiedt kennisgeviug, over, I ~U Ill'l, ui, tUIt " zallJe',b I 1111 ZI 1/ I' W,lIl l' "11 U )1t'1l):"n '"'' 'li "er',,r:: eenkomsli:,r ce \V. t daaromtreIlt, dal val! den burgemee8t.er di .., tocn do KOlllIl)! ligcliruim run.r UI~ "'Ju ", r"clllJI III;': eli Ol t "liJ, I' K',)""I""I I" S' UUI, tt. ,,,t"11 teo .,1. "J
I c,p {ene vergltderinR' van doo A fdeeli"g'IIraad tij u staJ bezoel. I., verk laarde df\t cr J n~'."II·1 "I k kehl/g IU I~ geHchie,.eldj, he, ft rq{lS' LIJ1/ VuOI Z,)o "Lr ,hl i(•.t'1I bel II la ",ge, fl, elid.
JVRU Stt'llpIIVOFCU, ~ehoudell in de Huftnal. tI.."li~ rcJel/en warcu w..arom meu ZIJl,e "kCIJU ~ouwd a;s pIUII,,,,,,t Le dOl'u, taHk oruhL'lJtell{"c""""UI\II"~IIZ""uell/I;;le
'te Stellcnb')8ch, op Woeosdag, den :!4sten MaJPs!.cit met geen s~lulllschoteu Uil ka" ~II IlOe I,nn men helll III ,lit ('I'ZI;.;t b. t, I lal, IJ, mil'" 1"'11 I!"~I u, "." "('. n kr ..cbl • uOctober 18'1:1, eeno BEL'ASTI\'G Vnn EE!'I L j I

PEN\Y IN HET POND SEEHLINllis "otJ"ell uaJ ."'groet, en ,,,t.t'el'IRtL·"HM k,·"u,'"dandoorsludi"Jer"n!ekl.'83IehclI~ \YLlL, gCIL''' 1),l'omlTll""'voorJe:-l<tu,.I.
g!'heveu op de waarde van alle dRnraan dat mOll getlll kauon bad. liet IS III Jcu I lJe nj(tsgdccrdll III Z Af.,!,a ZI t 7.lch '1(/'7 ..".('" "d 1)('1 f,'~",d,.,.I, maar al. "p liC •

onoerhevig Vfist eigendom in de Afdeelillg z('lfJen zin, eli zonder dat ",ij thrllJs verd .. ' rl'('d. d""r,loor I.HIlI' do OO,Jlllll ,'l'l "ezel """;i"11 'o,./, b t ) n, ICIIIl I,t u,d "" l'I,t

P ER S T UK ~tellollbo80b, voor de dionst VBn Let jaRr over a' i8tocrlitischo en democratlscbo bo., omd"t hL't regt "at I""r beelscbt lilt ol" r :Ol .. tl !t'r "uor I" t ~!11I18l.-rICuitvlllielJ ,filII

1883, io de e,enredgdbeid vau jrl. voor Io;ill"ol".n bij bot olldf'nviji "dl,n uitwl'IJell, oodbLl.II,fkOtUsllg')j, "n IIlet I<JIIvuile L'II "'I
moll

o;',l"f" I. cr, d.OlJklo"" 1I1,.t I'L...I kali.I Ilo, f,l. eli ~ I. voor 'l'akwE'g,ooeleiudc" de I I) j

, B'l' h 'dat WIJ eon dcrnocl"albcl ste se van Orl
a

zijn WOrdl!lg kan ver8taall wurden 1011' t'l I\Lt 'I.) O' lt P ;Iktl~chc fTl'Iult.i1l.t...u YKII brLd.r~('Z!'g ,e e aetlilg te verso 'inen eu betaal.
t

L. >-' d 0 d t k d derwiJs in Znil ~f Ik ... uondl;; ncbteu OIU I'C- die uu,II"'11 7.dJ,'",,1 mu;.;cil.lk III haar g' I,,·.I, "')'1'''"' t z.:' I ,ll'lJ~lHr lOU lIJII aa? en D erge el' co e, ten

ZI.J1I1l1lKRIJtoro lU SteJJeuoo6ch, op den iste!) den oat er hi~l' gecu c,gt'uIIJku.~,,,,t.'el:~lic wo ui, ZIJ Zich III de kllls,ieko lellele" VO"('I '.

l),cember,1883 hcstaat. lIIon heeft hier gOfln g"lItry - do!'1 tc k,'II11(:U P l)~ Chll,t,llj'u god_e !le ,1,,.1., .. 1'" d", "I' I' "'>lUIDI,re h.I"«s"1lD lSA \US&CO 0 I . , I _ ",
'T P aet, geoo etand dle Il~U de mll"tschall71J "CI, le('r,je kali IIIl't .er"e~n dat "u LJ!"'Uo.lIl",: Ih'''ficbt om pl"als ..liJ"l'I,.je/J III dell "d.• r .11 (j. MO!'lTGOMEIlY WALKER to~n gedt en baltl' 1- hooge mllt.e behrers{'br, waar hij zich op groudt gL'ticlJlo,t IS aall eel' I~'V"II 1('11 !ka j le Lr, ng'u .~.r,"lh "I hl'tSS 90 en 92 Proknrenr, S<,c cu Tbesanrie; zonJlr beroepuu of nUllIIgelI te btbhell dIe Illl\ll'scbappij wLlker "'('ZOII III I( III' I I."I,- "I"t, tllLII i{"a,J II ;; IIl..el '/"'1 Ihalls rL'e ,5

LANGEM'ARKTSTRAAT I ~~~lo~I~6c~,:,leeltngsr8ad van

r

bern dOl vrijen lIJd tot ."Ifoutwikkelll,g lien kiln zonder du w"I"'n tu oe,ln lerel' Ih,t ,,(,\111 " I"t ,,'U ""ch.'dm ml\k~1I hll

olltroovuu, . Eigeolla.,s vnu dOli grolld-ell, die· "r Uit ov!'!' zij" gf'hlev"/I, Uil d ,t "I' d, I c' II' ,I jL!)" ,(,J"II "'ud ,,:, de \Vd,:, IL'II,I.Kalltf}{'r V,1ll ncn Af,leolingsraad,

Stcllellboscb, 25 Oct. 1883. • de Dlltnllllljf.ste arIstocratle IS lho fIL" het ge'cbil·de"i, ran b"t CllIbll'lI,J"U1 dC)<rol,' , \', ""H iCIIIl~. ""I.,r nllll j. I' 1,,1,Ijk eli m",,1t rVERD ER ZA L ER WORil E:-i VElt KOCHT ...., ~ ~ a.~ ~ i """Jh"",-"j,, ""'" "~ro'" ''':' ""' h",,'., .'''''''''" ,ek", J,., ","""J ",.", ...,,:"':'. "...., .., ':. ,.""'. W'" .." p, ........ ,k.· I d !ifj?~~~~~~:aItI_ w, rkell<lu go !eulteu der Luvulklll;;" Ma,r tut op d"11 LUI.I!~CII JHg, IS g~ocfL'Il,! 1\ al I b. I.II/g" Il ", Jt. \\ el.:, ve,)<le \- ef1[~dpII"~De Geheere re rzame liog W10lte goe ereo .K.' A '[' S(; il H \ I'. i' k " " I' I ,\ G I; ~. • .,,,, h" f, ,.." "el "" w;J''''' d. hm "'K'."",,,,,,,,,., "" ""',," J"''''''' " ..", h" ...e." "., " .... , ''''''''. d.," " h.'

GOUVERNEMENTS SPOORWEGEN. Jobn Fail blIira do "olergy" plAgt to uo", "IC IIJl'U thalli g'tJinll'; ""I ueemt d"t u,' : Ill", 1,1'l'I
k

le I,d I "11 II "qrolll U1pn iu (j"or.:e
,Oct. 30.-St"ll

el
,b 8ch, VII.te e" L ••• G".oI.r.,,, mCIl,- eeu 8'110U ",elks IbJen de velo ..pell.Jeugligo plcltlwzurg'ur olll,u'I"JI", 1 ""rdl e. Z"U OIJ'" .. 1"1 (lP ,:,., tLI I "om oen plaal,\\TESTELIJI( S1'ELSEL I TIIn J. Walburl(b,-J. Mador &: Col. d I b I

. I Af.lu!l'e... dio zij \'oloeo Illet Z IJ er eell gc elterJe doo,' 6cLlk~l"gl'" Jill but glou!.<' pu l,,'k '" II.lk klll,,1) :',,,t 10 ,r dell Haa,l, "IJ zejlK"(f
KOOR FEE ST-St. George's ' ,,:Jl.-~f(li'.llb.rJ!, Vo

e
, IlJluif!"n, en•. , '''Il opvuediug k'lIl1lCll nitodellen, on "''''''II tOd, h"etell to hcvoordl.'l'lcn, b(){'Zcmt 01/8 d" uoop "oIet te Sl' U""" " 'B h'J el llaar si I'Llf le om

II. Alberlljll,-J. J Jf, tmeyr [\ Zoon, biJ, llaRst do geestelijkheid eu het ou· iu d.,t \I ic """ de balfC lJlet 811t·1 ge'"ot'g (.,." 11';l'k/):( 1/ te wor 1"11 el/ 1"'11lD"n vnn II/vlo,:dKathedraal, Kaapstad,-Aller I Af.llIl:er •.

I "31.-Stell""b.,,ch.Nell'olieenRndere~oed81'1,", del"'ljl.trs~ilde, ook ge U8<'Sbe('rcu en ht'Slall" k'lII ","de",ill Jeu IJD/'Jo(el'lljkell ol, list :"11 Han,iell In lILt ,'J,III"1 "''', mRar to zo ...
Heiligen L' ag, "''' C. J. F. T'''''''.-J. M"d"• c... 'r",h",~, •.hok... " ~ pre"ro"", d~ ,,," ,. "'" We'"'''' ,..."''''''''. '" ".",_:M. v"" .i.. ,.,,, ;, ,,,,." dM hd "" ..Cd""EERS

'TENDAGd \T k . OPDONDERDAG' Ar.lft~er.. ,I',wdslw",n"u.teneulalllllOelerBrckeude. EelllstnJi~del'ho''''6t'' sou.l't."ie.IJ.ra do',rll.lIenlsluor liel' H. lJ \'el~elllgillg &all Je' er er oopIng, 1 I ,,~I.-l'''rl"rvill., \, .. 1. en L(l8S8 Goederen in 0

... : don il'eulv. b~edel VRIJ A. A. ViM.T,-E. gentry IS het best ge,llOud met een op. uco,-f';Il.! zal "'vrJcll dIe, III e ll\nds d,ell.l, "nlld!'cht Hln dell t.,k ,iJer Vcr,'rul).!'ing
1 NOVEMBER, 1883, ! ". van Noord.n, Af.I.l!'er. lciJing dio h.,a~ loJun i I, stfUlt stdt om i" werkz:.am, zoo slJ"llDo£, •.[JJk de hoo..{,'rc p'". Ic G, o'p' II ," I... , "I. ", r.at ~"11 'Voor

I ,,31.-ZRndb.r..-, WiJk Lallil'svl.i, Levend. don la,,~cn lijd die verloopt tot zij bou zeil zoekeu til o,'!J',:en die er te bckolllell "'Il. I lell Kr< it, III h,t 'un"e !'aIIL'meJII, ('n111\'. en VR.IIlO_d Yall P. A. LoJuw,-

lste en 2deKlasse Retour. J. 1"lIIte., Af.lall.r. plaatBen in het werkelijke leven al8 tOOll • .M,t het 00": op Ju VlJllUIUg van go Jgclucr " sI, ch's ééll nll,"'r, de I"','r J. C. Hof.K t· " 31-l(onJdoot<in,B"kv.ld,Ln"lloed en L·ven· "cverR ocr mantscb.apPlj inneme.n, zo:> veel I dell alnlel' h('eft het on8 sumtlJds \,or'll'OI.-, mey', l"tn,,,,,J die e'PI,(1)I,. I Ih t l'arJeOlll,taar .1es, I d li P li VR' E 0 ~ ,

e av" YRn . . IOn UIJU,- ,. mogehJ'k, elk naar ZIJn begaafJbehl vali het S Il L. b h I L' I. hZULLEN wordenuitgereiktnaal' Hoód,Atslog.r8. , dc)',J <lat m,n le le "VU(lSC aaBl mpelll{,z'""'n b,.cft "I. t .. 1 dl! nrcil.Vfl".JrIr. L. LINDEN BERG & CO., Afslagers. Kaapstad, tegen den pru's VOOI' " 31.-1(IRpmut88t.tie, Ez"l. en P ....rd.n 'Rn "'ozeu eo dell om lang der dlUgen kenIlls "cl.JlJl!t te lllch'oo a.n ban bck"u,J!Jel,j me! I Acl,t IlICO IIel J(I U;schell ('0', I'oordeel dat

J. F. B"arlmJln,-/le Vliliap, Fuars & to nemon, !lndal bon eel'st de ge..'stvc)'.1 nlllftll)' d,." llI;t ge"cuiodenis, en dat QlAlI er, b. t O"ZIIIIII,:O",] eli 'ovr 'oiRIl is gdJJiorl[t'od- de Enkele Rcis,van lVell/ngton, Stcl~1 C'., Ata 1.1l'"1'tI. . I 1.1, I'I IT N R DEN IST
L-'~T NOVE'l"BER' 1 li . PuF. I' mogeu8 llaar elSc I ol!t"" .... e u en jTcsterkt, killSSI, I.:e ollt"lkkcillig wwdcl' hoog 8clJl,nl ,eleulellt III dpll IIft,lo1 Icr ,Il'g-e ,ellel{('nn"OI.Z EU AA 1 n

l
' H.I. , ,I, nbo,,", Jf alm"b",'Y en aU, T"-,,,Ii,,. ,,3 ·i;..:J.:'r.~.:::';;,j',;'d:"V;:;,:;.:"..",~: ';J". li..' J. ",.'",d;" < "'" .. ol ,,,", '" "" .. " ..,,, "J ."'" ,"", • ID '''' ,,,,,,, "'" "<' ,.e .• ', .. ,,," m,,, "'. II., , ..,,, "" ", ""

Sta[io"" pe' d, T,.in,n ve""kken- Y''''''''. F",~ & Co., AfoJ",.. d.. ", ho, "'. "";g";'" .. J," ,"'d.'. " "d" ",,,. JOO,",,, p"",k.",,,," m'" ,,,,d," d." ,.,,,.. , ..,,,..11,,,,,"",'Vat zal er plaats hebben P d JfT lZ' nton te 620 en ~Jal " :JI.-SteUenb".cb, L"ilstJlalJde ford.rin~@n in: , I b kk ' " . "
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DE VER K 00 P BEG[NT DEN 1STENNO V EM B ER 1883 Rp"C,AL" T'E" EN zuLJ,n ,.,<1, /I,n· "" J S. J.. t.",-" .m" • 0,11;, •. I ,,", "H." ,,, h, ..J "00'" m" m." '00" '" ""'''. -J"" '~"O<"'"". -'p"...k, .. ho, 'p" d... .. ...... " '" h" " ..d", ""
'1 drbosch vertrekken te n.4;'i v.m., eli I' A\\~·JI"lI'eT8i·L' , R' V II' \r ! voorlllfde en Olel beter govolg voor Zich l,et van Zelf dat 1.00 eou IJJ er \'an 7Jch EIl"elscue oorlogfcb. pon lOL lx.cb~rnJl"~lPRI.1'Z:£. KO.T A.T ZO.DEB. AJ"S:LAG " U.- emoe., 1•• rM ",er nel, •• l'i.. . '"

' • I te 5.0 n.m, en van lV~ifl[,e/Y' te 10.0 lI'oed vl\n P. L. 'an der Bljl,-I'. J. Ilop· zolven ZIch lIan dat v~l'bcreldend .. crk Ieen grrud nnu de Knapsehe Ulllvl'rSlttn, der NMlnrcll,." te zullen t('gcng ..an. NI(
-------------------------------------- v.m,; teruilkeerencle van A"aa'l1stad Dl"n, \fsl.w'" wijdeu ",aarvan hij den ~mellhallg met' velwclft, het nader VOOI' do ha ti lIgt dat :dal .ul" IX'O halldel"i. zoo b"d LhO" I'GEORGE FINDLAY & Cur ..ló.-\\'II.je I'IIRrd.kloof. Vn.t~o.,j in d.n. I "" '.o ! te 100 n·!U., naar JV~i/{bc"g, al de in80k b).d.1 VBIl J. A. I{ri.I,-G. P zijn tockomstli{ vak gevoe t, dllll Ran d ..l_ hiJ uanr den li,.tonrw~t'·nsoh"pp('hJke" lo de g'(Se],IOJe, IS vnll Znld Af'lka fH,nt

., Tussc!tcn Stations aandocllcle. I IJ .II~ ZIJl, Ar.ll\li'er. .. gene Wilt cr milld"r IIMUW m( ê vel'want, dan dllt IIlJ Illlar dell kI ltS' Il kCII stl'even ....1. 'mon VliJ WRt sterker voorb.-elduu Vi .. d6lelf.
BIEDEN EU TE KOOP AAN TEGEN VERJfINDE'RDE PRIJZHN.. '. [)IFFORD, " _1.-""I~e8t." VMI~oed en .\\lDkpIKoed,. IS. liet 18 hlCrom dat "lj de nleowe rege. Br !>tlst.anll thallsl.'l.Jdbon""Htenscllappeu, !de poiJLlck. Mallr i" ZUI j Aflik" WIlre!!

