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VER EEN I (j D MET DE~--------------
PH L ;")-t. KAAPSTAD, ZATURDAG. 1 NOVEMBER. 1884

Welkome Tiiding. 1

VERKOOPING

--- - -------, - _,-- -- ~--------,-

AANWIJ~BOERE~. STELLENBO-SCH.
PUBLIEKE VERI(OOPING

'EEN~~BELANGRIJKE VAN

VERGADERINGvAN WIJNBOEREN LOSSE GOED~Uz~'ELJz~ENDE HAVE,
In den Boedel van Wijlen den Wel-Edelen Heer JACOBUS du

Z&l gehouden worden in de RAADZAAL alhier TOIT, JaC&.Zoon.

HOLLA~DSCHE lVIBDICIJNEN
I •

Vf R

Op n· da M 4 N b DE Ondergeteekenden, instruetien ontvangen hebbende van HeerenilljlS gorgen, ovem er, . Executeuren Testamentair in bovengemelden Boedel, zullen
Publiek Verkoopen, op de Plaats

"DE GROOTE ZALTZEE,'j
OP

WOENSDAG, 12 NOVEMBER A.S.,
')'K\ I0 UR'~ 's MOIlGE~S,

DE VOLGE~DE LOSSE GOEDER~N.

I)E Heeren J. T. POCOCK & Co: makeD a&II hunDe Vriended, de Winkeliel'l en
. " anderen over de gehellie Kolonie bekeod, dat ..ij de prijr.eD hunner w"lbekend.
ECIIT! HOLL.UiDbCB!}dIDICLIJI'IItot [) ShilliDge per Dosiju yermind.rd hebben en alle
andere artikelen onderhe'rig aijn aan ten gelijke Yermioderinr. '

J.IBE1\AAJ. :DISCO.TO TOOI' CO.TA.'Z'J: .. 00 ••• 8.
AUB ORDERS ZULLEN STIPT Ud'GEYOEBD H-OBDEN.

!

1.:1..\1· E~ \'EEPLAATS

, Itf' b(H'dt) 'r"wacltlill:':-,"
• 1 '" '{"Il Jfnit/a1ld n·e?

rOCOCKJ. T. & CO..
I: ~':: B,·".1. 1 v a n WijlpIl den II eer

[11,,'RI. C'ul(SKLlS 'fAN ~'IEICJ:RK en

r~r"'"tlll Ecb rg euoote. Publieke School ~Jongens AFDEELINGSRilD VAN STELj
, CAL ED; N .' LENBOSCH.--,-

Heling eener Bela.sting
yOOBirn

JAAR 1"884.

I')1-: !-'leCIl trrce .rn gemeldeo Boedel
za: Joen ver koopen op

DONDERDAG,6 NOV. E. Kot
MetB-w;

TE 10 URE l)E ,BETREKKING V~N PRlNCI-
, PAAL van bovenge~e}de Sohool

wordt VAKANT in DECEMBER unst.
APPLICATIES yoor dezelv~ vergezeld
n.n getuigschriften, zull.n door den HIE RBLT geeohiedt kennisgeying
Ondergeteekende W'ordenio~w&Oht tot op oyereenkom.tig de Wet diensan-
MllNDAG, den 17den NOVI1JUII. proximo. gaande, dat er op eene V ergaderillg van den

Salaris £240 per jaar, meU inbegrip van A£deeliDgs~ Yan Stellenbosch, gehon-
Huishuur. d

Vil A T TV L 'RK E' be ta ,I • R' S' en in de Hóbaal, te Stellenbosch, op
t L , I'Z., es., anue ..in Ulpen, tukvaten. Leggers, Half- Applikanten te melden of ziJ' bereid Zat rda d 2- 0

I I-Ialf 0 1 W 11
Il g, en ,)Sten ctober 1884 eeue

eggers,. . amen, ur ell IJn, AZIJIIV'i.ten. zo en zijn er een Iogieainrigticg op na Bela.ting "aa Een Penny in het £ ster-
KLLDEH-GERl.'EDSCllAP :-Trap- en Onderbalies, Wijnpomp, te honden, in welk genl men zich een ling is geheven op de wurde v..n al het

compleet. additioneels som van £50 per jaar kan daaraa~ onderhevige Vaatgoed in de

