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OP VRIJDAG, 12 MAART, REGTSHERVORMIN~. I

~ 1IiIi:ma.. ~ Vv JnáII. Voor "nige maanden benoemdJ1de ~R~.-nB 0............. 'JIijDe iPLoats, ~ commi .. om te ove"'l.en ~eJke
.. WBLGIGUND" uh 4. ha~ Yer OI!'" li<b,~rYlorn\j'illren he' koloniaJe judl;ël~ ~t.lael

~4e ... t di'lt~ eene pu.liet. er Dj commt .. ~eI wea1d be-
IUJOPU., of bo -.eldea dat •• ~ .a. I I a.blijk op ' •• ndr.n~t.tl ~oord-
" Spu.... ped rde Ia.!••• p.... JfnOoatelijkeProYillcie, i._"I.pg.
, mtauteHe I\ljpun1ea Iferi •• en dan un "naen
21 A"~II. weJb.ke.Dd al. Yao h.' beet het GrahamatacJ.c~r Hor .bor

_I~py-.... Diltnkten. En d~ ,,~.rln,
, CJo.4pteeldr. &ieren. 1MI 3J..... ft1I4I t.yen. YIn di. geliA6eicf' hilt

3Gb 1.,.lIeIL.o Ooijeu •• B.mela .oor)oopill aE re maken., ao.,.m;ge
10V...... aaJlEoeken uit die rigting komende.~ w.,........ Bokkea eD Usdeo .AM.. er «eyr •• gil .. w•• rom b n~, lij
a Spu 'fuira Y.alftn Solieiteur Gener.al' d., ant-
: ::::.:., VftftII (t opeD), :KIrtW,... de Premier of omdlt wIj afaro~trtnt

aanbn.lihllen .an do J'udic:iële cqmmli.i.ie4 spu PlDeJ'uialD .et K~Ui.,,_, e.. Zwi.,.ta 'D 1. J h t
• n.bW. ID 3- Eohle Bow.rela PI.,..... .fw.ehte":' En kw.m een.PoU ai IllOn
4 .,..." ~l .stra Koorabarp, SeIa .... l n .anlt,opeo met een Bill om aOOwt betl gelt~1

Beboppea 1 al. d. ju'tÏldicrie der Oo.telijke ~elJten pa
1 (HWOOD let VIOPIfreed.e'.." Zetle. Zakk.. te breid .... dan .... d bem gewezeo lop d.aëIC ..

eD En,. • commïaie. Alaoo kon be~ !M.o.lteti.
)00 •• dd.. Zad '* ander Koe... eeni,e maanden rUIti, aan be'l roer .u
JOO Do. Zuil" Hdera Ba,..., 1 Jot K., .akeo bliJftn, I !

• W'91a ........ 1•. 1 Neet en 1 Pro,.iaie Kiat MI.r bet JIltig oogenblik der Ibt'llil.~lg
Pikke". Gill""', Vorken. e,... e81 naelett. De Commillie beeEt n~ etr.lijke

1 £X~.hltellóc!p Gew .. , eD O.weernk -.t brra.dal.gingt.o rapport uitgeblil~t. Mel~
I Nieaw Pl.tooi "'11 :s ~ .et \oeheboqrell. weet dat hare .uomaamate lt nbneJiJlg

neerkomt op nieta anden d..n ,en &p.
BUrll"D: heft"n Yall het OOIleIijk DllttiltlQof

lJut:unde uit Voor.lIDIfIDrubelen. sooal, 1 aijne twee rell"'rl, en MIl in d. pla,ta
Ro.d. eD 1 Zljt •• I. P......... r 80fa en 8&0.1.. , .tellen .. n een hof t. Port Elizabeth, te
2 Pianos, w.. nan 1 ,su.,400r JUl.PB ALlIG_, bettaah uh "n enkelen regter. die om :de
Bpiqf'l ID IroOle SelIild .. ljen. Bet'&lDeIlD,ubeJea, maanden hij beurten v.al worcl~" dekpaensooaI. Aal" •• aodne Tafel,. eo.- .. 8100 Jen, Jt ,... I!i
1 Bu1r_l en eg l-du,JCIl. Hqj8klok; 81.. ,. de Kef regters, di., het OOK uere,ta~o(
kamermnbelea, IOOIIIa Ledlkaatlft. Ka' l-. 1 moeten uhmaken. aroot i' cle on~e-
lWoahoat.a labiaet. 1 M.honijho.tee _ lUid.,. op enkele Oostelijke: pta.tl«th,
Xaaten. Wueh- m ToU.t~1, La_petr, Ol... eft te Grahamll.d, deawege. I~I.,lie
A.I rdewerk, K.II••praadwhap, Kaj.teDhoutlll 'h hoofdltad donll nur ~erb~gde
lf.lkpreed.r .. p, ear, UI. .... ,Iorie eo waardigbeid. eo de Commi..ié fl".ft

c. W• .,. NEBTHLTNO. M.n. &aD cf. b.nd. het .einiflj", dat zij daanan
reeda be.i~, baar te ohtnemen. Zij "ilde "n

De liter,. I Bo...... ,.lIIIIapr....:._ bof iD ltatu. plijk .. n hel Ka.patadlC~e: en
B...Ia...... fk. "er,iFoopia' ide Commiaaie wil d., aij zcmder +eh~g hh(.,., Ij.... ~. a e hoegehaaDid ui Relat~ worden. Dat he~ft

.,,.. ~ Iw.l w.t .an het .oelfen eener beleedit{ing ~ij
Levende Ban, Graan, Boerderij· :bee reeda beat.ande leed. Geell woniter d!)l

_..... h B-~-aad er-nolf YOord"l het ,alllChe rapport bekendi'·vvuJCLap, IUOA- , en ......... ne _. Verontwaardlgl"gl Meetillg) ..
•• .erd I(ehouden te Grahamited. w,arop. nah

puder .ewoonte. loide en bitter werd ,b.
~Iaagd oyer den naij.er,de roof- en ~h,.ap.
• ucht .In het Weaten in bet alll ..",ee.n tin
tan Kopltad in het bijllonder. EleJ " •• 4p
die .\'ond.ergadering dat de tachtillJllrige

6odlonton, in e~n Yan jt'ugdill yupr
tinteieluie red•• Verantwoordelijk !Beetuur

de kaak aldAe ala op nielt allderl te
uitgedraaid d.n een '. pluflderttn dt'r

onje en Yo'Oral .an Grahllmltad. t~n be-
van X..p.tad,"-d.t hiJ" dezen ma.t.
om het Huf te .lIrplltal.~o~ be.

wde ,J. eelle pogillr om Graham'lad le
fren we,r,na alju tt'geMtand .an d, hlv~.

Yan Verantwoorde"Jk Beatuu~ jlebc:l.
-Ollt hij .eelbeteekenflod Yroeg of due
lie H'Ollandsche dan wel eene EI~gellChe
'Ollie" ia-d.t hij er 'Op .alldrolljll allder-

eD krachtiger d.n OOit Separatie te
~lll"".m. en d.t bij belloot met ,uoral d.

ie "(It.mmelingen der .. Seulen" le
werep, pal te Ita.n, het Ka~ltll(J.c:h.

IIlilterie te toonen dd zij zich niet ~i~den
laten 'ertrappen, ml.r hUllIle rt'Jrtl~1i tfln
uiter.te toe z'Ouden \'erdedil(en. 1)~apre ..
kers. die ,olgden •• praken III gehJkén tralit,
eo IJec:hta ontbrak er .an d.t de ~,Iiache
achare in kool' .allhieE: .. For Briton.
ne'er "ill be Iluel."

Nu .. It het wf'1 dadelijk in het oog, dat
h.t der ..ergadering meer te doen
het .oordeel en preltige Yan de stad
inwohlnj!', dan om het rej(t zoo
z<f na mo~elaJk bij de deur Van el
&etene te brenlfen. Eli Wilt Il dit "cl~iftIDelll
op, Kaapltad betreft. weet een ieder,
99 uit de JOO ingezetenen ,olwaakt
Ictiillig il of zij drie dan wel ..ijE reg
hup midden hebben. M.ar loch
OIiPliak.enltau, dat de Grahamatadllche
teo meer of min ook te Port EH
QQeell'l Tuw .. en elden gede.ld .",rlt,...
da$ ook daar ~en venangen Yan
o ilah.mlladaehe relt ten door IIlec:hts
Po~t Elizabeth wordt beschouwd al
•rea., terug, een maatreg ..1 un W
ee~tra)jl4tJtI en een .erongelljking
O",ten. Dë aanbnelilllf J.~t'ft
waplrouwen tegenoYer het Westen op
ungevuurd, d.ar wur het reeda ..
liIitttenen wal. En het zou alzoll
ge'raagde "lP "IJII dezel~e teil U
bretlg!"n. Er ~ijll lIadeelen .erbon
een hof uit Ill'chrl tWl'e rfOgten
De Grab.mstadlCbt"1l herinDerden de
rinr dat h~rhlaldelijk. Eu ook aan
W lItten beert het boE zich ~ mInder
terehde kleuren nrtoond. Maar beide
un ,a" bezw.ren kunnen uit dell welfw
gel'1limd. Zoowel dtf Ooatelijke obJecti
ptóCtlyofrelldeo gevaar loopen II bUD
koete Ileleltde ,eld te Y'erliezellt da.r er
ultlpruk k.n ~llIeA, indien de beide
.. n elkaar verachilleo ; all de W"."'"III'''''
t~Dwerping, clat r"gterl die Jareh I
afzooderltjk hof vormen,eelleigd zljn,bl
dere regt8beginaeleh in praktijk te
gen,' zIJn te boyen te komen door
hoyeh met een regter te ..,,,meerderen,
(gelijk een tijdgenoot eaD de hand gaf)
olida"'n Itr.Er~ter te beno ..men tot
.lUer .an het OaateliJk Hof.
achellla aou niet meer kosten d.n dit
Comlbi .. ie; en aou het al niet den
atopJltm di~r uhru, die lIlet niell
will.,,, te ....ede ... ijn dan een hol m.,
direk' app&l naar L,eland, den EOU
toch de groote m.... der OOllte'.jken
'redilf.n en bell op .nieuw o.ertulgen
de WeetelaJke welwiHendheid. Liever
OotteliJk HoE gelatetl Eoo .11 liet i.,
~ enkelen Regter te Pun Eh&abeth
uoneetd,

met a/ d "elf .. rebreli...o, gewerkt
1IIet ... t bt10 III,Uwe ell o..beproefd. •
tit h-t .1 .antr kk~hJk en "~Ibp.
I. b..t w.ar d.t. de Yt!rrlfllnrtD

door a!l"o rl~p.." 'WOJdeo.
besprAken l'D ;-rdeel4

du IIIJu'''- .... t gOttd II. Beter
e" b.oordNllng '.n ... t _n ... ker

f'igroe OOrelllIr.ll"~o h.efl, d.a ~Ile
'-OQl'1~eelhnJt ..ao ...at UHln niet ...eet. Er wordt

lfe~h_l1e8r,. 'OVf'r,,, .. eeute""ce~
Ya. iete .. ker .. ...at mill legt.

