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KOSTBARE:
Vaste en Losse Goederen

UI&pstelde "er1l00pll'..
so Uitgezochte P~IDJ au.

ledre8lHrd~ ,TE

WAGENMAKERSV ALLEL DE Verkoopiag v.a opgemelde Paard ..
. ia uitgesteld, en .. 1 ,alellig prut.

"ndeD te Klapmuta Statioa, op
Vrijdag, 28 lIei &aData&!lde.

Zij lijD slleD geschikt voor 'dadelijk~ ....
bruik ea ia goede coaditie. .~

!: G. P. BRAND.;
Paarl, 20 Yei ) 886.
J. 8. MÁBAI8, 4- 00.,' ..4/,74grr,.

VERKOOPING

In J:1 !.l·:tssigr,eerden Boedel van
(j[I'H)\ BETIEF VAN DER
-"+n \\'1':, van W ellington,,

DE f 11l,1er~eteekende, behoorlijk
gelol'l, zal te Koop aanbieden op

Doud(ll'tlilg, 21 Mei 188G,
'. jf"r:r"s ten 10 UT!! •

L D·: Vruchtbare Plaats ge-
oa,,01,l li (I~VERWACHT;" gele-
~e[i :11' hcJl't'n, rijkelijk voorzien van
Wilt,r, ltcplallt met, ,(0,000 Wijn-
~6dr,j<"kklll, ;iOO Vruchtboomen,
iD I'tl'êllciJene soorten en een fraai

, ZwPt"I"t ,kL""ch, De Gebouwen
zr. ir: !.:"e~le orde, en bestaan uit
\\\c'nLui~, Kelder en Buit enge-

OP

Kostbare Woonpl&&t8
AAK DD ZBZIUlft' B"

'I'osltl. Meubelen, enl.

DE ~eer Buoo H .. 1IU.lI1. ,aD 'plau GpVri''''''''' °8 - ....1 aan8'
lIJode .... 0 WODIDg ~ nraud'ND, I. ~UR". liJ 1"'; t •

bee~ deo Oud~teekaode ge~igd ter ZULLEN opgemelde Schapeu en
fj~leke oompetihe MD toe biodeD mM. Bokken publiek .a zondrr 4,lli".u

DALK. BO.VB, &'"ve Yerkoeb' wordeo MD KLAP·
!lP VRIJDAG, 28 DBZEB, MUTS STATIE. Zij lijD bij uitatek

Te 11 ure, "et ea lallen seker preee.t .ljD.
ZijD welbekeud FAMILIE WOONHUlS, Paarl, 16 Yei 1886.
to Groeoepun~ nabij Orie Aokerl;aai, be. J. B. M.J.RÁIB f 00., Jfilag •••
Yat~ode (9 op de een~ nrdiepins_ eo 6 op
deo grondyloer), ruime Kamera, 2 K.ulrna, LET WEL'
Koel.bui. en St.al, Geritftijlte Keldon, eos.
De heor M.llI4U het!, oolaop, lIlet rrooto
kr8teo het BuÏl 't'Orcieuwden KemoderDi
_rd, eo de breede Btoep dour een nette
t'8r&nJabbeachadowd. Do Iig~ing ÏI alle,..
aaogeoaamlt en aee!, bot genef ,an beide
Tram en Omoibu•.
Tenelf'Jer tij4 lulleD eeDige artikelen

overig BQÏlraad worden verkooht, WaaroD· RIEREHK8 KjSTBIL,
der een V oorkam.rae" eeu gróO~ Cbeft"o-
nier. CbinHllobe Aardowerk, Pof,ten, T.pij- gelegea in de AfdeeliDgTln :MaIm_bury,
~,"L,~~ ~
J. J. HOFMEY R ~ ZOON, Áf,lager,.

Gouvernementsberigt ....
e 0
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: 010 0
010 0
1110 0
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o • 0
J 10 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
li 10 0

II, Li )SGOED, bestaande uit
Snkv,\lt:n, Kuipen, Leggers, Half.
ar.,r!l, r mruers, Trechters, Manden,
GrFfI', enz.

VERDER:
7 Le::~"ls Wijn. 2 dito Azijn,

t l,.~g"l f3ralldéwijn, 1 lot Zweep-
.tuK~l'II, 1 Paard, lOpen Kar, 1
p3<ir T:l:!.;l'll, VAR~ENS. enz., enz.

J. F. PE~TZ. } A .
Jl J. BUSMAN, ssignee •.

VwJu Kantoor, Wellington,
1~ ~lei 1886.

J D. CELLIERS, Afsl&ier. Uitverkoop r Uitver_oo,1

DE ODdergeteekeade voornemeaa
lijDd e Dur Tolbagb toe verhuiHa

aal
PtTBLtBJ[ DOD VDEOOPD

TER unmoediging VaDhet ~Dlenplaa'-a, it .~e ~n~ bereid ~ ODderae·
noemde Verplante Boompj~ uit de Kw.kenJeD toe T"bi en Klu'~J.raa.f te

1.Y8reD~teg~~ de "olgeude priJ~D, afgeleyerd te Hekea"~a Oerea W.g Station,
reapeoLlevell]k :- i . !

-- -----------
De Hee ren STUTT AI'ORD " Co. Donderdag, 27 lIei antt.

ZEKER STUK VASTGO!h>, be-
.taande in eeD gerit'llijk WOONHUIS,
met gem.kkeD voorlieu, bene".a. eeDip
Vruohtbare Erven, beplaat met oi...
16,00.0 WijogMrd.~kkea. Hel; Eigen-
dOal zoo wel gelegeIl bD ook ala Zon·
dagshuis dieneD, dewijl de plaataadje
deti1'8rkiezeude DD "orden ,.erbuurd,
die jaarlijks een goede &uur 9pbreapn
'kan. Het EigeDdom ia 100 wel bekeDd
dat helilg.ne verdere aaabenliDg aoodig
heeft.

:

FANCY GOEDEREN EN SCHRIJFBIHOEFTEN.

van lh'ijz~n.

i

GEWONE MAA". Prij. per 100o~TrAKIrKN NU

Er:~ ""ont Aasortinesot Klaargemaak~
Tubber ds, voor Dames, yan a! 511. 9d.

per stn c, en voor Kiaderen, in Velye\eeo eo
andere :-:" rt"'I', van 3s. Ll d. tot 71, lld. elk,

D,mh Up~emll&kte H oedj el, 78, lld.
tot I '; ti I.

Pracbtize Bloemen, Vedereu elIIVlerken
roor iJprnaa.'jel~, Goed geheel WOliOD
Flan' I, teg"u ~IJ.en la, per yard.
Horr c cses .\ Linnen, duim breed, .,OOr

12s ~'L het stoic, Een groo~ .,oorraad
Laker.lu.ne n, C .. Iioo, Komhulsear Rugs,
~p·tIJtD.eo Tafellienee. Laaillte prijz80
OH'eeL korn.ti~ de tijden bij

BOTANISOBE NAAM.

lfo. ~O, 1886. Abtria cdra '
Aeaei_

.. horrida ...
An,opbera lueeolatao..w-,., .... A_r.
ouuriaa rqlliteafulla

" laptócl&da
" qQaclrift! ,ta ,

Oatalpa .ptei~ ...
anteglll ~Lha
OapnllllllO",eniana

" .. ~, HlIIpet'lree.
Eriob'c". jepolliOl ...
EacalyptQ~ botryoid..

If ealopllylla
" corna.. ...
.. di ,.nioelor
" ,101MUIlI
" . 'IODllifoUa
" 1Dar,i ....

: :~ ...
" r_lllf,ra ...
" lO_ta ...
" 'roeua&a •II

F.brieIa.lanip" ...
Glediteclda triacaDthlIIO,.,il... rObaIta ...
B.......... o_ .,.
La_ ealDphora ...
Lyai,,'lIorricluIII H'

l{eIaI'''"1Pllelloido
IItHa ... diftcbta ...
1110ru .n.-
K_para&IMa
ptO. blll.pe_

" iDliKnil
H JalrIaio II'

U li!'ett:I'ÏI ...
PodoéarpaI Tlnutbn]ili
Popollll faitigtata ...

" IDODlijferap._ZJIoa .al. ...
Qo .. _ ped.... 1ata
'l'UDdiOIll diltichQIII ...
~aOODfena ...
Uba. OUIpemi. ... 01111 ,

.
GrOGte Vermjndering

GOUVEBNBKBNTSBERlGT •....Jfo. ~, :1886.
.' KGfltOCJr ' dM Co,nmWtaN VC"

Kr' tuUrij_!'" ()ptnbllte W'erbn.
KtJIJf' d, ~ Houp., lli Jl. 1886.
, iJ de u.mag bereid' de O1lc1e~

.. te levereG lefréa d. TOlpad. Pnl'
, I

Kantoor vtm da CommUIarU vali

KroonJanderijtl'll "" OJ-hcar, Wn-lun,
10 M .. 1888,

i··· HOEK VAN ,

de !dderley- e. de La.,e.arktFa4t.
PLOEGSCHAREN! PLOEGSCHAREN I I,

!

" ..Bardy OataIpa
BaagdoorD
OIpr..

TENDERS worden verzocht en sullen
worden iogewacht aan het Anditetll'l

Kao~or. KaapsLad, tot 12 our op VRIJ·
DAG, " JONIJ, voor het leveren VAD
aoodanige hoeveelheid ,an de onde"ol-
gende artikelen al. moge vereilOht WOl-
den voor het gebruik der BaDdie'-en ea
Beambten geëUlpl0100rd aan deo ZJfJ-
breker of in eeoig gedeelte YaOr
of hare onmiddellijke OmatrtkeD yan 1
Jalij 1836 tot 80 Junij 1887' .

IkUteR. en Scha.ptJfwl66lck, 100 lb.
Waonoor Beesteayleeech gel rd word', DE Oaderget8ekeade, VOOI'II.men.
moet er 115 lb. v~ 100 I geleverd I . lijnde de paarl te "el'latee, al
worden, en waaDeer jer SO peaYleeeob publiek ~ ate1lig doen ftrkOClp8a,
geleverd wordt, 1061 lb. r 100 lb. OP MAANDAG,
Schenkels eo nekkea \-aa . .tenyle8l'Ob
ea Schapenvlee&oh 411e geaooepteerd
worden ala gedeelte "n Rantsoenen. (;'lIed, rllll' J""tj, __ .,.".,.,.,.,. HI'Ua'II)

Beesteovleeaoh te en geleverd ia Haar Koatbaar ea lUlia~DAm Jl'8Iepu
kwartea, voor en achter olD de beurt; WooDerf, aDDexdeD :PaarlaoheDWá.. rmo
Schapeovleeaoh bij het karba. leD, aan de HoofdatrMfl en ia de oalDid·

Brooa ~maakt vaD ongezift Koren· delijke Dabr,d vaa de "Noorder
meel (gehjk het van deg .Molen komf) Paarl KiJtlr::. Het Hail i. rnilD ea
per 100 lb. M wordea gel.,.erd iD btoo. IDohtig, bevatteDde groo" Zi~. en
den van 1~ lb. elk; Brood Tla fijD meel, Eetkamer, ." Slupkamera, Diepen.
per 100 lb., al.medo in brOoden vaD It lb. en Kom~, Dle~ .groote Stallea ~
elk; Booaea (drooge) per 100 lb.; Erw· Wagenhuizeo eu BuiteD'1ra~er, ~JI
tea (drooge) per 100 lb.; Yieliemeel per 'de GebóuweD oDlaoge ..e~eD~~ ea Jn
100 lb.; Rijat (bruioe) per 100 lb. j 1Pu1; deD bee~D lliaa~ ~aa repuaae 1')'Il.
r 100 lb.; Tabak (boer) per lb.; Ste8n· Heli Ktg8lldom ,a tev .... bepbmt me'

kolea (It IOreeaed ") per 2,000 lb.: N_I. alle .~te~ Vrucbtboomea en heeft
deo per 100 j Ohe (Parafioe) per f~lleD TaJlla!Ond. .. .
gallon; Stroo VOO!.Beddea per 100 lb.; HUISRAAD: 1 ZILbmer set la
GareD per lb' Groeu Damu~ Covohee. Bofu, Bonde

• ea· O,a1e Tafel., 1 Piano met Stoel, I
Moasterll fan Brood, BooDen, ErwteD, Kaohel.Spiegel, 1 Sid""oard met.!tÏ8iel.

Rijst, Zout en Tabak m~n worden ~ gl., Tapii~a, Ledekan'-en, KI "w'
!loaden &lUl dea Baatieteotak VaD al. tea, Aaa'lIt-, WUóh· ea KleedtafeIe,
Kantoor. De namea Yaa twee BorgeD Vetler BeddeD, Ma.... n, SohiklerJjwn,
moetea opgegeven wordea. Jd8IIII8D ea Vorkea, LepeIa, GIae- eD

Het Gouvernement behoudt siob bM Aardewerk, Keakeagereechchap, eD ••
r~ voor den laagatea!of eeuipu Teu· VOOa'l'S, 1Kapkar op Veerea, Loue 1 .. d.
der af te wijzea; of eeD Tender maar g.. gap m" Zwan .Moroooo Leder, door .Aberia dtI _. .. 11 ,. ti A~ ~ : ,~
deeltelijk aaa te nemea. Ooo1'D gemaaki ; 2 do. ain", 1 BaKU, A•• eaeopltyUa ."", Glaacop yUa •• 0 ,jo

I paar CarriageoTaigen met Ple\_h .Be. " mu.. ::~l:oe W.iile 0 018
Verdere~IIO~.der::den vaa het &lUl te alag, 2 paar Beeateayel do., :a PMr ge· o.:...:~:_if~ia ..Fllao.... ~ : ~

gane koat t Zl)O verDemeD op aaa- dr .... rde K~dea, 1Aa&erlaad "qli&drtntril •• Beetwood . . 1 .' Ó
lOek aaD deD BaDdietentak nB dit Kan- Geweer, z.d.I, eo.. ~ iinrpIrri.,.. .. Altijd ","De Oipr. 0 :1"0
toor. Degeneu die teDderea 8ft hunae EINIJELIJK, 1 Da~eaGoudea Horo· Ebrllarta"..,tea .. ~ Jiahovi~' ' :: ! 0•• °0 Bu odlChelpt ex "OLAll PBA8&B" el1"1Il00L.u'\':
Borgen lall8n beachouw d wordea al. lagie lDet Ketting, ea w~ 1'8rcMr lal ~ hoUyo". :: Roocle ~. Y&I1 w. A-.ua i'.-0 Homl~1L .Howa:rd's en B,anaome's Braak .., .j, 1.....__ mt, n-..ai....J DI___
volledig bekend met de "oorwa ardeo fta wordea aangeboden,' ":i!..~~ .. II ...... (1.)... ' .. :lAO 0 'liJ'" beh -.oe~" v.....,.·~.,..
heli &an te gaan kootrakt, vor~.a waa.... Wed .. u' L .lUBSarn : lo..uolla •. WNily ~ .. - .. :I 0 - 0 gen en toe ooren . !'
.....n ter iaspt!otie liggea ala boyen. • A. JU. A .iliA. ,,-.carpa .. BIll .... 0_ 'ID Z. A:llIual1a 1 inO Eggen, 7} tot 10 voet ~en wn 120 tot 100 lb. i:ederó I

Paarl, 20 M.i 1886. " obliqaa .. 8'rio~ Berk .. 1 .• 0 Amerikaanache en Zw . e Ploegen. .