A r.n, In den boedel VRn \\ Ijlen den heer '. I . I " .
lJirekteur van Dienst. I ,v GrM.maLD,-F. L Lindenberg .\; Co" ling der hoogere UDlversltelts f'xameliS ~cn, en ,!Je wolenRcblippen locrt men Uld DIt bet .. !JUich Boero "'81\1' men de Nal~rt'1

Kaapst..d,l!5 October 1883. At.lng_n. stap in do bch,)(JrliJke rigting achten. Ook Het!iodn8 en Virgiilus m .... r duor het ,"ol, Iiell tegeu "liden bcsch()mell, IU l'Il"O

I vrooger, evcn als tb:lDS, kOIl men voor bctlgen VBn de le611cu ollzor prc.fessoroo ill' Guill(n gRilt de R"ksre,!{f'l'Iog "IJlill>h
matl icnldt ie'examen, "st de Dade tal"n be· i Il\lldbon w ecueil<nllde eu verwante ''Ik ken eliLeI P' 10""-~ch l I-:ngelschen '>'IJcrncmll

1'"" 27"" :2.9 Oct~b,r, 188S. trc,f. met Lat.ijn ,0Iata'lIl; mnnr om ecD kenDeu, Eli tocb, als Wil on8 herlunerell : ge,sl,-t('gell. (If mon blCrDlt of kan Itide
£ •. d. £ o. d. grnad le bokomen haJ men Griekscb uoo- hoe de mlU\hchnppij Van Home eu GrlO 1,1at Duk nau Je Tl'"nsn ..al,che depntatle e, 0

o 7 IJ - 0 IS 3 dig. Thanl kiOl;t meD biJ ~el voodoopig! keliland in ucn schoonsten tIJd rul'"reudeeI8 ru'n gonslIg ol/thsal In Downlllg Straal
o I i - 0 1 fl~ eXl\meu~ v r ecu graal tOSBcheu Grk.k.cb op eOIl boel'eoRtalid gegrou.! WU.B 'IeIks Iwachton staat, eli dal ),o-ct Derby, lIlet f.,r
~ g ~.=g g 1! en I.i~u talen, en kao men den gl'aad l'nn Ieigeuaardige !J..bocft"D eu tU"Ntnndeo mel

'
[larde Frore en IJ•. Sll'jZmann a;\lJ de ('eli',

o 2 H'j_ 0 :l (I nA. ill iskorst cu Xntnnrwtte,uschnppé'1I1 ,he van OIiLO Z. Afr)kaa"H~r.o boere" vlij :Slr Il. j{"blU8Utl "IJ l'B f'lIore ARn <lt

o Il 0 - 0 II ij de8 noods zon.!er kenuIs van net GdekHcb wat m l'r verwalitschHp olodell dan meu anJcrl' ".Jd" haar, III de """~ la'l I~tel'"ia' fo 0 8!- 0 II ~! I h"
o 0 4 - 0 0 4 erlangen. : ,.,(,Iil;.(t meenee .ou, eli 08 III zulk cell eli alldl'r"'lIe .hl laten gt., oel"n dat ~
1 10 3 - 1 103 3 I Wnt ra uu ,oor bet eigcolijk volksoDder'l maatschappij de ollsterfchJke lettel kundige 1,,11(1er Ol' bepa:dd lO om ';e TraIlHairo 2 ft - 0 0
o 2 6 - 0 4 3 ,wijs-bet ondel .. iJ8 waar ieder aaD deel, vo::ntblongseleu huu oorsprong hebben dIe III het "oorSUlfiu !.ulIl:er lx I.. "ge" le_'f'
o 0 I i- 0 0 3'! neemt, hetz j bij ~ich VOO~ een ge. i tbRns het bart van den kelluer der oude' over oe Nbt nrelleo nICt d" HIJ" h.,,,)
o 7 G - 0 7 ij ,Iet terde loop'bann bekwaamt of reeU8 op letteren verbeugen, dan moeten WIJ wel te blen, dat Inten WIJ daar. D.t Jr,000-0001 I • I

o 11 0 - II 10 0 I den kuapenledtiJJ een amt'aoht of kRntoor' goluoven dat op dcn ducr, al 18 het ook 'Ins-ch ..n 8ch'JI,t Olla ~ekl'r, <lHt ti.> toek0m~'
o 0 1,- 0 0 I~iwerk Ier band IJcemt,-van dat LlltiJo tel",et zoo spoonlg, die Ol'ler J'>n"fl Voeren 'dur HIJk.f.cderatie ""lIr WIJ .ell, ..j,n .. et:<
o 14 0 - 0 ló 0 'wachlen wnt voor matricullllltJ vcrcIscLt ell, wleu een gelelter.1e opl"ldll,g te "eort valt leis O'CI' mej 'deelden, ,'oor de bnndL"1 ~o U Jt- 0 0 Jj

Wog.nl!. en ~ KorreD. irier op ,le mt'este sch"len geleerd wordt ,be "ch len decle al\n k IlLbsleku Sj uLhell .. IJ,leli «III LOl J r Jer by Ol ultl op \ erh..JJ lt /I u.
zlcb niet of lot de eerste beglus<·lolI bept'1 kCIl eli Lilcr, ab zil op het ,·o( tspour dcr 'a',cl

of ...el, als amo.'\cbt.s. eu haudels.el!ulen, I lJ,che jcu;;d dJ&,harde taak hun (Jp;;ei<'g I 'cr. H Pt del' k U., I I (Jm de pr, ,f"SROlen b,lO de
reeds der. knaap voor een b"panlde ne! lI.g vuld hebven, eli dell hIJ k nllar de k nddclJ wen. Go,j~eleerde K wel'kschovl Ic I.u II b D

1"'"1 ~j .11 2~ Octobtcr, IS8,~. oplci len? Nlct zoo weildg' als m,'n Som· dOll diu aall voet of helll()g vali ev,l' Fch,!. meo In ".rga 'enngen d.'r curatoren " ••.
~:~l;:r;;:,~"~'b.r"r:lh.. ~ ~ ~=~lr~! tijds mcellt. Wio do bt'ginsel"ll vauhot'derncbtigebergen8Isdiovallludli'"fAttlclI Jt:plufL'.sLll'enH'lle ZtltlOg tn.tem zo
',·"t, I'n h", U 0 :I - (I Jl !!j Latijn 'rall lemnlld I~rt die de tit al kent rouddolen, zich met 1I0merus en A liS, : h"boCIJ, wel U iii <le fJuoJ~ 'I"Eln"'~':
I;."n, p" lOll 0 7 il - 0 IJ 3/01l"au taal.onder"iJ8 slag heeft., uol onge· t b V I HorallU6
I nd~n. p.r stuk 0 2 7 - 0 ;j 0 op anc, "!;I I08 cu , li p'J'"eu ,lcn de ~.11l1eli g' "pprrd, "/1 700d"r ," 'II'O 8 f) twileld veel ligter dan een alIJer IU datgelIe uilen.

Ilroene Erwten, 0 - f) II 'CO'")(' door C('I, "ro"te m'cIJerh,:1Groene V'JIl.n 0 0 9 - 0 1 0 thui8 rukeu wat Dr. J-!~h, k"n"l~ der taal "

'illnlen, per ~tUK 0 4 II - 0 li 0 t Il k!.al ~ ~ :.J 0r I'~~"nr,) U,.S dll"d dil (e" lo,." ,S ,:,1 ,f
Gtoe.s Boon.n, 0 n 0 - 0 10 6 lij tet

g
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'ir,"IlJ~ .. , I,er .tak 0 2 0 - 0 II 3 t"llou dat ccn LIet onvelstaudlg mau hem IlH laat Zicb hov:eu dat de mlll)slnle~l., ZlJU 01(1 deu 11<""1 'le li '"""Jlo R6'. J
A. DIFf'ORD, ~OD:" P6\ bolt.1 g S ~l- g 8 gII &eide mccr te wachten vlln een Ktl8.,'P die orgl1l1eU, om ecn '00 8cLra"deren CIJ 1'0, tI!o(tl.gl'n

llrekt€ul' vnn Dienst. K:i'k~~~::';r et"" 0 9 3 = 0 l·S 0 'beD) Wist te zeggen wat hontznnr IS dan vaarlljkeIl be8tnjJer RI~ deu heer L plOg" (n de lJ(JO'z,lk, liJ" hu I uln LI luo,.,.1 ,(> I' I
Knolkool, p"r bs... 0 (j I!- 0 0 1; van etD die ecn boek van VirgillIlS bad tvn nit het 1'lld, meut te ITeren, op lf,. 10'gUI ,!,,, Lr (\'(/'fli 'lO ",. I ,.",jJ 11

Klappen, 0 0 ~.- 0 0 4\ _, I. fenl Oan moot men Did '\"ergeten daL VIe le.s',a;;r eel falilallJ uItvoereII, cn, III h I h
I.jlnoon.", per HX) • O].j 3 - 0 Ió (J' te grO(IIC f'euliJ .I~ ('I J I" I' C, I
LoqU.\·tl, per lOO... 0 1 0 - Il I :! die iliaD, toeu hij in ZIJD (iJcl dOJr Cae,aren slrlJd meI hetgeeu hij ,clkla,,,t LIJn in>l,;te"'1n rerbaud md ht'",,,,.,, "1 n'*g"r
.Ml\knuwen per .tuk 0 J 6 - 0 3:Po \'1I'"iliu8 ge~ct werd, wlllwt op die rarnp- te ~iJ'" op de 6cbuOllC IOl~O'usL WIJeenO 1 I

~., het 0' f""en vau 1[,vIcLJ • IJ.Meebos, 0 - 0 0 I I t h . . ~I . k die overclragt van nil. J:\lltuI,lJcldaudel!
Pi8I,P"I, per 100 '" 0, 3 - 0 Il 3 '0 19 ou' erwe ~c emalller IIIJI: asale eu l" I. 0118 ll"l t te L •• ee[l a.aula! l"Oen Jer~]' oje !(czrgá :i, QvlPaltittas, ""r:l b.... 0 7 ij - 0 Il I woe tleeren WRar me!! Lier iu de Kolónle a~u d~ "JKsreg,.nng c lJ(

r'- ') If' t Let bcz""1lr te,(en bet /,1 uw' pll\~ clCYJrp."r bo!, 0 0 01- 0 0 Of !log yed l4l vf-€I OVCIblijfseIs van vindt; en loveu. ., ,I,ll' ge (lO L meI! (;Cl ouze
"""".<0,.".", 0 2 0 - 0 2 3 i bncwellrd onoolwiathBar is dat d, natnur- Kflllpsche b06r0D zoo dom lIJIl £l~t zij Jn "nhle Id"n Ing"",,,,,l. >lch VJ0r .1.000-0061

o 7 0 - 0 1.5 3 Iwet.enscbappen. voor zoo vcr men ~tt!r 8.~la"d vao ll..autof,.lud eIJ tie TI'~I), rel het LleL "Ileeu
o 0 0'- 0 0 of i&au late" OIldcrwijkll dag tluwi JrkwiJJ. ,elIId OIiW Natllrel~au·bo~wal'cn ZILl! f WIJ; rw".,

WORCESTER! )VORCESTE
I UNION

, "KONINI(I.JIJI(
, "j UNION STOmlllOOTHi,lTs(JR.lPPlJ (BEPERKT.)PUBLIEKE VERKO OPIN

MET ZlTTI:-;'O

VAN DE MAILBOOTE~ DER MAATSCHAPPIJ VERTREKKE.~ VAN ILU.PSTAD

NAA:R I:.OE:LAND.
ria MAJIElRA, om den anderen WOENSDAG te 4 uur n.m,te
Il ELEl' A en ASCF:NSION als onder aanleggende.

TARTAR, Kapt. TRAVERS, October SI,via tit. Helena en Ascension
TROJAN, Kapt. LARMER, November ]4.
ATlJENI.A.J..Y, Kapt. WARL,ElGl1, November 28, via St. IIelel".a.

ZEER UITGEBREIDE EN KOSTBARE

Vaste en Losse Goederen.
_.____ ....---------------

III den Boedel van wijlen den heer WILHELM GRASSJrfANN, De Tusschenetoornbooten der Maatschappij. PU88!1.giers vervoerende
tegen Lagere Prijzen, zullen verzénden w-orden .

i\AI\lt .;i\GI\I.~AND·E.' I(,t llllURG
Op de volgende dagen, 'te MADEfRA aanleggende:_

ASGLlAN, Kapt. GRIFFr~" RN.R, omtrént 17 ,Novcmber.

I)E ONDERGBTEEKRN ,) fl, iD zijDe bevoegdheid 1\18 Ex~atellr Testamentair

in boveogemelJen Boedel, zal publiek doen verkoopen op

WOENSDAG, 21 NOV. 1883, DE REIZEN LANGS DE KUST ZULLEN ZIJN:

(DEN DAG VAN DE WOLMARKT,) NAAR MOSSELBAAI, ALGOA.BAAI, OOST LOND}m EN NATA.L
ASl ATle, Kapt. HARRISON, omtent 9 Novcmber.

B~i1lnende te 9 v.m. en, indien nood/g, op de volgende Twee pagen.
NAAR MOSSELBAAI, .!LGOABAAI, KOWIE EN.OJST LONDEN

ATHENIAN, Kapt.. W ARLElGII, omtrent Il November.

t[oor Vracht of Passage vervoege men zich ten Kantore der Maatschappij, Adderleyst
THOS. E. )'ULLER, Algemeen Bestierder voor Zllid Afrika.

- ------- -------~--- ~

V A S '1' D.
l.-H"''T WOONHUB en het PAKHUIS ran den overledene, op dop hoe~

'hU de Napisr. en de Dnrbanatraar, bestaande nit Pakhuis, Woonhuis met VIJ
Vert,.J.keo, Slugtars-winkel, WageDhni~, ::-tallen, enz. .

Dit Eigendolo is jaren lang bekend als de beste kontante bezigheidsstaud in de
Itad, en een van de welllige plaatsen waar een knap man zijn {ol·tuin maken kan.

2.-H ET EIG ENDOM, vroeger behGorende aan wijleu den heer VAN DER
BIJL, in dezelfde Strant, nabij bet eigendom van deo heer RODER'! BC'TLER,
bestaande nit een pracbtigen Winkel, een groot \VoonhUlS en Verschel?ene
Gebouwen, die IIIle goede hnor opleveren. AllO dit Eigendom werden door wijlen
deo heer GRAsSliANN groote verbetel ingen gemallkt.

3.-EEN WOONHUJS en SLAGTERS· WINKEL, annex bovengemelde
Eigendommen, zijnde de oude eD wolbekeode Slagerij mu AnooL \VAGGIE.

4.-E~;N WOO:\'HuIS en BAKKEIUJ, geL'gen in de DUl'banstraat, voor,
laogeo tIJd door den heer W. DISMAl! bewoond eo allo('X No. J.

.flit Eigendon kan vtJrdeeld weden in twee groote \Voonhnizpn Y!ln Zf'e

'l'er1reklren elk. Het bevat een Badkamer, Kraal, Stallen, enz. en is zeel' ste)'k
rbou".d.

5.-EEN KLEI.S COTTAGE annex laatstgenoemde.

6.-EEN GERIEFELIJK WOO~HUIS, gelegen tegenover het Spoorweg.
Itation, Haast het Commercial IIotel.

ALWEER
EEN WONI)~=R.

Afdeelingsraad vah Stellenbosch.--_
HEF]i' ING

VAN lENE

VAN RO'1'11ING,

3s.6d.

III
tf'

Die Gebouw is ook verdeeld in tIV6d Raogenarne eo ruimo Woonhuizen, 'onder
IJzereo dak, en daar het iI! de nRb:jheid van het tltation is kiln er een goede zllHk
met groot voordeel "onl;!n gedreTen. I

Het is uiet noodig ee:le meer nitgebreide beschrijving Tlln boTengePIelde
Eigendomrne'! te ge""n. Vlln elle kan met vertroowon g-ezegd worden ~at er
sedert jaren zulke WENZE::\LIJK KOSTBAHE EIGESQO.llMES DIet in de
markt gekomen zIjn.

Alln boveo'!emel,len Roedel behoorende, bestnande uit een prachtigeo en goed-
1Iitgesochten V~orraaJ, nam.: Klaargemaakte Klt'ederell, Linnen, Flanel, Onder.
kleeren, BeddetijK, Schoenen, Stevei!!, Zadels en Too'nen, H'"lters, Lampen, Hutg.
klokken, \-VagelltIlakersgpreedscbap, Aardewel k van alle 8001'ten, Bltkwerk,
IJz.erw ..nr Toonbanken, Hakken en verscheidene andere artikelen, zooals er
gewoonlijk in eeD groote haadel&zaak worden gevouden en UIt) het ODmogelij k is
eD Tolle iD dese advertentie ~ omschrijven.

Hilt Vastgopd z,,1 worden verkocht op den
te TIEN uUR J~ DEN VOORMIDDAG.

LIBERALE BONUS.
G. W. STEYTLEr., Execntenr Testamentair.
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Hardewaren

HEININGDRAAD, Zwart en Gegalvanizeerd) Ovale Stalen, Stalen met Pooten,
Spanpilaren en Schroef Standaarde.

POMPEN "oor diepe en oDdiepe Pntten iD Geelkoper en IJzer, Geelkoperen Mid-
denpontvhet.ende Pompen.

TUINSPUITEN, TniDscharen, Grasmaaijers, Toinmachines voor B'lsprCleijing.
KAFSNIJDERS, E[jgelsche en Amerikaansche) Amerikaansche K!lrDl'n, Almos.

pberische Karneo.
GOMELASTIEKEN en ZEILDOEKEN Slangen, voor Tllinen, Waterwagentjes,
SLUISKLEPPEN Toor Dammen, Gegoten IJleren pIjpen, Damschrapers,

aRA.DRA_'S BESTE B:LOEK VAN ZW AV .Il L,
lo Vaten VBD200 Ib en 100 lb.

KAAPSCHE i
GOUVERNE.MENTS S?OORWEGEN.I

MARKTPRIJZEN.

TV EST ELIJ KSTEI, SEL.

.NIEU WE lYlARK'i'.

Boekuitstallingen en Advertuen
!LanStations en in Rijtuigen.

\ .rll~rp.l.n,)'Ir.:1 ho.
Buter, per lb.
Beel, p~r boe.
H1oemltt101,
::'"rl~n,~er .tllk ...
Isrl)E'ne J'.rwten
Groen~ Vi i"po
Grn."e Abnkozen,,,.
f] roene floonen.
lIo@nden, per sluk ..
Ilnerll', pr. 10' lb.
Kuol, per Ituk "
K"lkoenen, per stuk
Loquart~,p"r 100 ..
P,' ....ttM, per :1 b•.
RR~o, p"r 1.0 ....
(J 't"",
\\\nt.,!(ln. ~)"rhl'li
Z,ltUrJ"~, '!7 October, lO

TENDERS zullen door den Onder-
geteekende worden iogewach t tot

's morgeos op 1 December aanst. :

1 Voor Adverteren aan alle Stations
2 Voqr " in de Rijtuigen
3 Voor het regt om B-~eku.itatalliDgen

op te rigten aan alle Stations
4 Voor al de Regten genoemd in Clau.

sules 1, 2 en :l

Pakhuizen. Gravestraat, Kaapstad.

s N.PON DER.
I,.DE"

KOOPER VAN STRUISVEDEREN,
. VOJr ol'n tijdperk van IJHH; JAJUo;N,Burmesters Chambers Adderleystraat, I begluneuJe up DlN !sTEl'! J.\..\U AHIJ,

18HK A A PST AD. AclvertenticborJeu zullen vrij yervoord
\VOlden nanr het Stati, n waal' zij noodigKooot het geheele ;aar door en geeft de hooorste zijn; en opgehangen wordoll op onko.')-
ter Veln den llnurder.Marktprijzen. Boekeo, maar niet plaatseliJko N,enws..-----------------------....,;.------------::=---::=~_=-=~-:----------I bladen, zlJlIen Vl'l j vervoerd worden.

1~;R E ~T .Er bestaat geen vourwllalde dat de~ 1., • hoogste of cAoige Tooder zal worden
aangenomen.