KI.r.k"II&4~'-iIeII w$rden oY~r de hlea cehoald .G
!IIi b~t fljpt Yt'r,d,rnen. lJ. gt'lDIeu_
de K.rl6l'~ DIT oiet lDOe8t 40ell
11.IJetl(llllhjk In ookuode I" ....t

DC old duet. Nu lel .ateo afl...
"n 1.,(ifOnd ~.oele. "ora ..n,

.... ,•., bljdt'lliJ!"'o o. belaapteUlng III

W."eU. Hoe Jllfer eeDe B"IDeell.
aeiPOII<l'11r'w....dl lD.. t .11611 wat la haar

hoe IRe« &lj t~ sluneu ...erkioC
ja t. dra';9 ..an helfeeD red •• n
hM~een d. R"mW1lte ct.. Tt~ lo'

ID dlllwijll de "l'!"-e ltap
m~'de.erkiog sel "

8rJUIfGFIU.LOW._ WIJ Iaebb. reed,
kJ'PIlT"1 bel1gt oflhlng"D yaa den dood

et··1D.ptr .... "811 Fort Beaufort. Wij .er.
.............. yolpDde blJleaderh..cln otatnnt b..t

:dood Yaa d.osett heer. Reedl lledf'rt
kClf'IIte!'deDI'ju 40ehtere neil "oor

biJ ",nlDers-hjlt b..,oo t. "erzwak.
jaebbl~"dl. cI.a b~ .. OGdadaa "_ eG

IDea hoopte, toeo eie qr,~.
dd bij weder lO1l beregl.

)UH .... beaehoraa
pel_ad. de laat.te

n".traj~olitlitlir. toe~ hij ... _...an WK ftOI' eeo
"."buiuD, ." .... el pur "ea
oor IIInIl kreehl ea ee8 paar .. ekea
zijD t.ck ..\and oarutkhad. Alles

" ...I_ltronlig• ..eteDlobap koo doeII... ml
t. "ergHt.. ell d. ~ Stna,delio ..

UL __ a _ "oor acht clageo. ·1(r koa
II 1 wordeD .. n.. 4aIl1 ...........

• en die IIJO 4* un hebbe.e ftr-
fad no dt! .acb,ue d.. Ie .. n. Ilad

elliu!hlOUlllemrODd ti! draaiJ .... tell .. yol.e .
df'r ".tqurlIJk. kracbt.- Pe nu
1829 met d. Briteoh- "oIkplIl'"

Hij ..... &oen OIDCrell& 31 Jaar
lankomat *erd. hij llen_md I..~

vlele.. COlUml_nl .....1Albalilfl. e,•
lal ..r bo-yorderd "'t Ha,iatra.t

rl. IJlt ambt bekl~d. hiJ OlDt...nt
.n. na l'en if.oatt'J d ....u 4é j.r'I! n,
·op eenui peo.iOrn RQleJd. HIJ

'aardig en billijk mAtll8tr.at, eeu
eli retrtech.pen m.". eli werd alge-
Hn Rrooteo rrieodeakring.

VAl' DE .1 eELT "-WoeolClaf
IOIk t .. '&alre dIt oob"ll "oort.

K ..pt. ".rr .. erd Burro ..... ,
O,"J.rY r ... "d, dit, .", kI •• r.ae
hard mogelijk uitgeroepen

-n .len peral .... f'n t".,,,de .. lilt-
"Pldle'l16l1le,'~Jf 'u tollllCih ..o tien tw ....d..u en

aeconden. T.,.... ootvlng hiJ dadelijk
kun d.n aSieler nlrt ZI"a maar

uf .... de dr l(etul:t'fI .. bebbPo "II.
roer tU88Cbe.. J2 eli 2 aur, mali,(

rlierfl~IE"I..r fel tie dat'&lJ .f'g "'_""0 ..a.r
ham KlUif. die. aan het foer w ••
uur. werd yeryol,elll "U ","raa$f4l

::la,,,d.IJ'P". daL biJ nur h.t balt >oord,
en dIt noo" tr •• g be.o ,d<'tl had.
WM be.. kom".. Itt!lC.g.no. op te

lIIet OOtIt von ZIJII kOll" kW.III.
"OGr.la' hol .1II1r"8 le'. It'.ar

kl •• r h. bet op -H~,ry Hn".1.
a.n hel rOt" tl .. ~ch-u 2 ell 4

uar, vr'·"'IIIU{1 .nd..r~u. d. brug le bl'bhen
kQuo..n ilbtlei~leo en <lell t,,·~de .. "mu., er
t'lfee nren I h"bb"n ZI6Q luopen To'" h..t
eclllP stiet, Z O. i Z, Irh'8~ lIullie>'1Jk.-
V~rY"IIC·n. ._ de lW8ede om "er, d,. het
be".l hilll echip .tr.o'Me Na heb,)(),IIlk
ge.aar_lou n. le~.je bIJ 4je1l ult"Gt'I'Ij!e 'frr.
ctarulg bf, DhJktonIOl)ea~<hat luj .tIpt ;t~1I

k~n g hna ,he hem "d opgege ..po... n ih.
bot acblp I> bo-hoor.n t8 b, f'1)(.n lUid.
.. aarte hll 'IJlt. IndulJI bet .elnp wprk"lllk
til.n COf'n1 "p"u Er ..... poOrwel(lJHr aau
boord, politie die lIefll.g~'-II'.' dub'
het t. kun ....n b"u,,~o. HtJ had

dllft hiJ het IlUId te 1111°,
b d 10D<i g.....f'III(d Tou

,. homd. ",..pell. h,ui bIj
orde·. Ileil"yeu, Ol" a_n d.

al h~ddeo dez·n OUll. d. JeliJk
(te m.chl"'" t ... o~ I.toon w~rken,
.tr""dpn Diet bebben bplet, •• nt
nerf ·.D 1I)I1IIItenper uur TOIIDd.
kw.m na h", .',,"teo, aei hiJ aau
mi' 1111 lIed""1I lremaa~L GetUlrl

In ri .. oorB~.k ..... 'f'IUI bd "er.
seh'p ~Hlj bad ',eh .llpt un

en het hUlen .IUI d. k.... t
I Iuyloed kUllnen If"had beb-

'''''"1.·- J." tien d .rtipn o1llc:lerlIog.
n.t1...·.."•• I.t1 te beb""n .... tdulCd.e het Hul

11 ure.-Op dIen dIg "'.rd uoc
je "&chln .. t die h·t 'OP.llft had
..Kamer In d..n n.clM van bet
I.. rde dat bet biJ den lpoed

leo ttJd .. van bd onge"al 'oo,t.
aek'ODden1i01i h~bhen Ifénompn

te zdtteo. Hll bad den
'OntmoetI 11_ .... bar-

hem boe dit k"llII. HIJ ant.
dl! kramp h&<!gebad Ite-
dat hiJ nt., In .taat ...alIfP"

oan te trekken. HIJ. de t..e..de
bet achterdek nlar de bru,. G•.
offiCieren hn het .cbterl1 ..k naar

tlJdenl de .. acbl.- Joh II A.
, ,. ed ..r 'OpgeroepelI ZIjndr.

zoo ... r biJ ziob kon IUl'Innoreu •
Hcbterst-V8, op,,"old .. aa, totoD
ZI n JteSlgt 11'81 goed "I zilne
. AI. bil ,,-bij "'De breudluK
" .. totln h.t IICblpop llraod &at,
op ten af.t.lld y-n ml'9t' d.o
.eboord ..an "'ee lipt ge .....