H D M ~'ITGHTO~ BON' USI .BONUSrt " naiDlfera .. KiDO, acalyp' .. " 1 • • 7• • e.'4{'--' l' " mM&a .. 8,...,....... .. :I 0 0 Scharen, 0.00,B 1, A 2, 19,20,21,23,95,26,65, 5. ,
J. 8. MJ.B.J.IB. 00., ~1'lafllY. :raw. J... .............."TrUe 1 12 0 BU8I8D," Sladea," .. Breasta," Bouten en Moeren en W~

Babe .. 'leOI.... .' Hu.. 010 0 ..I a.-L- .~__17_
t.a.w-...."...,. .. Ka"" 0 • 0 R. HOl'lUlby'8 en zonen BelV'mNe ~ U~ -vaten. i

UlT DE KRAAL('GE8PRONGI!.N,. ~ ~te... •• ZiI.. ._. .. :I 0 lt Bartord&.t!erkina. Nicbol8on ct TwnerJ, Stalen en Franache B,urr Ster,
op eien l7deD Kei, te Kl..,DI_ L,el- Horrldaa • &.a,.olte lob4oo,a 0 lOK 01 _.n 6 .-t 8 L__L_l_ ' __ 1_

8'-tie, eea JONGE ZWABTI Ott, .. tt .eIIa ...ur.llta :. Pride of hd. .0 0 loDen, O1'8Dm ens ZUlleD van IN UUIIDUUJ per U~ ~u.
fatte lie_n. Heéren Sobutmeenetï,bij ~. clDrdifoUa.. .. ~........ 0 1 3 Voor Water ofStoomkraeht, kompleet ~ door ,~injlttID
wie deMI"e m~ aaakomf!l"'" lil....... ==-.0 .. 8CMD.,.. •• 00 06 02\" van _-J-!-A:_ +_n BilIiJ·u l'rij'aen.-ln i otoot ea:1Dein.
keaait le ieYe-:-MD deu ~ .~' .' .... :~ lIOCk A«*:Ia u_n~..,.-

:::id::iell~ieu; állekoe_ nU.. ~~~~~~~~±i&i~::~~~e~ar~~~ID~~~~ij:~·:;-o;i:~:~!~:;dg~·. JAMES ROBERTSON, .
De Groote ZaI.e, J. F. 1)1)' TOIT. denpo~. ::~:elIJzar· en '.Há. . _ rei..ewaren ~n,

vï:i~~uoa. hAblidfaadebn Ac!nI'fUl ,:PLBINSTL\AT, KAAPSTAD••' 1
Kc~~U~iiB~."·....~00U'J1•• ,.

t, .• ..
Aitijll 0 ..... Oi,,_
Loqau .;', ..
8 .... 14 1WwDle .•
BOOCIe GOIa yaa W
Y ...
Kani ••
BI .. a...OoID
W yBa" .
J. .. i ..
B III faD Z. W. ~1II&nIii
8&rian Blik .. • ..
KiDo ~1P' _ .. ! ••
8_lDp~.. : ..

... 800d.GolllYIDZ.W.A~
Auualilobe'''ynIe.. : ..
BeD,,. Locaa, .. : ..
Silky Eik •• ! ••
Haba ••Kamf.... ..
K.. pacII. Bokldoora ••
Papier" ..
Pride rA lr;dia .•
Wiue MOIrW (atHbB)
BaaaD. .•
AI.ppo Deo
Remaru))ie' Deo i
OonicuelOb. " I' •
8COUCh. ". • I ••
Oeelll"' ".. I ••

Lo.bardit Popalltr (.\ek~)
KatoeDbo.' • • I ••
Nialhous .. I
Eik: ••
Kille Oi"..
Triltaala

N.J.MAREE.
Paarl, 20 Mei 1886-
. J. 8. Jlarllv t 00 , 4(,lo.grr,.

PUBLIEKE VERKOOPING
BTUT'l'AFOHD' & Co.

HE:IIEN schouk 008 de H~r een lief
eo welgeachapen Zoont~e.

J. L. PRETORIUS,
E. C. PKETORllJS,

(geb. M.u..l:ll),
~fIddelbarg, 17 Mei 1886.

VAl DI ALLIR VOmBLU(ST

WOONERF,
Kest'.af, "krud,

ENZ., ENZ"
A&11 de BóOrder Purl.

KOLONIALK DfDUSTJtm. i
. !

CUNNINGHAM & GEABING~
DE ATLASWERKEN,I6 BREESTRAAT, lUAPStADt
liON voorraad vermeerderd en alle gebreken "erbeterc,l he~de in

hunne PLOEGSOHOD, zijD DU bereid eente 1dUIe qiWiteit
SChaNn te leveren, beter daD. bet iDgevoerde artikel en .,.,.,-- !Engel-
h P

.. ' , ,
scennJs. ' ,: •

Behalve dat zij een grooten voo~ hebben, sijn 01 & G.; ~
da.ilelijks ~OO Beharen te leveren. Het 18 met groot genoegen flat. ..,

oDë1entaand certifica,e.t het Publiek kunDeD 'aanbiedea t- :
.. Hiermede wil ik, Oudergeteekende, bekend maken, ~t ik( van de

heeren CUl!fNDlGB.UI ct GJWLDlG eeD PaaI SCHAREN bad·ont~ 0lIl
te beproeven; zulks doende heb ik ze van even goede qualiteit .,."ondeIl
al8 de beste geïmporteerde." i

. • A. vAlf DD WESTHlJIJS,N.
Maasincht. D'Urbulvill.e. ! 1 I ~

De ODdergeteekeDden 1&Dd.ennu het volg • ..- ~
" Drummond Caatle," !I' I

Kroon Kemel Pijp Daigee, Asiia, Qaarter Vate_, Kaadijllaiker, Parabei~
12 OL, 16 OB., Pno. 'BébDont sperm lG OB., Stariae Ka.nea,,~1 OL, 1.
os., 16 OL, Loadeuoh. W......... , lG OB. :

IX "aUlSIPR d'ABtJlIDO," :
1,000 Kisten K er 0 8 ene 0 I i e <Peerless J,clerJd.

dat steeds zoo veel voldoeniDg heeft .
g~en· . ( i '

!Mw. KeroMDe iD " Gall. eD 1 Gall • .blikkeD, ~ '_',',!Ja 10 tb. '
Blikk6D, lIai .. oa, iD l Ih. eu 1 lb. Pakba, GeaOIReD .:;:.~' M _I
lb. Blikkea, Prima Yea Varkeam_la, Beu_I olie, T I ~

.. _ ... VOOIBdDD: . .
lfanilla Cigarell, alle groot_ eft qaaliwi~, .batnliIOh. Boter, Gou,....... ~ ...

. Zeep, ltijsoDCler soedi::oope lIOOI'tieIl eD een ~ YCJOIrrUd ~ ,

J. G.~ST:IIJ-rLBB_ ·;00.
PLOEGEN EN KORENMOLEis.

()
VERLEDEN te Wellington, op

den 16deu Mei 1886, Jo HU'
COli:lIRliD GII, in 7.ijn 74ate jaar; diep
betreurd.

DOODBE.ZOT.

A AN FAMILIE EN VRIENDEN
wordt biermede bekend gemaakt,

dat bet den Almagtige behaagd heeft
op den 16den dC7.erdoor den dood weg te
nemen, mijD zeer geliefde.n Echtgenoot
J ACOBLI JOll.-I.N~18 MniNilR, Sen., in deu
ouderdom van 70 jaren, 10 maaodea ea
20 dageo, Da eene echtverbin~aia TIn
b,jr.a 48 jareD.

31 MEI AANST.,

A. J. MiNNAAR,
geboren Vu BLEU.

Paarl, 18 Mei 1886.

OVERLEDEN, aan de Paarl, op
Maandag den l7den Mei 1886,

onze geliefde Moeder, ANN.&.A LftT.&.
l!l"}), geb. Rnnr, weduwe wijlen dea
den beel p, F. HeGO, in den oaderdom
vali 65 jaren en 4 maandeo. Diep be·
treurd.

D. BUGO.
F. B. HUGO.

OVBRLEDEN.

A :\N BLOEDVERW ANTEN eo
VRIENDEN wordt bekeod ge-

maakt, dat de Doodsengel plotaeliag
mijne wODiog is bioDea g.*rooen, 011:

miJngeliefden dierbaren echtgeDoot J.lCO·
Br~ TaEola ROHL.lNDT, Dit mijne armen
weg te nemeD, op 13 Mei 1886, in den
onderdom vaD 65 jareD, 7 maanden en S
dagen, mij Dalatende met vier kindereD,
om ZI Jn oDhertltelbaar verlies te betreurea.
HJe zwaar het verli.. mij ook "alt,
I:0"tf\ns kas ik de hand dea Heeren die
miJgeslageD heeft en zeg: de Beer heef~
gegeveD eo de Heer heeft genomea, de
DaRm dell Heeren zij geloofd.

De ), .. ~~fde wedowe en. kindereD,
\l~trSANN A. ROHLANDT,

_, /I~, geboren $CB..lBOII.DT.
t tt "ij't, Koeberg,

113 Mei 18~6.

per III.

Allistent OOMlDiuaris.

STEtIDBOSVB.Gllulfo,68 nu • J1f 6.
:;"oto, ni.t., 0 ni.tI lijD wij w.. rdig.
},:8cbt gij dIU!u giften .... r,
",mm.r il dit onr8jl:to.. rdig I
Ali. ding ~boort d..a Hetr.
Le.Dd.t gij on. et,eig goed,
W" ait goedheid. 0.'1'1084,

r t. dSDkoolijD wij echuldig i
MM, 0011 .itcb' gij ona iotl'_':",.t. te .. eigeren oDjl'edQldi"
1\ • .,.t terua: tot R •• eli. hel ;rat,
GIJ, 0 Hetr, 100 wijl la &rcjaw,
\\ "I bnt wal QC, IOhad.a i 191ft

E IKENBOF,-Ia dit Io.ti~aat TIllen
:J eenige plaatsen open IDhe' '(ol·

gead kwartaal. Oaders die hUDneKia·
derea hier wenlChen le plaalHD, geliet'ea
tea eerste aaDsoek te doea bij den Hui-.
vader, den heer Jl. J. DI Koclt, of bij Dla.
NEBt'BJJlfO ea Prof. Mu.lll, Leden 1'&11
het Beltuur.-Logi .. UQ per jaar, all.
iDpOteu, met £S En~feld.

..



.DB 'l'BB'l'OONBTELLIBG.

GIUEKD EB TORI(EN AANBlT
V.BOHTEN.

LOlfDD, 21 ltfBl.- Ha." Maj~
KoaÏDIÏD, ....l'IfeHld ..all den I'ri",
Wallia eo Prinoel Ber.trioe
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High Sb.riff'. ose-,
20th May 1886.

DISTRICT MALMESBURY.

Kautoor _an den Opp .. ilaljow,
20 }lei 1886.

DISTRICT MALMESBURY.

f

High Sheriff's Otficc,
20th M.y. l88G.

DISTRICT MALME:'BUkY.

Kantoor nn den Opperbaljuw,
20 Mei, 1886.

DB VBRKIEZING VAN,DEN
O'LKA.l:tY.
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.r Engel"DJ
en Benj
Fow lds,

: T:\ RKASTAD,

-rE
[.[KBAN, :20 MII.-De CounalWi
re Dawid vertrokk et YOlllrt,'Ddel

passai\ICr8 : -:- V 0 Jr Kaapstad, de :
SWII h c)" Richards.in i" nden '
hn-rell Rnl herford. Gavin, Adlam,
R,ebMJs, r ni eu Keuley '

TRA S V A AL.

[JF ZAAK VAN H.UTHER

liE ZAAK DER KORANNAS.

P,:é]c'Rl\, :2l )!u. - Hutheiford
di": "tVvlIJ"Il maar in geoad
Il :' Atl.Ob. \-Olfltl wf'!.!euahlV>af>

ei' 'lccham,·IIJk zwal.heid.
r e«. ".'L'eIJ tot tw ee m loden
.",j'i1f ,0u,L r harden arbeid.
\ rid <cl boor der K aunae

''''.oDd t1t'.:t·lu(.) n. Urie werd
Tl f schul ,ill beVOD en tot
arueu al bed veroordeeld.

Bof vaD
,'IE"C""WE IN OLVENTIEB.

Bli
d..r v

\ EROA.DERINOEN.

()'aOT d~ eeu er, dm h'M" J. H. H t

WORN DA , 19 1.

.VRIJDAG, 21 1.

BARE.'ill

WOENSDAG, 19 I.

VO DZITTJNG.
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' ..... e••• j. C"llia, -J. .n jon,ej. WeI&l" _.j. _r iDw.rblijlda.id ;"ordt "d. kracla' cla& d• .,.. del, 1DÏIIclai .. IJl', ..... 1 if" ,Kola- DB HBBREN
' "-Itha•• Dbediend.. Ï<>oreh. Al&baat. d. -, .ej. YU d.... i.. D .. 'Ieoch .... " iB. ~n .. oordia •.,.tut, _t b.t ia.) "lllur - de 'irooa OP!t • AM" ·ES VAl BREDA
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;ft I' i' pi" II"« OlD b... te lieD te knJjl'eD; wallt~emand lieb 100 nie en 100 lITooteop.>&ring.n te ptrooe- WIeP .. .,...- J 918)r[o;. piJD iD :cJe~cleu ea ~erat g•._ .. d:' 'ft_:'~ __OlD 1..-.. bloec1te ~ _ ... K nni-IPl"'- a&D Aandeelho d
~ il' ,.~ . : na -- te Den, daar doet ~en EOlI'el;chman ten ,oor d..... rb.icl. Bij lI.a .tond het ecbter In Pal'III!TD&f - Y&IIDjn ,a~lwoord ~ ~I~de netllohap Potter ~tg. groot, ; '.' D, bi~ ... .., " ,"_" ~ .i~ .. ":_cl_ te .....:...""..,_ .. 8 "6"1""6 li 8""

j"" yoorl J'~t er .. n .lOnr·lfn botaalii III?-' nat: Ik _Mid u ""J_baar! Denrllcbte.D altdrokld"ll', ol ""IDd. l.. nDgeD .a.Dl •• "" .. geD eo 338Vi.r~te ROeden. ! .. blocicijo loop fie beY$'d" OlD de ._.aK"" _--- ..._ ..
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~. [;: i 'daardoor aan nl. Kolom..t'D ICb~ YU lI'eYo~d... rdeo iD IlallD. leidi~lf, .r ,..a .tnjd Il.' JM~oort. Waar bIJ lCb~r dl woord...., .a Zeker Btnk ......... 1bt Laad, ge)egeD'" Dallle qit.~o •• - e e eie ~ d 'fOÓiPloo- • h bbeD betaald

.fr'",':' r!V;""$"" ", ..-.Jd. muntatukeD y<>?n~~nde ~I'lI'eDbeid bellOllftpYOIIrdteWOrd.D.oor bet .behoGd ftD d. DI.n~"hedeD" nil' dU!'. krijgt ~nDea ~iJ Di.t boy .... , &Dne" "'b·e·t""'~1.,_ -Dgemel"",' groot worded wanDeer het ' t ~~ .... bob~~~~ 'fOO
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P
_~~ oproeping. betaalbaar op 22 April LL.