Voor verdere bijzoodel heden
meD zich bij

A AN BO
----------- ---

'nl
cj. I

J'Tf,.,
\0(11

\\ I:'
I 'I I

:a.M. ROSS &, CO., BIEDEN NU TE KOOP AAN:
Wh,.;11

(Jnl r
.'!JI

11·.1

RAN80l[E'S PLOEGE~, Enkele, Dubbele. Drie· en Viervoor.
RAN80ME'R 3i:! PLOEGEN, met BalkeD en Wielen.
RAll'SOlllE'8 3.f3 PLOEGE..'Il.
HOW ARD'S Enkele, Dubl><,le, Dri~- eu 'Viervoor PLOEGEN.
AMERlKAA.. SCIlE PLOEGEN, Nos. 19,20,21, Z:!. 2:1, 25 cn ZG.
AMERIKAA. SCHE HEUYEL PLOEGEN. 0.00, BL. A2.
B. K, R088 & Co's Verbelertie m:BBRLE ZWEED8CHE PLOEGEN, met

H"Jboomen.
:a. )(. BOS8 &: Co's PATE:'<t"TE WIJNGAARD PAARDENH.tRKE..'Il.
HOW ARD'S ZIG·ZAG EGGEN, voor Ligten en Zw ..ren Grond.

SCHAREN en tocbeb~rcn 1'001 al Oe bovCllIltaunde. • .' PROOUREUR, NOTARIS, TRANS-
Jl. .. ROU 81Co's .vertoo~!lg van L.andbouwgereedschap, StooJDlll~hmene, PORT.BE$ORGER, enl.;van do St. George

eu, 11 dagelijlta open lD hunne Vertoonkamer. :IStraat, naa, het 0, bouw der KAAPSCHE i
R. M. ROSS & Co. Stra.nd·straat Kaapstad. : IJANlJk:LSDANK . I

h'aapstad,
28 OctClber 1883.

VERHUISD.
I. Horak de Villiers

'(of Il

i ..
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alaagdl' M' 10 over den bur te komen Wa&Z' kon
hl't lOinp niet nadenm en wu nrpligt terug
te IU'Cl"f'n Het wOOl'r LIl nog Itonn&chtig on
d OOt('1g volge &ál er heden geene pogmg
worden g -daan

KAAPKOLONIE

DE AANSTAANDE VERKIEZINGEN

door ae co a!ona Illlld ..n lferudpl ...~ WON.,.
II .ro'er w.rd ood.r And~ tin do r IJs. S""~
ftIIn~.m..rkt d.t d. prot .. OMo Aoli",. '" ye
m. _ "rI~n ar ),., tJor.)1 d""reot~" Ur
II lu, .! lIe.t IJ (.rl 71) en nl N....~bo-
I • 0 J dat d.. Corator ..n &n""'" mI1t

r n de beooem ,r load ..n do-e ~o{
over.oo ..n ° der a deren bI....1r
'0<. b t .. m ~temlD'n dar

" ,... n % echo n II d t ....n ,.. Ol dill
d.1 ja r , roa Ik rJ. Dr I ",.6 ""-treIId 111ter
d t d..nkh- d P ~ronll dat de prol _,,..,o op die
w '0 aon h t Semi anulO ""D njl't ng k<>ede"
d ~n r oor b ltA_u deo et dl. de. Kerk..... Da.
MeG""jlo, "'08 roor bet wtljflaten '''0 alle _Idi..,
ran de pr , oaoreo D t la.tst.. rd rer ...orpe.
Il"t ameodem.nt Lackboft' rd .. nlr"oomen ,
D. Pien .. r r.nocht ""oteekenlDg ht hij In de

Kr g (OA.d n) opende met If"bed mInderh. d b..d gr.temd
I~l !!' d r Nun jlII.t Wt !l~eo diseu .. ie llJUl Een (",,,,,1 ng orer ~I toel fI1 op I.... r eo wan4el
lidin, D. ou I. I ng un Som.raet <Joelb..d eeo der prot_()reo .....rd al. niet or_Mtelllllende
'Go. ra....1 d.t ,.~ spreker lanll'.r dao 10 m DIl~o met "'0 ander art k.1 .. n bel Wetboek aao da
zou mOjl 0 spr.kon _r dil werd lol den na C,mmlllll. \'An Re ... ,. urwU'lO
middAg be..."" d &0 paar 'II' Jl glogeo dl. rolgdea baddeo .....

A"n d. ord~ erd If8fteld MO rapport YlIn d. OIRom b.t hJf
Rell'tecommlule o r eon reno.k r.n J J AI Art !49 der \\ e, tel, d. mile. of .&&ri,
b.ott.ee en and. re (A t 188 d., _bnJn~ OIld.r""JI s..1@,"Ir"'.o word." in het S.lIIlunalO
punte) om onder ::> .rk"room k tol1eren en en er .... rd of Z ad nw.8IChillliftlll en K~, •
d. II n touchen die !fem.en .... en BO"ll'oraJo P benH_ne .. BiJbelknn lo &An did rakk .... Int'p-
t. r r nderen J Aftr I J ID t dil laat.t. r r•• k Y<>f\l:'d Z od.r dl>ClISlle nil ""la", roed .....
ni.t • -or den Hl Jl "' .. ren ' .........8 ri-d d. k u d
R..g lC"mm",e ... d.arb ....n ~ rer. lion Hl. Op art. IIiO 100 al. Iret '11''' ~~ .. 14.
or.r b d • ° jl.~leca"l. pl&At. 'II' II de ond r ot. Nee bl f (St..1 e;nl>.*h) ala ua8lHlt-m
on t~r.n D. Il. '""V11hera(0 r ""0) opheld eocr om te r rd.r.n d"t~" pr r...tar.n n ..tleeraren
rIn .. uro 0 de !...J. I '" ICme.. .. Id.n m••• 1-ch18 led n de á.ref tIIl..,de Kerlr_
rer.noeren eo r.rklnarde D. N... tbl nlr (Stel COl In mlll\ b J tr k dl In 1'- Knll'o (O.I,._
I nbacb) dAl do Synode OYr d.. 1(01Jk. lak. don) ... H. N dOet rmeerd. Kerk" lo pluta
et kon 0 rd ... en en 10 DIet d,," In de bo jl van 0 r ro .. eerde ,en lt.ne" .. aar de Ae-

I e nood .... IJkb. d ter h.od moeit ""men tno 1111 ... a. h .r om .e ech lIeod .. redenea "":reD
• Stejlmann. lde >0 r d.... Ii 0 b.b" delinz h > om 18 bet .ot kon !leven al. men .mand atl

I. n.men ""r""JI een .nder ro tll.1 .t ekte om Europ" m~ot beT<,,,I"'" 0 II I. Kflre trok
d. Aa be •• 1 lt' de r Oumm ISI" AIIn ~ neme daar a • 0 .oorstel n eD bet art Ir I 100 alt Il"t..
I lt lutste Illng er door " ",,,Id "'01 jl nil er d >0

lid 1111 • ",Ii '"0 • Lou... 'ran LIIdysm ih I art 151 word v or~ ltold dat de boofdtaal
(a t 147) dat d. jl"m ente tOl d- In-m "If AAn b b.t ood .... I d. N~d.rdu acbe I Il I jo,

ta..- t rw )1 b.c 0< • ron ... 1 IU ar lkel ran LIJ. e"
Il. H Ilanrleeh .p"ftk D. 0 !DmUI. UU de Sy od.
... I I ...ae fOor bIb b od "'0 he' oad.. eo ook 0..
á. P _n..,.,. lP'" k er .oor ten Plod. r<>-reeral be'

p no L t I ""u le b a1,n .0 le 'weede het Ea
},r jl.ll'Cb @r bu Int. boo I.n D Itll tell~ rer

Iratf'n a dAr. ,~I t hifI bet Lat JD wat 1Ii(
'I'U<' .r ~-I •• d b dJe" I, .. MeG.."or en d""
Sc""" I~r ••• " ... n h.t LaUl t.r""ll Iff no'
"'., m_r In d.n ,@... t 'an Da. P,enaar Ilcb
u t (8 N...th njl b.o ... ~.d. d", tb.M d.
\\ t wat b t LAt ~ belrof g.~IJ orenr.doOQ
•• rd IJ [Iofm y ... Id. bij tSjl a Idl'llkklDl'
d ..! de b td t"" I i'led..rdUitech W'U ~Ot'lf"
dat b) hot on I..r •• p In d. Ultltlj(ltunde O.Jk
LH JD I 0 jC.b.ollgJ ... ord.n ot 0 al orray
.p Ak le r .t rk t ,ren LA lln en n. 0.. We'
.t..ld. r()<)r dllt meD h.t N..d.rJu tacb DlIII tol
h ><'l tAa w t....1 "'. bet 0 der ... Jl & Il

1" B er sprak b.r ''fen op
!.Tou.....n ID d. prot-.reo

DE 1\1\IU3 DER VE~nCE GELAND

Dl I IL\.:"< ')9 0 -r - Daar de zee sed rt za
tu 1 g ti nd zeer LIl bedaard erd n I
"il. el de pa58&gten der J e ct' gisteren &all