"oer d.1 hll gt'herl ...ak ker ".1
"... zJne .... cht. eD li dIen tlld

un'''"IIl«.,..n._,no. eentg. be.eadala«1nKI'U
~ Z:DiI..1f d ottnbeden, Z!ltW'~
onderz.oell: 1"ld .Ileeo het

. NQ;lr t!.~".n d.n t ..8Nleu
oftlol... 1 oDd..rZQek ...orden

oltze _ ... IbO'iol
VAn op !6.te1I 'It
z'Ouden ben,t der'
hebben oahangeo. Ua&
teil dalfe! -H..eL deed lO AIUCratll
8d tot 4. Dd,

R.tcUKOl'iD -Da E,. treft bet vo1.-nde ~t
de c"olhd.ten voor de., d~ deu _r Leeb ID he'
Parlemeot ""kant gol.t811 IPI ..I.-" WIJ publie-rau
heden eene I'f'c"llitlO .~~ dell heer J 8.0 Bnok
I.t! zau,ell met ZlJIl ,"tlJ~d. WIj plooYen d.t t ....
of drie anliere rekwiaiti... alQ deDlelideD beer R'.
l....KtDd 1I'Orden In d.. bltitfonwijkrn, en tie klt'llera
uu dIt gelIG4Ille der af.leeIIllIl' 'ILhao ... bijoeD "ut
bealuteo htMn In btt p••lemelle I. b, enllen. Van
d!'n a\aat YIU z.ken te iHopetll ...n katm.D .ij nu-t,
met Iekq!'ld 'eagen. )llln 4eloof& 11".meen d.,
onB sn.terdotp Ad"oka.t Cole.o het 'eld .. I br.n.
geil en onderet.un.eo; dbeh \wij b.bben nog niet
yern_ea óf bem peae mWlllt'e II ~d"n nf
nleto-Er ....It nitt "~I tijd t..... rh•• D all de
Ine&en 9corlle",elll zi~ '4n allderea kandida.t ..
nominereo, daar de lh. Maaljt de dalJ ill bep •• 1d
door de Relte,.D" yoorl d. no"lllotie AI. Hope-
lo .. n ",nplriR i••be.t.. t Ir .11, bna op een bard ...
Itrijd tu~LplI de hH_ Col. "0 B'lult, dncb .. ij
g..!oonn cI~t de kaneel! op he& OGr ..nbhk &eli 'U nate
fIln den I.. ute 11111. Adyokaat StOClkeudro. il ook
JfeIHlelfld.1. "II ....nchi,'Ilijk ~alldld •• t ; dncb dit II
Diet ye" m ..., dan een pr,cbt. lit-De tek .. iaille lau
den h 1Ir Brink il olldet1'elead door een laooderdt ..1
kll'Z8re. ZJ<;d.n_t het .... soek UD eo SI'gt dat
ZIjne politi.ke ruoelen" !loo .. el bell:t!nd sijo dat
h..t oOlloodi" i. die br~.per11r op te ge-en. HIJ
gerkl .. rt eeu MlddellaDI:I.r t. "" wat bel.ngen PIl
111mpathiéén betrdt, 11ft 1IO,"eodj..n I'f'n .root b-Iang
tt' h.hbell III de "'el ... d Uil het dlatrlkt, en ae-
10llft dat dit I!l'IJ lIeoOPg ....... ar~rr la d.t hiJ.
loo.eel IU -UlJe m.gt il, d. bel.llgen 'a" dorp rO
dl.trlld Z&I .oorst.an, 100 hij -oat ..ordeD geko-
Zen. j '-

FORT BEAUfORT-Efte acblndftijka .anrandln,
.. erd Ma.nil.g 'oor ajlht dal!l'lI nabij dl. plntl
lIepl ....gd .p lekeren heer Van 1J1~kerk, .. n AI.x-
'''Idrie. Hd bliJkl d&t tri' ", .. t .. let .... ge- .. _& op
den "orlgen dag tUIIIChen, 'au' NIPkerk e .... enIge
Ka1f~r. omlrelH het ,..,t "p den "el(, ",,'ke tWlat
hlJnl hl een Il"Yl'Clhto.e~ging I 'ocb to.II Nlek.rk'.
b "·eoden hll~ baas ta huip kwamen. gtn,en de
K.f'·r. op áeu loop. Op dell'l JIe .. naten da, 'Ont-
mOt-tt. Nleh ...t d, kerell w",r, d,. loan "IIir"" hae.
deu IatelI olll,I"ln, "elke kl,.rblijkehjk brandew'ID
b.d beut, ""'1'un "j ,ich ~ go~ h..tldeD ged.an.
ZIJ waren ..rg 'OPIfWondl'D~o.rn.IJ N,ekrrk .. (eD.
die ol' "eli •• nzl-nhjkflftla£.taad .obL..r S'lne WIg~OI
li·p Dl' K'Ift'ere YI~leAhe'n m., hlinDe kmel •• n j
d .ch bot "ehlkte h~m t"...hllDo..r ft""r te allUn ;
m.. r tnen ..r nDIlmller kw.ml'D 10pd'IlPII. dolf b'j
h tuooienpit. In het geveChc ~., yolild.. wer I
Nil kerk', npUI blln. .:t'"ebew.~, en de dlltnkt..
1C@l1Habperhftd ~roote aloel~ om b~ hjlCb... m.oie~1
.. n bet g.."f,lZt le do..n blij.ell YI.lZnten. Mea
boopt d.t bet weer aIIurr'OtiJflD u.I.-OlJllrelit brt
onge .. 1 mot Hn geweet da, .,.Iuil. beeft pi ....
~eh ..d, lDeldt d. AdoocQU. >d.t de j'lOlCe heer N.
E bott, eeD ~n.8p .an 4?lIItr"nt J4 j.""n. aau bet
.chl-ten "'&.II op de plaat~ .,a'! den h8f'r VIC'. toeD
IIJIl ge"eeJ' plot.ellDg barJtt@' ... n "'0 .Iuk b"l11'n de
diJ I1rong.n heID t'eue g~'I'urhJtce "ou"e toebr."t.
Dr. Browo w.. w.ldra Op.re p'1.a\a, 811 mea hoopte
dat de wonde f1IPotzoo gn .. rlhjk '00 blijken t.e liJn
al, ~IJ er Pilrkt. uh .. g.-De plU" ••BU"kwa' ..r'· ••0
dP11h~,,~J. ~hke II ond~r "~nni. YIn b~t Hof.",.
koch I '.oor £I,OOO.-E~n~ pubh.ke bll"'Pnkomlt -an
Iu!(ezetenen &1111 "ordeu ~..boliden OlD te prot .. t.ren
legen d~ aC-cblftlul( YaD b t Oo'~lIjk lJl.trlktlbqf.

ADELAIDK.-Ook .Idaar ~ercl 'Ool.ng. een. ver.
gadetiDg van IngPl!'tt'Del1 l!~boudf'D n... td p!'Ot •••
ler.n tl'g"n de 'l'oorgt.t~ldlli .r.,.h.ffin« .eo bet

m....lld te nrhoogen Ooot..IIJl DlatnktaLoof -E~n Inlaodech~ bedlpnde "ao
RaDaeh "all .oor· den he.r Jobl! Bugge,t IS 'Op soqdcrhn,e "IJre op

e te ~..nl~·n'lIl1nIdl-fstal betrapt ~ Hij "'"l .eo yln'ige en t...llleltJk
n wnd yerr.oebt gued op~e'oede knl~p, doeh d"~11 80.' ..at al te
Wt'lt Grit_aland vet') geld "erteerde, kreeg de "eer ugret, nr.oe-

Zou ,.rhl"d1.rd ,,"or. 1den dit bij doo· den Jon~pn b"l ..0 ...erd, YoOral
de bebandelling der toen biJ Lub.lIldellJk somme" , dl nr.llte. H1j

der pIlAlle .., de n.m lilch dUI 'Oor om Uit te Vlntlell of John ...erke.
den TrplIOrier. hJk de dief WIJl Ten dien eind. pl .. tlte hij MD

Z.ld .Af Ikuo gloole ledIge kilt 10 zijn pakbuis, ... kte een lJ.t
tpgen denz-ICden daorln JrroGt genoeg voor i_aDd oa er door te

.. nh.n~~ lIiJn voor kijkeo, bing er eell kle~ oyer. eu ".rborg IIf'D
Uflnellae Rerter Tb3mp. IndereD Wlnketbe~leocte ID lie killt. Het .... JUllt

de b.handehDIr voor bet ontbiJt, eli de btJlpiedeDd. knlap ...eNl
alJl Lrnrr:. die 'l'oorondel'llteloiO.lIr hall te IIlio g.,110 om te eten .

niet b.lMeflen te Daarop gaf hiJ, de bpp'r Hugjtett. I..t .an Joba om
.. aren met de dell "1111telUit le ..egen. eD Ill" been om te oot.

WIJleene Uit praak bl!le'l. Niet latJg durna .erd hIJ nur cteo WInkel
door Inrtlr..kt bad te j{.roep"n en ,e'*101llhIJ dit JO"D np he~ter dud w..
dllr g.h eie delypr.. belr.pl. Het blijIel dat kort! Da '. heerea Haggett'.
lJ. peilt! >narlsson le t .. k. lerwlll;1olln .lleell ,n dito "iokel was, .en of
d"re R'gler worde t"88 hrel. bult"n (die Zonner "triJlel de .aobt

De',lilanOellng~Ie ul'men. 11It"deu)b.t &eIAguen IDet d, "OOrden ol Ht" I•
heer ,"!lomploD I.&II ",pr." ••J,.. het .. et'r i. frUl," aot.'OO1'dd.

Il het ",·bled Van Jobn en kroop dlgt bij ,If' geld)~~e. • D.arop .ol,de
Ipet de ..od.re ... pe paoz ... waarn ... eo aad"'e 'kerel bet _ID gaf,

tiel uillle.aaldigd z:elClC~nde.. bet weder I• .lef'r fraai" Tba".lIak
eel'Oe,lerl'lIbad IlllIl8llprok_l1. John ElJoebl lid In de tade en ~llde er Hit ol 18.

kW... ·ltll die 10 de Ult. PIOI.-hug kw.1U de ma~ lO 'e klat yoor deo
tgelDlI"H. eu dd daR en pIkte den dief hij deo 'k ultml,ell'18.
b -er Ebdeh "el d ., het .. eder II van IDor~ "ol kt niet fr ... "
dez," beer raad I John "'"rd d.delijk In een ~eld..r lleatopt pn de GIlOIfDGEBrED"-De EZtlmin#llt'

Oy.r asker .. k .. e.. pohel' "e.d gph.. ld. ne Sublnjtpek~.r YrMJ( J'oho IJ bOt'r du, eel! ",ruImen ttjd
ei~~.ndo'lIlllrélltop Voor- of biJ bd g ..ld eestol·u bad, ~ftij ant .. oordde WDj!en""mde VrJJltaalacbe

d,'er werd eeD "Ja I li b~b cllt ook op .njl"nlplaataen gedaaD •• n h'*fl ge"oond ~n onL.oga
redea, doo. tWffl "'aaro. lou Ik bet bier niet doe.. 1'"' lo IIJO .. k u(gllkowen ia nrbllalde Ol'
met klnt8 IIIn~e- "&rd. b..hal.e bfC geld. dDr "oor t ..... Ihllhng. heden ".ng!!,Mnde dIe I.nd •

dat mea .. n lIJn kandlj,plker ge9Dlldefl, die J ....o !pk bekende te d.t m~t ~eDoer~n door
~oll'O~IIICI,'konlt.b.I. die In hebb~1I l .. t"lea pit een uk dito hij In den .Ioleel .orllen :_" Er elln."