i,' .. lI&D.cbo.... ". AndeN manDeD nn. DIAlDInllll met 100 n.1 geDOl d•• erroepiagYaDb.t iDaleepti'OD. MD raadtel. n.111.. kOID.n lOCh 782 Horgell eo 800i Vierkaat. Jgecl8D., bo- .._....a. ..~ l'eaken ... ....~ ullfioeDha~ ftIl ~ haid, eD ~ 'IIJ__ "ordeo Yelaocht h, belye te betaleu
.,{ b01ldt1l&oetpl'1llren, daaroDder Lord Har~olftoD. Eclict I&DNanw. f_&elijk gMeDkeDI-Ik _oet aiet yoeriDonl. brief, .D lij kO_D "'.DIDin ,oor V~:.,,,' bijllOD~ea Jm.UleD wor- "bl' ......i7-~r waD_~ODderdrnkte tit........., 'foor1komt. y66r of op MAANDAG, 31 DEZER.
~ iM de" Aomo Rale" Wotten op eea bijeeDkomst ,oor4itlllUl afbrekeD. ia lijDeDbrief, parajlraaf li nD reg,:!.;IQ )!lUll yerkre-,.D bil' elt, Il Afal-- 1,.,' me : f~ hIJIl:"-l'd~-l bJ'I"--mnni_ L__ b.d _...!i!g ~a .. beYo1ea, UaiDeCle T- I.-a die iD gebreke bliJ'ven ulleu~. ID" lijD kielen yeroord~1d beeft, op· grond M. P. A. OoIlTllU,J.. w.lk.d. repl'D .ijaoDd.r~. 15- .,,-- _...... ..... _ ",---:T.r.-;D &aU _.... ... __ ~

:('J UI moDeen natie lreeD1@lfbeMarkon gnen die ~Ij ~jD ~i!,t_1Hfr· ,!,:,,~.be~ ,.dachte woord G. H. MOLLER, YOOrd' heb.DdeliDg .... 1l1... lHi kiOdereD. ~ke etePPeD worden geDOLDIIIl
"It,' . ep bet punt nn r.gt gno.len. k·,ut~rd .. nr- BOARDERS EN BOARDINGBUIZEN. "aIRwJalv.. lJocb "IJ Willen iii. dat d... 'AfJJ, a_. ' 'eI1eD ... BoUIL ~. per pod II. Id. Toorhel la ... er ftIl. ..s.:' tcbilleod UD die iDEng.land jleldijr.. areD.8cboon , .w in de diac.,.i. ,1I1"pt aal wordeD. ,Lut ,,-- V~ bijlOllClerWa .,..... • op ,_.... de Raad 'I1:' iDI_h.n d. he<>rBrigbt een hrief bad ge- Btelleoboecb, 171Ui,1886. ODieeral de "D. _k albaDdeleD, en daakUDD" ': : I, m.m DDOa .,. .ua _II Y&D 0 ,(f.. lCMtIfonwUriD bij bet gedragf&DLord OilrtiDIf' A dm ~ wijool8ll tijdg.en OlD.. nl tweede te baIpr.. PA,.AJlLSCHB;,. '. I .. ENBE'RG' ,..___ !....&. n-.-;~ hoek.,. Bree- en Korte- HENRY HAtL, ~er.
' toDgoedk.Drd., .. aagd. men het niet een'beslalt 011.. . r. .. DI ID kea. Bijserg.ouunt, ... 'bij __ OIDtreD'U BrlJnd.Áuti1'a1l.tM. 2nIt J{atdfiMpplj. C. HLBOS ,~eIl"':~:t
: $. , 'I'oor le .lellen dllt •• t lijn insigten atrookee.W.t MI)nb~r.-Ve'ffUD 1111)ee, p .. a.e~ agea "YTeemd. l"ringeD 'Da. 1nL elle all_... '( I . . marktatrateD, K~_' I;E Onderge&ee"t'Dde beeft Terschlli
l' I.; I, wij oDlaon .. n jalF,: R.a nt meldden-.clat ~j ol' d.n bllf(.uD J. Il. K. M., ,eracb.Den lO u... d.KerkwordeDiDg ..... rd," •• daD I.Unwij,_.' BEL:--N'. GRIIKE ., i , .,. " '. aUi~_ G1lOO'.l'B liEDR GEN'I'·')"! "II openb.r. Y8r~ad""n"onr de I.mbe i..eetle.. M\IfITe '~.D~~Dl~dea de.. r.. be __.a I b.•t &uilt•• edald, lai.teND aur b.tg.eD bl) on. Go N B.-Dit ~ II. benid Ja _, PCiI4~" ~ê:.c. dene A. te

: ~, , t laaft """'.proten-ill naze7olll"d d<¥lq Lady lAat ml) D)n bnef ~nt YOO1punt b..l1'" eD O.treD' lf dnieaWÏf!bed.D" te sen'D IMeftI PUBLIE.'" '-InPBKOOGIBG j Iloadc~ __ a-u. ._ te , .. beleftea op VERBAND hD PLAA'T.

Y~,t~..'.1~ : Raudoltb Churcbill. T~ ~eéf Uljld.toD•• a b.t dan lAD b.t pabliek OY.. I~,ten&I oord..Ii>D la lIUIDUf tteee ,au lij. antwoord, 181ftbij A.&:I I'&I ,. i, .,....J. nW'~. " '. . .. ' ," . ' .. ." 8BM_BeIly CS peroeDL
#, , IIIden eel Cb~lIiI!""~er""terdtl de hrboo- .. ellra w&arde (P) UD het ICbnlyeD YAnJ•..• d.t la.t -.. If. ..D OJIplMnl., (hij onder- B ~ ~\ , ' ',' . ,.",. ' '" ' BUBO J LOUW P

t ' , dillJ geerlli~en lChijot !nt~bea l•. d•• K. M.mOllt pbecht worden. ~eD .. rate blIJ~ .ch,raPt), .... t daidelijk ... I.D.: clat bet woord v.ur J), i ' . ,. G'"B' F'IIJ," "" 'l' .' A·',y,' .&., .GO,' , Boedel W..u·' rocumr.,..:. .. I ~"ee. 'o,'r .en oDtbinding d. Dleawe bet d~t J. D. K. M. legeD"OOrd" w.. op d. ,ft "allerwege" lIi.tia.)!f8.~D •• 1111 _oet Yera$Ua0.' 'A· "'~J·w.B',,''t'" GE OR" ! , ~', " . • . , ~~', .. u&.~. _,
1 ~~;.. ........-p~Ie'..~nl.leden b.ng malkt ('m ttgeD d. W.t gad.nog belegd ~ ~.~en e; It;t""'" ..ordea. De YJ'Ujf 11 nl.t ... t d. geyoeJeD~ ...a~I~' .D,-..).", .: ' : .~. .:; " ," " .
' ; '" , le .te .. meo. . • dll8 "IL! J. D_. K. _. UIt D1

f1l'""nt., ear ,Jg~a eeDOJIgel.. rd. of .. If. tlel.. rd. oYerdl saak 11PIL '.'.' ., t',·, ' . :;' Ml
" ..'" ' V.ld.r g.. n EngellCb DI.n.... fADbeIaag, eD 'fAD b..lden Ill. I~me,:, bet k.. pr.d hi· du:.,dolijk W&Dteen geleerde; 100w.1all eeDlIIIIel.. rd,., kal1 PlJGriUwg, .4f_..zt"9 Mo. ~bu"V. ': !. ;,. ...,. . .. I'. " ' .

I ook ni.t nel YADde Eog.leehe belittiDf!en. en g.noeg uogekond"d IDd•. e::'~.j nv:~ K O;Z p<lrtijdig w._. Maar CL! Yraaa"it Wit MD""_ , '
1 eli. IaadeD .. ear Engeland HelOleG heeft boude~ lUId .tadeDte ~:"lt. • . . • partijdI,e nn dea yolgeDdenyobia segIl''' IIOUP ID deD InlolYeateD Boedel Y&Ii 0...... ,

~

mt t.o .taeD. le Ba mu b, eft .ich cbol'fII onder D.. mt II~~werder o~!'I.)dlf· ... "lJe m.Di~ Dieu... liedft.D, d. lrmt'boomao, Lo' A . • • v
het Enjfel.cbe Ip!f~r ,oollled.. n, e~Dbalteapolt W.. h~)ale ODpertiJdiggeko1!l.1IP .~)a lebn)" Ipfeial. di.DlI.D, fI.b.hlle g.aootlcheppeD,O.L 'l'OJ'I!'L IIIUD, .aoo~. BIEDEN lfU ,A.,AU" !UlD-~8OB1
bij Sauin ï. door Arabieren oPlf.liat., en de ,:~n. lI"e~alllth.~.teg.Do.. l'lfIItelll... ZIJn. o,~par- Vrijm.taelareD,OoedeTempelierea, bla&uwlintj.. -; I[OBIItJCLIID.'U.DIEIB,

~
oatruimillll YID E~ypte. door BritlCbtl. ·troepeDQ)dtgh.ld <r) bhJkt tan .. rite d~Ult, d.t bl) een I.er.; ueemde leeringen, enI. 'DI. di. all.rw.,. Op Di'ogsdag.~,.2.5 lel ~.'.881.' , TEG''"EN VER' MIND·ERD· E PRIJZEN. ..' 1CI1_ aitgHteld te .. Den .. orden ".ren• de .... r tD genoegl&llCDnuu,!~~11tl' rapp?,rt nr- d. Kerk worden iognoeld." Ik laerbul : d. 1 ' t;:,,;. __ L..aJ' 10

:' afkeGrlng di. Abmed MoutAr plIllDeD'bij de werpt, en ten .tweede, da.thl) WlI.doen'blijlreDdat .raag it..ut ..at eeDOIIIfel•• rd. of "I_de bier- / AL de. Oucl~teekende! Pllbbek .' . ?t,. 0.."......P_' ~~pit
, Bri"'e R.geriDIf YODdeo. d. m.. rd.rb.ld der .tauDtaa olet al. Hl! .. D YIDloa d.nkea 1I1IU boe •• n ollpartijdijr. b.t 'J doen Verk~D :-; , , ., : 'B 8~ ... uoie Y~
! H.t baitenlaDd8Cbenieu... beperkt sie~ bijna g.tem~ badden. ..oord "allenr'eg." iD bo"u&IaodeD ,ollio 10. VABTGO. BO: I KOItbare,'.· Plut. ~i ~ TTD'N. ~1'~orL~80ho""L., Pikkea. ~D. HarkeD, J ftD~,· DUr. LaD4eD OlD"'i g.hMI tot de geb.arteoi8llen in Gri.~enland, Na DIe_od aal bet o~t~eaneD d.t ,~et .... Dde- ..... taaDP Kaa JM, .. oord .. aller"Ijf'" door Ar D. .y.., mn. . v • .ilaI.. ..

. " ... r toq jlliet bet nltimltam d$r MOj;;eqdhed.DIDellt Yan den beer :Viljoen .. e~kehJk lI'elllUkt eeDig.Don nijdigea leser ,er'&u!l1rorUD udera "Oraajerie." greUeDde ua di, ftU deo '. NJNGD .D, ·nÏDptaDd ... a., SpaotIO l'Oe1'eD, ......... • y-.~. eD • 'I'
. i MIlde Regaring onrhllDdij(d .. erd. Hec: .. oi"e ... rd; en ovk geloof Ik dat b.t Dlel.~tt doel .... daDbetr.ktng bebbeod. op "elk dft ,"OIIlDd, heer lu B"'uK, tilPurdeberg,ollltreat D~1I80HB.APBB8 $Doeim ... a eo BohaND, .~.IiIl..!.....1A tII~~ ....
':,1, aieaw. wat hieroIDtNllt ~emeld wordt ia d"t de nn a"~D corrt'IJIODdentoD.del te II)D teg~Do~er .. keD .t,oDderlijk," eD dill ook op ya.blDa 1nll1' Y&Dlrfalmeabary. eo 8 Y&D ~.P..,I. i~"ZO'fTm Y...... Vee, V."eo, Olie, V erniuen,. . . •.op. __. ~ II' ,

FrulChe 11"","01 te Ath.ne IAII b.t Griebeb. bet publIek, door da' •• endeID~DtDiet In.. II)a LaEllm611NP Eu it h.t "woord.llliflerij" OlD t-.nnbteá .£0 UA VV' .:1:_ ..I:........ Pol&eD JlA.W.lBDD C.A.8'l'LB :KaptK.
Mioilterie lal h.bbeD te keDten gegnell dat, ab rapport, op te DemeD;mUl .. .dltgt Ilehbtebbil.!.belt d.n .illJer op bet .. oord iJl elieDyollia t. plu:"D. ~Iant met eeD. nl.,,-: __,;; . )ODgen D nUBNDB; WUNPOJlPBN, Pom,.. yoor ......,... ea OD....,,... I - P W'Dn'D,'. ~

:!, O:i.keDla,d ODtwa~nd., b.t de gnD~D .oa ODDood~!f'dllar ~at a.endemeDt .ee ti Jta waardoor aHe de aDdll woordeDword.n' be- WIjngaard, eeDe lb.eaigte V~teD. eo . OKK.AGOIIBL8, K.achel. foor warmte. II R..r1w" ~unrbaardeD, ,.Jaaij.-':B08LDf Ó~,. Kapt. I.. C.'! bekomdn di~ door de lierlijnllCbe CoDfereDtie YODdM).. ~er~ Yljfh.. ren (1Dgé .. w~eD.nn,Stel- heeracbl' en daaUDdeDbeer A. S. du PI.... an:i~re boomen, ~te TIUD~D, goed. ~BJj,N LlJJD'BJfD7!BN, met Vier PaleD eo Halfkap, FraulOhe Ka&e1l eD .BOlIDrIO ••• st. BW.., ÁIOIaUiCII
:1 .r UD w..reD t~ge.ell"d. In Daitecbl.na i. er I~n~) ~!e DIetmet de mMrde~~eldIn.temdeD, te .. ll.n: "kom, bo.. ije dat elitwoord lal.r op Djn ZaaIl&Dd ~ Vee~81de. D~ Ge~wea i Sprin KatruileD. . _ JIIi4ebL . "