wal gebragt
~~~~
der Ned. Gereter voor om aan de professore

Ju za k tc se n k n met
h t rpgt te geven om
Jan dat volk

GlSTEllENandr-re

ala ~IJ
voore

Eg:,;. sar-s ï'TEI SVKRKE...'nol.~O staat t9
George opgcng! te worden

ADVOK.lAT Sor.o xox wordt gezegd gewOl
g.:>rd te b bben z h te Fort Beaufort kandidaat
voor- de \\ etgevende Vergadenng te stellen
Z A ZE~P-iO OE-'TICl!T -HMen avond te
u 0 vindt d )lI.&rI j kscho v r~ Icnog J I....t.

on I r voonatlenchap van den Wcl&rw G W

Ontv""gm "'. g'publ curd 'P 29 od li 11 fil

LONDBN 29 Oer - De OottenriJk Hon
ga&l'IChe 1Ilini.t.r VOOr BwteniMIdecbe zaken
sprak eene dcputatie t<>espn!kende met na
druk van de hartelijkheId V&Jl het vredrurv.r-
hond tuuchO'Jl Oostennlk Dwtachland en
Itall De Rll8l!l8Che betreklringr.n met 00.
tennJk blijven In bun nonnalen toostend zIJnde
het een g onru8twekkend teeken de toon der
RUI8l8Che drukpers
De Rnll8l8Cbe Keuer heeft de StafoffiCIeren

van den Prin~ van Bul~ Je teruggeroepen en
laatstgenoemde heeft &:IJn RU581schen MÏnist.>r
Van Oorlog dien. ontelag gpge'rel ala ooi: 8&n

al zIJn Ruseiecbo beambten en heeft ook Bul
garen uit Rusland teruggeroepen

BEAUFORT WEST 28 ocr -Op een Zatur
dag avond gebouden publieke vergadenng
sprakfln do heeren De Villiers en De Snudt ten
gunst. van den hoer Wilman voor bet Lager
Hui. De heer De Snudt uldo dat hl) 8Choon
hd van den Bo Id Zllnde zIch 10 ZIJ n Itemn'gt
UI ~erlrieZlngezakcn onafb&nkeliJkhleld. Erwei'd
~n enkele hand opgestoken tegen de heeren
Wilman 80 Luttig maar er werd meta gezegd
ten gunste 'ran den heer Tberon den door den
Bond ondersteunden kandidaat

HOPE TOW~ 28 0 rr -De heer "ykebam
heeft zal'lch 10 het belang van dit hes diatrikt
Yoor het Lager HULII kandidaat .tel.

GEORGE 28 OcrOD -G ,teren vpr I er eene
.pecllOle Yer~denng van de Boer beseher
ru n!!"vereemgt g Keho ldel 0 n de aa.nst ....nde
verlriezmgen te oogpreelr. Eene groote meer
derhetd wa. ten gunste van dec heer P du
Ples!ru! om dezen C rkel 10 het Hooger Hu B te
'rertegenwool-digea Voor de Wetgevm::de 'ter
gadenng verkreng de beer R bo 41 stem
ill n d heer Hwemruer 2 en le hr \ ntce t 21

r ~a ('urresp< n l_ t )

29 OCT -Heden

DOOR DEN BLIKSEM GETROFFEN

HOPETOWN 2!l OCT De hoer Oert Jll.COb.
""n hoer van rl t d strikt en dIen. vrou w wer-
den gtst('ren door den bl Ir.seIU getroffen en ge
dood. ZIJ laten zeI hnde,..,n na

RONDOAAND HOF TE
BETH

PORT ELIZ o\BETH 2 On

Rl" WEDER TE OST LO:"<DE:'i

OOST LO~DE~ Z!l aCT f< !"rt Zaturdllg

I
hN ft het zw ....r g~""g nd 0 skren avoud W&8

het weder zeer ru w D ankerl>oot raakte om
trent twoe ur heden morgen op strand De
opvarenden "er leo rCl g aan wal gebragt
De zee II nog zeer 0 stu JO g Er heel"8Cht
b er groote 0 tevredenh d wegens het ver lub
Leien van de .poorwegp Jzei tu.schen dew

k plaat. en le imI, Jen

DE DIAMANTVELDEN
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KOLONIALE NIJVEHHBIIO KENNISGEVING. JOHAN JAi\SI~N & CO'S. i\Tr,rloren of Gfstolen
NATUURLIJK-Gel-ijk~ndeMinmleKuIlHt-. ~UID AFRIKAAN SOHE AA L\ DEELEN LIJST ..!
1 tnnden op Coralnt, anua m Compoertie FR IN~CHHOE I\SCHEN BERG,
V,'rgtllleTandengt'vul,lllldHoud,OstcoPcark Na~ezien en Gecorrigeerd tot30 October, 188H. 11OSSEN' ,Ien Composit io Opvulzeis. ~'-;-;:-i-::---:-;-7,::-;--:-'-ïJi;serViii;;rul8;'------_'::'_-----:--"_-- , , _
' Tanden Getrokken zonder pijn, en alle andere '. il biJ I Hoeveell..é .: I I '1 I, Numeli k , :l Rood .. Witl ogg .. t , 1 Z"'ar •
,operatien in Am ..rikaausche en Europesclro j' .. '~ . Aandoe- ~'E I ~~ &Baido na J;>e~ NAAM"DER MAATSCHAPPIJ. KOlltante ·Verkoopprij ••. '1 Laatste twee Divi- Aanmerkin- boute, 4 Roede, S Zwar e eu I Z'.art Wit-
Tandheelkunde, naar de lllll~ste en beste stelsels i :;!l&l len. ~ ~ /s ~ IV. laatste diYl- van tot denden. gen. '.pens " . alle Jonge 08óCU ,au 3 k>~5 ,'lIar,Arbeldonde klassen, halfprijs. ; i:== g. .!l iI'. dend.

. I' 1-------- -/ I-----! meest alle I't'gteroor Sk>mr.Dr. B. T. HUTCRINSON, Tandheelmeester, f--'- ----/---- I I I I SchnLmCCt'lterl en anderen hlj wie soods,

2 Nieuwe-straat, Kaapstad. £ £, £ s. d. BA..'¥KEN. £ •. d.1,· £ a. d.] £ L d. £ L d.1 nige Osaeu mogeu aankomen, ....or-deu rriee-
N. B,-BaOt'Id Stdlc"bo.ch (Mrs. WIUlr) <un I I del ijk "errocht daa~vlln kennis te gAveo loan

eersten !'all elk, maand. l8j9 40,000 21l 12;, 82.000 OORank of Africa (bept.} ... .. 10 10 0 I 11 0 0 I 0 12 6 0 10 0 I November. dell Ond e rge'eekende, door .. i n 8.11. k08ten
1836 17,500.050 20 I 11l,000 0 0 Kaap de Goede Hoop.Bank(bept.)... 11 io 0 I 12 OOi 1 :.I 6 0 is 0 ;Jan. Julij. sullen betaald woden.
1862 3,000 20 64

1
20;000 0 0 tKatfrarian CoL Bank (K. W. Town) 7 0 0: 7 looi 0 10 6 0 III 6j Feb. Augua. A. P DI VILLlf!;BS .

1877 20,000 io 6 I 9,000 0 0 Nationa.le Bank, O. V. S. (bept.) .. il OOi 6 10 0, 0 10 0 0 10 0 Jllllij. Jo'ra"uLbook, 20 Uct. 1883.
1852 2,762 lij i) ! 11,810 0 0 PaarlBank ... .. ., .. , 4 10 0, 6 0 0 II' 0.9 0 0 10 0 I

18;18 1 600 60 30 'I 24,000 0 0 Zuid A1rikaa.nsche Bank (Kaapstad) 7 0 0' 9 0 0 3 12 0 2 8 0
'11162 40:000 lOO 23 630,000 0 0 t8tlUuia.rdBankof BritiahSouthAfrica 46 0 0 .u OOi 2 ó 0 I 100Mei. Nov.
j1847 1I,()()(I 10 6 i Union Bank .. ' '. I .. Januarij.
~ 181)7 ;1,159 lO fl li 1,000 0 0 Wellington Bank ... .. .. 4 6 0 il 0 0 I 0 6MEUBELEN Huis APotheken, enz., enz. ;:~ ~;= ig 1~1:a::::: g g :=e:~~:U~Paarl)::: 2: ~ g~ 2!1~ gli:~:g

~e kOlllen 'bestitigen, opdat slj 'beter ba staat Illogen lijn i A8S~IJEN~T8CHAP. I

te .. d.eelen o~er het ouelt desen 'belanlrlJken tak ~an .iJ- Dr. C.F. JURITZ & Co. '1873 10,000 lO 1 i 42,000 0 0 ~ Aa. nn Port Elizabeth (bept.) 7 16 0 a 8 0 0 I 0 7 6 0 12 6

_.... ... . E~NGEL APOTI::IEEK, KA~PSTAD, le· :ll~~08 000 26 19! 14,342 0 0 K.O.H.Truat&ÁB8I1nwtie(Kaapatd) 31 lOOi 32 to 0 2 10 0 210 0't'".11"•• && &alleedaan door de handehriJse der Releringin *,et oo 1.500 óo io 111,483 0 0 K.G.H.ZeeA8SlU8..tltie(Kaapatod), 19 0 O~ 20 0 0 014 ij 116 0
1Ilt8l1l1tell 't'an Xo10lliale ~bllla. ~an het Tenderen ~oor het 'J veren bovenstannde steeds VIlUde besie ,18M 2,000 22

0
ó Ó 1 40,000 0 0 Com. zee en Brand Aa. (Kaapstad) 22 10 0: 24 10 0 1 10 0 1 10 0

kwaliteit tegen de 1IIII1{8teprijeen. : ltlH 4,000 3 12,000 0 0 [Colonial zee Alii. en TrUlIt (b..pt.J .. 6 10 0: I) 15 0 0 6 0 I 0 10 0KOlltrakt om de • i e uwe JIt a r I e III ent s - Geb 0 uwe n Handelaars iu .. I de sleden en dorpen der, '11l7i 4,000 10 2 I 2,500 0 0 Colonial Brand Assurantie (Lept.).. 1 17 6' 2 0 0 0 4 0, 0 2 6
Kolor.ie, Vrystaat, Transvaal, Kimberley of :HISI 20,000 il .1" 800 0 0 Oost Londen Ass. & Trust. do, ... 0 10 0 a 0 12 0 .. i 0 0 8t. •• U -'b eie ren. elders, doen ten eerste aanzoek om hnnue 1844 1,000 26 2ó 19,404 0 0 tEquit. Br. Assur. en Trust (Kaapetd.) 39 10 0 40 10 0 I 10 0 1.2 0 0B ... -'1 'b ~ .Jl prijslijsten, door hnune namen in te senden :111:1

8
4
64
91,500 60 20 I 12,168 0 o lEquitable zee Au. Brand (Kaap8td.) 24 0 0 21l 0 0 1 100 0 :'.0146 to'esoe..ers SlU en enll.eu dat ollSe Prijzen veel J.aler sijn " 10,000 10 1 1.10,000 oOGrahamstad Br&Dd en ZeeAuluaa. I 0 0 I 1 0 0 3

d. h t 'b d t UJk A i I18n bovenaf aande ndres, : 1853 10,000 10 li 66,500 0 0 tGu&rdia.n Assur. en TrUlIt (P. Klis.) U 0 6 14 10 0 I 6 0 II .5 0
all e e ral waiU'Voor8001' ge e rt kelen van Enl.lach Kaapstad, den .'ideu Jolij 1883. '11,,9 10,000 6 1 I 1,600 0 0 K.W.TownB.enZ.Asa.en'rrustCo. 012 6 Oló 0 0 I 0, . '.

2'abrikaat kUllnen Ingevoerd worden. Daar wij echter. niet ;:~~ ~::: ~Z ;tl i~:::g g t~!IBB~d ~-r:h~~~t~: ~19 g! .: 19 g g ~~ ~Ii g ~~ ~
.....rlallgen la deze kelllliSllPe'rini ollSen ellen lof uit t. 'buui. DAS CAPLAND :11:162 9,O()() 10 :.I I 43,000 0 0 !Port Elizabeth Brand en 2'- AM. ... 7 10 0:

1
7 16 0 1 0 0 I 2 6

a 11:1;18 2 (lOO 20 li) i 17,500 0 0 Protecteur Brand Assur. (Kaapstad) 12 10 0 13 10 0 1 10 0 j 0 18 0•• ., nalell wij slechts eeD ieder die 'belani stelt in den voor- Deutsche Zeitung tur Sud-Afrika, 20:000 10 l~ 7,000 0 0 Pro"dentAaurantie en Troat(f>. El.) 1 17 6 i a 2 0 0 0 I 6 0 2 0
'1882 10,000 • 3 1160 0 0 Queento~.nhe Brand,- Leen- _IDruck und VerlAg t cn Braun,Micbaeli.&Co. u "~_ _ ~1I1qUI Tan Koloniale Fabrieken Olll ons :Dlagaslin eeu 'be- I Tru8tmaatschappij.. ... 0 Il 0: 0 12 0 .. , Aoguatua.

...t 'b d.JIi 'C A PST AD T. '1881 MO 60 26! 3,000 OOi Z. A. Br. enLevensAss. (Kaap8td.)a 2ó 10 0 26 0 0 2 0 0 I I lO 0 Pebruarijsoe.. e reqen, au. tons eeDig IIlidde1is Olllde handehri1se ises 6,150 lO 21
1

,' 6,188 OOi Uniou Br. en Zoo AS8. en Trust(G. 'r.) I 6 0 I 17 6 0 6 6' 0 6 6"'&Il dell rdelen Colllllliuari. van Kroolllandedjen te 'beallt- "DAS 0APLAND" hat sich sur Aufgabe MIJNMAAT8CHAPPIJEN.
gemacbt, die loteressen der dontsoben An-

WOONen. siedler in Siid.Afrika nach Krii.ften En var.
treten, eine engere Verbindong der Dentschen
nnter einander h..rbeisufiihren und aie 1'on
a.llen wiohtigen Vorfj£angen im Motterlaode
nnd allen iibrigen Staat en drneh sorgf'zi.ltige
BerichterstaUong %11 beuechtichtigen. .A ufo
Batze aus dam Gebiete der Vol ksw irthschaft,
unterhalteude und belt'brende Mitth~ilougen,
Homans und Erziihlougen schiiessen sioh deo
politiseben Berichten 8.D.

Abonnemen tspreia: per 3,Monate 6 sh.
-6 Monde Il ah.-jabrlich 1Pfd. St. prii.
numerando.

Inaerat..Preise : Einspaltig per Zoll 2sh
Gd. ond doppelspaltig.'i ab.-Bei 8t..bendne
Auzeigen Rabatt vou 5, lO resp. 15°I" bei
3, 6 resp. 12monatlichlln A nzeigen.

Probe·Nnmmem gratia und franco.

UIT DU

vs. DEN
Commissaris van Publieke Werken.

Aan Boeren, Handelaars in Pro-
dukten. eDJ.

-" - - -- "-- --"~-----D. Ollder,eteekellden, halldelende naar de sugeelltle "'aD
.ele hU1Ulel'Vdenden ell allderen die in plaatselijke

• iJ'nrhel41 'belalll fItellen, heb'bell 'besloten dit middel ter WHTE EN OPREG'! E

lIoJlalldscbe ell IInliescllt'
MEl)ICIJNEN.

haDd te Ilelllell OlllKoloDi.ten en &Ilderell uit te noodlcell om
JUUl. Vltle'breidell Voorraad

KOLONIltAL GEMAAI{TE o 0 6 0
o 2 s Q Julij.
o 0 12 6

HOOFDLIJN-KAAPSTAD NAAll VlC-
TORIA WEST.
-- "~--- -- -~-_

HEE.~, , 2
STATIONS. I i- t___,' _

Vel"trek nn I v, m. i lUll.
Kaaplltad . . . ... .. 8 0 I 3'4<)
Papeudorp 8'ó' 3'60
Zoutrivier . I 8'1~ 13'67
Maitland . .. . . 8'16 , 4'1

Aankomat Durbanweg IH4 I 4'29
'\"ertrek do. 8'[>()' 4'32

Kuilarivier 9'0 I 4'46
Eersterivier . . .. !I'18 6'3
Lynt"doeh. . . . .. !I'29 I 6'14
Vrodenhurg. . .. 1 !I'3i I 6'22
Bosmans Hek (h&ltPlaat3119. '4b i .5:80
Rtellen~h . . . . .. II é>5 6.4:.1

Aank. MuldernJ ..i JunCti0ilO'15 6.1
Vertrek do, 10'16 I 6'2

Klapmuts . 110'33 I G'H
Paarl 110'.)6 , 6'37
Ladygrcybnlg. 111'6: 6'47

b Aankomst Wellington .. 11'25 i 7'6
Vertrek do. . . 11'33 I 7'20

Hermon .. .. 12'16n m. 8'13
Piquetr,..rgwI'g .. 12'ó2 I ~.~
Tul bagh Wég .. 1'12,9'16
Cereow ..g. . . l'iiO i II'M
Brooderincr .. 2'18 11O'U
<roudiniweg- .. " 2'47 ilO~

bAankomst W oroeater .. 3 '12 111'26
Vertrek do. 3'30 111...0

Hexri" ..r .. .• 4'16 !12'3!"',m
Hexrivier 00111. • 4'.~O' 1'10
Triangl!' . •• .. 6'25 ; 2"ó

bAankOluRt TOllwsriner .. 7 '1.5 i 3'40
Vertrek do. .. i.46 ; 4,()

Constablp. .. .. 8'ó2 ~'IO
Matjoafoutein .. .. 10'6 I 6'2.;
Buff..Isrivif'r .. . '111'10 7'~

b Aankomst Grootfontein, . il:l·;lb".m .. 9'0
Vertr.-k do. . .i12·6O ,9'80
ti Bloedrivier (haltpl .... ts). ,11'4,) :10'26

Prin. Albert,.. ..g . . .. 2'40 jll'16
bAanko.t Fruerburgwog. '14'10 INOn.tn,
Vertrek do, . 4'2.5 ,12'6,;
" t'itkijk (ha.ltpl .... tl!) .. ' 4'[>() ~ 1'2'0
Letj8l!boach . . . . I 5'60 . 2'15

b Aankomst Beaufort West~ i'20 i 3'4"
Vertrek do. j' 7'40 '4'0

Rhenosterkop (haltplaata~ 8'Mj ~'2()
Nelspoort.. . .. ..1 {h~) 6'14
Drie Zusu"!; (baltpl8Ats)lll.IO 1'31
Murray.hurgW!'g (do.) .12·13n m, 8'39

Aankomst Victoria 'W ..8t ...~1 1'10 ! 11'40

, I 2

--.:~~.m.
VertTPk Victoria W<,.st-..-eg S ~ ~'!l~ I -
MUlT8ysburgweg(haltL) ~ ~ ~'23 i-
Drie Zuster!! (do.) .. ~ A: ,'10 ._
Kromri"ier (do.) .. .., ~ 'i'3i 1_
Nelspoort . . :;; ~ 8'1.5 _
Rheno.terlrop ilulltpl.) '" 9' I . _

b Aa.TJ[Qm~t Beau!ort Woo nm. 10'0 I _
Vertrek Beaufort West .. 12'6010'16118'40

Letjesboseh.. . . 2'1011'3;) ~-O
'Jl m. "

n ëitkijk (haltplaat.) . 2 6612.2<> ~ IS'M
bAankomstFrtUlerhurgweg 3'1.')12'60 ~ 9"20

Vertrek do. 3 '20 "0 r ~ 9'33
Prim AI}:".rt...."1l .. 4'32 2'30 ejll'6

InBhwdrivif'r(hal!pl .... t.). - 3'23 ~H'M

I LI "'.m.
Ih
Aankom8tGrootfontein .. ~'O: 4-20 o12.4ó
\" ..rtrek do... 6'ó 4:lO ti I 1-0
Bulfelsrivier .. i'l Ó 6-0 I ~I 2'20
Matje.<fontein .. 8'11 7'20 J . 3'40
Constable .. P'6 8'60 ""

b Aankomst TouwKrivier . 10'0 9'WJ 6'M
Vertrek do. 10'16 6'30

Triangle . 11 '20 7'a,s

Hexrin"r Oost ....i~· /II'Ó
Hexrivier . . . . 1'23 11'28

bAanlromst Worcester 2'10 110'16
Vertn>1r do, 2'26 10'30

Goudiniwpg 2'1)ó IIO'~
Breedpriner 3'25 11'26
Ceresw ..g a'M II 'M

DE Ond ..rgeteekende, meer dan 20 j~
ondeninding in het Verkoopea nm Ko-

loniale Produlrl.em gehad bebbeBde, a-t nog
'yoort Bezendiuf!'8ll te OIlhallgt!ll eo ~Ye op
de voordeeligste wijze """ de baDd M Ht*-. ~,:,.,
de Municipa.le' Markt of anderr..ins, on~ per-
sconli .ke toezigi.

~ge Manden, 1lIlL, prompt ioru& s-m.
den.-D..delijke en kontante betaling.

TROS. GREENSHIELDS. A~t-W~ ...e
Markt, of 60 Langema.rlrtstraat, Kaapatad.

VERWIJZING :-Xaar den Heer lIuTLrK,
Woret'ater; den Wel-Ed. ti......G. J. D.U TOIT,
Atellenbosch; den Wel-Ed. Heer B. C. BAllo
JLUI. Worct'8ter.

(

Ja.nuarij.

s..ptember.
Jan. Julij.
Jan. Julij.
Augustllll.

October.
Westelijke Provinci~ Spoor.eg.
TIJDTAFEL VAN AF 1 OCTOBER. 1883 .

October.

,
!

60
10

100
10

100
20

100
10
25

lOO
100
20 ,

i

I

o • 10 0 4 10 0
o
o 16 0 0 s 0 0 Per Kwartl
o I Per Kwartl
0,12"10 Oló 0 0,
Oil ló 3 3 0 4 I
o I .. tt .. ...

.. I ., .. I

001.1., ,I

o IlO 0 .(, 1 ..

.. i... ... !... .. I Per KwvtL
I I
I

KIlCBEJU,EY KlIlJ.

Barnetos (beJ;lt.) ..
Besconsfleld (bept.) ...
British (be t.)
Cape (bept.~ ...
Central (bept.) ..
Compagnie Prancaise
North-Baat (bept.) "
Octahedron (bept. )
Roae Innes ('bept.l
South-Baat (hept.
Standard (hept. )
Vulcan (bept.)

DE !lEER'S KIlN.

Baxter's Gully (bept. )
De Beers (bept.)
Eagle (bept. ) ...
Elma (b..pt.) .. . ..
London & South riean (bept.)
Oriental (bept.) ...