he.~bl·... II. 'Omteregt •• n """I. J obo .~bt lh.~ epI 'IJO "rboor .oor pt'l1!OOu... ID het V,r.
t"ee !te....o. dl.f.tal. overd etle ,.,.d. ,.bMI of

........ 0 "'erp KhIl:RADKN JIN DI!NII11WS"L4D~•. _De G,eru. !ttoflp1t..IIJk 'Oor bouw ~eaehlkt I.m ....kt
In den trunk 9"0 I furgtr .el(t -" lJe 1I0tlllf'DI,anlden erkeraad der Zlrn; hier pn daar rN-d'!e8n ftiolr g.1Iro1l"
dal d. unCom.t Ne4e.dllltacho Geaaentp te Dotjiireo t, nrMhlJnto .. oonbUII met blJbellQGrre'lde ; dooh ,~len

plan tot hlf. I deze "'!!tIk voor bet eent dndq h~ "Il het moetl'D lum
b.1D m~t I pubh.k, VollCeol ""'ult - Kerk II UI bet I béhelpt'u. Poleo .n.g::"~'k::::

om de nood. blijven geeebied.n. ))jt .. e6b1~ je nhaw. ID de g.nefehjkbeden die lDen bier In de
..eo m.kel •• r i geechledrn .... n d. IJordrPObt~" ~ ... ote. Tot kolunIe oodt'r boeren YlodL Hfi

De.lICODIIlI'"I,JlI(YIn hiertoe bIeten de ,eltle8oteled.en bljn. ,ebeel In bet boaweh vali II ZOIl r.eker reei. meer
hIJ bt'zig w" l dUilter "'n betg'''11 10 de ..er~hnnftea lI.rer opo! gefOld,rd ZIJe, zulk eelle aeh....rach.

p.kJe wareD dat I Zieners pl•• t. Y'OQd.Hoe cl. bel.DIJ·n der lemeente held "'D tlm.er dit maakt bet bon" ••
ten ur koop bed daar b~bartigd .mlD, ..ie ~ ijloien'tlte of veratan. nn een bOil Zecr .,erooru:ake 'eie "ertr ••
eeo gedeelte der I dl~te hrkdieaea, i., koo ni_.Dd ""PII. DrZ. JI',«' .ell d"le .oPU.,hlkheden I.ng.

.,OOrdl! aodere I ~lItand nn ,akaa " •• ftl!wi. DIet ...... taehJk. He J aallóe~h.lld le bo'@D komen Vde
g~.teld. IJe j ·f'iTtgtlngeo 'Ill 'hmclpalaUlIt. IAldéaliqer .. d en pl... t..,. die j.reu gebeel ..._t eo Ollb...

-Er i. Maglttr .. tahof w.deo publifk lIe_ka; elie hll bon"d waren ID ~roeOIl .. Iden•• rllCb~.
"nrtuI."._' en I Rlolllf.rgadenl!lIllJb to 81Ded. niet miftder. wear./ bare akken e~ tUIDen beraeblpeo.. MeD

I nm moeaten JUI.t de ",erkIU1I'Ihe41!11....n d.o K.r. .IDdt er ~IJ YIn groot "0 klein "ee,
rr~I.I~chi,ed,eni.. I keread onller eeD dlgten Ihuiet bor!dekt bllJyeC 0 hoewel ICbllpl!II niet zoo talnJk ZIJDale 10

."r",,',r"'''II~ Toeh Y!'r'll'olldert het 0111 Ole~ d·~IIO.qmlge Kerke. I lIo<kr. deeleD V<lJ.taat. Het l{ a. gJ'QPlt
raa<J.ledeo te,.Q bet be,IUIt ~bbtn r:rstamd• )len er la het algemeen hOOi ea WCO'deni • IDaar III
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...orden le boven
..oor de Je"ennr

SOlrr.n...-1Je :t~cret.llori.rapporteerde dat her
tpr ,oltooljlnlr lI'..re.-d
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DINGSDAG, 16 MAART, 1875:
UVDDB Jl&.VB:

6 Uil.onte"" Oadre ... erde X';'s,
jareD oud

10" Pandi'D, R.io. ell Mrrri..
22 V tte A.llte. lbeeetelt
60 Do BokkrJL

OBAA1f:
60 M.ddrD goed Zaad Kol'f'D
10 ,. .. H.,.,
40 .. Ge",
80 "Ro,r,.~ I

BODDDUODDDSOlUP .
t Te, tw ..... , ~ijkane nieuw
J Bok dilo
'1 Bebotachr.Kar
1 •• Wooda " Sniiml~blDe
I Du".,.le Voor Howardl PI~rJ)
J Enk ..)e Voor do do
1 Br•• kl.HIt lItIfe
1 Zullaudl do
1 Kntiw.ren
2 Spu T.ige" eom"leel
!ol t. P)oeJtu~Ul
3 tl'neu ZaJtkeD
. Gra ....n. Pikltt'1l. NUl, rnl.

HUISRAAD ;
Tafd, 8toelen. ear, eaL

BIJIM CBEDI:lT!!1
V,,~ la beginMll tPfI lal! ti6n Ure.

De Wed. ARNOLDUS JORlJAAN,
Banda, Louw • 00. VIDd.U·Adms. ,

SPOORWZQ-M~ "er04emt
I....... racbIJllhJk'-t·ld ~taat
bet "oor lieu a.IIJ.1C •• a dl!n

TralllTa.1 118.r lIel"lol~~1 b~.
~6r veel 8l.."1~ le L..u 1"0 te leen

(Jo.. lssie VerkoopiD:e..

DE OlldPrRrieelceode wenacht ,hi.rme4e ....
bet gei;erde P.bliek bekeDd te mak.n, dat

doer heID, op deo laalltrn

~tordag van iedere maaad,
eeDe Commiaai" Verlroopinjt Itt'botld.n lal Worden
op b.t Marlttpll'i .. te dezrr I'ed ...

AIIflrtei Goerlerell PI) L~...ende Ha.e kODDen
•• n.ehl'llgt. en indleD bij tijde opgege.ell. ge.d.
.,ert.erd .. orden.

Tm.cft .uOen billijk dja eft j"die. ver·i.eLt
Contant.

oe Eer.te Verkoopin,r lp It'schleden op ZA.
TUllDAO, 80 Jao.arij 1875. -

A. H. MOORRElS.
Ma)m,.bory. 20 D~. 1874.
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bU de báa J-.. 'YOOI'bijg8an.
Boe meei bij over de zIulk

"""fIJ'''''- h&~eling !lem tóeschee«,
over den gelukkigen

recht om te aIapeu.
eeu zond£<rling ding: hij
Wt!1Ibell! verlangt,'en als
oiut. nicht ia" dan is
niet h... tig. Zoo wu

B. wilde IlapeD,
zijn plan bield helll.

DUlIO·.,...... vv, niet !te lang of sijn ge..
en \ bem de vraag t.
handelde. Zulk een

H''''elt.en ill zeker niemand vreebad;
het ~ewekD overwint.
eerliJ k ?' hoeg het geweten.
nipt uIleerlijk : ik besteel
Willem. :. Ik geef meer
IS het is ook eigenlijlc, ,

dat hij vcrk.<JOpell>moet.
betalen, eu voor het
in de TransvaAl koo-

ouderling, is. waarop hij veel beter
geeue . ik doe hem eingeDlijk eene
Bijbel ' het gewut<6o eo I. dan bij ~
koosde taat op den post te doen, is
acbt, wel • niet waar P"
aan, dAt uiet, maar a'uders krijg
zaken wel
dIM bij onze lezen ophouden meL
Over boe onze ouderlieg tie \'01•.

jon~te markt- werd bracht, I Ik zal liet toch
I7a 6d per partij; Trouw k slapen" en bezon over

appelen, 4s 6J do. ; I in alle ; maar dit aJl~ hielp
ahalatten, Is tot Is I , eli hij vood
6d tot 60a per 200 r Hoe wu, er was geene MlBt. rog -Zoodag aan

bos; kropsalade, ieta dat wa MO mor- b~ nachtmaa.l. j Zoo .het,vooroWu~~d.
tot ,3a 6d per lb.; geil grond. plaatsen lag daarbinnen, en~at een oudeéliag l Em~~hJ~

~tak; erwten, 3s 6d,' een stak grqndl dat aao O. behoorde. daar hij Joch n~ slapen kon, besloot hij stil
en hoe veel JDOtite hij ooJc had, bij had op te staag om; .Ïjne vrouw niet w!,kk~r te

J:tet volgende: -Op I Nicolaas nooit. kuenen oYFhalep het te ver- mak,n eq_ ia liet voorhuis te gaan ZltYl.n.
de heer Barend I koepen. IederJDaal ali hij van de eene plaata Maar hij ~on ~ niet zoo ,s:til doen, of r.ijne

~IJllel,~btl{e~loote op weg naar de ani:lere' reed, ~n poor dat stok van vrou'" werd wakier en vroeg hem wat hem
oo.lOJililor'nit unne woonplaats I Nicolaas m"!"t gaan, weM sijn ve~~ngen scbeelde Ï

' door den bliksem sterker. Meer da_Q de waarde bad hIJ reeds lf IJ. ben niet bt wel" zejde hij: te slaap
dat genoem- aa.ngeboden, ~D steeds boqpte bij datde 010- lOur voort, ik - spoedig beter zijn." .••