BOERD.ERIJ-GEREEDSCIIAP :-2 Open Wagens, 1Wagenkap ve~:k::::;keur zal gegeven worden aan Afdeahng Stellenbosch, voor de dienst
com pleet, 2 Kapkarren op Veren, lOpen Kar, 1 Dubbel-voor Ploeg, 1 I applikanten die bevoegd zijn om onder- van het loopend jaar, in de evenredigheid
D,olf-ploeg, 3 Umslagploegen, 1 \\'iJ' ngaard-ploeg, 2 dito Schoffels, 2 rigt in de Hollendscbe taal t. genII. vau t.d. voor Hoofd- en td. voor Takwegdoelemden en dat de gezegde Belasting
Eg~en, 1 ~oo,nmachine, 1 Mieliernachine, 4 Zensen. Leeren, 1 Span S. DE vros, versohijoen en Betaalbaar worden zal aan
TUIgen en Zwingels, J uk ken, enz. Hon. Seoretaris. den Ondergeteekende ten diens Kantore

LH VESD "J' lIA vt. :-2 .~aar Karpaarden, 2 Rijpaarden, 3 Ezels, Ciledon, 29 Oct. 1884. i te Stellenbosch, op den laten December,
1 Sp~n Trekoesen, U Melk-koeijen en Kalveren, 10 Vaarzen, 3 Bullen, 6 -------------- 1884.
Struisvogels, 1 tj Varkens. .i~'°TIC 1£ • Op laat van den Afdeeling8raad van Stel-

H Ul:::JRAAD :-Bestaande in Voorkamer, Eet- en Slaapkamer Men- lenbosch,
belen, Glas- en Aardewerk, Zilveren Vorken eu Lepels, Keukengereed- REDUCTION IN PRICE G. MONTGOMERY WALKER,
schap, en wat verder ten Verkoop zal worden aangeboden. OF I Secretaris.

JJ J. P. DU TOIT, } E DVT<:U _ED101NES. KOsntololr "ban dhen AOcfdeelings1'&ad,
J. A. FAURE, xecntenren te en osc ,25 t.1884.
JACS., F. DU TOIT, Teatameutair.

In order to meet the Requirements of WEG GEL
the Times, we have decided upon RE- OOP EN.
DUCING the Price of our DUTCH
PATENT MEDlCINi!:S to

5S. PER DOZEN,
From this Date. Quality Gnllr&nteed.

[It' ,:~·"tlg br-konde PLAATS "De
G",,~,' \'erwaehllrlj.{," gelegen aan deo
.\Ja,t ~:.i \\'''K' t usscn en de VII en IX
~j st. ," ,'rl

\\;~'. h,~':,:K~:J~';~:~en~:~7;~ht~~tn e:~:den, met betr-elckm.z tot den "W'ij n h.arrdwl , V'.?aartoe
B,,~'~:, De Zaailanoen zijn vrucht- alle Belanghebbenden dringend uitgenoodi;,:dworden.
bM. In c,tL;!':;tr~kt. de Tuinen hoogst
pro.iu :;» f t'll Je \\",nter- en Zomerw-ide
FC' ,'.'" iéroot aantal Groot en Klein
\'ft' ,:":,I:,t('od e n onovertrefbaar.
l";,',,:· .",1 V,,[1 Water.
II" : '-'l.'ln~ van l'en zoo groote kost- ,

b•• " I': ,at~ in Jp nabijheid der Stad
:0':: "",t' "'P.ard~ die de Slagter en:
}j.,,: cl ! t>~tbcn-k ece n k u nnen.

Ter Bespreking van de genomene Besluiten OD de
~lonster Vergadering 1.1. '\'vQekaan de Paarl ~ehou-

N amens aan de te Paarl benoemde Commissie,

W. A. KRIGE.
Stellenbosch, 29sten October, 1884.

r,

.~
VERKOOPING.

------------------------------ I

"t'~!!('I(wpeli of Gt'stolell,:
(
, I' ,!' M :!Seten October, van de plaats
! .v, !g,.lt'geo, Hot telai y , diat . Stf'l.

i,n6c,c:',7 I Zt;LS en I rAAliU, uatn . : I

2 It-J111", 2 zwarte [Let getlbek, 3 r al e, DE Ondergeteekenden, daartoe behoorli ik gelast J

:0 ~ ~~~~o,;:~lo~~;:~~e~:!I:~d~nd8re nien-j zullen alhier op het Dorp MALM ESBURY
~,D waar dr-ze dieren mogen aaukome n, ,
~v":CU v ruud-Ljk verzocht dadelijk ' na aankomst van den Ochtendtrein Publiek Ver-
(ecr." tt' ge ...en aan deo ondergetee-! '
~e~d,,: UIt) alle billijke onkosten zal I koepen.
>lt .>l.l'.l, I

j , s: Stellenb~~c~: B. I30S~lA~L 'Op Donderdag, 13 November eerstk.
30 Extra Ossen en Koeijen,

UITGEZOCHT AAN DE SALDAN HABAAI.