J ;:~~~~!J~~~en:~etd:,:~i:~:~Dd:: ~:~~!'tij;~:t ~U~d~~~=;~edieg::d:ijtel:!'!·:.~OI::b~: ~:~ h~j~:i1,D~:;r bt'a~' b~~!.!:r..a:i::..~~ besderta&ennddeennoodltI·fraaigeB·,:...·::.D~~':ti,[.,' k~~: IJze: rp.lrll.; :,!_; lit fir .....,e'•.t...·., .I,,,·._...... Ja laDlJ.-'o. ~~~. lapt.! beYOlld~ni•• aD de bela.tingen te Yeelte bo!tA·bua alleneb_and.hJkat IfIdrag, gmOO<kMlct tea,.", nit d. piutl di. bet in daD yolsiD iD.... t ni.t • ~ ti...... . ....., ........
: . 1.11, eD dat PriDs Bimlarelr bi.r een Yel'lDdering de .. rlf.denDll te Yellaeen. kaDD.nnracbaiy.n of dekraela' eli. b.t, in diID· der IJleND Daken, .11)0 Jil de ~te orde. , , ,J . " ' '. . .' . ,'. .. " DO.'LD ovum 6; 00.•
(.l. ia aal breDgen. lo o.hc'ë ia weder eODa~je V,rd.~! _J ..D. ~. M. I.~I. n°lt ee?,,.hoe eo_ .. lfdenJ'yoIDD, ui:oefaul, nnD.n w'll'rtICl'DeuD. ~OSGOBD:" ~roote Stak,a"D~ ~ B11'STEGUAN' 0 Olider"l'ier Be •• odl.rd . Apnter.
I afgebrand, en het hoet dllt di> bet .. erk no quent bl) II I~ ~)n 1lC~~.c:DJ b.... boe;~ de IJlIIIl0m'lIIOIItIU;.DDi.t ik bet4rMDbij lI'eecbreYeDKul ...... , Trar.' Dr~IYen. en Ou4erbahee, .Ill . • ~. , UP 'RTl
il, branelnieht@rail. ••rsta HIOI~Q. ~~ ') at~. Yerga I ag h.dtwet ... d.cbtlfle.,'Dl.i;uI/op ...... DYoor r-- oof.ll- B d -lO ket I 3_ 'VI 0 . li R ~'

Zuid-Afrikuo~b. Mien ~bijMn d. undllCbl me~. een "le~d'~I)k nr_k wtl ~~.'D, ~h he'" load,tje" dat .. ij geooemd h.bbeD. Leggen, 0 Ib ~U, ran e'IIJ~Ja e I teek . cl cl ei! VOOR de ;,._ .ft _ "UHI"'" . .!JJ ,
.[ Diet teer te trekken, aehoODenkel. EDJrelac:be.chllDt bet ml! ntet eOllllfqDeDtte IlJD dat die· Welke .. nllmde ledliDpD" (.. ant wij ."... eo ander Kelder.ereed. schap." 1:. JCapk.!,r DB Ooderre aDO: e guano t aD· ~ &1&0,1 t. BARKLY OOST. Haft lijn Eutoor VerIa~ ftD 8traad-
'[ klankD lich m~tde bf.laiteD der BoDdanrpde- lel~d. nrpdonDlt lalk .eoe m... teracbtlgl. reID· keD.I,cbtl YAn"n"IDde l.. rUllg.. "-d. Iu&lte Op VeereD, 1 SoliQ_be. Kar. ~ S~ deo ftD hei QYerD8IDeo ge- eeD, Hoo(dotfdlf'VJijur, bek ..... OlD oa- ItraM IIMI' No. If DIIrUD~ (~
I ring bo!lijlboaden ; maar een uitlODderiD~.. ordt laue neemt.o ~ b.t w.!e eeb dwangboW'l1}..,- lUk door d.D h." Da PI•• it ge~md) w.lk. Tni .... n en Boerde. ri~l•.· ereedaohaP1,.KoeiJHI kdob' hebbeode. il gereed-,D Boeren en d.~·t. te -eo beidt ba de lIolZa~ .. JIa90ejek BotMBij L~-~':_I1Jo~
, !femwt .. at den Spoor.. ,g nur DeI&Joabaai Ir'~ op"de ~1a:ebllleDd. e".aUll IAn ardln~••• Yl'IelllJde1_IiDIf.D" .r te Bt.ijoebu'l "aller- e- 8' al ed 80 Laodbo."ers eeD -. r e-' 1MiIIl..._..~ _~ 011•• .,._ •• __I b.er..ft. Aet blijkt d.r er mO<'ite.. ordt ~edun balleD... ZIe, IDd. e.r.~ helft YIn de~eD ~n. w.ge" iDII"8YoerdlïD ID .. ija tijd, of lo dl.D ,aD eD Kalyers, 60 D, 1111 e ,. ,,_ 141,.. YOOIiieCl ftD
i 0111 de RijbrtogeIing er toe te krij!len 0111 bet&ij erkntt bl! dat d. nrlfade.n~. ~.t "D vnnrtkl,)'/c .jjnea op,olger ~: i, mij Diet d:Udelijk. W.I LeggeJI WijD en 2 '.do. Br.Dde"i}D. EBRSTE:KLAS 101mB iOUANO s.w;. £200 per jaar, Huiabllur iar- GILLARDS
ï op del')t@liJllewijao.icbd.nhoofdinyloed op ~ WIlkomeD, ma",!~ Il)D't .. ~;. belfl ~eD i. d.. r eeD' u ~eDigte Dlfaw. Iied,"'n" iDI" y".~ ,., 10 "'" JW"'" 110*. f •

f dieDSpoorwt'jlte ureeha1l.D als Lord Beaeónefield b'J ..meent con.eqaeDt te IIJnL'!_t "V df!i VMM· 'o.rd docb elie .. erden yoor OD.. n tijd eD... 1 T~ TE VERSCHAFFEN, Werlrzaamheden te ~nneD op deo __
1 lDet bet Snu Kanaal be. ft !led... n, hetaij dóor eeD cUlI)" ~ om muIIerac &g'. rtlolutu m MI door' lijDeo .. der dleDiebteDj!..... rdi•• n Broe- BONUS r BON l..,I sr r . 'T SYCERlN£ " DIP"'! 1, olldelhand.che iennisllniDjl; de LoudenllCbekoop- tiw~g1t11dcUl.Armemao 1KaDtgij dan.geea oDder- der den grooteD "i~nd YaDkindenD, d.a Itieb. "; Bil venoekt cIat alle uosoekeD Y1'08fl' iD 19DBN JULIJ ~~ •.. ;
r lieden er toe te hrengeDOlDgeld yoorde ;uk le .cb~ld ~.ke~.tll8acben I~~e eeDYo,,~~)g.woordeD t.r YADd. Bteijn.ilarJrtcb. bid.toad.IIID ZaDd&fl'. J. J. D. VILLIERS. A. P.ZOO)f.. bet SaisoeD gemaak' wOrdeD

t
teD e~nde Ge.chre'feD ap,hoatiea, yerveseld ftD I

lenIeD, t~n eind. de Daiteehera, ,oor wier hf- .!8·.~f1endeh)k,,~oek, dW'Dg. m_terac~- IChool Iel" iDlle.oerd. Eu d. beer A. S. da EeDig Carator Iaem iD staat te atelleu iD d. uonaag Getu~f.!1Obrif&eD ftIl ~~.,,. goed ,
moeijiollen m.n .rg bang i.. er uit te hoaden•. II,.(? Hebben III eeD eo ~!~Ifde, boteeli:eall PIuml, ..... el hij b.. ft dolijn .. lDIIeDID.t ODI, . 'L I . M 1~'1.1:~" g.arag, salleD wordea ID-waob., DIe 1..". .. a.,'--bo.r. 811 _._~
De Londen enZ. A. Exploratie MoalllCbappljheelt Y9~r a' GoeD .. onder dat 8'1).metlUIke dwa.. bij de .kinderdieoetell in d. Zoacl.,eebool .u DA J. 8. M.iBAIS 4' 00., ÁfllagwI. naar bet Am..e te VOOfIIleD.- eD yer· -ti "JuNU;;:'~ Wedt.
... rled.D ju. niot lLioder dan £55,000 winlt 101nC&yoor deD.dag komt. Wat betreft d. !~r. doop nn onl. ll'I~~.Dde bidatoDd.. (waDt wij . voege Jricb bij Diet Jater da. DINSDAG, 22 , ~~ - ~ de .. bq,
,e_ir, £5,000 meer dan bd im t8 yore.. ZOO knrde ~ooratalhDgomtreD~.d.D ~~eTVau Wl)t, badd.n loeD t. B&tijDlba'l .eer g.... Dd. bid- PA.ALSCRE W •• HUJlPHRl8. door dea Ood .... klDde. ........ deJ:.f.t -:r- met Foo6~OCII«ut h~t 1I·

ld uit Zaid Afrika! VoorU yiodl daarop IS reed. op' 101'elI)ke WI)" gMlI'woord llOadeD)die liedereD .HjlelODlfen ED .. el tot J.n--1~ b fel Kaa"":".:1 ' . aijM '"'- ~ B9lrba la p-
ID.n "Dijle hPrÏiteD oYer bet K.. pech. Bof iD door de hureD, Weltl, Mar...y, F~aa'~D, .ns. ".oct. ltic!ltirog'D wrtroo«iag na ~jn. eig.n liel. BrandallUf antw 'li Tru.tma4 Ucf-rri· MiddeD 00, .-- : GlO. 8. KALAN, V.D.lrf... • . c... _ ~~..&:a ~..._ de
d. TentooDstelling WUriD een grot i. .lIeeD Mallr d. I~ill~ Il .. t. y~rt. ZI. hier lIOC ee~ En lijD. dierbare 'roaw, di. reed, in d.1Ih.1DII - Hon. Beo. der BohooloolDmilli •• W-.,J:n... ~ bn ~ dill-
'YOOrbet KooiDklijk Ife.in geopend, ejJ onr Yoor~ld. Drie & ner )&l'.a ~Dg b.bboD al) i, IODgook m.tonl IDe.1 ODbHebri·felïk.... WELLINI'TON' BORSTZIEKTEN 18 ll'_! 100.. ~ w PIriIkt.
elo jI:lIDltilf indruk di. de berÏj!t.DoYerdil Tt&Il.· U.D )alll ea k.... g.leefd (tr.anll· "1IIII'b.ld). .~DkOlDlI.n, heerlijke Ilr.n, toeD'B&Ii~~.~ IlOl . u' • BarJd, OOIt, _ oov. • -"If .. poot __ .. \
naJlChe GvadyeldeDmalreD. ~1.lIIIInd ~eett OOItdaaronr g~Jaa,rd (~O!ftre!- Di.t nrd_ld ..... Der ooggeeD. i..ilnDg.. iD d. Sif"()('W) mnl}..,l-J.",--~hJlA . PrijIIljet._. ~ Dip:_

nger). BI) !leyo~1rmag ook Da alem.~ .dageD. ge.... nte d. Beeren wUla ontttaaD. PUBLIEKE V'ERKOOPING . --r 'V· ...... ·r-_r ..... ABIUIIIIJ!1IIUfU. ~ t (hU. BIik"ea.. 3 GalL Blik Ik
.pe lotbeid b~oruD spreke loor sleb.. l.. en Met mijnen .001eDDUID it cl. h.. r Da PI_it . Van GJWlAUL'l''" Cie,Apothekera ut Parij. , '" Jl 6a. '" ". 18..

II) e.De .. nbeyehnlt yoor J. D. K. M. all m'det,r. PIII8IIÏelekel D. reedt bok'Dd ea cluro .. I ik v.ur EU ,.. I .'1 of III. . 10" .. 301. .
K.... dltokers P le J. D. K. N. Diet IDieeebi.n ... " ' m SEDERT 1857 le,di, .1diW .1__ ba.·~bnikv: Altoae 'f'OOt ...... lfiIa_ VatH. 811 do.1Iié

de "rootst. k.. aadetoker I IIIIIII.rabi)' lChi)'ntiD de YfI)b81dD.... n IDIJ.. It.a ta .oeIDen Pruhtice· WijDpi....'• ..~e-=:" ~lIrJlJ~~~=~ .. ..__~ a.I._lo - __ a'j... Boo
~ P D R. '_oa~D Mr ,~!.YI, a _'.~~~.' ... __ " __ --lijn ac:brij"D er op uit te sijn k.. aad en mit"l- . • __ dheId,lbaIdJIpa.d. arte.._ ~~~_ ~'

•tADd te nrwekkeD taaac:beDhoard..... n bou. rr ZIE BIJVOEGSEL. eD BorJt-""""ahapD.. Het.~ y_.u,IIij-1af
dÏJljlhnieboucler., .. .Il ...... 11.. Il.U•• da& b•.t ai__ taU ieaIi1tna h.~
Hij erkeat dat tr werkelijk ontanecl'Dbeid Tenders voor AandeeIen ... odllYtn, ouder IIja IDYIoe,l~ • ~ ' ~,

beetaat in enkele geyalleD, m.. r dat dit Dietalge- • LOSSE GOEDEREN Jl8I'. _ aacbtellJke ait"_l~: • I
AAN MIJNE MEDE BOND8MANNEN EN m"Di •. NnDiemandaal deaewaarbeid ontken- . • krijgt blaDIDweiJlistlJd.JIItI, ~"I-*"~ UNION LINIE

VRIENDEN. nen, en ook w.. de" ID.lIlDeetfng" niet een g.. T ENDERS, geadreueerd &an de On- beid ten1(. De ..... ..,. .. cbriJ'.1l ienIiJINer
'0111'un .llflmeene onten.denh,id ot nn kwaad- dergeteekenden, zullen worden in- In ~den lnaolvmtleD. Boedel .van Ju bet .. &nit YOGIy&ll d. crie:~~..:o::r~Ui J[O~ .An.DIKB8'Door du nood g.dl'll.eD Deemtde oDdergete tokerij. OonD I M.1l le... I~ebtl DogHnl d. CUl8tUAlf KIUIGLIB. TILLBS, na :r.tD1nap ID ....... .

ketule sijD tOeYla~t tot sijn. mede-BoDdsIDaDaeD rat. twee reaoluties door d•• ~rgaderiDg g.DO- gewacht tot op VRIJDAG Ad-NST. -J.- 1U.1TI4' .t Co., di. yolcloeall. sljD' -- ,..eatIIr ... 1JIIOJ" ~11
B., ÏII alom ""lIeodin .. elke moeite eo koeteD IDln, .. uraithetdaidelijk hI.. kd.tmel1 bij.eD deo 21sten MEI, voor den Koop van 0 UT sd '26. I 1886p__ b~lIInrkoaclbeld. 0rIi'llUDlak~_· ... ~ tt. g~VV
hij pt:r.,t i. door dea Eerw. Zendelinr Doo... y gekoOleDDietom ontenedenbeid te booeD 30 d P "oei ag. :..e .· •ban, nu.... e acht se..- óf da......... .. PiáIIJ'e -0JIPIRlT).
Dl.r de ."rUl tijden en nn .. ege Ifroole'TerHe- te lre~eD,..... r om eeDenrmioderinll YADlogie. te Aan eelen in de Malmesbury lliarG&IKAU'Lt' IJ 00. i
... di. hij geled~n b~tft, i. hij .. erkelijk.ni_t iD TerloekeD, en dat meeoden .. ij heel billijk t. lija Executeurskamer. " Morgert.l ~ 10 tw, pr-, & ..4.hma. Indiaan"':"''''e ~._. 'e'."n'
Il .. , de koeten in jlemelde luk ",em.. kr,. lijDd. onder den druk dill tijd.. , .... M;Il ""&_ ioW
.£160, ta betaJ.D. Hi) Dtemt daarolDd. nijbeid J. D. K. M. bew.. rt nrder dit de wilt' Yoor G. W. STEIJTLER, }OfficieeieLiquidato- ZAL de OndergetAle. lreDde publiek latea V C' ab" .li!':"" ij , ~'"
allen beI,efdalijk t. yl'alf.D bem toch te' .. men onlenedeaoD lOU O~D jreweeu lijn nadat lij L. H. GOLLJSCBMIDT, ren K. H. Baak. verkoopen. op de Plaat. :&elyt. aD an Lllnwua VaD p~tJl.
b.eIpea. Zelf. de Il"rinj!.te hijd.rllge 11&1 met dlDk! hanDengutheer of ll_tYloU.. op oDll'eregelbedeDKolonial. W"'IIDer Geboa"eD, I. De ZEER VRU' CRB ARE .·WU' N- Cie, Apotheken te .anJI.
OtInngea .n .rkud .. orden. D. beer. M. M·IIl.wenD, eo om ... rboteriDg gnrAllifd badd.n. 14 M.i 1886. A. Da Diea... ~ word~ ClOCIIr _ ~
v..w, L.W.V. le bereid ~Iee w oDt.. nr~n en te Maar .. eet gij dan ni.t, arme oDIr.uDdige,det miD PLAATS genaamd, "DE FORTUIN," I'ralllChe ea baftealudaclM ........ MDbrroIea

yeraotwoord.n. Broeden I Komt mij tocb !ill hnlpe dil berb.. ld iD .. litre ge.alleD gedaall h.eft Pilo 0 lOt Ot (1 I gelegen te BlunWftllei. &aD de . Spruit- abo... ailáekeDd .Iddel..,.. ~ ~_
.. Iaat IIIHDi.t yerlegeo. En DameD deD..... , door a aIlIl118..... D, bedt OOIClpa I el fao '3 edoo. '''a WIJ' d_iapDcleradembaliap-orpliDD.· HetIeYOlcloeade