...",-",,, terwijl zijne Ist&ndigheden Iljn buur~ zotldell noodzaken Susann&, dieA ag al veel van docleren hield,
werd, dat zij het te 'ter~oppen. ~Il, dag had hij zijn wilde dit echter, et, maar s~ de kaars op, en

bleef. Een wensch, zoqals hij dad~~ I verkregen Voor zocht DAar de bo -apotheek. .
doodelijk ge dat hij naar del), kerJce,..u gegaan was, bad bij " ta.at maar ~n,'" seide ~ij; "ik ~n Diet

het zware zijn buurmad' outmoet, " ey met blijdaohap zoo ~iek, maar el'!zij 0 dingen aill mij hinderen,
LJ~IH'~L8L Kll!rk:sdQrp, vernomen dat, er eindelijk .-an. voor hem was zoo dat ik Diet sJilpen kan." ~_

vel~w,artiDLlre'n! en hebben den grond te lérijgen. Veeriien dagen geleden Zijne vrouw b,egon nu t.e vt'Alren;" en boew~!
den oogst ~as Nicolaas bij hem g..~eest - om £300 te hij eerst niet wi~, langzamerhand vert_elde hij

leeuen, maar bij had ~et 'bem geweigerd, en alles-half hopén~~ dat tlJue frouw, die, ~ve n
nu had Nicol~ gezegd dat hij naar iemand wo gaa~ne als h~h het stnk, gl'PHd zonde 'fillen
anders geschreven had, m'_r -dat als bij bet hebben, zijn p~ zonde goedkeuren i ~aar
geld niet krijgen kon, I hij, besloten had zijn bieria vergiste Lij r;iC,h fCer. ~fet ~ran~~ m de
grond te verkoopen eo I~r ., Transvaal, te oogen hoorde zij ,bom aan, en nep elodel~~k Uit:
trekken. Wilfern wilde, RI"", 'roort een koop- ., Neen, Willem' .dat nooit; hoe kunt giJ 11ZIN
brief schrijvqn. waar da~ ~Ide Nicolaas niet. laten verleiden dm zoo onrccbtvMrJi.1l te how-

"Wacht rp~ veertien 4agell. ik zal n de deleu P 8pre~It imaar niet tegen-Il"': 6Ï1!"il
voorkeur ~Y8n$ maar ik moet eerst zien of de geweten overtaigt{n, dat goij niet rool,t WIlt ha ,~-
man, wien ik ~sohreven ~b, mij niet helpen delen, Zob eveU ~ebt gij nog gez{'~d, ll~ golf
kan." Zoo "ai zijn laatllte woérd geweest on niet op onrochtv~r.dlge wJJz\,grolld soud~ .. ~I~.,u
daarmede mqe.t onse oudorlijng tefreJen zijn. hebben.sen' DUz~1gij gere"d om deu arme ZIJl!

Hij rekende er echter rd6ds 011 het te zullen grond te outroovoh ? Het Zl\l pooit geoour, ...
bezitten, en lP~te al plantten QVu.r de bebou- Willem bep. oeÉde er iets t4geu te ze en,
wing der plaats. Nu gevoeloe hij zich geheel maar' Inider en iiuor begun ~ijll gewe n te
gelukkig. Met dit gevoel bleef bij dan ook nil. spreken; de on _ htvaar li~h()l<l ~.ijn"r ~~~e.
de avondgodBdllm9t w~t in' zijn leuningstoel nomene handeli stond hem jlltiJd dUldellJk8l'
zitten, en dacht,' terwijl zljue vrQuw reeds in de voor den geest. ludelijk was bij ot'crwonnen

BaIJIZ'~'st<J,lce,1Il. slaapkamer geg&ILD 11'88. nog wa' over de IlJI&k "J!\," zeide hij,l ., ik zie dat ik verkeerd heb
werd de rnst na Zijne aangfollme ove'rdenkibg werd ecbter willen handeleo, .it r:al het lIi~t doen, mu.r mol'-

4 • .. I plot&eling gestoPnl, doordat. S~nna op eens gen ochtend vr~8Ch'rjyell' en Nioolaas ..vtn'-
jl'eduura, WII~em. nit de lcamerriep: telleu dat hij ... MlChij'lllijk het ~eld .~rIJgen
hem der koffiJ r.oe.. "0, Willem: I ik heb wát tergeten. onse zal. Ik heb toch iet gud~bt jiat ik bijna tot

.. Frederik Wa8fv'~.n daag bij hiet postkantoor. en zoo iets komen ko ....
heul wat te daar pven av ~ ~ ~itlflvoor JL Ik heb Zonder verder.~ apeeken gio~ h~j weder lig.

waren er twee Hem niet open gJaiia1rt:; 'Ooi.~ dacht gen. Zijne nauw" WIIdI te vel-at.allJig om ver~er
zelf wel hoe het misschien ov'&r kerkzakelil wa.s.' Ik heb hem te spreken, waar liet hem all. I zijne overdenking
en Y~dedigdeo in mijo psallQ~k op de tafel ~legd. Ik heb over Bij gevoelded;epe droefueid, ma.\t was toch

. er wet het pr4ten geheel til 'al niet Aan ge- dankbaar dat hU lVoor de dMd aelve heward
van een," seide dacht." t '·1 P was geblerea Voór het eerat bad hij eenigzius···"'".JU....... dat neef Piet ., Eoo brier y,oor mij f-van ~ien kan bet zich zelveo leereu kenneo .

dronke!! geweest I wezen P" zeide Willem, t~rwijl hij opstond en Van dit oogolibll.iIc af 11'1\8 touderling il. een
waar ik heb niet den briefhaal~e,ien dien, nad.t nb geruimen ~iJd aoder man. Zijue rrienden merkten eeue groote

het adres besehonwd had, eind6ltjk openbrak. verandering, ~·IUtM!anzIj de reden niet. koudeu
. Hilt WBII eeu bri~f van een zijne~ vri~nde.~. die i uitvinden, maar dit WaBduidelijk dat de ou?er •

hen Uit te bem scbreef over twee p&alrd~n die hij van ling minder vali zicb zelveuA~dacbt, en dageltJké
illem; .. Arnol~us ,Willem gekocb~ bad, eu qi~ weggeloopen Jledtlriger' eo gee!ltelijker ~'erd. Vporal werd
ourecbh'lJ,3rdlge , waren, waar op het einde stonden een paar hij zeer voon:ichtig in het beoordt,eloo van 0.0-

grond tt:. krijgen. : regels die Wille~ zeer onts~ld,n. Hij ~ ze ~eren en zt!lde altijd: ' K!).kt l1~ar .binnell, "rion.
orden zIJn ; m~r I weer en, wee~, eq hoe meer !rIJ za~w hoe DUnder den; men moet door du o:od..rv'n~lUg 1~6rell hoo
eene schlkkl.ng ze hem beVielen. zwak wen is, en dat het nuo,llg IS a.ItIJd te gc.

ua wat gcschnk:t i .. Ik heb celle" brief ontvange van een nwer denken aan bet woord: /Die sta, zie toe da.t hij
'pen hoe i~mand I bnren, Nicolaas 0.. dU! 1nij om £ 00 te leen ge· uiet valle.' "

! ~khe~ vra'lgd heeft; ik #Jeb toBll"'8t dat'!-e doen. maar Dat Nicolaas he~ geld ter leeu kreeg, behoef
, onrechtvaardig Wil ik wilde eerst wn ou weten cf tU) eell eerlijk man ik: niet te meiden.] NA eenige jaren t'erkocltt

"'''''1'01,''''.'''' meta." I is. Gij kell.t hif!!I zeker goed; BcÁrij,f mij met den hij zijn plaata Lochjaao oodurliog B. dIe IIn met
bet Arno'~na ~el volgelUilJ1l'p08t~"TZoo stond het" daar eu .bet is een gerust gewet4D zijn wensoh verkreeg, !l~

lZ:eljrqLI'IIP~~IJl>eDj,Willem, DUsschlen gtaDakkelJJk ~ vprataan h()6 dez8'regela ouder- lVIjls dankbaar aa.n dwn gacht d~ci.Jt, tocn hiJ
hug B. aallstondtn. i door,de goddeliJke' genade verlJlu6crd werd to

. DIW' heb; je~ het nn,' bromde hij, ' ben ik zondigen. I .
ziJl "eel' te zwak. niet al te ongeiu~kig?' Nu ben ;k dien grond ~~*~~~~~~

kelijk er afge- kwijt, want ali ik de waa~hei_ acb rij f, dan ~
wijnbeer Durand : leent Hcndrilt htw bet geld z(\\er; Nicolaas UOltlt~SPON DEYfI ~:.
zij w~t gehoord is zoo eQrlijk als ijlwaDd op de w~ld Ik beb
is toc.h al ~ zach~: nn zoo een goede )ca~~, wat zal il(l uu doen ?' lWIJ 8nL.LF.N ONS, IIItT VEkAI\TWu',RDt:UJKVOOR

I~ Wil dat hiJ Gestoord stapte hiJ heeu en ireer "oor het I Dil Oe:VOt:Lt:NS O:-;UIl COIlI<KSPOlliIJUiTIU'I,-JUID.y.
eli Plet zeer zegt voorbuis. I I ,
ten Wi~8t.e, was I "Wat staat el' in den l1riOii van wien is RLLINGTO~L
ook belden HOg I hij ?"-vroeg ~j~e vroUw Ili~ de amer. -1

dat het miJn- I "0, hij il v.Ln Hondrik r oniobe . Hij scbrijft . "t
'k e ,I ~d'"'' D..n 'Edo·.rtr<van d~ \. ° Ik •• ri e n eiaan~,<ODu,maar I woest I wij dat de twee 'YOIIpaaruen, I le4 IJ van mrJ ge- Of Art, k ft "IJ rloor 0'" 1{""o.w4,

te zacht." I kocht heeft, weggeloopeo zijn, tn v~ mij Wordt nu ~n 8\ukje ililledielld,
niet," riep zijne ze toch op te paIItell ala ze k<?menr' aotwoorddtl V.u WelllIIglio .. wo grout I.ter",'wd.

hnnnen jongen I de oude; " de ~tenis ook. ti ct Ona dori'j~ i ••t 1111 tl~k, vooru't.
-".,-~.~. Z. dikwiJls, lo Dankje," laide SusanD&i m r ik denk je lie It ....U'" alliiJd I'l'Oppelld v.,1.