Perl!C'I'eranee (hept.) ...
Petree (bept.) ,.. ...
8chwab'8 Gully (bept.)

DU TOn's P.A."! MIJN.

'881
}881
1880
1880
1880
1880
t881
1880
1880
18S0
181:10
1881

2,300
13,200
, 997

is.ooo
[),768

28,000
600

6,600
8,310
1,119
3,436
4,120

60
10

100
10

100
20
100
io
26
100
100
20

DaISAACS &, CQ.
88,90 EN 92

LA NG~: ~IA RK'l'-S'rRAA'l~.
HET OMHEINEN MET DRAAD, ENZ

10 0
o 10

10 0
o 10

41l (I
12 (I
lO (I

o
o
o
o
o
o
o I

.. .. I
6 li 0 i

12 10 0 'I18 0 0

Iii 0
I 0

.., 0
o III
eo 0
13 0
20 0

''6,07ii: 0 • '0

..
6 15

olS 0
20 0

i8RO
ltl!lO
tB81
1881
1881
IRSI
IR81
1RRI
~881

3,863. 0 010
10

lOO
10
10
10
10
60
10

8,140
64,600

800
10,500
111,400
10,200
ó,OOO
1,820

12,200

10
10

lOO
10
10
10
4

23
10

7 0 0'
4 .5 0 I
2 10 . ij I

7 10 O. 0 16 O' 0 10 0: AuguatnA.
4 10 0: 0 0 0 0 2 0 I

.. IJOHN BHA W. Yorkshire, Fabriek yan IJzer-
en Omheiningsdraad,

SHE F FIE L 0, ENG E LAN 0,
f..-\nB1KANT ".n elk. 800rt vaD 1Jzer- en IIrMdheininJl', 1ngAclfllpoorten, Hord_n, StAlen. eo

IJz",en Dnladhttingen, Otga~fRni8.eld" Drudkettin!l8, B1!bem.floiders, Kop"~n Raamkoorden,
rv,'.rbue Stalen Tr.mw ..ys, \\ .ajler.s .~o M.cbIne"e eo \\ leleo •• u elke 800rt, ,ouale d,. op de

l>i.mantTelden gebruikt :worden (lie de bIjzondere KAta!0llus), enz., enl.

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

1882 en 1883 '

3 0 0,
...

600j060 o 10 '0 !6 lO 0 Is. TWYCROSS. 1,494 4 4 ,.

f> 0 0'
... I... ••• .• .,

6 10 0' 0 10 0 0 12 O· Per KwartL
1

GEWEZEN REKEN.\IEESTER 1:"1 OP. KAAP
SCHE HANVELSBANK,

Auditeur ,van da K aap de Goede
Hoop Spaarbank en Stellen bos-
sche Districts Bank (Beperkt.)

16
1lO

i8~1
1881
1881
18RO
tB81
1f'81 i
IBSI
1880 ,
1881 I
18RI
1~81
1881

ii,AOO
!Looo
~iiO 10
10,600 10
6,290 10
10,500 10
12,500 lO
2B,5; 4 lO
0,300 10
8,5()() 10
6,'-;00 I 10
6,000 i lO

,

2
6 i

10 !
lO i
fJ i '"

10
6

10
lO
lO
10
10

Adamanta (bt>pt.)
Britannia (bept. ) .,
British (r,..pt,) . .,
Du Toit'8 Pan (hapt.)
Eldorado (bept.)
European (bept.) ,.
Frr's Gully (r,..pt.) .,
Gnqualand Wcst (bept.)
Hercules (bept.) ...
Ne PlUll Ultra (bept.)
Standard (bept.)
Victoria (}:".pt,)

Bt'LTFOli'TEIl':1dIJN.

Atlas (1)<>pt.)
Alli,mce (}:".pt. ) ..
Bultfontein Central (1)<>pt.)..
Bultfontein Colonial (bept.) ..
French en D'E.terre (bept.) ..
Homestead M. Co [Reg'd in Londen)

JAOERSFOl\'TEIN lUJN.

J Bgersfon tein (bept.) ...
Imperial (!>tpt.)
Kohinoor (bept.)
Cent.ral ;(bept. )
President (bept. )

.A.'WERE ){lJl!i}LU.TSCHAPJ>IJEN.

K8.IIpscbo Kopermijn (bept.)
Cypherw.<t Steenkool (OOpL) ... ,
Ross HilI Goudruijn (bept.)... .. i
Trans~ Goud Ex. en Ld. M. (bept.) I
ANDERE MAATSCHAPPIJEN.

H. i ..,
I lOOi
1 6 0
1 0 0
2 10 0:
3 0 0'

o 0
, 0 0
o 16 0
2 0 0
2 lOOi

o 3 0'
In Liquidat.

1 «5 '0 I
1 0 0 I
2 0 o·

; 6 I
... I

2 10 0

4 .lOO i 10
5.000 10
7,260 10
7,000 10

23,120 fJ
3,ÓOO 10

1881

I!!RO .
HIIlO ~
I~~O :
1880

6
10
10
10
ó '
3 I

I
I

lO I
211 .

,

H' I ••

I 0 0 I ..
210 OIO
3 105 0 0

20 OOi ••

. '
o 16 0
I ló 0,
3 10 0

20 0 0

.. H. I
4 0 0 lOOi
10010'

182 Il 0

'H I 'H

De StondaRrds .ijn ."n IIoek- en T-IJ I.r rol~en. een .,.b.el nieuw principe IrfmA"kt.' De
Btandaard i. puntifl Mn ~én kIlnt en wordt 11re. vod in dm yrlmd ~edr.vpn, lOod.! dezelve zeel .a.t
eI.at. In pllUlt8dAl er •• n rood gilt in b.t IJler ó('81s".n is en bet IJzerdr1lRd dAArdoor ~.trokkBn
wordt, ".Illdoor er ... 1 werk en verscb.id.ne band.n v.reischt word.n om den Stand8l\rd relit op
'" houdeo, ia het gRt er doorile81."en al. een 'pleet, zooals uit d. teekeniDg blijkt, lood ..t d. Stre~
ot de Draad eenvoudijl beboeft .f", ... "od.n t... orden tdt de 18nl/te, di. men ~p bet terr.in noodÏ¥
!twtt, wuro. d~le op .ijn plui' Il'elegd eo 1UI"getrokken wordt. WRnneer IIU d~ draad Iloe~
,.-pannen is wordt bij op lijn ploale llebouden dO'Jr .en sl.utelof wil/, welke vast ....ordt lleellljre",
waardoor de Drnd ni.t Aileeo volkome" ~.'p"nnen wordt ~.h()u len, m.....r ook d. StAndAArdblij't op
dese wijle "ij en gebeel relltop etARnen kan niet .erscboven W,)rdeD duor bet vee, dllt er zich t~gen
IAIlIebllnrt.

Er lijn IUIn dit stel •• 1 DOllAndere 11"001. worr/relm verbonden, Er is lle.n il'8VAAr.oor be,
lIrekon d", voetetokkeo, betzij bij bot verwer, bel zij bij bet YA8tm.ken, en alle mAteri.len kunn.m in
"eel kleiner oo.t.k worden verJ>8kt, ter ....iJI de Stnndaard. l'o,l,terker zijn don d. platte IJz.reD
Standaarde, die ,~I pooter Ilewigt h. bben. . .

)le St80daarrle lijD lt:1 I, x "op vier yard. vaD elk.. r llepllUltet, en de DraRd ie de beete
G~lnni .. erde I\abel IJ •• rdrud. 4 of 5 rno.1 >re.lochten; de tnplijn be.ft d. dikte ..an No. '; de
cnderne IJraden bebben di. Yan No. 6. l'e bovengeoo.mde Omheininll' i8 d. be/te md, dod"uItigll.
lil'. to< "ng to. II inlltron'd. en daAr allo8 op zijn ei"en fabriek ".maRkt i., kan de mAker deo Vrud
111 to..bebool<!D t.gen buitnognooon In!!, ,.rl)""" te koup •• nb"elen,

Voor prijl.n, cirkulair..a en katelogu .. en doe ll.:An""nzoek bij

T. I. SlMEY, Addtrleystraat. Kaapstad, en Flemingstraat, Port Elizabeth.
..... i;l Ageut "oor Jo Hl' SIlAW in Zuid Afrika en io ....i.ns MRill\lijn monsters kunn.n b.'igtiild .. or!!.n'

18SO' 19,2()()
lS80 656

I

10
25 l'"

I TERro,I

.. I19l1l 23,000 ()
1881: 14,000 10

I
1M2' 30,000
11IH2: 40,000
1883 I 7ÓO
1882 200,000

•. I3 I

10 i ...
I

10 7 :161,000
1 1 800

lOO lOO
I 1

.. ,

I
o 0 2 0 0

o 0
o 0 47 10 0 I

I 0 0
110 0 0

3 0 0

48 10 O.
I I 01

116 0 0
3 10 0

!

I 0 0,
18 OOMaart.

•• !

STR UISVEDERENl
KAAPSTAD.

SHERIFF'S SALES. ,
I

o i
o 1 J 0 0
o ! 9 0 0

IR82 '
1~6R i

1k8tl '
IRII2 ,
1800 :

2,()(fJ
1,02.;
120

20,(H)()
2,000
31'10
202

4,000
1,000
lOO

3,Om
i,5()()
IMI .
300 i

6,100

:; i,
10 3

200 200 I
! 51:
5 05 i

:1 3 :
:; 4 I... •.• ...

2~ 12~ 1 ïi,170" Il ''3
lO 10 10,M8 0 0
2 1 I' 1,000 0 0

3i~, 37~ 3,000 0 0
20: 141 3,000 0 0
10 10 Ó,OOO 0 (I

i,
1,000 10 2' 2,600 () 0
800 15 lol: 24,ó41 0 0
100 200. 2()()' 6,700 0 0

1,800 i 10: 2 3,100 0 0
10,OOO! Ó ~ t' 2,300 0 0
2,000 I lá I 15 i l,áOO 0 {)

•• I

o
o . Februarij.
o i October.
o i Augu.tua.
o : JUDarij.
0:
o .

Aliwa.l Noord T. A. Maatschappij ".
2,000 0 0 Bloemfontein Executemua.mer 10 0 0

Exeeutoul1lkiuner (Kaapstad) '!J '200 0 0
Buffalo Boating Co. (bept.) .. , 0 12 6

tK ....pstad en Groenepunt Tram. ..' 8 0 0

Cape Town Institute &: Club (bept.) 'f ~ ~ g
City Tramway. Maatscbap~ij (bept.) I 16 0
City Laundry Maatschappij (l>ept.l 0 10 0
Kol. Wccm. en Trustmaatschappij. , 72ó 0

0
0 I

Oost Lon. Lo.- en Laadmaat. (bep!.): l:l 0
Enterpri8ellootmaat. P.E. (bept.). . 2 105 0 I

Beursgebouwen (Kaapstad) '''''' 3ó 0 00 I
Ooat. Provincie llootmaatschappij .. , 30 0
Ooat. Prov. Guard. Leen en Beleg. I

gingsmaatschappij ... 15 10 0'1
Faure8IDith Executeunkamer ... Il 0 0,
GBIIlichtmaatschappij (Kaa~tad) " 32 0 0:
Algem. Boedel eu Wee.kr. (Kaapatd),· 310 0 O.
ExecuteUJ'llkamcr, Grnaff-Reinet .. 4 OOi
Execoteursk., enz., Griqualand West i I lO 0 I
Oriqualand Wellt LcéDtD~, Tt-u8t en i I

A!('CtIt. MaatschappIj (bept.) I 8 0 0
I~; A21 0 (I Kaffraria Stoom Los- en LBadmaat.: li looi
6~ ." ... Kimberley.che Waterwerken (bept.): 2 10 0'
10 5 000 O· O· Malme8b\lry Executeunkamer ... 28 0 0;
I ... ' '" ... 1 lfo88Clbaaiscbe Exeeu~kamer ,. 1 0 0,
(): 4,000 0 0 I Paa.rIl!Che Wijn en Brandewijn Maat. 6 0 0 I

3 311 6 2 i Potchefstroom Exeeuteunkamer " 2 lO 0'
9,888 0 0: Port Elizabeth.che Bootmaatschappij 40 0 0:
; ,.lOO 0 0 I " GI08 do. (bePt.t ó 0 0'

... I .. Tram do'. (bept. 4 lO 0
1,000 ooi Simonstadsche Helling do. (bept. 2 10 0

,jO ,;.(H)() OOi Zuid Afrika&n8Che Associatie ; [>() 0 0
{J 2,()()() 0 0' Transvaalsche Exocuteursk. en Tru.t-

I' maatschappij ...
I 2.30.5 OOi ritenhaagsche do. do. . .
2. 19,;JS1 18 0: !Union Bootmaatscftappij . . . .
1 0,000 0 0 I Z. A. Leaning, Hypotheek en M.

I
Agentuur (hapt.) ... ..

35 ... W.P. Administratie en T.Maat. (bept. )
H ''', Castle Stoomboot do.
00 ". 1 Oostelijke Telegraaf do.
R Orieut Stoomva.art do.
8 "'1' Reuter'. Telegraaf do. . .
2; ... Z. A. Bmsh Elclrtricklicht do.

20 ::: I Union Stoomboot do.
JO ... Do. do. do.

a I 2
10 10

300 0

CAPE TOWN.

In tbe Suit het .... n THOMIS WWTFORO, PIAin-
tiif, And ALL"N JOHANNA SWAN80N And
HKNln SWA!'iSON,IJefelldants.

INexeeution of the Judil'm.nt of Ibe Supr.me
Court in the ab.lve ~uit, ft !!ale will bo. h.ld

At the I'.tendRIlt 's re@idAllc., Lonllmarket.,treet.!
on SAturday, th. 3rd dil,. of No •• mber, 1883, of
th. followinil, fiz :-1 PiAUOAnd t:ltool, WArd-
robe, Cbain, &c,

a 0 105 0 i .• •••• ,

8 10 0, 0 III 0 0 ló 0 Julij.
4,300 0 0

J .. I... ...
o ij 3 0 0 2 O· Auguatua.

18ds • [
wis
IRIS
IRJ6
187:1
lR~:l
IR (~J
lSD
18!11

,., !

2 0
o lO

i60 0
la 0
2 17

3ó 0
33 0

9 0
9 lO

32 10
325 0
a 4 0
I 12

01 ..
o i61 Il 0
o 2 0 0
6 0 8 ij
o 2 0 0
o 3 0 0

i6 10 0 April.
o 10 0 Augustus.
o 8 0 i Augu8tua.
3 0 0
Nil.

JAMES hl, CROSBY,
lliKh Sheriff.

OiO 12
ij •
o 3 ó
o 'Z8 16o .
6 0 6 0

Hi.h Sheriff's Office,
:?ótb October, l6,~;I.

I

o : Febru&rij.
o I Ja.nuarij.
o I

o Maart.
1 Februarij.
o Feb. Aug.

FREDERICI( N. SALA~fAN,
KOOPER V-ID Z.k. tU8~chen THoMAS WHt1FORD, Eiocb.r,AN STRUISVEDEREN en.ALU:N JOHANNA SWA:\'SON en II~NaY

. S"ANSON, V" ....e.rders.
.I@ gereed d8 l-foogste Marktpr~j zen te geven voor IN Executie. Von G~,.ij.de vAn bet HOOllGe-

alle Soorten -vanBtr1.l.isvederen. ' .l<!J(t8bofon dA bov.nilemelde Z.. k, ui V.r-
koopIng word.n Il'eh"uden Mn de WOOIn" •• n
,ver ... "der, LAngpmarktstrut, 3deu Novembo.r,
. 1883, VRnhet vo!"ende, nAm.lijk :-1Piano en
Sto.l, n :eeder~A8t, Stoeien, enz.

JAMES.\I. CROSBY,COl\fl\IERC1.EELE Opp.rb.IJUw,

fn DraodasSDI-antiemaatsc,happij 1 KR;';:~I~~~t,~~r,~t~,bllljUW~, ~~_

OJltGEllJGT 1855. • I Onderlinge Maatschappij
Ingeschreven Kapitaal. £50.000; Verliezen alreeds betaald £110000 i UN

Fondsen belegd £58 000 . .
__ ,_. . LEVE~SVERZEKEHING

DE. en BRANDASSURANTIEN van alle soorten dagelijks
.tegen loopende prijzen aangenomen.

PROMPTE EN .LIBERALE BETALING.

o 0 14
I 0

o :.I 6
o '2B 16

o 4
o 3

I R7'7
1844
IM\j'
IRóf,
IR7H
1870

020020

li 0 0
18 0 0
2-ló 0

30 0 0 Ó
I 1 6
6 10 0 0 6 0 0 10
2 17 6 0 6 0 0 9

4.'1 I) 0, ó 0 0 ó 0
ó 10 0 0 9 0 I 0 II

• 05 0 0 0 lO 0 0 6
30004004

760 0 0 75 0 0 /:81 0

2J 0 (I 2 0 0 3 0
4 15 0 0 12 0 I 0 6

'10 0 0 1 5 0 1 10

I 0 0 1 0 0 October.
2 0 0 :Z 0 0 AugustWl.

o 6 0:
o 0 10 0 0 October.

l~i6
1I<Il(l
1868
ISR:l
11\56
18i~
HI·U
186;)
18i9
1859
18:11
18ill

l,óOO
30,()4)(J

80 .
2.()(J()

2.000 1

1,000 :
400! 25

:1.972: ó'
3,(I()() i 5 i
4,(1()() :

1'4 !

200 ,

10 I
10 ,

lOO '
2A!

10 :
10 !

in JD.
Tulbaghwpg .. 4'27 12'3.3
Piquetbergw!'8 .'60 12'ó6
Henuon ". 6'26 1'30

b Aankon,.t WdlinlftoD - , 6'Jl , 2'15
i Vertrek do~ - 6'llO '2'26

L&dygreybMlg - 6'40 2'46
Paarl . . " .. .. '-, 6'ó2 2'5i
Klapmut! .. .. i'13 jJ'IS
Muldenvl..i Ju.nction ;'211 3'81
Rtellenboach.. .. '. i'iS ' 13'62
B08IDI\lI'. H ..k (haltpL) i'03 3'5i
Vredcnburg - r 8'3 4'5
Lynedoeh - I 1j'1O 4'13
E<>rstcri"ier - I R'22 4'26
Kuil.rivi~r . R';j9 .'41)
Durbanw<'g " 8'5-4 HJ

I Maitland, . 9'16 6 '22
ZOlltrivier , '. P '25 i Ó';ll

1 P"p'-'ndorp . . . . 9'Z9 6'35
, Aankomst Kaapstad. 9'35 ~'40I - __ .- '-- --- _

! MALMESBURYRCHE TAKI.lni.

Adres :-M. L. BENSUSAN & Co., Kasteeh;;raat Kaapstad.
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IJ 10 0
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o Julij,
o Mei.

IRH.ï
181;,'j
lSI:I\)
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• I 5 0,
40 0 0:
14 0 0;

101 0 0,
4 10 0,
9 10 0

• I
45
1.5

104
Ó
lO
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o 0
o 0
o 0
o 0
o 0Kaaootad, Junij, 1883.

. VAN

PE KAAP DE GOEDE HOOP, I
(l\1:UTU AL.)

.. 0 8
,) 0 0 5 0
o 8 0 0 8
o 4 0 0 4

A. W. BROOK SMITH, Secretaris' DE volgende Drie.jnnrlijksche Verdee-
ling- vlln \Vinsten zBI plants vinden

(JP Je JaarhJkschc Vergadering van Le.
dl'n, Hoep in AUG. 1886.

Alle Polissen uitgereikt vóór'i:len Isten
NOV";~fBEH J88~, zullen geregtigd zijn
op den dan te verkiBren DHIB JAAl<S
BONUS.

Aanzotken moeten dll~ zOII,Jer rerzuim
ingediend worden, hetzij !Ian het Hoofd-
kantoor, Kallpstad, of door re,n VBn de
Agenten der Maatschappij.

J. C. GlE,
Secretari8.

19 0 0 0 16 0 I 0 lG 8
10 0 0 0 8 0 I 0 8 0Aan Leden van deSynode. ·n"lfj.aarlijksc~e Dividend gequoteerd.

Voor Spec18le doclemden, 'I'lz.:- .'.

Kaff.KoL Bank, gebeurlijkh. Food" £609 10 6
Fltand.'Bank B. S. A., P~nsioen do. 31, ió2 0 0
P. El. B. en Z. M.... t. Di", Prot. do. 'J,OOO 0 0
GlIRrdian Assur, Maatl!Chappij do. 3,920 0 .0
Midland B. AlIo'Ur. do. do. 1,000 0 0

O. p, Bootm .... t. Amortisatie Fd8. £5,694
Equitable B. Ass. Trustmaat8Chap-

Divd. GereservC('rd Fonds ...
! C. T. &: G. P. Tramwaymaat8ch.

Depreciatie Fonds ... . ..
DE GROOTSTE 'VEHTOOXKAJIEHS IN DE STAD,

YA~

HANGLAMPEN BADEN
"l'AFIL.LAJlPEN BLIK WER K
GLASWERK IJZERWJ:RK voor HUISELIJ~
DTBERVIEZEN gebruik
POROILBIN PARAFFINE KAGCHELS
BLEOTRO-PLATE GOEDEREN IBORSTEL WERK.
J,EDEKANTEN

DeAVONDMAAL SERVIEZEN.

J. D. CAR.TWRIGHrr & CO.~
Handelaars hl Provjsiell en IOl'oel·fle.'s.

Kuapstad,
] 5 Sep tem ber 188;3.

JOfgG rZIEJ~1~t;JgI~~~',~t2iT~/K
IN KAAPSTAD BEGONNEN.

CONSULT-UREN :--9 tot 11 v m. dage-
lijks. ~'"

i 'S AVONOS :-MAANDÁ(1, WOENS.
DAG eo VRIJDAG, .5 tot 8 n.m.

BTJITENPATIENTEN'- u1t~en fau
BaiteD zlIlIen prompte attentie eliaogen.
A D RES: - CLARIDGE'S 'BOTEL,

:PW.JN~TR4T, hoek der .ROIL\NllIT&UT.STRAND HUIS, 37 STRAND..STRAAT.
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BIJ,vOE&SEJ,fOT DE ".z$-AFBWAI VAl DII&8DA& 0 OCTOBER,1883. 5leden. Zijn heeu~ mag als eeu nationaal

verl.i.ellwOrden ~.
'rENToolflDLLIlfO; Oebekrooninplop dfl..ten.

toonatelliJaao lokken nog !il veel protest uit, o.s,
van Z.M. Ken Ko.i.ilg. die aan eeue fabrielts-
finna te Deventer. wellte een bronzen medaille te
beurt il gevallen. ee~ Goudm medaille heeft
gezonden van een iee, vlei)end eigenhandig
IChrijven vergezeld.: SomflllS9 nu.mder, heb-
ben hun bekrooaing:" ~weigerd."

De Augustus collecUi voor de "Bchool met
den Bijbel" bedraagt. :Volgetlll de jongste op-
gaven, reeds bijna ·,£8000. DB LED.EN DD
NOORD POOL-EXPKDlTIIII.nu ontbondea, zijn 1L