• ." rivier,lO mInuten nl',e!.lvaa e.,laOYtftn,.a_ t.a- ·--·m.--"-- _II.~Met alle .cbtin· in.....ela~eD, nroordeelt jl"ÏJ'dieDP AI... er eea &- _ J'OC) ..... m.___ __ ..
'"~ ~- -ti - beplan' met oiroa 50,000 aitAitek~. de nlleD Yla uthma _bOeR" CIOea bedarea. ... ... ,.: 'IL, .. E cl BUR Yt' .. t.Mede-Bond8maD yoor.~ld 'an n... logiICbe reIl.D.rinll'.. HemDg va,n eene Belasting. V ob iaa4eIIIin.. '"' _ ~ bent-II~ ~ ~ ~ ~ 0 •
• I Gl) gaal .eraer ea Doe.t ae TheologllChe WijnltoltbD. HODderden ru te. -.. __ ~

W. J. PaUIB. StadeoteD di._ d.18 riglinv:d.IDe ... II, kwaad- boomeD in [IJOOrten,!heeft eeD fraaijen -..Igiea iJl bt& .. agaip n ~ YU _- KOLONIALE
AU. bijdragen moeten geedr!l_rd worden Koker.. Nu ik ben geea TheologilCb itad'D&, HIERBIJ g880~iedt kennisgeving, Moestnin, eD "ordt oye"Joedlg YaD~' CiDretM drUP , 4teebMa,

Uil lIIur wurom lOad.u lij dit al., kuan.D doeD. Oyereenkomstlg Artikel 127 YaD •• d sp . . . GEDlAtrL~ III 01e. i lt-bmer ID ~h&ppij.
D~D WelEd. Heer Het i, tocb een aebande, D18nl'eene eer yoor de Wet No. ~ van 1882, dat er op eene water voonwln nIt e rultrine~ _

M. M. Vl:NT&R,L.W.l.. _.taande EYangeliedieDaaradIt lij licb &&Dalai-Vergadenng Yen den Monicipalen Raad, II. EEN AANDE~ IN VEEWEIDE 811'0•••• WIJ. Y&a Daan, UIT,II B ".IJ TB Il ~P.
Burgheradorp. Wr. bij eeD. "'''Digiag diesieh ~a deel a&altdl gebonden op 7 dezer, eeD BELASTING in bet HA WEQU AS GEBERGTE. T.,."..._, Kali ~~ .. 'It. .-.111 ft VU

---------: !'elftend.rltuden&4!neD hoarder.' t. bebartig.n, E N P III ~ S"-'-- t '6 K • 7 P" Dae •• _.m__ oáia eie -ÏI' die p4ieDd _
DE ~~ED. HERVORMDE KERK EN DE til dit belaoort WHrlclanlct,vindm'u. d, lanrtm Mil \'8n E ENNY IN HET POND •• _SlAya~D, mpen, ,. 'lpen, beIIbea &aD~;; .ï;,.Ua.pltalea U ~_ In dea Ia.olfta&ea BOed.J Y&D Pou •

CBRlSTE~JKB SOHooL. oud.,., JU~.,. .an '\unfl. kind.,.ea t'er"'lDijti.,.d zijn. STERLING geheven is op de waarde 2 Halflifreg rI, Vaten, ~. OrulV8D eo eie ben.-I1.-.1- lIIoeclaterkeade.. -.;:-.teriIiI. beo . .D-" ..... " __.
K.. aad t•• tolleo wu u.. doel. Het doel der I d V t Goed IV ' T--1. - ..."..... Iu.id.. A ._ ,uuJ.urg.radorp, 10 .Mei1886. y.rgadering daarentlljl.a .... "'Iijk 'D edel. van a e. &II e eren, gelegen in Onder .es, 1AsijQ at, mmel'll, ~. yordenu" ~ .. u1k )IICtO ~~ te \

.dIM tkrt RMiaUlUI". Wat botrelt d. yrieodelijkheid; YlO a en a... deze Afdeeh~g, daaraan onderhevig aijn- tera, V1ootj.,.~raneo, Brandewij~etela __ teerea. ZU ZU1i DIDSTIG ;1II.'Wrh. ..., B'8.
.MijDbMr,-Tot regt yer,tAnd Yan dese' mijne pertij. die sal nie~nd IIIÏlMo,docbhij all... elg.. de, v<M?rbet ]&ar 18~, eo dat gemelde compleet, BozIJDeD do., 8 pur TUIgen, 1 Voor'bleekeJálulG'eR' cllnaaalll&81. .Ir....,.U.

beeclaoawiDg.111 de Ned. Henormd. Kerk lDoet s!~den eD.. ntendig'D IIlUe':l d, nadent.D, ale Belaa~lng zal yenChl]neD en betaalbaar Vat Zwayel, Ladders, Manden, Grayeo, . ICheIlekM·YOOl'Ji.!tf.U£tIdak~ V' , ,', ' Van Noorden& DeVilliers
ik ,oouf Iwe.opmerkingeD lateDgaan. no m· Il) regt Yemaaa .. ord.~. ~. ide~ saak, Dog worden ten Monicipalen Kantore oden Scboftell, 1 Kar, 10 tJtellaadjee, 20 Leg- kelea' YOCJi. swatb ftOa"'; "ot,Mt ooR~, roop,ftIa hei OD.d81'l!IDei. ,
:.,P~:kN~d~· ..~e..:,~dK~l~YO~:::tKdi~fK~~e: ::tr::~~:~'~!:~~~I~'::'~'~:~:D::: I~TEN DAG VAN JULIJ AANáT. gers Wijn, ! do. BMDdewijn, l() Aan. ~derll__'Hicln~"~ de Bigeadom snDea wordea .Inge- AnU.GB88,OOLLBC'l'BUBB.
aieh bi.r te laud. met dien naam heeft bokeDd afbangt YaDde lOOjfellUmd.oD~ijdig. Tri.Dd.- op last van den Raad deelen in de Paart.ou Berg WijolDUt- bij """mIU~ 'I'OIII'coaTal.I:U~ waoht door dm ()oderlfeleekende ~ op .... 1'&1 •• a W.t ... A.e.teD
.. _kt eD ik nergeD. Yind, d.t die n~ ooit lijken te SteUeDbotch. 0 .... bap "lt lij op "0· P F THEM IOh~ppij, de ge"one veraoh~idenheid ==~~~:..~~._.._.3 y;.;,.'il' ._ ... ~ TDDU_

K
AVRR8:

.. raoderd iaiDdieD UD Ned. Gereformeerd. ID be'eliDg un dHalken d.t heilijr ambt .. oeten .• N, HULlraad.enw. r~ .. 1a'ek ... edlut:bU~~ .,.,.. 'IJ.U"" .... ~ _".. STD.vn_BTD •• T KAAPSTAD.
de tweed. pl.atl moet ik de opmftking lIIakeD, lI&D.aarden. Wat bo!trett d. Ititd.atenuDi., d. Secretaris. die. y~ ea~tJ-- __ D. PI__ OTTBROj. v ~ ~ ~Ga -.u DAA, . '
dat ik "II d. Ned. H.ryor.de Kerk spretk 100 grondregel. loUea .. eldre in h.t licht wOld.n Mnnicipaal K"ntoor, J I D. VILL1ER8 A P sn 1'oIp,heeft

ó
ton..nklu.. .... a1IrotU .... v,'WOV

alllij .ich ... Mt. "'9- OpeDbaart. Det .r gell"eD OlD .U. min.ntaod dit d.D .. eg te CaledoD, 12 Mei 886. • • ., ...., beeiadera "wtMeliq-~J . Morgen, OID1'.. "ttellde de on ,"Id'" hul Re3 WijD Brandewijn an
.. bl. I.. rarell tD aOlfyele led.n lijn, di. bet met ruimea. EeDlg CIl ... tor. . • __,..' ,eD welbekeDde ltaIidelut,atie LAll. S_._ • lla&tacha pi'
•• 1.., der ncleNa .. el meenell. iAtebr. Zullu iA De a.. e, ,"BO'~D.~" DAS CA.PT A VD J. FRED. PENTZ &- 00., .Afilager.. Matico van. Grim.ault... BERTS BAA.I m de koNbare plat. ru "~ DrT) P J.
c1l1id.lijk rphl,ken indeD Atrijd Yoor de chriate- AA -.u.a..a:. GJWlAO.L'l' '" Cie, APOlh. ekerl te Pari]I. BRAKFONTBIN, iD het DWriot Olao. (DDrEDoA .
Hj.. .chouleDiadt.fecbamnglbe .. efliD,. DE HEER A. S. UU PLESSIS EN DE D h Z' S MONT'AGU Di,.iddelleidtto'''~re.l''_bijHr... WiIIiUD Y BRUGOIIItothetpuntlekomen .. el'l.ch ik dit.ebrij- . eut8c e eltung tUr ud-Afrika bandell....:cler~of8l7aYloM.lII __ U. I .. LADY GRE .
ftl1 te nrbiad.n .... d.a strijd YOOrde cbrilte- VREEMDE LEERINGE.V,ENZ., ENZ., DraekandVerlagYODBraaa .t Co. . • _ .. Y-_&_I Voor Boe...t....:

l
•• eo ll....:.-I.":.lI_ .1..-1.B"'A _L_I lo .t. db' I DIE ALLERWEGE ONZEKERK WOR· W _M ""ITI ~ ..... _ _ .tI_ ..n'-de

,.. """"" eD mera la UIl, at et leer qp.... DEN INGEVOERD. 0 AP 8 T A D T. lo. .... 1upa1tiq,4laiJI .. DlpjuieD_ einden sija beid.. e ~k'ea ~ yoorsien K~ &&Il AaD_._. .. rt.lead ie,datd. Ned. Hen. K.rk met al hAre IDagt DE heer BDJI'o A.LUUD" heef' deo algeIII __ rep1datie beeR nrIi::rqw, ..... iJl kar Wh..... e-
ljY.rt.oor d. D.lltlal. ICbool. Zal.. ï. gebleken .. DAS (lAPLAND" hat lieh II1lrAufgabe Ondergeteekeode gelaat &ea tijd .... berd~ y1oeijlq'. . ftIl 0011 lIÏseD.' Wiakebt. Paldul~~. W.oaM' knu ",D ~t d. tweede
.h JM, aeJuijnD y.. 1Jr. Holm.,r, predikaat Aan den RtdtUckur. , gemaobt, die IDtereueD der deut.ohen An· ' lo. "~-capnlee, __ abaaaercle..., Afdakeo,~, ~D, Lt.o~lIJ4nl, Wa, nu ~per "Ddeel.,der!
.... de gl_le no Montagn, teD .111 d. ,oor- MijDbeer,--:-Wijbebbea bonD iDhet optebrift aiedler in Siid.Afrika naob KriRen. I u -er- PUBLIBB:TB mxooPBN _ all clit~ bij IlttplmalkftJleapaalea ... ea.. ' allee II ftD de beste v_ • .....:• .::r d I........ - woord.oerdeu ia de Aenormd. "'erk: d b f d d" dl' • Y.__.....__ .... '. ...._n_m ... ,_ 0at0IIer y.n&llea iI.-A.an ~.- .. nil .I~, n., • woor e~.. rreelII. eenll- treten. eioe en'"'re VerbiDdang der DeutAIobeo _.............. I:Mmaa~t ea la -...a.. ~~ _ ....-.lil'
aal" itpblejeD uit be' beeluitdoor den Rinjf nn If,n. enl., lJIUhrlClwapt. WIJ doen b.t, om alle anler einand:r- herbe' af'iihrea d' TE' RIETKUIL, ..............'AIIIII'umdU.ca. ••• nftYIIIIID ~- . e....... ._ Taa repu.. ...... wordeD ....-, d-'ye 100 .,.,.,.......
BUlJtn4orp, iDOet. U. genom.DiD lair. d. ,tell- lIIuYeralaodO.treD' h, t ,IIaotin ;behandelin, uit " 11. UD .le YOD IEAAlWU ana. lI&ftDW ca. _ ........ 0... tie. Het 0..... 1'.1d il ÓDOYertI'ofrm ia IIOpIijk te ........
Inle.cbool; lala blijlrtook DU.... r ltoDdai~lijk- den"ljf t. rui•• n. Wij bebbeG niet. te don &lIeu W'leh~lge~ Vorpngen Im Mntterl&llde ...., ...n........ a. o. het ZaadYeid. P. r. HOFFMIJ.N •
.. uit d. d.. dsaaJt, dit bet Parl.meDt bettorm d .~t V .. Ro., of met het doel .... lIled. d. heer uDd. allen ubngeu StateD d,!,~ 8Orgfil5ige lp Donderdag, 1 Jolij a.s., De toeY08r water il ..r1o- ui' Be-tuarder,
.ord~ m.t petitiee, aitgaaade un leerarelI en A. S. du PI•• , beeft geeehrnea,pfd.u.Dleiding Bencbter&tattungau beDaohnchtlgeD. "-af. INSOLVENTE BOEDEL "-_ D .._. P ... "'IS....
ller.erad'D. d. bed. iDboad.. d.: "Oeh I d.t er die hij. ~t dat .cbrij .... IDoge I!'.bad bebben. latJe au dem Gebiete der Volbwirtbaobaii, TEN 10 U~~ V.H., .. ~v' R ~~~ eo 11'-'.
&oeh IINIl .illd. gemaakt .. orde aaD d. Dntral. MaarWI) be~D t. doeD met ~ragraaf li fan llDterbaltende und bel.brend. Mitt.laeilllDgea. . ,'~ . oor ._re bijaonderbedea doe MIl-
IIChooI. Zie tecb toe, dat b.t oDder.. iJl Di., _po- IijaeD brief,1OOal. iDa.. e ai'If".1 Yand.n 2liRn Rbmau'llnd ErsihJungen 8Ohli ..... tioh den 1. YÁ8TGOED :-Beu.tierde Aandeel S 'U. SOLO.l.Oar ~ ~_. soek bij '.
IitiefcJuiat.1ijk .. orde." om ditdoal te bereil .. MAan uracll'DeD, III ..el m.t 1't'~1 20, d. drie politiaob.n Berichten an Y&D de Erfpaobtplaata RIETKULL, ia il. ~ 1• .,.... I.W. S. LANGBRlU.N,
lIetft d.1Ieer J. H. Hofmtyr, eli. bijg •• rteg.. - ~, .. oorde",. eDrP1fI1'.21, deo !feb!deD rlllel, A t.---emea~ : 3 u__,_6 . L d. Afdeeliog nO Róbertaon gt"CM)t in lI'-i_ 0-'-
woonliJer 'aD de H.rTOTmdeKerk gtlloe.d ..... di. alda. IllldeD: u Yteemd, -'nngea, tDI., UUAIAI •••• J?8l' _U_ ....haar b--1 8 000 ". ' ..."" '0__ ~ ............