niemand kan,' moest maar kOUl~ .Iapen. het is I balf tieD." \'a .. mell,eben loopeud In cu,UIt.
...". VIe rOlen UDU OOien dol.dnrft bestraffen, " Ja, ik korp al." was het ant rd," en het

y,."r£I·" IIILI.,. en denk:t I is het beste wat ik doen kan;" W er in stilte 2.
WBt b~ zeide, ' bij gedacbt. .. Iii zal wel iDihet d bedeuken I De ICholen .. ';;:Jell EQrOpeclCh-

8.traWe voo.. rbe- lof er geen.e kans it om.. een i.lan. lDA.ken, da.t Ju·hdogl,euJ. lUee .. ,~, ""e: u beeT,
d d h -I kGf kk d k S l'.l..Illd're", ll*ren ollbec.i"oe.'ZCI t\ at. IJ zoo I ik toch dIen groua, MJg. e~u -I at 1 annJo, Met lU8\ e'l .. oed .11' u~e" iDeer.
~ B! Ik moet er nog niets van regd he~. I kan nu doen )le school loor me,.) ... L. hen WIJ,
als ik op mij zooa.ls ik wil. tij behoef~ er zic ook nu uiet· }Joor Mr .,..urr., 0vrerl~

.niet,'--:~at gevoel! mee te bemoeioo.';. Zoo denke~de~kwam ou oer- W'J lI)n dillirop zoo .;roo~h en blij,
k. en IK z~g ook I ling B. do kan)er In, maar niet m te slapen. ....,•• OJ m... doen hur ba.t eo pliJrC.

t valle, en wij Net doende of bij ;aliep, ga~ hij z b ongestoord I 3.
.ooci$b~ntilgene1iR'°' aan Izijne :overdelikingen orerelI dacht: - en De long' li~,eD hebben ook ..

, zeide Wll1e~ hoe ongelnkkig t.{>ch! Wit zal il!; tech doen ~ liun op.e'(igt """ broederwerk ;
te gevoelen, "Ik: llr wilde den' grond toch ~oo gaarne £11 .. erk~ daann op ""'.. &l.rool<,

N' T~ UWI n ,net Cltr ...t'hJl..' "erk.~ij stee?s tot alle hebbe? SohrljV'0. dat l iool niet ee~ I Eel! P,eol.{eut "Il Ttl ... ur"~r,
dIt tic oat als I ~ijk 18, dat dqrf,lle Xlft; d leugen IS un P' •• ''f'ut \ïce. en 6ccretllar,
;, n~C Pi., toOb.lte groot, t. alo ïbriJl. .... bn ik lO" c..;", n. '"~b,J';'"

Idan woet I w ...... &eglrlln dat ik deu d k,ijt bell." Zoo Muk' ore1 Dotuul en allee ~I ... r.
~e~~sp,~I,en worden dan redeoeerde hij iq liobwelv D. (,pp eenl kwam •.

O'... rlsollHhe.ett. , he~ iets te bi.QueQdat hem kleeoaeen- aUet regt De koopti4tadoen I!'oed bt.zigbeid;
antwoord, maar I te zullen mak8ll, Hoewel .~ nï4t weie brieven 1 L IOpea U.U 110weeI'm .." gi!lJ el, g0e4.
UIt de kast, en J schreef, wist bij ~toch we~dat miprgen ochtend Breng' rolkeIl. l!.evel.. kant r.n sI.JL.

de alondgods- I vóór 9 uur de brief op dlMi po.t "'oea. t !lIjn. ofl Eli u dit '8 bet b.I!.e..(Odi"
~ i'i r Mij een beeft gtod...... ld,gaan slapen. d.t anders MPe 'week &4> ".bijpan. eer Z'JD vOor lager pr.,.,

onJ~e~m bei gesprek dat de briel bn ,weggaaP_ 'Wel,' daob~ hij, I )lao b'J hed't b.!ta..ld.
gcoet!0d heb. • d.t is een ~ ~lao. III mO!!gen aebrijven I lI'j wu maer wordt Jill "iJL

D8iU'IIIré",oo'!I~ een hOOCJstllk eG dat Nioolaaa een eerlijk n is imaar ik sal wel " ~.
oppassen «la& de ~rief te. op den p<»t komt, .. ij zeer droog.

bezig ia, willen dan bn Nioo_~ gem ~ woord krijgen voor atmoJe.r.
wat nader be,. dat de tijd ooi ~, en dt.~moet bij den grond ont droe.ig oog,
jal'\t~ oud, zag verkoopen.llliietitand ~ tij beécb~ldigen, en OD~eD Heer.
sijn stij,yitte een ieder iaÏ den~en daAI et. een ongeluk W81I ok,m~:;:~t,~.

...."" .......,. deftig l1it&icht, Ik kau Nicolaas altijd "'ertellen· dat ik: nieta I . d:oe tllet als wn Doeg,
_.u ..,·"uc dat zijn kwaads van b~~ gesch""+ heb. I k heb toch , ,lit IItll~ eeu r _ •m "0 I 0 ID ,

geweest was, al jare. gewacHt j ik wi~ .meer «lan de waarde •
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DOqll ». 'f1I.UUa,.wu Blf co.
~ 1.-PMrI, Lo.. Goederen, YaD-
, .. 1.- L MWUo

..... l.-P.ïl, l4I.e Goederen, in de
lrOeCW 1aa ~ J H.rmao.

:aLart 2,-Klapina.ta Station, Ouen en Paar.
~- YaDE C Baainau. ~

DOO.. I. I. BOfll.£U1L '
,x.;.... '--Tii_),.",-, Iaee GoedereDP; J. Bcbahort.;'.-":""'IS' "

lL.ri Il.-Koeberg, Loue Goederen, VaD C
W , NeethliDgilLaD• "

DOOR A. B. MooaaU8.
)(aut '_Eukel~ei, Lou. GoedereD, v~

J~ '_
,~ • -l.cJae Goederen ....n J B Buaon. L

~ t-llaaiebeestlol:t.elu;; ~ GOederen,
lftG li Jl JAttopil. , , -

DOOa II.UTS •• LOUW.
ll.,.n,le.-:-DrieloDtein, Loue G~ van

Ge -\lIda... A J~rduu. ,
x..n 18 - Drieheuv.I. Zwartlacd, Loue

~el'en, V.,. J ~Der.
1>80& 4. i.. DUUIIB.

April t-lak.DYallei, Loue Goederon ill den
BO.CW .... G D Soblkwijk. '

: f, 000. 4, B BLUD.

,._. '·-B.ntort W,-'St, COllJ'laudakloW,
Louf Goedeno. iD de~ Boedel Y~ V . .rue...

DOO. DI T'~ U TBU()lJ.

~ 3-Wo~er, Loa., GoederéD, van
wedur. lY de VOIl Sr.

.Jialr.rt 6.-Wo~r, Schapen en Bokken.
tall U G de Vi11iera. ~

~ .'t: I

VASTE GOEDEREN.

., DOOft U. lOM ••

r~ ~7.-:ltaapatad, V~, p~taen iu de
;Tra4a~, jJ den Doedel' van wIJlen C. H.
~&'; ,I' '

J)()()~ I. WaGE.

~ l.-Stell.nboecb. V.. te Goederen, iD
den ~ van wijle. H !fcl.ecblau. )
lP I DOO& CO 1.•. 'f>ElIPBaB.

'~ 2.-Oad. K~ Vute en Loue Goe.-
dereu, "au H. P. S~Il. ' .•' "
~ :'---Good Hope. n.blJ StanforQ,

V.. wen Lo.e Goedetea, van P. H, de Villiers.
J)()()& •• D. U.U..

"17 OD liS-Tulbagh, Vute eD Lo ...
Goedereu van WóArchibald. I ' "

~ 6.-Tlllbagh., Vastcen ~ Goederen,
nil cj C Jooat.e., . - ,

t DOoa A. K. IIEmING.

~-31'-Rietbalt, Vaate ou LONe Goede.
,hilt VaD C. J!'. Boo.. ,

_000& .L '" DuaIlBB.
ApN 2.-L.kelivlei, Vaate ea. Lo.ee Goedo-,

ren, in den Boedel van, G D YaDSchalkwijk.

)JA KK'l'f KlJ ZEN.

-f
r

r.... 24 lol c(". 26 Feb. 11:S7S.
, " •. d., t:. d

IlO bl ..... daPJHfI ... ,p:s,bu •. O 6 0 - 017 7
2391b ~lUIldeltla pel: lb. 0 0 31.- 0 0 4.
16 ba ~u.n ptor 3 bWl~ i 14 0 - 3 0 0

120 lb. ,~ler, "tir ,Ib. . 0 1 8 - U jl 7
&.aden, per .tuk 0 2 4 - 0 2 II
~I.re .. , !>er JOu' 0 9 0 - 0 13 3

,~ .. ~ per S buahela 0 J 7 0 - 0 17 0
, GaDaéu, ....r &luk 0:1 9 -'0 4 li

6U bL Hianr. per ;t be. Il Jl 6 - 0 ]3 lJ
14 n.Hj.'WJwr-.. JOO Jb. 0 4 G - 0 1 6

~o.d., ••per *hIk 0 I 6 - Il 2 6
IS )[.4 per ]6 ..ueu, :I 15 & - la 16 ti

~,jrreD. per Ituk, 1 2 6 - 1 2 6,
J!6 .. K~, per 3 bu.ia 1 I 1 _ 1 6 1
46 bl. Hlotr, per 3 bQab. 1 0 6 - 1 0 6

~ UIJ.U, per i 3 be. 0 6 10 - () li 0

Woenedag, 'lt Fe~ '~l .
A'.. ..,J..I.-. ~ d <)" 'Don,,_. '"""ti' i> O.;,w o.

VrijcJai. ~ 26 do. 8 I do.

25 .Kal'rt-D.
27 do.
20 do.