z.turdag in het Tivblii, te Utrecht. ~t feeste.
J#k onthaald. De heer ;Oa.mél. uit Kopenhagen,
cfie. zich nrdieustelijk 'gemaakt heeft bij het
uitzenden en la=ren der ex~tie, wu
.een der gaaten ." uitgeni!!f!~Jl:nhet. feest deel te Démfln. Met . g
mag het boek VllrW'lCl:ht iworden dat ona iu het
breede met de lotse~en del' expeditie en de
wetenschappelijke renIt:aten op de reize vcr-
kregen sal bekend 1Il4ke\l. De reden del' expe-
ditie zijn allen welvarend. Het echijnt nu uit.
gemaakt dat de Kara~zee geen vaarwater is voor
Iiandel8schepen. ":

Verrolgau werd ~ld door den heer I N«/ fhrl: Eu denb aldae.r boYadiea DOg
Bll,rnaut, en gaeeoondee{rd door den heer laet hOOpte wOord te 'nl8I'en P
Billion "dat de vOÓl'litter!tev8DI th_mier sij ," oom JIllI: Dat.ohiint wel lOO. ,

~Aangenomen.. ) N«I Gerl: Wel verb&tend! zal dat 100 blij-Voorgesteld door den ivoorSitter geeeoon. 't'I!Il P ! I
deerd dool' den heer C. Bllgnaut, "dat de beer
A, W. Dill, I18C1'etaN zij.'1-A.angenomen.

Verder werden toen n9,g tot bestutinleden
gekozen de hoeren O. J, Blignaut, D a Pettit.
Q. 8trijdom, H. BillaoJi. E. A. Nortje, en
L. D, OolthuUen. , ' '
Besloten dat de' aooref.aris (ex ·officio) be •

atuuralid sij. ;'
Werd goedgekeurd da.t de voonritter 15

ehi.llings uit de algemeeruiku verzonden heeft DE VERKIEZINa VOOU liEN W.F.8TELU.naar het Namaqua1andlch~ foMa. KEN REITS
De voonritter I~ het rapport TOOr der oom- K.

miasie aangeateld in de iJUtate ve~ ------
bet:n!kkelij.k het uitgeven eaner COurant dool' 8trll.Dbcech, 29 ~ber 1888•
dllJlel' ~g. RapWrl aangenomen en Ama" RaIoktftlT.
be8loten genoemde C01IUIIÏMie m deae blijve .Mijobeer,-ID uwe uitw,"e "aD z"turdAa' lie
ageren. i ik eeD brief r.e&o.ek.od" Yeritu," teo doel h"b
De beer L. Oosthuizen riait 1'001' de nrgade. beod. 0111 bet pobli" wije te mak"o dat d~ heer

ringen d_r v~ ~ het vervolg 800- N.. thling reeD oDde,.teW1illll' ia h., diel.ri.ln
pend en gealoten lI11llen wofden met gebed. De van 8teUeDboich te wacbt.o is, terwijl juMt b.t
heer G. Rautenbach eec9ndee.rt.- A.angeno- t.1!8IIdeel la.t ...... 1 i..

m~sloten een vorm van eeh.' .... bed~.-_6_~ DNe lijne bedoelin ... lAl ik GIet atillwijeeod.,,- 11-- lllloachting bdbandel"D, daar h-t ied.neo dw.
zal worden en op de volgenile ver ering ter d.lIjk woel .. e_ welk ge"oel hier de drij" ... r
talel lfIllegd sal worden. " Hierop wordt de 11'''; W., ik li., .tilltrijgeod Ih..o lateD ,oorbij
vergadering gealoten. 1 ,aaD it dat "Veritu~ .deD goedeD eD Mr_D

A:, W. DILL, 0_ "an deo heer A.driaan d,. Wui iD dia.
sec. A.. B en B. V. crecliet bij het pab:i ..k" u.cbt ~f lwettgea door======~== hem lit eeD leojlenAar al te 1DIIi1dereo ia bet.

GESPREK TUSSCHENgiTWE. E REGTE geea bij op dOl P"",rlaebe "flletiDIf omtl'8otAFU( KAN RS den be.r Ne.thIiDIf jfe"'lI'd .JtL Ik lOU
1\ ;. " Verital" uo d. oude ap,.,uk . riooereo "dA'

(VtJ~.·' .") ._ mADnielIlAnd AChter een door soe of meo !DOet
er rllede lell jf<'8&aa1l hebbd ..." De' h.. r de Waal,
it Dog oooit door llenÏj{ i'DUlod ral eeD. oowaar.
beid bHcblildijfct.! intereod.el is bet'l geheele
pobliek bekend dat de heer d. Wui eeo cJer
m_t -arla.idlinend. eD nrll)uwba,. _oDen
ID de Kolooi. ia.
n bo Diet begrijJl'lo d.t er DUIDDe. in bet

diltrik' ran Stell"~b lijn die .ieh kuonen
it"'D .ial"iden om deo hee, Molteoo t. ood.r.
.teuoeo, terwijl.ij bebOllreo te .. eteo dat bij eeo
der lte,k.te aecij'llIIaoo_D i. eo ook groo'.lijk,
de ooruak wu 'ao deo B... a&ooorlojf di" DOlI
U,OOO,OOO 1f··kGat· b... f, ea bo'eodi ..n nol!'
£llO,OOO per jaar koeten sal, dODr h.., ""1'II'00n8n
'lAa oorlO,c.materiaal aan de kaJiJnI If"dorend"
deD tijd dat hij .1. Premier 'lfeerd". 0 ,k i, bij
eeD d.r .terbte oDd.,.teIlDe" tao hOlt teg.o.
woordi~e "erkwiatol8de .0u·KoIDoial. Goorern ...
Illent. Ik ben. "'"D geroeien dat de ,erkiesing
nn d... heer MuiteD" iD deo Raad bdteek ..nt
meerdere bel"ling 'ooro.melijk op Dale 'b.>ereD.

Ik beD eeo

Be D de d... 0 ... hur de hudel Diet Ianlf
If8DOeg ua hft roer "an ..... If.... o CIII
hebbeo lij d.oor hare "enelleo~,. he' lud
We' l'er PDOiIjl iD eohllid eD .Uend • ..aompeld , Eo.
011 hoort IDeo heo IlitroepeD dat h.t laad ni.' rijp
..... Wet jf_bikt il "oor Yer&otwooNelijk be-
IllIa" eo w.arom' Omdat de bou lieh laat
booreD. NI tr&8lf ik, wie b""ft lot du"en.
u~ het boofd .an de re,r.riDjC R"t&II.O, en door
trieo tijo de aakeii lOO urlloDeiJ' Ik beo e"er-
tWlld dat in h.t parlemaot aUe IUod.o "an d..
... tach.ppij ""'hoo,... "'r1epawootdÏj{d te zijo ;
lDa&l in dOl eenlte plaall d. \oer, ollldat,1OO al.
ik aeg, de haod,,1 en de wel" .. n 'u het land
elbaDIf80 \'an deo hoer, eo ale ik'lpI't!U ....n
bo..r daD .Iuit ik 11_ oauooaliteit .it; WaDt
ik weet wij Ifaan alleo ond.r hetaelfde jak lfe.
blikt. ZlIlIeo daD de _r.n Di.t gelijk wordea
eo .1. ~60 DUlOeilcbeD dat een bndidaat di. lij
oDdellt,aneD, in d .. ~ plull .. I _.reD dat
bODr~g' lf_bi.dd" "'JI'880." banae di.o~JdClG p
of ja het (eeo ecbreijeod OD... t' dat _ boer
roor de genngtte oDlFeltool'U&lDheid at "enn.
~ing 'an eeD die_bode, (iodi~D hij hur ni",
on3eet.ran wil IateD, ol oiet £20 boete met at
1"Dder l!'u.rgeDi .. traf of met ot lODder 11'_1.
.Iag.ou, wil betat.n, omdat hij d. wat iD lijD
.iR'~n handeD heen pnolll.n), alk. iD dn "ek'
moet laten, eo l1li .. oren te purd rijdeD OlD helll
"oor" lIit Wor'bip· te bl'l!nlleD; fD da. it nog
de _ip Itral .. de &lOok.· eO 1IDtJkm, 'kan de
hoer lijD werk atilataan, of lijD achapeD lOader
WIIehw loopeD, al ,.rli .. t bij er ook dai •• nde
ponden bij; cLat kaD 0IIII .. )tbilao(bropï.eh"
'IfOnernement niet ach.len. De bDar 1II0et lijoe
btolulill« toeh ".0 100goed botalen. Eo .. 1 bel'
laoel ~edOOgeD dat tlteUAlaod aaa dele Kolo-
nie geh..ebt wórdt, om du, weder eon rood
IOmllletjd "OOI' te betaleo, ,relijk wij "Oor ari-
C{aalaod Wea&eo Bua&olaod llloeeteo betalen, eo
dat in het belanjl faa eea pur hand.laa,. die t ....
eeheo de K.lI'~,.bon "oordeel lOekeo' Want
de haDdei "an Stellal.od hebbeo wij bIIiteD aa-
nfutie of becalinlf. Vrienden, Iaodweoootell,
let·.lIit kl~ioe lfeecbilJeo op zijde, w_t eendrag.
till', want de tijd la daar; Iegl " Nu of Nooit."

De owe,
J. JOI7.BBl.T.

ZUUR EN ZOET.
(~-~)

x..uaR."lUt'Ws. - HOLLAND. ZUID,Al'lUJU. _
BOIOTEN.

2 October. 1883. Het jll&rYenlag na de J[~ dMIu.
in o..nada cnw 1881 is nu in 't lioht ~
Durnit blijkt. dat de juUtheid der __
duwin....... omtrent te Yenrachten etormen
aau..ienliJk" is vermeerderd. Terwijl iD. 1877
niet meer dan 69 pct. na deze -..anchu...m,_
waren bevestif,d door de uitkomst,,,... het UIl.
tal deser juilt geblekÓll 'WaaI'IICIhuwingen in
1881 tot 805 pct. geklommen. Ook is er een
nieuw etel8el Tan Waanchuwingen m~;nc
gebragt, waardooJ: niet lIlechti een te ........
wachten 1Itonn, maar ook de YCIl'DIOedelijb
rigtingen lmIoht er na wordt ~

. .
volgena pu bekend gewrien meedeeJm,..

bedroeg de ~pel m de Vereenigde State
op 1 .Jan. 1883 m ~jk:ing met 1882:

Toe'_'
1882. r---~

Aantal. pat.
~ ... 10,838,11110,.567.6,;3 280,""7
Kelkkoeijen 13.1205,6805 12,637.911 487,774 a.,
Ander Y88 21,016,077 20.809.2641.028.814 ~8_
Varkens 43,270,086 42,012.090 1.267.996 ~O
Schapen 49.237.291 48,617.8302,619,481 4.8•

Luidena de N'. Y.Shlpp.·and OomflW'eial Littl
zijn de Yel'8Cbepingen Y&Il A.meribanech ...
en Yl-m naar Oroot-Briit.almie m dit ..,_
--- lUUlSieuli.jk gew.-t. en daar nog _ groot
aant&llltoombooten • 70-80 ah. per Ituk rud-
y8e KIlOharterd U. lOO bn met sekerheid ..-.rd
wori!en dat m 1883meer vee ui~ 1Ii111'1i.
den dan m -rug jaar te 1"onm. Het A.meri.
banaohe vleeaeb. on Y8I'I!Chi.IIig of het in leftn-
den dan ...el in ges1apm staat ftI'IOD_ wordt,
beeft m den laateten tijd m de groote. lItedeD
van Oroot-Brittannie bij de ge1maibn _
lJteeda toenemenden biJYal ~onden. De
...~ouw-en te Londen. LiYWpOOl, Bristol
en Glaago .. hebben, .Y8Ila1a de YWIokbn iD. hri
gan.ahe Brit.che rijk,ueh bij&OD<iernel moeite
gegeven, om het landen van het AmerikuDeehe
Yee te beletten. onder YOOMnIIld8sl dat Iw& ..t
mond- en klauwzeer. of met de longsiekte be-
hebt rou zijn. Tot due Y8I' sijn echter die po.
gingen zonder guyoJg geble ...eu. (In 1882 is
uit ae V. B. naar Groot-Briit.almie uitgeYoerd
eene waarde van 6.9.59,000 doll UIl nUadenII
en 6.328.000 dl)lL aan ...leeech.).

.,..

COltlU~l'5PONJH~NTIK1LuaR.'fIZUW8.-Het adres van antwoord op
de Troonrede is in de Tweede Kamer aangenl)-
men met 49 tegen 28 stemmen. De anti-revo-
lutionairen stemden, als Un man. tegen, Hoofd-
strekkinS van het concept-adrea waa om te
verhinderen. dat de politieke beginselen en toe.
standen, zoo ala gewoonlijk, terstond. bij ltet
be~ der I18l1BÏe,aan de orde zouden komen •
BiJ de behandeling Yan het concept-adrea scheen
de kracht der liberalen te bestaan in het zwiJ.
gm, doch de anijo.revolutionaïren lieten zic\
niet dOOizwijgen.~ Zoowel door het adres
zelve als door haar &wijgen op de aanvallen der
anti-l'I!volutionairen, bij de behandeling daar-
van. heeft de liberale meerderheid een nieuw
bewij. geleverd van haar moreele zwakheid.
En dat wordt trouwenl door de liberalen sel-
yell ook degelijk gevoeld.

De Kamer houdt zich nu bezig met hilt ont-
nn~n van voorstellen, rapporten em. Dat zij
m dit rittingsjaar haar werk zal afdoen is niet
te ...envachten, want er is nog ZOoveel achter-
atallig werk, loopende over vele jaren, dat de (Ingadndtll.)
titels alleen der onafgedane zaken. nu weer ter Wij hebben voor. oUa eenige uitgezochte
talel gelegd, ZI!~ig vel papier vullen. gewoon Psalmen en Gezangen; 8~Dlmige op oude wijzen
parlements formaat! vierstemmig gezet. en ~del'l! met nieuwe wij-

Vóór alle dingen zullen de financiën wel uit- zen, gecomponeerd door {le hoeren J. 8. en R.
Yoerig besproken worden. De minister van tlnan- C, de Villiers. Het bundeltje ia bedoeld voor
ciën heeft .. ~" ... m. half milliof!n meer belM- echool en hui8~erin. ,Een eerste vereischte dus
ting gevraagd. te persen uit een volk dat reeds voor lrinderen la weUtddendheid met eenvoud,
ondragelijk zwaar belaat is. Zout. zeep, uijll. zondernogtan.a aan deu g;est der woorden tekort
vloo8Ch, bier, koffij en suiker, moeten nog maar doen. Het komt Ons 1'001' dat beide com.
meer belaat, en schoonteenen, deuren, ven- poniaten hierin uitnemeWl geslaagd zijn. Wij
sters, stoeIen en tafels moeten ook nog met'r hebben met de meeste aandacht elke melodie ge_
opbrengen, Vooral voor bet openbaar neu- toetst aan den inhoud en .et eigenaardig 1rara.It:.
traa.l onderwijs zijn jaar Mn jaar meer millioe- ter van den Psalm of Gelang, en vinden dat de
oen noodig, en die moet het volk opbrengen, componisten overal him uitente best gOOaan
of men van de school gebruik wil maken of hebben muziek aan den zin der woorden en de
,niet, Van bezuiniging kan geen sprake zijn ... , sto.mming der heilige dichten te doen beaat-
Totdat bet volk zelf de regeling der belastingen w90rden,
door zijn eigen gekozen volksvertegenwoordi. Bijzonder troffen ana de aánhef en smeektoon
geM m handen neemt, • van Ps, 6, Ps, 3! en Ps. ~130, Ben ieder die

Dit laatlte echter niet langs revolutionairen gevoel heeft voor de taal (ler klanken verneemt
maar langs wetti..,gcn weg, vooreerst door ver· hier enkel uit de melódi<i, zonder dH woorden.
andering van de lciClllweten toekenning van het diepen ootmoed en varbrij zeiing dtlll harten.
lciClllregt, minstens aan alle mannen, die een De aanhef van Ps. 130 op de woorden: "Uit
eigen middel van bestaan hebben. Of het diepten van ellenden," meermalen herhaald.
met dit ministerie en deze Kamer zoo ver ko- wordt steeds een dringender bede om verhoo-
men zal, ia hoogst twijfelachtig, of lievGr. niet ring en uitreddiog, Pa. 3l is een der echoonate
te venvachten. melodiën met hare ongekunatelde eenvoudig-

In bet bureau der Anti-revolutionaire club heid en dBmloedig :geloofsvertrou ...en; de
Is een verandering ontstaan dool' het &ftreden smeekstem dea verdrukten: wordt bijzonder ge_
...an Baron van W&88ell8ar ala president en. de hoord in den óden regel, ;Pa. 24 is een triomf-
benoeming van den heer Keuchenius m diens lied van Zions Koning teli troon geste~n op
plaats. Verder bestaat bet bureau nit de h.h den oorg zijner heiligheid, en aanvankelijk ver.
Baron Mackay, Van der Koop en Jhr, Bee- vuld in de hemelvaart .lieB Heeren. Wanneer
Iaerta van Blokland. men dus de melodie eigenlijk wil beoordeelen,

HOLLAlm-ZulD AFRlItA.-De heer Bell. vali moet men haar toepaaeen op vera i of Il. En
Pretoria, is ll. Donderdag door den Konig ill dan zal men zien dat de ~uziek naauwkeurig
een bijzonder gehoor ontvangen, ter overhan- overeenstemt mQt de woorden m de heffing en
diging van den klomp goud door het" Volk ckr dalingen in den algemeenlln juichtoon van dit
Zuid .4frikaaTl~d" R"publiek 'Uin Z.•ll, dm kroouingal.ied van Zions ,Koning. Van den.
Kon".g "ff Xedrrkll,d,m !I",chonJc.... " Zijne zelfden aard is Ps, 48. Q9k:een ugdud over de
Majesteit moet bijzonder ingenomen zijn met Illllgt en maje8teÏt van Zion8 Koning en de
di, bewijs van achting der TransvalerIl "oor zijn heerlijkheid der stad Gods Men lette op den
per!IOOn en ill zijn persoon voor het Nederland- bewegelijken. blijden gang van het lied en
oche volk. bij ronder op de dima:r,. beiPnnende bi) de

Het is nu te hopen dat de President der Re· woorden:" Hoe schoon. ~e welgelegen.' en
publiek, Paul Kruger, met nog meer illgeno. voortgaa.nde met verheSng tot de woorden:
menheid door olUen Koning mag ontvangen "aan de noorder zij." ÓOJ.: de melodie va', Ps,
worden, da. den goudklomp nit Transvaal, 92 is zielverheffend en Juut geschikt om de
Er i. geen reden waarom dit niet zou !runnen. ,temming van nIlIt en. heiligen ernst op te
tenzij dan dat er nit Engeland een wenli: kwlUD. wekke" en te verhoogen, In deru:ellden toon
om Paul Kruger n••t als President eener onaf- is ook 1>.. ~, doch wat lev.ndiger van gang en
hanlrelijke Republiek ta ontvangen. Ons volk heel eenvoudig. Al de mell>diën zijn zeer ge_
sou zich en zal zich aan zulke wenken weinig makkelijk on zullen dl)O~ lrinderen dadelijk
atoren, doch in doo Has.g, aan 't Hof en geleerd wordeu.:-ook .dqori ouden van dagen,
in de Regering ziet men Engeland nog al naar behalve Ps, ál die naar den aard des Psalms