word.r, II.'nrllHeeD dat i. de .cboolregala&iee eDI•• di•• 1I.l'WIIj(ede.K.rk inpYafrd WoreleD.~ -6 Konate Il '-Jabrlich 1Pt'd. S'- pri- ge -, _orgen m """ -- Kennunevifln aan Debiteuren. Gebo1lw der Kamer, it..kp_,
~d.na,r.D gelil_lu lijD in Jm t-orm, liIur W.. D. d. aitdrukltilllf .. YI'Ie~de IMria, .. ," a1llDel'lU1do. deo..·" •..., Kupitad, 7 Hei 1881.
.... iJl bet _d.r aulr. Dit il gelCbled'm.t door.d.a.~_ Da PI_. lMcloeldi!I. d. saba Iuerat-PreiJe: ~i~tig per ZoIl2ah ~ gtOOte Dam, i 'Kamp, ~. 'fer. . '. _
Mt do.l_, ladi.1: lDO(a1ijk,d. ij.. ,..,. .oor OD.ld~.eIi)k Yoo~g&arldl se klD~~, du Ed ~d doppolilpaltig 5 .b.-Bei llteb.eaclea scheldeo aadere yerbeteringea sijn OD· ALLE Gelc!ea qqobuld:~. UIl desea . GE'I D
::.:r:t:tdI':;:;.':!~~.:t!~~1 ~I ~~' ::a ..~JD·li.:s:gdl .. e"D, de A.UeigeD Rabatt Y~D5, 10 ~p. 15°/., bei langs op dit EigeDdolQ gemUIr& i Juer is &edel tot deo 8i!;'" Kaan " -d.4__:_
.jbr"-,,,'IedaDooit eeyoml, hoop ilt iD ' .. a di_ltea, pbeilII. ,~ppea,i reap. 12mooatliehen Aueipo. du .eeoe aohoOne.. bul yoor V .. eD moeten ,J nLm .be&u!d ó6 ... :":_.lI~ TEG11:N 6PEROENT
'l'O.IPBd Icbrij' •• &&Dte Wo.... ' .. laren, Uoed. T!.peIi~~,. i Probe-ll1lJllllUlnl araUa Dd fraaoo. StnriaYOlPlboerderiJ, 'IOOn ala 'fOOI' . 'jO , Y r :_

Da, dl a.,_d. Kerk 100 lterk ijn" .oor •• ," Prwf1!d• .., .. DI'" dil i ' I.ndbollW • ftD dese imund, anCLn mDen per- B0BB.BN eD uac1erea aïe . BBGI.U'DI88U MJtPIIOIIIID, Dood.
:.u~~dl-:k.ljB:ij;:!:,t::ak~k,tdr. !~~::.-;.~r!.::=~&. Eodaa Uit de Duisternis in het II.L088BGOBDB1lBN:--4.0~n.. lelijke ~~ worclea gaeomea,i lII8l , 6peroeo''fOOI'd ... a;:.:, ~ Ujkkoeta IIl.Roa~kd~~
Gerd.'_" ..il b.. eeD, with Di.' lIecbt. el. eli. aken w"k.~jk YI'te~ LichtJ Yopll •• ftD 8 tot 5 ju.r oud, ......... ,dubbele ..... Y&D prooee, SfDder! hr_ clen '!1 JáuaDe PIUtéea heWea, of ~. a.o_("~ _,..JiJkID .J...,.,OrmeerIl. dojq iJl de baad_ ~eIII tea , ....... da' Il) ol , nnobeid... .takkm' Boerden..... dert k- •• 'OIiago '. i ,na die pedkoop I~' , .w , pap.
aeIIool te bte&eDdig,awordt art. 86 ftD d, gal.. ,.. iapyoerd. Docb wat DOO R PROFEBBOR lIOhaP \ ' I ._ SI .~_ _-.li .i '..1. ~_ ........ , &aapftad.
WIjd ... gtbrui)!" hieroYer laen-...., PbrCti.'Itt e1k .. a dil .. ke. door be. , .• p znr: G W 1TBLrrL1m . } ~ """, aa_u.wwueD UIl ' ... __ .,er. _ ,
... aI ., itaylDtllkI&'" behoad ftD -;,... ..... 018-' tot d. woordn • Tweede Uitgaaf. GeboDd~ iD G. • ,_u -~' -nIn,' .á III' ....,;~. i . tOePD bij . ". . '. . ~. .,..._ Jd Bnus,
.... ftII ~'t WIUlIoorDIeDde Genl.". Jerera, IDdu""'" .. lie 1a01D", .d. uit. ka~DeD .~d met liDDeD rug. Ter. . A&laI-'. !!":......~O~ .. KCDOMQD, ~ . ~. )161.; rtfa . I 7::;., i.. llij! al de tir~ ~......- hi', ID~t.ordft. &, lllllder 1)1& diUkiaa"..,. ,_,.", .. , "'I, tIN ~ knJgbaar bil JI1'U ell ~ TOOIa.~Gd. W.P. BAak Geboawea, C....", I, 'al..: 1·~ '. : ..... t.,"·~UjI.I. ib

l
• ". la _SOftUJJt."ua, ~leiD,~

..... ~ ~ _St bc4oellD, "QrG$ de ....... i~x.r~~ ~ pe tz .. ~! - , - Koidllp, I! '~~ -.--, I ~ _~ ; , ...J ... - J7It ..f*Mi; .......... - f"l" II tw •-.... ' ~_ ...-_. ,
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. .eide ~t de Wet de belaDgea die er IC YerpligteDd. Toor ~l:~~~

d., , D18t ~ _h _borgde. , ziektewet meê ~U brvDlIII1. Dipp8l1 _ duur De' Villi
De heer IF-" Mlde da~ het wel waar - de N. W. diatricten, eo het beantwoordde er bdid i di" ,oor cl. ,roo"...... lilt

dat aulka ~eften elden met bea~oden, maar niet. Het trekken dez IObapaD _ iu het~. l~deD bt:."'nd cli. . eeh.p"aaak.o DietI~.
de Mbo hiezl waren .Dden da~ 10 lUI~e Ian· W. Toletrekt ooodig, en dat liet d. Wet met Ala cl. Wet er doullli!lll 1011 er I&elLl« kwu4
den, en mef1 kon de Repobliekeo met ala toe ala er Bnodaiekt'3 onder iemaodl kudden blQéd, wllrdto If."" DorpeUeg.. ea,""""
vr~d. Staten bNchoow.u. Oe ,!"t WILl heenchte. De acheerden ,bragteD de ziekt" woest;.u 1&1II.0w.roD, -rcl«Jiel.illlf'll ......
noodic VOO!! de. goede ventandholldiug der 0\'81', en moe.t men hen "dan' iIl.pectJrtln ef boer.iI de w., Di., will la ,00rlChrij,tiD. BIJ
StUeu YaO zt..A.fri&A. ,.jj luiseD hadden P Iteld4 nrellll(iOf nO b., CollliU foor, ......

De heer ~ aeide dat men de. Weton· De Voonitter aeide dat spreker thaa. bui· ILl 'lIII.ad ..... teo .... b., Buil 10114811wOld.
~ht ~ [MDgeDOmen, eo dat de .... taod· ten ,.jjn boekie ging, maar de heer Le Rou ,Oorgrl.,d. .
houding m.~ lOU Yar~n ala mlll1 onder ~e antwoordde cfat hij, door t. betoogeo dat de O.. 'helll P ..loa Wil er Toar o. lIl.t cl, .......
Wet een paar onreghaardlgheden aag I'IOhle. nieu"e Wet .lecht W&ll, teTeIll tegen een deliD~ d.r Wel .oor' le ~".a. Verd.r nrteI4e
den. , . artikel sprak dat .trekte om de ouif. op te hij h til-a fD and"r over I ..kt,e bijaoaderlaedn

Deheer~.arry vond het lien pligtderK~!oD1e hl'ft"en. Hij ging daarop voort met teaeggen UD ~jll baer.n"ieIlJ.u.
om den VnJetaat en de Tran.vaal behoorlijk te dat IOmmilf8 ledea niet te.redeo ICheoen, VOl PI'llCUreur G"lleraal leide dot bet Hail bij
behandalen,. e.n d.at het &lgemeene belang m,,~ w.nt eent hadden ,.jj de Omh~iningJ"et. er de t ..... de leaiDI( bepaal" bad dat . bee .~r_
bragt dat IDlIdadicen terel(t zouden .taa.. lo door gekr.gen en .. lf. lH1 ,.jj hun plaate nrpligteod. W et W)I~, liD dur bllid bij lich
de&aakvan~ol;om •• e.g- ~bdllll,o .. r_.tland· omheiod hadden kJ.aasden dj nog. De te~n· uo. Hi,· _.durom Diet tet!'eDa •• a*-lIt-.
goed V oorwtail!rt. had het gebrek aan een Wet woordige Wet kon men toet-n ala men eo bi J 11''' oqt"e dat lD.n .... r wel _ _eie-
&I. deae groot Oelwa&r gegeven, want d. 1Jtl- dit wilde en wurom had Dien dit niet ge' mont. kon o,.l8l1eD 'waarbij n,idurd ... fII ~&
tuigen nit deo Vrijataat waren niet dan met pt daan P Die Wet W&ll .treng renoeg, en wur· IJlDmilfe dl.mcl8o, ia HO bijlag •• ......w. Dl"
(eld te bekomen. OlD zou men ze d.n door een andere nr onder' d. Wet g.eteld anaden wordea toe dM

De derde leaiJc :werd op giJteren geeteld. vangen f Hij wilde in het Huil niet Tall de o..uTerneur le Ifkoodigde. De UjH .io ~
DB BKOI.OOTING. djn eigen boerdorij .preken, maar hij .prak bijlag~ Ila bij gaarDe 0plD"bn •• far biJ ••

Te tien minuten 'vMr zeggen ging men op voor zijn land en .0111:, en hij moeat d,UI g880 iredeD w.. r0l8 mtD ua .1" Rtgerilllf ver-
nieu" in Comité over de BeFDting. en de heer tegeu de .erpligteode Wet lIpreken in welïer "acbtte dal lij bare .ig"o" W "l 101& ......
H.obertaon maakte aanmerking ont den grooten Toordeel meu de oode ride intrekken. DOl deren •
amYanr dien ht't Departement nn b.t Boaoh Wet zeu net zoo veel k"aad doen ala de Vd b.~r Le R}~ .eide dat hij .ich oi.t koa
weaen bek"am, Op alle Departementen werd accijns, bejlrijpo!D .boe m~a de Wel 'la ,.rplilrl.od per-
bezuinigd; dit "erd vergroot. Er moest nur De Voorzitter riep IIpreker weder tot de orde, OIi•• i~t k.'D DI"ken .al. OI~n de p.,.illi W ..
dit Depaztement gekeken worden, want maar met even slecht gevolg. Het "&II, her vatte sonder b.lboorlijke diacll8lie wild. opb~l' i ea
er ginr te .eel omelag Did g"PMrd; III hij aag 'Preker, lI.,.,r Tnrkeerd om een permiuie,e bij weersprak c1e •• DID~rldngea door c1.D 8~ote-
dageUjkJ op de plek dat er te .eel beambten Wet ap te 'hejfen ten eiode een verpligtende taris TaO NAtarellenlllkeD ap ai jD gedtag " ..
bij het Depovtement waren.. Waarom zulk een in te Toeren, en daardoor het arme .olk te DIAakt.
.tabliJJement aan de Kaapstad P Waarom ruïneren. Er waren boeren die hun heele De hear FrOllt .elde dllt he' do.1 ,all MDitP
moest de Opperhcutvester t"ee ltlerk8n heb- leven gedipt hadden, en toch konden ,.jj hun 'pr,k'''' blijkbaar "AI OOId. W"t 'e 1...... ver-
ben P De heer Liater hield toezigt op de plan. achapen niet schoon krijgen. De thane be- oD~elilkk.n, liD d.t bij hoopte d.' d. ftea'.n.,
taadjel in bet Weaten; en waarom moest hij It.Mnde Wet wal bruikbear, de nien"e niet, .icb &:Lnblll'e Wel IuD haad.n. Wild. cleMIIt
iemand hebben die naar hem keek r Ala d, Verder giDg spreker nog met andere arga- putij b,I.lDtDeriug ·a&Dw.nd~DI daD kao d. ~
Opperhout vee ter nocdig waa dan moest men meuten over de Brandziekte rcort, totdat de dsre dit e'en gulIiI, Voor de t8geDwoorclir.
bem aan de Koym. laten wonen, waar een Voor,.jtter hem vertelde dat het nu niet lan· p"rmiuiev. Wel "., niemand, ea wura .. ·_In.
menigte beambten eu bosch wachter. onderhou- ger ging, en dat hij andere maatregelen zou meD :dan loonel woord.n .Dil onr bare op·
den worden, en veel te veel aan traktementeo nemen ala spreker voortging met OTer het b. ffi 'I!' "I. bet Di." "yam bel •• menD&' ,.
trokken. beginlel der Wet te Ipreken. verOOJaabD,

Daar het _ UIU' "" noeg de heer lt.obert· De heer Van Renaburg wilde het artik!!l tot De heer Theron' ontkende dat de t.apnataD- ..
lOU om verdaging VAn het Comité. Verdagiog later laten blijven, maar dit ging niet 1100 lang deu der Wet belemmering "ilden, maar Mide dat;
Tall het Huil volgde. de heer Le Roex nog un het woord "&II. de Regering eeu wjjziging der Wet S011 bebbea

De heer Eseelen en ~a de heer Hofmeyr Toorgeeteld waar meu meê genoegen kou De'
merkten op dat onder liet artikel het begiolel men. Thans wiJt meo niet waar men áoh MIl
der Wet wel degelijk kon besproken worden. bouden Bloest.