ZIjner E~htgenoote, ~ri~ijne Bled'en,e.
ten gevolge besloten (l~~: 1

Da;irt, 1873~
"

Feb. 22- BoaweU Kiug, Aw
. London
22-CharJea Colgata, Am .
23-Witch of the Wave, ,

litiu. .
28-Ludwig, BCh,to
2a-Phmu~ bk, to .4D,8Ll'1UIL

2~J=cCarth1' ~
24-David Auterson, bk.
24-Zulu, R lt:' St, to .
26-Sl.rïa; R lf St, to '
,24-TIJde, Am bk, to mQILUUllU1l;j

25-South AU8~, t.o "........ 'IV~

PEN, OF VERHURE:~~~

........_EI:EHDE' PLJQTS
'. I' . ,

M~rgen, gelege(l irl:! het' Uo,le'l3 :b(l:t-wi!CU! lUi;:'L"U.AjI;.

~el, als van thilippolis,
de Transvaal, Ook d~ Goud- en de
'. 'Ruiters euf Yetii "an alle "'rv r...~'.."
, de:schoon8te~gel~genheid voor
met twee Fon_tein~n er in ~~r~, .. ",,,,,, zonC1e.r~

en eenen kant ian ~e~ , .
lustigen zonder, hJhn~ .

zijn op gemeld~ pl~t8 um(]~GfI,leD UJ:;l,lI"" ....

groote W endji;m1tKVaarvan . het ,
' 2000 treden-in .',t rond, die
ten. Een qroo; 'Spruit ,

het water door ~en l~jroote Sluis .
to€:llX110 van water ~r ~n dam, geVUJL!!"t:lltIJII.:

U.LII.UlltlI.UIICU en :Gwale R(."g,ns tl ~k niet fuf~DbeJlen

om W ol sn~euWwlt te U,ljICl.c3rg't~teek~~n(le
wol op de Lon~ensche Markt

,zjjn:er nog j;weê Sterke .
die een Mud1 Kobrn binnen een ll""l1i iioi~Uli~l~i

dag wascht, i Al dat qp de olaats?l!tilwlollll4en
zeer goede SpecUlati$ .te maken i ........ l rn"n

en TmnspOltri;}ders. kan verkoe

Tweead. ~<:Lot B.
1 .

Lot A voor eeh ui~panning bij ..-fn" ............ ,-" .... w~ar, ooit een klei u 'Yoonh~ip ~taat
akerswinkei, die ~et goed succes word~ Het zal opg -veild word~n: met

;TWEE; PON BIJJ(Al JS NIE
ten van AaJa;1i'~IlllO een'lva.n Deelen g maakt., ~lI1~t:

PONT TOUWEN, iXl1mmt
'lT ANKERS N VtBR

. ,1 i ALLEN IN QRbE, TE ZAMa~ MET : .

. E:EiN!ANDEKS GiOND, 70' MOR(JEN,
" ' " '; 11 ,,' 'gelPiO'en in .. n Vrijstaat, en !r~,.enzehde alm, .de, vier CU!aan Lot C. ok bestemd voor, ·,Uit~:M";'"....1ng.

'"b v

t

.~~, . " . "I'~ nl de B.ittuldi,triktell:
Derde,:~Lpt P.-P,O S .~ONT H TEL; 'troo ..,.........1.. Dn:IH!;~~aCo.
de aranjeri"ie~ in den Vrijstaat, d~.uii-:twee g.roote onhuizen·· . .. f.s, T~U~llt, i

I IJ D k ZP B Id d' " C. A. M. de Vos iang' met. ~en dzeren a, " °il!wr, met ran" I) er er le .. L. H. Goltl.chmidt i
kan bevatten, de.andere on Plat.:; Zij kvatten t zarnen 13. " D. Sluiter
goed iIJg~rjgtsin Negotie H.,~kken, 1'OUi}baurn .en Kas •• M. Verd'eLd

olstore, Wij IlpU;khu is" CIf nog 5 , Buit~l) v-,,;rtrekken, pI . ts gerioeg, om .. F. J. Y. H. DUur1ny;
te Huisvesten, e~ .ruime Stalling voo~ Y.iO Pa;l1'lleu. .E is reeds jaren lang :ecll t' J..Brilt.ill
. eid met bet beste sueces;gedl'even. ;' " i " " S, J. C. Gird
er.eene scboona geleg' enheid om het uit d, ~< Rivili, l' te hale me{ een S,toommaqlline. "Er Zi,11D cirb, . ... K~,~'te Water

r I' ol ne·wcI oe'ncrI;; Heerel ~ry eD Nevel,lVruehthardn G"OIlJ die· plcUlti kUPlaen \Vord~n. Het W~ter lllo~t sloohts circa ,~\ • D. Heer 'A. G. H. Villi Breda .
word.ll· om ~l iIell Grond te be vat ,u. ~'tn he\ Water c,rka 2;; V"ftap hOO!;¥ breIitlt. kan er een Do H... A... B.i..bridr.
u'a....L<~'L wo'rden;die oirka. 100 Mud ltl i 24 uren kan, iatmalen, ~U tdaarón?Jer een Wolwascl_l- Malmesbury Ex. ~.n~r

duizend~n )3aleil Wol per jaar nll~n ,Vass_9hen met net beste wat~r van Ue g-eheele Kolome ' Hh. Barrv, Hud..oJl &; Co.
""'''''''','' en. Gebre~ Han 'Water was. ill Je .,Oranjeri\'ier e~ van den ovetvloed r"b.n Uout en Meat .DC!H.~r S. 'b. ".n, der M~r"e,

• - 1( , r- De Hirer G. H. MeiciugIet eens te spreJH~ll. , i. ...:. .1 i".· Heer G. Reitz
£.oJ!!Cjlli!.iJ,l heeft deze ohberekenhare win de ~~r~et?rillg'en zelf gemaa~~t': eri voorr,hen genoten, doch " . A. J. Becker

t'nelllens ~ eene rera~Berill~ tc :rna ,hlJ ,~ll!1.::;t b0,-engcllilelde EIg~ndbmmtJn: Tmdc:r den Hamer .. J. ZueE.verbétenugllll :\hn ZIJll opvolger OV{OrllR,T1I"ln , , ' i

B en C Z'ullell~cerst: afzaJnJerlijk en p,rovisioncel wo¥en toegeslagen en 4¥-rnal
.' (, I I .

Ondergetcekenqe niet zijn ve . I 'd kan bekomen, .zal dIe Huur 6- ~ao opJ~veil~ worden voor
tcr-cen volgende j~rc_n OlldJr ,dezelfde I;;~JJ\-L~"L',I;;U. !': i i

!
! '

MEN he.n op
d~r,· de.. IurilClill~

IIUW! Gyuluaaium, tallCben de W
Dr. S.tl'h eli deu he~rJ. JOU.UT.
wij. worde gelleveu aall Kindn-en
laD ea .80 Jl ~ lGt aan litt einde
dama cLutrllltJ O.. LI Q<J, n, <II mepr-del

'zal g"'I"&I\ wurd"" om hel UWlll!Jfl.nl

YOllIDM .... , tll~~""lloedkoop mogdijk
YOQr de ,Mllzit-k ... 1 voorcitilliu

gem •• kc. Vrije 8cholie,.cbappl')l
aan&oet bij da" ,st1Cretari., dell ~eer
aao arwca gegn!!" Daar de Wet.

N. J•
Prmsea der i:)C1~OOlCO"l.Iirl"i",

Stel!en_b, 22 Jlluuarij,-1875.

worden ya1l ~

beeft men de O~je
.fraai wit zand ot:p

il" de da. maal kQla ..a-
. . Ville, ~"d'~t· Lillklf04Jr

,"qJ.ll", YIW.eh.Lcha. DI' ~eoaar hjnbd_.ai~ beLa1"Nitl, dl; koeteP..
JAC8. BUaO.·

·paor&anDB."
BlWi-"

.. ie. - .... St••• t,,~tI, ,MARKTPLEIN. .
! 01'GU15'

Z1J8:1eD Septemher,- 183$
AAI. R~;NS Ik 64..

U!'I_ Veraquqrclu toegek~
17 JlU'ceat. '

DE, HERFST BIJ~FN -- ,

DU

~.l.T.lUUJI ; I

Heer W. C. ,Kun, Presidenj
,,1. P. B.V.D. POEL,Vice .. '
tt 'V. J. VA.N DE VaN. :
.. J. J. HOl'KEYa," ,
.. &A.8. B4kkV, .
.. J. C. WESSELfI,
II D. A. »K VILLIERs.
." ~. U. LElBsBANur, 'I
•• J. C. HoylilEYa, .
UJ.l1'lIlTll .... ;

Hear J. J. STEljL"LU. Sr.!
... S, V. H~PJu\"JI,.

z. A..TURF CL
Eerste n",-W0811sdag, 14 April,

FOK KERS BEURS, lijlide eene inllH'l,eOlilll
uu ElO elk doo, '-'''er. Fokken, 'oor
,..aa drie jaa' oud, dOGr bell ..elOleid, IC""'U'JI{I~U'I'_U
,& ..eep~'ake. tau .tó elt, P,P. E"',.n
,niij!. J',ullI lJco,l'el, 8 .t. lt lb. JOlige
:g .' . 9 lh, '

THIAL ST! iRS, ,iindePeeoe intrek
'~10 eli door "I:k~re }I'okier', voor ,Ire. .
,1'•• rdl'1l do<>' ben l(f'teooJtJ, lferlW~d bij 'eeD
.. akh hn tó el&;. P.P. ]!;.oumij!. J
ii en, 8 .1., 1 lb. hnlle .Merd,., !S al. 4 le., i
; QUl<:E~'S PLATE, ..... rd ÓO ljul.ojea .
CKAI)OCK BEKER, gUOt'lld tij eeu ".r ' .
'au ES elt, P.!.'. Voor .,le P~arn"u.
Paaldeu "II a jur ou,t, IIal. 7 III.j
II I'. 7 lb. j tao 5 eo 6 j"T OUII,ell dllO
Uh,. {llice'Of'rd" l!:lIjtrlo.cbe Paaldon 14 lb .
Ij,. eo. Oe Wioller £5 lo ber.lell aao beLrooit.. ,
GOVERNOR'S PMTE, ,ijode ""8e