de oogen. Nu, wij zullen zien. plegtstetig en minder alwiBselend is, ook een

De Zuid Afrikaanache afdeeling op de ten- paa8&ge in den mmeur,toQn heeft. Zoo ook
tootl8tellU:g beeft onderecheidene oolrrooningen Ps, 23, die in zeer slepende dichtmaat 1ftlIIC¥e-
ontva.ngen. Van Kaapeche wijnen rijn de ven is en waarvan demelodihtudieverei.scht om
inzendingen van Collison, te Kaapstad, met de doel en zamenhang: te vattelI. Er rijn in bet
gonden medaille oolrroond. Er is veel vraag geheel zeer weirug tCJwaUige kruia-noten. of
naar goeden, maar niet zoo duren. KaapKhm moeiielijke variatié8 van stem in het ganache
wijn. boekJe; en het is voor elk ~uziek-kenner dui.
De Nederlandsch. Zuid Afrikaansche Ver- delijk dat de compoAÏ8t de: eiachen der edele

eeniging heeft, op zeer groot formaat papier, kunrt ter zijde heeft gezet, om allel! zoo een.
een zeer mager ve~ aan hare IedeR verzon- vcudig en gemakkelijk mogelijk te maken.
den ...an hare handelingen gedurende het jaar De tien nieuwe melodien de~zan~n Terra-
1882-83. Zij telt thans even 300 leden, waar- den niet minder vlijt en talent . .{lier ia IDderdaad
onder slechta een enkele van orthodoxe rigting, meer kWlJltma~ harmonie, zigtbaar dan in de
In het verslag komen enk~e batelij!'heden ~oor Psalmen. Men voelt het ~t de vier parten
ove~ het adres van ~,KwJper en di_ens artike- duidelijk moeten uitkomen,lUltzij door een wel.
len ID de Slan'laard. ID,zaire de zen.~g van Dr. geoefend koor of orgelbeleiding. Zoo alleen
Jonkman. wellt:e lrwaliJk paaacn bl' de mede- zouden de nel' a's uiet In beteeltenlooze her-
dealing. dat d~ Z, Afr, Vereeniging.:van wel,ke I haling voorkomen m <rez".Ui_n melodie dieI?r. KUlJper lid ~"":', en de ElDlgratie-comlll.lll- &00 voortreffelijk de gedaohte van neerslagtig.
lie. ~van hl) lid '8, nu =en denken te I heid, bijna aan wanhoop gretl2ende. uitdrukt.
arbeiden voor de TransvaJers. Omtrent Dr. I &00 alleen komt de blijde toon van Oes, 36. zOO
Joriaaen zegt het ve~ :-:-".Ik ktml4t mn d~n I juirt getroffen. volkomen uit.l Wie zou niet de
h""r Dr. ~, p, G, Joruu".n ek" IUllde en %lJn genoemde gezangen en de andere op de nieuwe
conff:r~"tlu """t E"fldand, werrlm door "tt !!e. wijzen in plaat.. van de oujle 'willen zingen.
,tuur '''~ V~n~glllg met <l~ 1/ue" 'ITW>gd'Jke aezangen 3-' en 131 lijn naar den inhoud der
~lang,t,Jltng gcuU gf8lagtn!-"tt aalilXl,!kZ,Jk woorden in den somberen !nineur-toon geachre-
'UGre~"b'J de E~I8Che !leg"""lfI 1Mt vreugde ~- ven en rijn beide vol van gevqel en dit!peD zin.
grorl" Eene In MeI gehouden ~uunver- Een van de schoonste is aer.aitg 109.om de.eUs
gadenng we~ ,door Z.H.E.a, blJgewoond I eenvoudigheid en aangenaamheid 1'OO1'h~ ,...
en daars&n alle lnlichtlDgen verlltrelrl betreffen<;le hoor, Ook zoo liefelijk een~)Udig en guyOel.
plannen door de bestuurdertl gekoesterd. In yol is <rez 118 dat een wonderbare overeen.
yerband met het .doel der Vereeuising, ~e komst ill d~ hoo'fdgedachte heeft met P.. 27.
plannen bepalen Zich t.harUJ n?g hoof~eliJk zood"t wij bijna zouden ieg8_en dat zij door
tot het opngten van een bank ID Z, Afrika. met dezelfde muzen moeten sijn. mgege ...en, Oes.
Hollarui8~~ kap,taal, en riif,.. llulla'j(k~'! bu!ultr<l, 131 en 134 verraden den echten mwricus. <rez.
Van de z~Jd~.der Tra_m~e ~genng l~en 1i6 is meer m d~n moocli&en! krijga-toon, dan
waar8ChlJnliJk geneigd. IDdien lets dergeIiJks in dien van ootmoedig smeekiebed geechreven.
kans mogt hebbeIl, van tot stand ~ komen.~. En de morgenzang zalveelm~ op de nieuwe
la"gn)ke canrtU1,.,. te t'ff'knun. Wat zegt dan op de oude melodi~ gezongen worden.-
Horak ~ Het boekje is netjes~. De eenige fOllt

BElUGTElf.-DE JIXE.R vAN, DI!I1L •. hoof~. is m Ps. 136, waar men op de tweede noot. B m
~ur van, het H'''''''',blarl, die Zich I1!et welUlg plaats van A moet lezen. Ook in den vijfden
"erdiensteliJk ~ heeft ala Voorntter :van regel van Ps, ál moeten de twee laatste noten
den Journaliatenkring op de t.>ntOODstellmg, ;aam gez,ollgen worden en de' lettergrepen dUll
is. benoemd tot lid van h~t Comité, der A~~. anien geechikt. Voorla is allll8 korrekt en de
atton L.tkru.re I"~Ii<Jt"J1Ial.. Dit Cam,t;' d f'>J1u en pia"01 bijzonder naauwkeurig gemerkt
Hon~,. beetaat ,uit slechts JO,leden. waaronder om woo ook geaongen te worden.
behoonm. de P~ van Wallis. aladaton~. J?e I Wij verblijden ons over dit zoo gewenecht
Le-PIl, de Korung van PortugaJ.. de Korung_m boekje. Het iIt uitgelP.'ven d~r den heer Juta
Tan Rumerue (Cannen 8ylYa). EI' waren VIer en bij hem te vel'mjgen voor h. 6d.
vacatureu (ontstaan door den dood del' leden
Anthony Trollope, de RUASiache schrijver
Tvgenjeff. en twee andere schrijvers) die nu
rijn op~vuld door t ....ee Hollanders. de heer
..an DUlj! en Prof. A.saer en door twee Zwitae1'!l,
de tegenwoordige en vorige President der
Zwit.aerache Republiek. AFRIKANER BOND EN BOERENVER-
In het geheel is er nu een /lOmvan nagenoeg EENIaIN{}. ,

£24,000 naar Ja .... overgemaakt, ten beh,.oeve
van de noodlijdenden !ildaar. Notrdm ekr .Jlgemelffit l"erf/(Mkring gehouden te

De Ntt.krlandMhe ZOIl'!afl,chool-t'ff~niging heeft HïfloumwQre op Zaturda1. 29 &plem~r.
Woen.dag l.I. haal' 1j de Jaarvergadering gehou- 1883. i
dm in haar gebouw op de B!oemsracht. te Am- Tegenwoordig: De heeren J. 'A, D. Desvages'
aterdam. l"tt bet ve~ blijkt dat er me<!r (voonitter). L. D. Oosthuuelil, C. Blignant.
dan 1,200 Zondagwcholen &ljn en dat de Vereeni- H. Billson. a. Strijdom. Pi H. Ferreira en rle
ging 37 afdeelingen telt met 2,400 leden. Van Secretaris. j

de uitgaven uer Vereeniging werden in het af- De notulen der vorige vergiWering werden
ge.loopen ja.ar meer dan 3!6,OOO Ex. ltedrnkt. gelezen en goedgekeurd. .
De heer T. M. Looman is Secretarie áer Ver- Besloten dat diegonen die leien zijn dezor
eeniging en te h__ Fruijt haar reizend agent, "'ereeniging. het regt zullen hebben t.Jt stem-
die de aldoolingen bezoekt, on zoo veel!ilsmoge- min~ voor het wijbbestuur t@ WiUowmoore
lijk i. de belángen der Zondagechool door het tot tijd en wijlen er in hunne réspectieve Lour.
gebeeIe land bepleit. ten een wijbbestuur opgerigt u.

Te &hevl!llingen zijn ill de vorige week niet Besloten dat iingeval iemand! gekoEell wordt
millder dan 99vaartuigen thuia'gekomcm van de !ils bestuurslid (zonder dat hij lid van deze ver.
haringviascherij, die voor een waarde van onge- eeniging is) hij bestuUl'8lid kan worden zoo-
Yeer £:.1'..1,000aan haring bin_.. enbragten. Door dra hij lid VIUl .ten A, B. en B. V, wordt.
gebrek aall eea haven te ScheYmJingen, loopen Tot stemming overgaande voi:>reen wi}bbe.
vele visachen te Vlaardingen binnen, van waar stuur dO.Eer plaats, werd de :heer De8vages
rij. na de lading gelost te hebben, tent.ond weer met volrtrekte meerderheid tot, ",oorzitter ge_
zee kunnen kiezen. Er worden pogin~n in het kozen, !
werk g&i!teld om een haven te SchennIDgen aan De heer Desvagell dankte dfl yergaderiblf
te leggen; de kosten dMl'Tan worden op zeer voor het vertrouwen ill he~ geeteld. HiJ
£:150.000 geraamd. lOU even als tot DUtoe at.Mdrr v90rtgaan om te

JnR. &WIlT v AN SoITERWOUDE, (zoon van doen wat hij kon ten einde uen ~oei deaer "er.
den bekenden perden Elout van Soutenvoude eeniging bevorderlijk te llijn. i
t~ s' Hage) die zich zoo nrdieD8telijk maakte I Verder werden toen gekozen :tot vioo-voor-
~ lijD laadO!lt~l iu Iuditi, ill over- utter de heerB. Z,Ste~

L1fU IITBLLD ONI 1fDIT VD.UrrwooRDm.u ..
TOO. DB O.IVO.l1DI O!rZlla OOJUlJllp()NDD'1'IIN.
UOBZollDD lSTtJJ[J[D ItU2Ql:&lf:armr TD110.
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1883.

DE NIEUWE' :ZANGWIJZEN.

Neef Gtrl.: Goeden avond, Oom Jan, hoe
gaat het hier nog? i

Oom Jan: Goeden avond. Neef oe.rt.
N~f Gert.: Ik hinder Oo~ Jan toch niet m

rijne lectuur? Oom Jan I~ gaarne en trouw
de couranten. en daarom is ~j ~ goed ol! de
hoogte van de zaken. 't Zo~ inlJ aus ilplJten
indien mijne komst ... , i

Oom Ja.ra: 0 neen, Neef Gert; uw bezoek is
mij retrt welkom. Ik heb 0011:juist de, Volk4-
,tem wtge.le~n. ,

N"-f Grrl.: Welk nommer ~ft Oom gelezen P
oom Jan: De Vollu,tem van; den Uden Julij.
Netf Oert.: zal Oom ons ista daaruit mede-

dooien ~ Dan blijven andere'; ook zoo'n t-tje
or de hoogte. Oom is een mim van ondervin .
ding, heelt veel kennis van bet land. en men
hoort hem al te graAft praten. :

Oom Ja,.: Neef Gert, gij :rijt in dit land
onder mijne oogen opgegroeid:; ik weet dat gij
een Babe Afrikaner zijt. en. , ;.

N"f Gert: Dat hoop ik m'et 000a bulp te
bli~ven. Oom. Orerleden P~en Oupa seiden
altijd: "Gert,-vertrouw op dtn Heer en word
een regte A1rilraner. net zoó !ils wij Unmer
geweest rijn." : A't" tim Retiakt.,.,.

Oom Jail: Ja. ik heb ben belden nooit anders ,
gekend dan als echte vromen met Afrikaanache Mii_nheer,-Ik li" in aw aitgne "an I.. ta&l ••
narten. Daarom zou bet hun 4<><> zeer doen m. deo Zaturd.1( dAt ik door een ... kereo "Veritu"
dien lij hunne oogen eens ko~den optlaa,n en beecbuldijl:d wordt~ dAt ik in de Purlacbe '~r.
lezen wat el' in dit nommer de:Ji Volkl,tem staat. gederioll'. I"kledeo OiojfedAa'jfehuadeo. eeo. nl.
Deze opregte courant deelt mede, hoe men in ache "oonltellinll' Iledaa!. beb .. et te leilllea dat
den Volksraad van de mogelijkheid spreekt om er slecbts 3 A 4 telfeo deo Ed. heer N ... tbliolf
onzen godzaligen President te ~unnen .. " lijn. Ik heroep mij op den "ooraitter Ya, onle

Ntef Grrl.: Nu. spreek maar uit. Oom, B.B. 'erll1ld~ring, Ifehoodao op den J2,Jen dOl.,.
Oom Jan: Te kunnen "lICihrappen." Dat Ik bood lII.ijn woord_n atAande; all ik "1 3 A

leelijke en onparlementaire wtJord spreek ik 4, dao 'pr~~k ik 'an Boodam.noeo die de be.
met den grootsten tegenzin uit.: En toch is het IAOlI'eOuo land eu ,olk io he' oOjf bebben.
m den Volksraad gebezigd. Doch, dit zeg ik, G<>ed 1I'81-gd: de li D.oember =·1 aanloooeo
Neef, dat men Gods volk niet lllÓ&tgaan tarten; boe "•• 1 die de reqlli.itie Ho Sir Jobll MDlt..oo
want als ean eenig man sal flet sich ge..-l jfeteekeod bebbeo, "oor den ";.j, beer Neethling
houden en voor zijn voorman staan. lullen Itemmen. of .. eet " V.ritaa" lIiet dM

Neef Gert: Maar, Oom. hoe lnram dat ieder pe'loDa li atemmen heefL
" schrappen" ter sprake P ; A. J. DB WAA-L.oom Jan: Wel, toen men bij ~ begrootings-
poet aan hd a&laria van den et&attJprocureur .A.a" d.... lUdtJd~ur.
kwam. heeft men Dr. Jorissen "geschrapt." Mijnheer.- Wie i. de" Veritu" die io IIW blad
De woorden van den President fill van anderen, "lUI 'n Oct. deo h ... r A, d. Waal .it eeo .. Iseb.
die toen gesproken hebben, ~tten nieta wat aard beetemp.-IL " Veritu" keo ik Diet; 0.. W..al
een wijs en braaf man zal beri~. Doch mag ia een der rondbo"t.iIC.te kerel. \'Aa 01Jllditkikt.
men, als men eene S"lmoedeliJke overtuigina Wis il" VeriIM'" la hij Diet e.-a blo..dYerwant,
gehoor geeft. ditzelfde zeggen ~van den neer' il bij Diet een bunrmlln. een dorpgeooot \'ADdeo
Neethling P Deze laatste verklaarde dat Dr. E~. beer M, J, N"8tbliDII' P II bOl' oie& ,.. ....l"D.
Joriasen geen gepromoveerd reftageleerde is. lijk. haAt tegeo deD E.I. heer N .. tbliolf 1 l!:n waar
en ongeschikt om verder als 8~taprocureur te komt hij er uo londer b.eloi, rao eeo B. B. V,
ageeren. ~ een ~lIilÏ&ie voorSirJ. M"lteoo rond te lenden P

N~f Gf:rt: De heer Nee~ is dan toch Weel bij niet, dat d.le Sir eeo aceijoamao i. ~
zeker in de Regtsgeleerdheid Sfip19l1lO"eerd? Weet hij niet dat de Ed. heer )ieetbliojl, ,an de
Ik heb evenwel nog nooit van een Dr. Neeth- uadid.,eo Da "oorp:eeteld de eenige mao i. die
ling gehoord, . , al. wijnboer blJDg heeft bij den wijnhandel I

Oom Jan: Neen. dat kunt gii: ook nooit ge- Nil teo Ilotte, leg de twee ledeo M. eo N. io d~
hoord hebben. De heer Neethling is bij het weegtehaal m.t b..tI'8kkiojf t.ot honoe ait.tekeod.
wagenmuen opgebragt. i dienlten, "001'111wat betreft '. land. IWAr. aliI.
Neef Gf:rt: Aan welke HOOgeeilbool is hij in dao. Wie'doDkt n lAl de liehllte .. ell'eo P

het wagenmaken gep~moveerd ~ Vrieoden die bdlang bij deo wijoboaw bebt,
Oom Ja~: !tfaar. lieve neef otrt, men pro·, beliot "oor gij ""ginl. • • •moveert DIet ID het wagenmaken. Waar is nu

uw verstand P ~
Neef Gert: Maar,lieve Oom Jail. moet ik dan

nrstaan, dat het kracht heeft. als een eenvou.
dige wagenmaker zegt. dat Dr, JQriasen. die en
lo de th~rie en m de praktijk ~ aan regte. Stelleohoec:b, 29 Oct. 1883,
geleerdheid gedaan kali hebbenj geen gepro- ..111" d~" R.dakteur,
m~rd .regtageleerde is. AI. 8iepro~oveerde
is Dr. Joriuan zelf. benoembaa,ii als Profe8l101' Mijnbeer,-De brief ooderteelrend "Veritas,"
in de regtageleerdbeid aan een Jlederlandache iD aw blad uo.lI. Zat.urdAjl, heb ik, eD .. leo
U' 'teit Evemob bekleed" "ru met Illij, lI'el8len, eo OIi8 eellpal'Ïlf pyoeleo was
~ • t ;/IOmtiJ een di'" ... Veritu~! L...hoort liob te eehameo 100 iet,boctor ID de region. een Hoogleciraaraambt in ....

de letteren. Doch, of een wei,genmaker. de te acbrij.,80. WAt de . b.. r A. de 'Ya,AIuo d
doctorale bul van Dr. Joriaaen,' welke m de Paarl heef~, g.. p~okeD J~ ,olk~men JUIIt. '. I.
taal der geleerden geechreven is; sal verstaan. wlW'~,er liJD alhier ~"" die ttogeo dSIl heer
wil ik eerst met eigen oogen ziéD. AI, zulk N. lilO" mllAl' ala mea hoo DAAr.~e reden 'l'II'lft
een wagenmaker zoo kundig in hefLatïn is. zal, dali krijgt mea luik. brolagebehJke .ot~oord~o
ik geen wagen bij hem koopen, WantJik houd dAt IIICIII ecllonde."?p~IIleod moet "rageo • la die
van g~de wagen8. , m.o 11'.1 regl, 11'1Jl P • ..

oom Jan: Neef <rert. ge sijt nog veelalimmer D. ee~ hennnert IIcb de~. tJ~ ~at de beer
dan ik dacht. Oi).' spreekt de zuilÏere waarheid. N. ,oo~Jtter wu der muoIClpabt8lt eo, ,toeD
Ome brave predi.kaDt heeft mij ~e zaak 0 e. werd hl.J beboet 0111eeDe of a:ndere .maDIClpale
veer op dezelfde wijze uitgelegd. ~ ng O~~r&~dlllll,-een aDder heelt dit tepo hem, dat

Netf Gert: Is het toch waar, Ooin ? Heeft die hiJ, liJ ode een _B:mbllchtemlln, geeo ... rk uo
geleerde en nome predikant dat ook zoo _ deo heer li. knJjft, eD~.; ~ v~t men hllO,
zegd P Dan moet het toch wel \oolkomen ~e h",ft d. b~r N, dan olet IIJO r,ligl /[edaan al.