PETITIES, :nz. Op Terzoek vao den heer Le Rou gaf de De. Seoretarit .an Naturellenaall:eo _kte
De heer Scholt.z had eeo petitie ten gunste Voorzitter in het HollandIOh zijn redenen om op d~t de RereriQg, IOhoou tegen de Wet van

vt\[) Zondagtlheiligiog De heer Theron eeu nit dezeo tot de orde te roepen. den het!r Marais, ze toch niet beetredeD had
Hoopatad, om Terhooging 'fAn h~t kiearegt. De De heer Le Roex zeide dat zijo rede Ilan' op de mwer zoo al. men tbanl d. aa~
heer Du PIesais eeD onr het Spoorwegveneer, voudig Itrekte om te 8eto080n dat men liever Wet bestreed. Zijn. io,.jena_ hetseell tIiUU
en de heer Theron een om "eefgetouweo eD de tegeowoordige permi.sieve Wet moeat hou· plaats had oiete dan·ob8truotie.
weTers. De heer Scholtz een voor het Vrij· den. Hij wilde echter niet tegen de regelen De beer Vau Rensburg seide dat hij .-
willig Beginsel op Scholen. De heer Tberon van het HIlia zondigen, maar hij vroeg ot hij obstructie gepleegd had. De Secretarie van
een voor het Reddingtlfonds, De heer Du Plee· aiet mogt aaotoonen dat het beter waa de Naturellen_en Terklaarde hem. niet bedoeld
sis een &Is zijn-TOrige; De heer Iheron eeo ten oude Wet te behouden dan de nieuwe in to te hebben,
gunste van Zondagsheiliging. De heer Wiener voeren. Ten slotte stelde hij voor dat de Voor· De heer Van der Walt aeide dat er Sb-
een over eeo Gemeentewet, en de heer Louw zitter deu stoel lIOU nriaten. Itructie "a8 gepleegd, mur dat men
een voor Protectie. De heer Robertson een De heer Barry zeide gemeend te hebben dat dat als art, 1 "erd IIIUlgenomeo de ~
waar wij het regte niet van hoorden, ietl d.t ook de Regering zelve een amendement op de Wet er door moeit gaan. De meerderla8id der
met een van den heer Inoes het ge .. 1 W&ll. De Wet aou vooritellen, die haar 'aD karakter boeren "ae tegeu de Wet, en wilde ZI! niet de
heer Fuller eeo VIUI den heer Walker, 'fAn de zoo doen wwaleo. Hi. vood het beter de plaate der belt.Mnde laten iDDemen.
Centrale Maatechlppij, die een Wet tot nrlen- Wet tot het .olgen!le j~ uit te stellen. De heer Sauer w... an oordeel dat _
ging .an dito Spoorweg wil. De Wet werd De heer ElI88leo zeide dat de heer Le Roex wel delf4!lijk regt had om de Wet ill ComiU
naar twee ledeo nrwezeD, De heer Gooh een betooird had dat de permielieTe Wet beter Generaal te bestrijden, en .erldaarde het plaa
tegen drank.erkcop Ian Naturellen. W&8 dán de nieuwe, en dat nu de Voomtter door den Proe. GQDeraal un de hand gegnea

Onder de i:eonilgerinilln waren er geen T &II hem dit niet wilde toegeven, hij zou voor- het dwaaate wat DIen nog nl'llomeu had. Ala
belang. ltellen dat doze den stoel zoo verlateo dit plan er doorgiog dan lOU alecht. in de !lie-
De Schatmeester Generaal stelde .oor om De Kolooiale Secretaril zeide dat het gedrag den en enkele builfllndiatricten mei !leer weioic

Maandag .. kan tie te hcrllden, wat er doorging van den Voorzitter jlliat " .. , wat de heer IChapeU de Wet verpligtend zijn. Br ...... '
De leden zood en gelegenheid hebbeo om nlar Esselen betwistte. geeo .oordeel in om in eeD diatriot de Wet
de wapeoschouwiag te kijken. De heer Memman zeide d ..t men in alleD 'fAn kracht te ma~en ala &ij in een D&~

Een rapport OTer de Liesbeek~he ~et hield gev&l de geh ..ele Wet koo bespreken in ver· diatriet niet gold .. De Regering behoorde bm-
io dat eenigll leden van het COlOlt.! biJ de zaak baod met het Toorstel dat de Voorzitter den tendien het HWI te vertellen hoe't'llel de nit-
belang hebben en er dUi geen zitting in konden &toel zou verlateo, Hij verlangde het gevoe· voe~ ~er ~et koeteo zau. [~n ~k~
nemen. De aanstelliog VIUI andere "erd aan· len van den Voorzitter Tan het II uis over de zaak zinlnede ID ZIJn toespraak w.. er die hij m.t
gekondigd, te vernERJIon, en legde zijo vraag OTer het ten minste t"eemMi herhaalde].

R,&OTER8 TIUKTEllENTEY. pont san den voorzitter nn het Comité voor, De heer Frost zeide dat als de Wet er door-
Eeu stuk over de verlaging der Rerterlijke Narlat meo besloten had deu Voor,.jtt8l' van giog zij eeut io het nlgende jaar behoorde

u&ktementeJi werd door den Prooureur Gene· het Huis te roepen, werd dezeo de vraag voor· io werkins te kamen.
raaI ingedieoá .n gelezen. Het hield io dat de gelegd. De Voorzitter zeide dat het begin lOl De heer Innoe J8ide d.t men het unende.
tr&ktementen derRe~en in alle Kolooien on· der Wet alleen bij da tweede lezing kon be· meut Merrim ..n, tot nrwij,.jog der Wet MIl
schendhaar geacht worden; en dat zelf. ~e be- sproken worden, en niet bij het voontel dat de een gell:azen Comit4, had moeten aallll8m1!D,
aneeijing der Mini.ten traktemeoten met ge Voorzitter van het Comit,j het Huia zou nr· waut zulk eeo Comité ",00 een lijD hebbJo kun-
lijk stond met die der Regterlijke trakt.meo laten. neo ontwerpen bioueo welke de werking elft
ten. De onlfhankelijkheid der Regterlijke Het voorstel omtrent bet verlaten Tao Aen Wet "ich zou beperken. Hij gaf een 'VOOr.
Magt zou ten stelligde lijdeD, als 48 on stoel werd verworpen met 32 tegeo 2t stemmen. beeld van zulk een lijo en .eide dat de Blip-
schendbaarheid der Regters traktementen 1'egen stemdeo de heeren Warren, Dyer, Vint· ring eeo ameodement op de Wet had moetea
niet werd gehandbaafd I?e. Regten moesten cent,Dougws, Rudd, Fuller, Jo., Wood, Hof· voontellen. Hij ....&11 voor verdaging van het
zitten over pken Tan verklezlDgen, eo rie par· m9yr, 8prigg, Tudhope, De Wet, Du Pleaai., deb.t.
tij die zij in het ongelijk stelde zou uit partij. Ayliff, BrabIOnt, Button, Frost, Wieoer, Meni- De Proe Geoeraal .erklaarde dit voontel
lIucht hun traktementen kunnen nrlageo. De man. Jones, Manuel, O'Leury, Cornwall, Goch, voor een p'utij beweging, ep seide dat de heer
Terhooging der traktemententen, lanr) jaren Vau Heerden. Hofmeyr, PearlOn, Le"is,Jobn- SlIuer zijo wenk I[eheel nrkeerd had .oorge-
Jreleden gemaakt, was niet algemeen, en 8On. Crosbie, Roberhan, Rhodes eo Rudd. steld, en dat de heer In!l88 op zi~n ~ door
!ieoht. een hentel der vrMgere. Nergens Voor stemden de heereo Le Roex. A. De Vil· zijn kiesdistrict de Regermg gedurig had aan.
"&ren traktementen van ReKten gedurende liers, Esselen, Barry, Keytor, Nal, Proctor, Van gevalleo omdat zij geeo Wet op de Branddekte
hun leven verkort. Het .tuk was g~teekend Rensbnrg, Tentllr, Bergh, T. Louw, Tberoo, voerstellle, eu tbaos hare Wet wilde doen
door deo llOQfoire8ter, PIOton, J. I.de Villier8, Van der W&lt, Scholtz, nrongelukken. Zijn plau was niet uieu", maar

PllWE'l'I'l!."I'. BPECIAI.Jl VOeRJTIlLLEN. Van Zijl, Maraia, De Vos. Joobert, Du Toit, reeds vroeger tUIIIICheD.preker en Kapt. B,...
De Schatmeester Generaal stelde voor dat GoldllCbmidt, Rothman en Des Vages, bant bellpreken. Hij las zijn plan op nieuw

Op voontel van den beer J abn Wood werden Regerinrsorden op en na aanlt.a&nden Dings· De beer Esselen vroeg of niet bij art. 1 het Toor, eo lIeide dat hij 'fan pl.u WILl om de Ooete.
toi leden van het Comité over de PlIo8wetten dag de voorrang over .oontellen he~ben zallen voordelli der permiasieve Wet mogt betoogd lijke dietricten onder de Wet te aiellen. .Ha
l[ekozen de heelien Ayliff. Hockly, Theron, op Dingadagen gedurende het oTenge !an de worden. De Voorzittet zeide dat men later een had wel gezegd dat men etn .fgeperkte lijll
'Warren, Dyer, de Sec~eta.riB voor Naturellen· ZItting, Hij weel lIr op dat de Regenni of. artikel kon voor8tellen om de Wet pennisaief moest hebben, maar dit W&.!I een punt waarde
_en en de voor.teller. hare dagen gaarne plek aan audere Wetten ga. te maken. De Schatmeester Generaal zeide dat boeren o.er moeten oordeelen, en waaromtrent

DE GEn·JGL~WET. Aangenomeo. in art. 1 niets voorkwam van een verpligtende hij twijfelde of het zoo Teel b,ieekendd al. men
De heer Merriruan vond dat het gevaarlijk De Secretaris .. n N atmelienzU:an noeg Ter· Wet, eu men moest du, daar niet over spreken. beweerde. In de Westelijke diatrioten lOU het

11"&8 om de Kolonisten aan zooveel bezw&reo lof tot het indienen Tan een Wetsontwerp om, D" heer Esselen zeide dat de Wet Tan 1874 moeijelijk gaan om de Wet in werking te bre ...
bloot te stelleo alg door de Wet mogelijk wor· het Xesibeland te anoexereo. Aangenomen; een permill8ieve Wet WM, en dat de Afdeelings- geo. Dat de Regering de Wet had ingedi8lld wae
dan, en 8telda op artikeil, &Is ameodement tweede lezing op Dingadag. De Minister r&deo 'fOl. die Wet gebrui.k kondeo maken. in afspraak met Kapt. BrabaDt.
.oor om de werkiog der Wet tot Strafzaken te legde een ~legram van den Rijknoiniater van Waarom zou men dan die Wet intrekken f Er De heer Rhodes zeide: dat als de Regering
beperken. Koloniën over de zaak voor. wareu bier twee natiaoaliteiten onder de Ko- hidr voor W&II men verdagen moest ODl haar

be heer Leonard zei de dat hij. de briefwis· De heer Pr08t werd aanguteld tot lid van lonisten, en m~n kon niet één nationaliteit Toor gelogenhéid te ge.eo ~e lijn te trek~en die.dj
teling over de z..ak gezien hebbende, zich niet het Comité voor het Spoorwegbeheer. een an(lere I~ten W~tten maken, wilde &fperken. (Ik wtl geen afperkIDg, _de
begrijpen koo hoe men zulk een Wet had kon· . De Voorzitter zelde dat spreker afdwaalde, de Prf'c G~neraal)' . Hij zag niet in _oe lOuder
nen voorstellen, De Wet was op, een .I!:eheel GKAHAl!8TADIiClIE LEX."UXOiWZT. maar de beer Esselen, IICbooo gewillig om neder afperkiog bet deokbeeld v&n den Proe. Gen ..
Ilieo" begiosel gegrond, en zelfs ID strijd met Deze "et werd, op voontel van den heer te zitten, zeide te vragen zijn redenen te mogen raal.oor uitvoering V&tba..r W&II, en hij liohtte
de Con&titutie, bebbende de Gouvernellr geen John Wood, voor de tweede maal gelezen. geven waarom hij een permissieve Wet bovon zijn grooden omtreutdit ptlnt verder toe;.
",gt om ee!lig onderdaan van Hare Maje&teits Comité op Dingsd&g. een verpligtende verkoo., Kapt. Brabant zeide dat een aantal boeren
te nrbannen. Het w.. een ti~delijke balling. DERDE LEZINGL"f. De Voorzitter riep spreker weder tot de ord .. , hem .erzooht hadden liever .elke achildrinaaau
ecbap &Ismen V1Ul hier als getuige naar Bloem· Door de dolrde lezing gingeu de twee Port maar de heer Hofmeyr zeide dat meo art, I te nemen dan de Wet te latiio nl'ODgeIull:keo;
fontein of Pretoria gezooden werd. Thans Elizabethsche Wettea. oiet kon beeprekeo nu dit onr de opheffing en schooo hij afperking raadaaam achtte JOU
kon een getuige, &Is hij bniten 's lands moeat, IUAlRE!!1'EN. van een andere Wet op hetzeHde pont liep. hij.een vool'Jllag &Isdie der Regering Ja&lD' aan.
,.jjn eigeo voorwaarden stellen; de Wet mukte De Schatmeeater Ge08!'l&1 Itelde de tweede De heer Ayliff wilde dat lDen in de dlscu8sie nemen.
hem ~ Treemde Wetten afhankelijk, 81eellh lezing .oor vaD de Wet op de M.o~lbaa.ische de grootst mogelijke vrijheid moest gev~n. De heer Warren zeide dal de IOhapenboereo
~én gev&l had zich voorgedaan waarin een Kaairegteo. Aangeoomen; Comlte op DlDgs- De Kol. Sacretaru zeide dat de Regering oiet vao het Ooeten Toor een .erpligtende Wet op
Wet all delle noodig IICheen te ,.jjn, en dit WAIl dag. tegen dl3bespreking der Wet had, en g&arIle een de Brandláelrle waren. Zij zOllden echter eeD
niet goed. Hij geloofqe dat men met geachre. OUUlOE.'!WET. behoorlijk ameDdement zoo ..annemen ; maar lijn willen aannemen waar de Weetelijb dia.
no getuigeniasen even goed kon klaar ko~en. De derde lelling der Wet op het verpligt hij zag geen reden waarom men het beginll81 t~cteo buiten vielen, en achtten afperking niet
In ciTie!e zaken wa8 de Wet geheel o~noodlg, compareren van g~t~igen in andere Staten der Wet bespreken en den Voorzitter Itoren vol.trekt noodig.

Hij zou verwijzing der Wet biJ de derde ging zouder appolltie er door. zou. De heer Vintoeot zou de Wet gaarne op d.
laing .oorstellen. REGTIBEDBEI.ll10. De heer Esselen zeide niets anders te willen geheele Kolooie zien to'Jp&IIIItln, maar wild.