£2:', incbootcil dUUI ZijIle h~Of Ue..lie
'''flleur I!e.oe"d bij teil S ..eeJI.1MlLu Uil
P.P. Voor .U. Paardeo iu de KolGui"
W, Iter 'inillel! naar Oudrrdom. Een
,Jjahe mijl. Paarden die UGg biel ~eWIJOG~1l

qp de Gr~oeplI"I..eh" .BUIl tal up deu, IJd
"edrell, wordl 11b. loel!l!Iolull. 1>0 W
k ~,.,.Ie .... U bil' Wedr!>1!Fou';'.
' "l'R-\DE~A1ElN'~ PUli.::,lt;:·: waud
'oe.'1 hij lieu S .tepatake. 'a .. £3' elk. P
.110 Paarden iD do Koloui" "dOll.
oude/du.... E~n mijl He.',. };~O W
~"Iop deu lijd Un .fzel, 7 lb. r1' ro te
.ul of Bleu, 14 lb. ut,.. lie 'Vi .ner le
,. rkoabt, wel &iJU8Ilng ..~"''' ..u ell, IJ. dell
per PGblieke tci'iDIl '~u( fn. I',.di"D InR,e"IIlL~
,ea GIlle "ord~n 'f!_rk.-clJC'!JUl' ESO, 10 'Ib. , '
""Uj toor fjO, Il) lb.; 'oor £ao, ~O,lb.
',.rpIUI bo,eo de&t' I'''l&eu gtI'~.II.. erd
hel Wedreu rOlld~. l>a \\,;i .. liec LJ aau lu:1
reil FlHlda Itt bt •• 'en... ;

Tweede Dag.-:-"",Vrijdag, 16 April,
DE (OOPM&NS B.eURS EN B1!:'KKIt,

~.i...., !!tI'O 'I!~ bij ".u lS .. erpltakea "' .. .t5
'P. Voor alle Pol.rda" iu u.. Koloni .. 1("~ld.
.'-&foa 0111 otIoerdom. tleala: anderbal ...

, 8ft W;on.r op deo eerlteo d&j( (Ve, . '
lIeCOadeld) 1 lb. exk. 10 d'-.;eb. .1>1'
..il bet ltedrrn FOIJd. le betaleo.

Dt LANDBOUW BEURS. "'.a'd l-,,ea door do 'i'u,f Club. getlWg:l bij eC'!,
.lab.,aa£3ieder,lJ.'F. Vtorlalie '
1I1•• j.riRe paarden, ill,,,,.i,,d 0.0 af le &.\1" ...
déFOKlERS BiWRS eli de "TRlAL::''1'&K
E. Mijl. DriPJ.rl. r, !l- .1.; i.~~j.ci;l'"
8 lb. Eea W iOlllt up Lieu (e, II cu dat( (\'
bel,. UiIIlHOIIJ •• d) j ID. 'J.ll. 'ti dr.~ ..o.
Wiuner £5 &aG 1..1'1 1\'.dll!Jo Funda I .. bel.lp-D.
NEW MARK.ETSW.I!:EP.6TAÁE:l._KeIl

'al! £40, le,oe~d bij een S.e'pol.k"_ wali
H.r. Voor .UIl l'aarden gdukt Iu de .
W.ller IIl.iRtell uaar ouderdom. Ht aI,.
"0, k IF." wijl. l>e W iaaer jIfIr ,.eiliog le'

: ,erkoc:b& na IkU "edrelI 'ooc .t7ó en eelli,
0.... be' Food. &e ,..... lndillll .eborH &eo

• kOOf, '0OI .£60, ó lb. klrl(ealaan; 'UOI tso" 10
i ,oor .e:~, 110lb. Eeu WiaHl' lip dell u"ten
7 lb. utra le dr•• eu. De Wianer .oel £3 &aG '

. Wódrelli Foadt belaleu.
~.B.-Plllldf'a te wordea leboeH en

,erklutd fOOr1 ual 'I u.middaga op' dea dl,
deu W.dre.

OE lOKKERS lo HANDIOAP."'_O'''~I,,'
, '&ot t--, ICfIM'IJd bij er .. SareejHlak"l fan
'H. '-. WaaflWl alle Wiaao,. WutLtlQ OIê
",rn~&ert naar ,.rkieafllg. EóLréc bij lie...
; DE" HACK. B.A,CE:'-Een ,Ii,"n.
,Ik .. getoeJld bij eell ~.cepatlkea na
J!!alt4e biJ de paal. Voor die P .... dea lilt!
W lIoelJlGaUld le'-OIIllea kobbeu (" ALal
u.i',~rd) op rC1lIae '-D. WeiIer
• ..., PIIdp.rdo., ID 11 lO. lIJ.~r.. H,ereu
Heaiá hal" ..ijl. D1I "h,,,.r le "ortku
~OOrt~".. IOdie. leb ..elt~ 0.. le ..o'rl~Q
hor ,t40, 7 lb. ~ileal .... ; '00f .£30, a ID.
."rplu. ,. It»o "' ..r bel FUllda,-' .
KA!P'i'. GRENFKLL. 1
"UIT. _CAR.lUNu'l'ON, Sle • .,d •.
4>0 WEd. tieet .ti. C. MlJBURGH, ,.
; . J, J. OE VILLlI':R',

HOIi. ::ieC:CCllIllÏII cl\, 'fbu&Llriel.

"
II

"....
at

ol

ol _,

uit de Twintig ~Vag~n8 én Karren,

" I

" Gij.beet Li,..' . L. "an der Poel-& Co
ol J.KLewi.,
" P.l. Hugo

J. G. Mad.1' ~ ""!"
ti .De Ed. ,br.J. 1. &.rr,

B. J. de Vaal
G.a B.-Probara
P: J. Pepb, J. J.JD.e. 'Beek '
J. D. Pietel'lOQ,

·Negent·Ide PIYDteIl,

UG " 1 i
I ..! 1:;

n de Ri vier. over {lem., ~i:t~~dom ,1oopJn, zeg clrka
bult, en bumen de 26)~~tJlen ~ap: w~ de Brug zal
, Grond aall de overzIJde, clr~ 500' treden VAll

uIt is, 'Va:il:~l't men cirku ~00,000 lMud~en Kalk zal
naar IllJJ !komen om I~.alksteeph: .'

Itl~t:s Zuo 'geschikt e~ ~ok ge~~ be~re Klippen
nu9lJhcld. waar de Brug mpet kOl,en. ! .

E\' LOSSE GO~Q~~EN.1 \ .
.... lIlr .. ~" ... II'.. . I 1 Nette ".ge. ~p ,feue., «e.ed

.D~e Paarde,o I .i~.?t i :..lIt.d.·.. I % Ope. ~arrf. ~. !._rII... " :t Sc:hOJlIqhe Kureja. i
~ ~ I , h

eené Bo,erdcrij. en HotJ~zighei~ beh~ren, ta veel
zal ';Vordell ,a.angebodel~.t~~e Dag-;,an 'erkooping:.

URE, 31~~,11875,
': . r ! I ;i

amdijk voor ~apita1is~erlJ d~~ij~ide ~dergetee.
, heeft, bwtell hetg~ bIJ g~lIflaa.ijt·,heeft op

~ I t i I ~ • •

de Courant geplu.t4, om eb.h- ie¥er tijd
~ f i i ~

'-'~uu.u.'~,' wo:-.den. BovED8~aapde Eik~ndopuneu zijn
, dat Zij geen meerd~rq besch~Jvin~ behoeven
dat zulk een kans dpl r een fq~~in I, te m&keu

~ .t \ i: )i ., te. F~ROOSt. . . .1.

i.' 'I

.. ~ I

.l&ut1I.IIIa, tI•.11, "tal.

die OVier G rivier zal gemlk'l.kt worpen, zal .aan
± Mijl V'd.D het Ho~d en ~ Mijl ~an h~t Woonhuis 0

",komen, .. ne. Kruhteepcn te bcekomen da.n
,:'I waar' zal gebouwd '\l'ordeI;l, alwaar eell
'.. kunnelIl tot Bouwstof v:oor d~ Brug. Al
,~ r ~lijkcn8 vun den' lngeniéur, den hee.r
, tot Bdu wstof .oor de Brug, Jan ;;op r~d8 vermelde
'! .. .

"rEUDEU Z,tL: V~ltKO
. / ,

~~ ;G." _G_.rt,[;;.:::;:·~:r~.l.i
' i ~

, '. d. S, I. d.

1 Wlll1riu
Gef'.t_ IOevaarl1k
'lh Goe. •• ri.g'

de,..,. gedréveu
"ordt.

o . ' II /'

o 0 1

, .
.. Oranjerivier on bove,nvermeld £.ol~~IJ;;Lt\-I~HJ

éid Voor ~n ied.er om geld te .·p.1Q, ...."'u,
Jaar slec~t8 met een P<:,nt zoo veel '
de W'inkel- e~ Botdbe~igheid. ..
tie wordt exptesseJijk llang vopr
te komen zien en voo~ zich zeI

Vcrkoop zullen ge~l:~cljj k. v~~r dcn
de geheele I\'tJlon~e,dt1n VrIJstaat.

t ~jj onder dentHal~er zUllen
,in gc 100 jaren zich v,oorcloet. '

I II.bij de FC?ilt op.
. D<i beste
.'!k~nde l~eds in
,zijn PI! en
'. De Ad
~geIegen \eid te
: Telhnen
.~oo wel ilkkend

Ibm te d~~n zien
paauwelljks
~~, ! .

C()lcs~erg, ~6

1

, ,

neaUleo. OD'Y~~baar by de
.,erDieuw~g. bUDDel

KOelt,8ecretari ••
'I!

1SJ' 4., A. M.

..~.

/,
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