waarheid rijn. , P., lemeo~hd, dao hoort IIItIU 0, .l'" durot

o.m Jail: 0, daar i8 geen twijfel aan. Hoor beb ik ale!- aaD te m"erken, IBur Ik aal &oe
nu verder, De Ongeleerde Neeihlin zegt voor hem Diet ~t~m~eo, .
dat hij .. des nooci8 sal .lrunnen;'bewi~~ al~ No ma.kt "Ventaa uo lollre jfeYoeleo. gebrolk
hij al de zaken wilde aanhalen welk J, .0 wiJ a .. e le.e" doen plooveo dAt de gTOV.e
verkeerde adviezen van den 8~~~we~: lDeerderheid der ki~I'''' &effend.D beer N. il. Dat
echade van het land waren uit-I .. ur. is onw .. r, want hoewel Ik ..... 11 wdlhum •• n-

NiMf (Jert ' Zou dat bewiJ' !!~rt '. dllel heb geaomeo io bet dQen teekeoeo der r..
lijk gaan, O~m P zen III ; wa mCJelJe. qaiaiue aan ZijDEd~le, Wle~ ik toch gr.oo~Ddeele

00.,. Jan: Precies. Neef. Dat toelt dá heer het ge,oel ... 1'ADonl d9rp,180 ook dlltriln, eo
Neethling zelf ook. W&Ilt in ~tll vlUl te be- beUlII du ten "oUe WIltde ieel' de WuI aan de
wijzen, ver.klaart hij c:Iaaiovel' ni,t lan te Purl heeft ,"I&gd. .~md.~~! .heer ~olt~o .1.
wiJlen whl'eiden en fleroept sich 'ten sl~ op hi.r ".Ie oam'D op IIJO reqlullUe ~mljft, II det
rijne gemeedeli'ke overtuigmg. : een be~ija dat ~e h~r N. 0Ï!t OD48t1telOd wordt.

N~f Gert: l(een. die I:ejrt bewij.rÏen te kunnen W .. !hJk" Ventu· le. of ~'flllen. ~om, of te eeo.
...oorbrengen. moet dan Illet vu djne oe- 'ou il,q' om te w..teo da.t leder. kltur het regt
delijke overtuiging gaan spreken.; H:men h",t eeD, twee at dfle bDdld.t.o te Doder'
den heer Dr. Joriaaen geechrapt om de ~moe- lteDneD. . "' .
delijke overtuigin van den heer NIlethlin di Wit ook door" Venw 11 Ililsegd, boop Ik,
nog niets bewezengheeft P ; g. e d.t d. kiel.r. Daar hIIo .Ïj{en oub,oordeeld g..

oom Jun' Dat -ZaJ de tijd leereit Doch u ,oelen 1111leohIlltdeien, .0 op den atemdag tooneD
iet.. &aden. ' In ditzelfde nommer de~ Volh~ dat lij ""rdi.OIten weteo ti waar~ereo,eD deD ~~r
waarin de ~moedelijke overtuigJn van d ' Neetblinlf luHeD oaderlt.euoen, die, wal ook liJn.
heer Neethling !ils bewijegrond .,...~ te schi~ Iw.kkeaijde mOlFewelen •.II'8t.oolidblMlf,be&belang
teren, staat . aangehaald, hoe hft koloniale \'ID voLlreo laad le bedClt'len,
"Volksblad" met de bepaling VaiI dan naam Ik ben, enl.
"kleurling," dool' den heer NeeUiling, mis- ONPARTtIDIO.
dien ook weder uit gemoedelijke:ove.rt.riging
gegeven. den spot drijft. Verwonderen we ons
met reden. dat. waar gemoedelijke,overtuiging
de plaats in;n~ van bewiJsfl'?ll4. ook aldaar
dan pannanti~betd voor waa,dighei4. en onkun.
de vOOr onfeilbare wijsheid gehul<Jigd ...ordt P
Koeten wij hiel' m TráDSVaa.l tegen;Voordi,· dan
allt's, .... , "

Neef Grrl.: Blijf bedaard, Oom Jrin, of lieVel'
tracht bedaard te blij ...en, hoe reltmatig u ..
toorn ook rij. Zeg mij liever eeqs: "Welke
heer NeethJing is dat? Waar koblt hij van
daan r' ;

Oom Jail: Wel. hij komt uit het 'Bovenland.
Ook hoeft hij te GraalI'-Beinet getroond ... en
Ji~DU iu deu VolUraad. '

DIi: TULBAGSCHE BOND.

Tulbagb, 26 October 1883 •
Aan den Rea..I.uur.

Mijob •• r,_IIi de uitga.. 'an Het Volklhlod,
nn ~iateren &alf ik ... n ra. port \'an ee~e Bnode-
,e!'JrAdoring die te HMoo.. r jfebouden 11'1\&
Durio wo,dt on1er aod.,."o ook yermeld dat
er eeoe IlIi..k io geOleldeo Bond ht.ewt, die
altijd doet l<>oal,' lij wil en !fOe<! Il)rjl: draagt
dllt lij all"'l1 luLlre mOOllC'lsn iooeemt di. nur
bare oolfeD kijkea WADoeer er geet.md 1II0et
wor,leD.

Daar dit 100 o,ereeokomt met on leo Bood
albier, k&ll ik ni.t It.lateo ook clef) kon rapport
te leodso "AO een. B.,od .. ergaderiojf die _
PU! wekea !fel.dea al,bier g.hoadeo w.rd, wur.
bii Ik ook, t'lfen woordlg wu, Ilt: bao ni.t een
lid er \'AD, mAAr ik lI'iog .lIeeo om toch ook te
li.n boe det lolke publi.k. li..ch~m.n werkteo ea
w.t lij dft8r doe .. ; waot ik "'-ti &.ItO<>8jteboord dAt
bet .eer lee'18811111''' 'Ol)r domme mtloacbeo om
lolk. "erolaoierinlfeo bij te wonen. ,

Wel, mijnbeer, ik: ICing io de Hofl.al waar de
bijoenkom.t.Jo l1.h'Hlden wurden; ik maaltte
eeo. diepe buiging, "oor ieder di..o ik "..,r eeo
bondsmAn "!llAg. De "erg., !ering b.t,ron. EeD
ma!l met laolf8 .ard atond op m.t ""n hoek iu
de hand, w... ruit bij o,"'re"l eeD ha'f ollr lAD,!!'
,oori... Nadat hij klaar h~d Itelde bij 'oor
u Dat de beer Conradi .., '"n Wo"",""r IlII Bond.
Oandida..t tAO TolbAgh jfenolllineerd wordew
en ecbreeawd. dot mon mOl'Cltlt_mm on; mAllr
toe~ ik ruDd laIf be_, kt. ik d"t er 14 "an de
led eo in 11... p W","n, 80 dat eleehll 8 Dog wakk"r
1I'0ble"on "'lll·"n, van wie oiet één .11'''0 lIemm~".
H. lan_ b lard IlIADwerd woedend, .tampte mot de
kneakel. op de 1Af.1 eo eew""awde m.t laider
I"'m : u Opeitaan,· ToeD 'proogen de U elapera op.
Da 8 w.lre... pr'OteI&esrdon, IIIMr de langb""rd
mlln DAmer geeo notitie ran, eo s..ide dat er 14
'oor lijo "oor.tel Wareo ~n het dUI .oude door-
jlaBO. Hij ach,eef loItDweder e,o kwan aur lanlf
10 b.t "oormelde boek. Vóór bij klaar bad Wllroo
de 14 .1.p"fII al w.der di.p aan 't loorkeo, EeD
ran d. 8 walrenll8id. loItn dat er 1000mjg. h ....r.n
wareo die jlMroe ledep wildeo WordeD en II1Iftoen
&ftn d~o laolCbllAl'd DUlO e.ne lijet m.t If.ld.
Oe lanll'baarci man ke"k d. lijat door, acblldd.
bet huofd, eit aeide; " Die meDseben kllooeo oiet
inkomen, zij lallso OOIo"erweldigen; lij aalleo
yoor het publiek w.rkeo." Oe wakenl leideo
toeD, breng he. tot .temmiog eo .tamptea op de •
tatel. De 14elap~" acbrikt.o 11'.kker eD wildlIII EKN I:ILDZA.Il. IPllL(lfQ Dh IU'l'VtTL-T.
opeprilllfln, Dlaar d. Iaolt'baard . maD greep eeoen SooOlAgberg werden oolaog-a op 1180. boereolaat.
IUR'eo Iftok io zijo bADdeo aloeg Ilea VlO beo op ettde door eeoe koe tW" blyereo ter ...... Id «e-
b.t boofd eo'lCIllrlleowde: "8tH.it, moonie opt&aao bra,rt, half hart., ball rand, De kop, d. pootea ft
aie, hulle wil heh Dna moet ver de publiek halle de 'haid lijo dl, van .. e' hert, diltaart .0 d. ,e-
llio gee." Ue .I..pen lelfdeo loeo boone boofdeo dAllote dis .,an Ilea geWOODblf. De boide, .. j
wsder lAobtjee op de tafeloeder eo willeD lpoedig Ditnellleadheid jfew.d. en met hllDDI 1II'>edar te-
weder .. 0 'l droomen. ",edeD dier&j~ djn seer aardil! ; "oora! lijn banne

ZOO giag het IfOdureDde deo halten dAa'. oogec fra"i. d. hllid i. reebrain, .n ala ...... Ied.r
\V ..oneer de laojfbaard maD" Ope&aaD"areenwde op bet aaa"oel.o. MeD is niea"'-.rieritr, ot d.
eD met doo 8tok op de tAfel aloe... , dllD aprougen twee baawrden, de een van h.., _n.lijk, d.
er 14 op en 8 ble.,eD lit"'o; mur wanDeer hij and.r nn het neaw.lijk Ifealaoht, her&enbOftDa
.. Stilait" uitri.p, dan Uonden er 8 op eo 14 blereo IDllen mp. H. baidia'. eige_r koeIat 4.
liUeo. op dele wij.. b....f& de laolfbaaN! maa koe .alf eeo koopmaa, die bet dier IIh .. oe AI.
oDder ADderen ook b.& Yoljfende doorlfelt~en:- peaweide Ifebaald bad. De boide dieRj_ wor.

" Dat er buiten hen g•• n pobliek beataat," deo met 101'11' opgefok' eo de Ifel.~lrip hui&&er
"Geeo oolit.ie un het loogeDaamde publiek boopt, ale lij iD het 1... 0 blij "eD, .r _ Iioll...

daar buiten te Dsmeo, IDMr naar hila eigeo be. ItwYer.~ ,te .. rdieuD-wat Waarachijnlijtl .. ea
IaOIl'~oeo goeddunken te wer~en.· bat genl liJD aal.
"lIunne bijeenl",,",teo ','rJer met'~ ge.lot.o • • •

deoren te bood ..n," Voor een teeken dClll~"ds moet geboudea wor.
.. Ilaar bet Tullmll'lt.ebe Pllbtiok opetAodig "'__ ,' den het invoeren van md I~ iOPPeIl

wordeo ia en niet meer nllAr hOD gelegde willen m de eerste kringen der EncellChe ariatooratie.
d',en, dAt lij het G·lu.. rnement .. raoekeo hliD Voor den onlangs ten Yooráeele na het gut..
",il •regimeot' •. ,Idaten' toe t~ IIndeD. teo einde huie te Honrioh gehouden buar-_ oo\: de
hea tegeo bet Plbliek te heeebermen eo ooit om Hertog en Hertogin vaa Cozmanght "-_
bonDe ...etteD met geweld te bekrachlig.D," enl., schOpli Lord Wa.l.aingb&m een YOOJtndralijbn
enL rami en de Gravin van Lei08lter "... 81' 6er op,

Denk~ode nade ..b~od dat ik lII_biea in eeD dit dier m haar winlteltjt' te knnnen oitat.alleQ.
C00081&wu, lI'inll'ik op mijae loootj ... naar ~ Dit ,dier w~ "'001' £(10 eigendom YIIIl mr,
vaa de Ilapera, acblldde hém Da' ,.e1 moeite Wylitt te Londen. .
....kk.r. eo I-ide &kD bem d.t ik rergeten I '. . .
bad OlD mijne abilliog ~!betalen eo. 0!l'e- ot uitvoer van ,j_~ uit N<JpeU, Jl-n.o
,.rde h.ar MD bem. fllJ Ilam de .bllbojf en Eahrmo naar New- "1ark bedroeg m de __
lila'" leid~ &oe" dat het onooodig 11''' OlD i,tl le be- helli van dit jaar 25; J9i kisten. In Iaet.elfde
talen. Toen nOf'R' ik &4fI h~m of het dan werk~· ti' cfv.k be:lroeg de uitvoer Y&Il eitrecm. 1Iit
lijlr..ene &o""er~erinll' ...... Hij .eide "J. Sicilië naar New.York 696 391 kiaten V~
I.ketlijk, wij .lijn bet <Wutlrnem.ot no geb ... 1 de 8iciliaanlOhe bladen ~wij_ d~ cijfwa,
dit diatrlkt; ... t wij dotlO il gDed eo Die_Dd dat de uitvoer de.er YrUChten jaarlijb __
dorft OOItea'ensprekeo." Ik 'rDeIf toea UD h_ neemt
of hij deo b""r OoDradi. keode, die IDOenO all •
BoDda kandidaat 1I'80oDliDeerdWAl. Hij I'I!kte • • •
lijoe DfIIfeawijd open, Dg lIIij DIet verwoDderiq Vmezuaa wordt (.-t. oorr. N. R. C. uit
aao eo leide lf la Cool'lldie v'lOrg.. teld, wie de CIlI'1II;&O) t.harUJ geteiaterd door eone 'PriM-
dui "el bet dit ged .. 1I1" Toeo seide ik:" Dur MMrtpla<Jg. Vooral m de omatreken na de
di. llIllfburd 1Il80die alt.ijd lijn liDkeroor "ut hoofd8taif moeten I:wel'lnen van die diaen'
bo.dt, net IOOAI.een ale doof it," ToeD g.. p&e groote aehade aan d'll1 oogat tOebreDgen.
hij eo leide: ti 0 dan i. bet .JJrigb~" eo begoD • •
weder te .0orkeD. Ik wil,de bsm lKlIr,i~lI "r&lfe:,! ED Bu.o TOOR BB B~~ur_
en ecb,dde hem dUllAClitJ81, _r hIJ keek 1111)DU8TlU~ OP lLUiDD. _ De LUMm:
met "uar.puwende oo~o .. 0 eD achreeawde: • __ ,. an ....,An" m-'d- .._~ .._" H . L. L-I:'L··I •._ .. ....n'.....,n. nr.... ..u _. .. _, ..... .... _

~a op met JOG1f8 .... ~,IA W'J mOl ..... p. denecbe landboaw- en V8I'WUlte nij~
Ik 'Por loIto weg.., IllUr .lk moet H!fll'eo ~t ik kringen na herhaald overl tot laet besluit 'j
aoolt ...eder ml)O boed "OOI' een "lUI 41el4 geraakt Engeland':: de ~~
II.,..,. algehaald beb. .Na>ierbaod flrtelde _:~_-,' om lk te n, con t aal
i~lIIaDd aan mij hoe dat die lanlfbaud mAO ~nvoerrdvo doo°m~ b ~~percmde • :"' _d' I' _L Id' Lb" f' """"'" wo en I' m e.., .. -Jk de _ .. _IIId Je ,. -pe,. eeoe ISa 1'&0 IloA eeD ami' fn" be h bben YOOr lI1Iiker
lie uitmaakte; hij I.ide ook dat .ij op het oureo'

l
ti:en~ OO:;~ Ierland 1 200 000

bl.ik de llleerd~rheid io d.o Bood hebb.oD eD dat ~ te beetemm V~ de'.
a idDl kondm doeu wat lij wild ..ft. Hij drok$e ! &CI't!;8 deskUll~ ~ 11Clese. __

Rietl"oteill, Albert. III Oct., 1883. oak mft traneo In cl. OOIf8Jl d. boop wt dat er """'1"= vanveel ~ ~wd ~
Vrieoden , LaDdgeooot_u, Broed.n.-Z,>() U di,r MO. ,eranderiojf lIIogt plaall "indeD. v rdenili DOOdig , 'aarij'b too 000

dAOeiod ..lijll d.. laDg yerwacbte dajf unlfMbro· Ik beb nooit wfil.r eeoe &Dd ... e~ering.::_ ~ -d.' ,~ om ~ ~ Bn~
ke .. , d., een lIienwe ki.aing .. I plaat. hebbe", bijnwoood ea hoop ook Dooit weder lalb "" d0ClG

1

;van bet ~ ~ Un~te tnua...
eD de tijd ia gekomen 0111te toDoeo of owe Afri-- IOOlaog be' daar .00 toepaL fabrioenm. Er wordhoorgeeteld, om het PI..
bnderilme en uw patriotiaaie .Iecbll io ijd.l.. Ik bda, :0.. "onmiddellijk uit te YOereD. hets- ete. te ...
woord ..o dan wel in dadeo b ·.&aaD. Eu BoD, makkiilijker ia, daar het ervoor noodipbpbMl

Wie kan hei oDtkeooeo dit, nAU~ aod, de , .. _ "
T U h-~ b d' .' .._... aanw8J;lg la.w"I"'Art 'ao bet land atbADjlt, in d. eerate .I lTBNIUOB ~I': een ran ';ll een W'Jn· 1 •

plaat. "aa d~o veeboer ea IIIodb'lIw6r; eo hoeft ' ~el to~ gehee1e vormeling va:n den mb edel en , , ,.. . .
de hoel'l!OItaod Diet laOlfIfenoeg ga.eht Dader bel I lllItorting van het dak gel81d. daar men. vol, Bene combinatie van Engelacbe bpikJwtea
juk der dieoe'burheid , heeft de.. kolonie te ver- I gem de :fi:::ner. vot.tz:ekt ~ behoorlijke is bezig om m ltalu CkrCig ~
1''''' Ma nil·.lIOIII&UatioDal, "ftrinr Ollhurui middeleD ueft ~. ~ te hlllllOba. /®rifkt" ~ ",,,.d Ic br.".,... .

•
DB Zo51fKBLOEK.-Naar wij YenIeIIlen aal

dool' eenÏ6e groote k_ken de lruJtuv iD. bet
~t ondernor.aen worden 1'611 da Zoanebloeut
(Heliauthue ClZlllaus). n-u zeer dikwijt.
werd van Y8l'1Chi.llende ujden en op driDgeDde
wijlle dese nuttige p'lant 1'OOr de kultuur UIl'
beyolen. maar altijd te vergeefl. In china
staat ze hooger ~_, en wordt ..
ala een der nuttigste planten beechouwd die
de aarde voortbrengt. Uit de .-lea word,
een olie en ~ bereid, meer dan eeai&'e an.
dere geeebikt om de -huid te vvaaclaten. »..
olie is nen aanbeYelena~ tot 'l»ijaben!i-
ding, ala ze goed it ter Y8I'lielit.io,r. De bloe-
men Yerwehafen aan de bijen overvfoedi« YOed.
lel. en de industrie weet er een Jrele Y'fIffatof
uit te bereiden die de keizerlijke klev is m het
hemeleche Rijk. Het Tee is zeer ~ op de
koeken door het uitgeperste ~ Y81'knrffea,
terwijl emdelijk de etenltel.s eeue fraai)e YeIel-
ltof opleYeI'en. die.4e Chinezen, t_ lIlet
de draden der rijtlewOl'lnell. tot zijde ...erwer.
ken, Men ziet dat er Y&Il deze plant nUm
partij te trekken is.

WUNBOIIB.

SteUeDboech Kloof,
29 October 188.'1,

• •
rHolt BIlANDN.ITELI TeT .ID llUDLU:I: 0.1-

JtBoT TB BBR.lIDYN.-Ben ODler leura (&egt
het llotkrd. Nw.bl. 18 AUS') heeft de YrieDde-
lijkheid ona het recept toe te .. uden YOOr d.
bereidin,r Y&Il brandileteit tot een smakelijk ge-
regt. "e deeJen het ...oor de liefhébbën
mede: ,

De brandnetel wordt jong JI'I!Plukt en in
koud water gezet. waarin hij Weldr. lijne Ju..
~ "prikkelbaarheid" ZOOvel' "'8I'lieet, dat
hiJ zonder gevaar met de hand aangepakt lIIl
goed afppoeld kan worden. om luën van
atof en zand te rei.ni8 en. Vervolgena wordt
hij in water gekookt, daarna afgegoten, in
een ...ergiettert ter uitdruiping gezet. op de
gewone wijze gebald. op een ha.ltbord en da&ma
opgestoofd. Boter Dla,!!' bij dat ato_ niet r.-
lPaIU'd. De aldus bereide do~ is 1IDUIblij.
ker dan eenige andere jonge groenten.

V,ERITAS (~) v. DEN EDELEN HEER M.
L, NEETHLINa.

WILLOWMO()RE.-(Van ~n Correspondent.)

VOOR WIEN GAAT OU STEMMEN'
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