De Proc. Oenerw ... rgeen ondencheidtllB' De Procureur Generaal &telde de tweed. weten dan of bij.io zijn regt was met telpre- lievereenlObikkingdiedit niet toeliet dM een
schen civiele en strafsakeo in dit opagt, en lwog van deze Wet .D?r, .en ging de onder- ken over de vraag of de Wet verpligtend d&n geheeie mielilkkiog, Hij geloofde niet dat er
'fOnd het verkeerd d.t iemand die te Kimber- scheiden punten door dle ID de Wet beha~. wel penniesief ZJU zijo. tU4lOhen d. Regeritlg eD de leden a.au ,.jjn bot
le7 ala getuige moest optreden weg zou nonen deld werden. Eén dier pooten betrof de POSI- De heer Hofmeyr geloofde dat het verstan· Teel lerachil van I{evoelen beatond, maar ge-
blijven omdat b~j in den V~Jstaat woonde, De tie .an het Hooge Geregtshof tegeno""r de dig zou zijn als de Regering zelve eoln amen· loofde dat men de lijn in C.>mitá Generaal kOD
1etelIwoordigheld der getmgeo 1!as zoowel In andere Ho.en del lands, W&al' de .trekkiog demeot voorstelde dat de Wet tot zekere dis· trekll;en, Op afparkin, "&II hij niet &00 r.-
ciTiele als in etrafzaken zeer noodig. bil' scheen te best.a&n om ,aodere regtsbegio. tricten beperkte, en stelde op grond daarvan steldala IlOmmige aodere ledeo, eD hij phljU

Het amendement Merriman werd verworpen 118 en in te Toeren dau die door het Hoo~ verdaging TaO het debat voor. reden voor dit "ijn gevoelen. Hij _ 'fOOr
m.' 33 tegen 23 stemmen. Geregtthof gehuldigd. Dit waa yoor&l ID De beer Rhode. Iprak iD denzelfden geest, nrdaging vao het OomiW.

Tegen stemden de heeren Ayliff, Barry, Corn- strafzaken bellwaarlijk, teo,.jj meo het regt en zeide dat de R<>gering iu zake het wjjzig~n De beer P"too geloofde dat men IOnd"
wall Des V&ges, De 'Vos, J. A. de Wet, D, van appel aan het Openbare MiDitterie gat der Wet het initiatief bad moeten nemen. Als &fperking nieh kun uitrigten,
N. d~ Wet, Do Pleasi.8, Do Tait, Esselen, Frost, IntollIchen werd deze "aak ook in een Wet de Wet er doorging zoo ah zij er lag dao zou De Kol. Secretarie zeide dat bij ala waar.
Hockley, Hofmeyr. lones, Jou~rt, Keyter, behandeld thanl bij het andere Haia laoh"o· lIij eeo doode letter blijven. De beer Hofmeyr, IIChijnlijke kosten £12,000 h.,. opgegeven.
Harai.8 Nel Ohlll8On, O'Leary, Proctor, Ro· gig. Dan was er een bepaling om in ..ge'fallen zeide hij, had de Regering inltructie moet eo Hij willie de W ..t doen doorgaan,en hare beper.
bertlO~, 8a~er. Schol~, 8prigg, Theron, Tud· Tan o.errijden een betl!l'e Wet te knJgen, een geven om een amendement voor te stRlIen, king tot eeu actikel Ian het eind laten.
hope, Upington, Van der W&lt, Van Zyl, Wood, punt waar ook in EDg ..land eeo aparte Wet De heer Hofmeyr zeide dat bij niet genegen De heer Dauglu beloagde dit afperking
A. B de VilHerHn Venter. op bestond. Ook een ~ k1e~gheden wer- waa Om een amendemeot op te stellen, waut de het eenige middel was om een lijn door de
v~ stemden de heeren Crosbie, Douglal8, den veraoderd om bepalingen ID de Vogel· belangeo Tan zijo di8trict hadden met de zaak Kolonie te trdkkeu, en dat dit niet meer daD

Dyer, Fuller, (JQldachmidt, Hotton, Jones, struiswet te Terbeteren die niet naar eillCb niets te maken. Als de Wet niet gewijzigd £25,000 zou koaten.
Leonard, LI Roex, Lewis, Louw, Manoei! Mer- konden "erken. Tan meer bel!'ng waa ,~e werd zou hij tegen de artikelen moeten sww· Klip!. Brabant 'll'ilde in de diBtrioten bin.
riman, Paton, Peanon, Sir T. Scaolen, Stigant, bepaliog wurbij oon beacJbuldigde of zIJn men. nen de lijD een strenge Wet, "ant een lI&Chte
Van Heerden, Vintcent, Warren, Wood, Bra- vroow in verhoor koo warde. genomeD. Een De heer Merriman. na eenige opmerkingen zau oiet helpen,
bant eo Bergb, . andere bepaliog strekte om kOlten te 'fer· over het gedrag van den heer Hofmeyr, "ei de 011 heer Joubert geloofde niet dat een lijn

De heer Jones stelde voor om io art. I ID te minderen j nog ee. ~ er om bet ventrek· dat ,.jjns inzienl Yan de Wet nieh zou teregt zoo helpen. maar 1'f3loofde d..t de boeren un
voegen dat de getuigen betaald zouden worden ken vao k08t aan bandleten s~aar. te ma· komen als men ze niet, zoo &Is hij gewild had, de lijn huo pluteeo zouden omheinen. Hij
.oor bun verblijf op de plek van het Hof, ken' en eindelijk een om de U1tlevenng vao un een gekozen CvmiW verw~e8. bleek niet tegeo de Wet te zijn, mur niet
zoowel ala "at de Wet reeds verordende, voor boeken bij 'het voodoopig Terhoor mogelijk te De beer Hofmeyr zeide dat hij voor de te gelooTen dat zijo kiezen bionen de lijn
bun heen~ en terugreill. De Proo. Gener_aal maken. twocde lezing om de redenan geatemd had die zouden willeo vallen.
had bier niet tegen, en het amendement gmg Zonder dilcull8ie aangenomen. Comité op bij vroeger gemeld had, eo dat &I de leden vau 1)e heer Manuel sprak in den .in van den
er doer. Dingsdag. zijn partij dit zeer goed wisteo. Men. noewde heer Vinteeot, maar meende dOlt men tuaeoh ..

Daarna ging de Wet er door, De Proc. G&- BIU:NDZIEXTE. hem den nadgever der Regering, m ... r de ti eu 8 ureu zich OTer een liju zou kunnen
neraal wilde de derde lezing op gisteren stel· Het HWI ging daarop io Comité Gener ... l Regering koo zOBder raadgever zich handua· ver8taan.
len, maar de heer Leooard ste.l.de Toor ze ~~ over de Wet op de Brandziekte. Bij art 1 'fen, IIn dat had ~ij verleden jaar getoood toeo De heer Hofmeyr "ae voor nrdaging YaO
ltel1en onr drie maanden. HIJ &elde daarblJ aeide de heer Le Roex dat men h8lll beschul· hij in Europa W&II, eo toen elke toeleg der bet Comité, maar wilde eeo paar amelldewlID'
dat de Wet geheel oDgeregtvaSrdigd wu, dat digd had on"aarheid jp!aproken te hebben Oppositie tpgen haar mislukt WB.l!. ten op bet p"pier zettf'n, die hij .oorlaa.'!Il
er geen .oorbeeld VIII te Tinden "", en dat toeo hij zeide dat men in de N. W ..diatrictea De Secretaris van Naturellenzaken ontkllllde in den geeat v"n de vooralanden der hJu
men "el zegg"n kon dat de Staten va.n. Z. tegen de Wet was, maar dat het OIt e~o nr· dat de Wet door de Regering was ingediend waren. Hij geloofde niet dat de tegeoltan..
Afrika één w.ren, maar,.jj "aren dit oog DIet, slag van een nrgadering bleek dat bIJ.:waar• met bet doel om ze eeo doode letter te laten den der Wet er voor aouden ,.jjn qm haa
8.11 meR kon wachten tot ,.jj het waren. Nog heid had If4!lprokeo. D&t V&~lag lae hl) ten blijven. Geen Regering zou zoo handelen. diatricten bij bealuit nu den Afdeeligprud
.. el zeide bij 0ver al d.$ booaheden der Wet. deele voor, ~en daarna la8 hl) een telegra~ Den heer Le Roex zeide hij dat deae wel dege. er ooder te laten stellen.

De h..er Esselen zelde ilat bij de Wet niet van deo Aldeelingaraad van Caro!,,",on, die lijk gellOcht had het begined der Wet te be· De he3r EII881en verdedigd. ,.jjn gedrag ill
wilde reatnardigen ~ .dit aan ~en Proc. ook tegen de Wei op de Brand.uekte wu. sprekeo, en ILot het verkeerd VADhem wal om de zaak, en de .heer Inn811 debiteerde een
Genera&lliet· maar bij wilde toch dIt opmer· In de Weltelijke streken w .... men tegen een van artikel 1 gebrui~ te maken tot dit doel. hatelijkheid er op dat de heer Hofmeyr, ala
ken dat de he:.r Leonerd van zijn plek ,,&II toen Wet op de, Brandláekte, en ZI) zou er slecht Kapt. Brabant zelde dat de Wet Tan 1874 ill raadgeTer .IUI het Ministerie het un_dement
bet beginlel der Wet ...erd aangenomen, en werken. T _ R ~n distriot 'WIlS ingevoerd, en .daar oi~t had had voorguteld. ' .. ':i
IIU lOet zoovellawaai ,voor. den dag kw~, &Is De heer iFuller vroeg of ~e heer £AI oex beant.~oord omdat hare be=gen DIet be· De heer Hutton zeide dat hiJ- de Wet mft
ware bij een eerate aotoritelt op Conlltitutioueel gt had om over het begmael der W:et te hoorhJk konden "arden . ca!r amen. De boe- als part.ijk"e8tie ol'v~tte, en bij hoopte. dat
,.bied. Wilde meD hem (zo. als de heer Leo- re II:. Dat mogt hij, aeide de VoorZitter, re!l moestl'n vo!gen.s die ~~et. bun buren .er· het HUis dit eTeUWID 1I0U doen, ten _de
nard geda.an bad) het lid voor de Tnwevaal :r:e.:~ een artikel beapral!: dat de bestaande klikken, maar dit ...ilden ZlJ met, eo de tt'geq. den bloei der Kolonie, die 100Rez afgenoInm
Doemen dan ...... dit wel ongegrond, maar dan Wet ophief, "oordige Wet, met hare Inspecteun mu beter WILl te hmtelleu. Z. wr ... dur eer ~
lQuhij ioch lieTer lid voor de 'l'ranBVUl dan D. beer Le Boelt gin, daama voort lDe$ bealltwoorden. Hij wilde een Wet voor eeoiae lIlW Wil.
lid.TOOr IÏob.lel1 d~a. .--

DB A®UNI.
D. heer Merriman wilde ut Hui. ill Comité

doen gaan om het volgende voontel te oyez·
w~gen ;- Verlof worde gegeYllll om de volgend.
claWlule in het Wetsontwerp tot het amenderen
van de Accijns"etteD ill te luaohen : Br al
betaald of toegestaan wOrden aan iederen hou·
der van veraccijoaden lirandewija ala .oonegd
in zijn bezit ten tijde yan het in werking treden
dezer Wet, ala zijDllll 'fiIorrud behoorlijk MD·
geteekend door de b4!hoorlijke ~ eo
w&arl'oor belaating a&I.. djn betaald of ill reke-
ning gebragt, de lOm· van Un' Ihilling per
gallon voor iedersn gallon ~tUl diea hij
bezit boven ~én hondeed gallon.. Hiez had
men niet tegen, eo toen hij voontalde om vóór
de bebaodelinjt' der Wet tot ophding nn den
Accijns de uak in behandeling te aemen, zeide
de Schatmeester GenerMl dat hij ook dit goed-
keurde, maar dat de Wet den volgenden dag
niet voor zou komen. Ken werd het eeua om
de zaai: vóór de behandeling der amendemeD'
ten van het Comité Gl!neraal door het Huil
te laten behandelen.

AFDHLIl(OIJLU>D.
Op voorstel van den heer Froet werd de peti·

tie VIln Frank H. CockW en anderen. inwooen
... n Queecltown en T&1'ka, ungebodeo up den
l Jdeu Mei, OTer het verhoogen .an de boete
voor bet openlaten no; hekken op ingesloten
I'laateen, verwezen oaar het QUoaea Comité
op de Wet op Afdeeliogaraden.

DE LANDSSCHL'LD.
De Schatmeester Genen.al vroeg en Terkreeg

verlof tot het indienen van een Wetaonlwerp
om de bepalingen van de " Kaap de Goede
Hoop Algemeene LeeOlJlgJwet, 1881," nit te
breiden en te amenderen. Hij wilde de tweede
leziD~ op gistereu stellen, iets waar de heer
Mernman bedenking te&eo had, daar men geen
tijd sou bebben om d, Wet n. te gaan. De
&b&lmeeaier Generaal zeide dat h.t beginae1
der Wet r~ in het HQis be~.roken w.. ; m~r
wilde men Ultsiel, dan zou hij de beh4lldeling
op Woenadag of Din~da!; Itellen. Dit werd
ioedgevonden. '

AFDEXLD'G8UDEJi'.
De heer Rotllman stelde voor dat het Geko-

zen Comitá op de Aldeelingeraad Wetten be-
8taan zou uit zeven leden, en de heeren Vao
Rensburg en V lUI Heerden &&Il het S"'ugde
Comité zouden warden toegevoegd.

De heer Frost w.. hiertegen, am·lat het
Comité reeds illzeten had, en de nieuwe leden
niet op de hoogte zou<Jen ,.jjn, maar de heer
Rothman zei de dat er nieuwe zaken aan hilt
Comité wareo verwezen. Verworpeo.

TWU WE'l"l'E!f.

De heer Joubert wild!! het HIlia in Comitá
lAten gaan om aan te beVelen dat verlof worde
gl'gllTeo tot bet iodienan Tan een Wetaontwerp
om in zekere op,.jgten de Wet op de Opeo},are
Gea.oudheid, No. ol van 1883, te amenderen.
Goedgekeurd; Comité op Woenadag.

De Procureur Generaal noeg en kreeg verlof
tot hd indien~n VAn een Wetaontwerp om de
IAsterwet van 1882 te amendereo. Tweede
lezing op gisteren, met mogelijke verplaatsing
naar Dingtldag,

IIIBUOTIIUK.
De heer Goch "ilde het Huis in Comité laten

gaan om het volgenrie voontel te overwegeo :
Tot het helpeo tot een gebouw Toor eene Pu·
blieke Bibhoth8lk te Kimberley, "orde de
Regering gemagtigd om het Comité ~er Pu-
blieke Bibliotheek ..ulk eene hoe.eelheld bak·
lteenen te genu (niet meer dan 100,(00) door
bandieten gemaakt te worden &Is voor den
~u" noodig z&l zijn, Goedgekeurd; Comité
op Woensdag.

Op voontel v ..n den. beer Ohlsson verweel
wen de petitie tegen het Wet.ontwerp op den
Wate"oorraad der Liesbeeksche Municipaliteit
uar hei Gekozeo Comité op het Wetsontwerp,

De beer Peanun werd door den Voorzitter
Tan het Huis tot do. nn het Comité aangesteld.

c.u.vnn.A .VI eTOCK.L"i'STROX
De heer Gold8Chmidti, nIlmen. den heer De

I'!midt &telde voor de petitie van de inwooers
van CalriniA, dit Huis op deo 278ten April,
1886, aangeboden en Terz?Skende eenige con·
sideratie voor perIOnen die water op Kr~o-
!Jwd Tioden, te verwijzen naar de Regenng
yoor hare overweging. ·Aangenomeo,
op .oorlrtel vao den heer. Ayliff werd. de
titie van grondeigenaars m de &fd~hng

l3tockeostrom, dit Huis?p den Uden Mei UD-
geboden, oaar de Regenn", verwuen voor hace
O'f8nreging.

1886.

GISTEREN,
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