----------

Stellf:lobosch,30 October 1884.

J. MADER & CO., Afslagers.
VAN den Ondergeteekende sijn, om-

treot 2 weken geleden, weggeloo-
pen 2 R U I N P A AR DEN: 1 Zwart
Bruin met kleine kol, en het andere ROÓd
Bruin.

Schutmeesters en anderen, waar zij
mogen aankomen, worden vriendelijk
verzocht dadelijk daa.rvan kennis te ~e-
yen aan den Ondergeteekende, door wIen
alle Billijke Onkosten sullen Vergoed
worden.

D. J. MALAN.
Klein Drakecatein.

KAAPBCHE GOUVERNEMEi'tTS SPOORW~GEN.

TREINVERAN DERINGEN HEYNE8, MATHEW & CO.,
IN WERKING TE TREDEN WnOLl:sALE CHEllIST8 AND DRUGGIBT8,

OP EN IVAN Ar MAANDAG, 3 NOVE~BERJ 1884, Ist Nov., 1884. CAP.ETOWN.

KENNISGEVIN G.

7, U I D-AFRIKAA:\SCI::I F
KONIN KLIJKE MAILDIENSl ' Het Vee wordt verzekerd in extra conditie te zijo, en zal niet te voren nit de

, hand verkocht worden.
E, P. ]JE JONGH.

In den Insolventen Boedel van PAUL ANDRIES
DU TOIT.

[le" eculleMail Packets s r MlJat8chapl.ii .

I E; ~toombooteo dezer Lioie vRrtrekll:en
, nn Kaa['llt&d Daar Londen om eeD

anderen L'inged"'6, ru. ldadeira en Ply·
mouth, te t>int Helena eo A.cencion IUW-

leggeod. op bepaalde tn secbentijden.
~OT l~,-RO:'LIN CASTLE, ~apt. Jo!'!!!,

f{, N, H.
x.. ~.j -~ORHAM CASTLE, Kilpt. A,

WL~CHl5nR.

[l,e I I -HAWAI:Wr.::-{ CASTLE, Kap\.
M. P. \YlBBn:a.
ANIH:~~iJ.N .:._ _MIJKlSON,

Ajfenteo.

DEN DAT'C'M VAN DEMalmesbnry, 29 Ootober 1884.

J. W. MOORREES, s»; & Co., .A.£ala.gera. OPENING NAAR DE ORANJERIVIER .
Vel'lD.wdel"iog in den' Prijs

'l'Al'C ' -

HOLLANDSGHE IEDWIJNEN.
ER za.1 eeue Vooll.LIZINGaan Ch.risten

Werkers en Jeugdige Christeeen
gehouden "orden door den WelEerw.
heer AlfDBIW MUB..liT in de ZaaJ yan de
Christelijke Jongelings Vereeniging, op
MAA.NDAG AANST., 3 Nor., te 7.30
n.m, Allen worden ter bijwoning uit-
genoodigd.

, HEENTREINEN (Hoofdlijn).DE tegenwoordige 8 v.m. TreiD-Kaapstad naar Touwsrivier-zal vertrekken u! 7.55 v.m.

De tegenwoordige 3,55 n.m. Trein-Kaapstad naar Wellington-zal vertrekken te 4.20 n.m.
en zal naar evenredi~heid later aan ,alle BtationJ! aankomen, '[ EN einde in de Terei8chten dea tijds

De tegeDwoordige 8 n.m. Trem-:-Kaapstad naa~ de Aar en Port Elizabeth-zal vertrekken te voorzien hebben ;wij besloten
te 7.20 n.rn., aankowen,de te Port Eliz.abeth te 6.46, instede va~ (j v.m, i hij zal de AAr verlaten den Prijs van o~ze HOLLANDSCHE
voor de O~nJenVier.te ti v.m. en de OranJen~,er bereiken te 11.20 v.m. PAT~NTE MEDICIJNEN VER-

De tegenwoordige 8 n.m. (Snel Mail) VnJdags-Ka&pstad Daar de Aar en Port Hiza.beth-! ' te
zal vertrekken te, 7,30n.m., zal Daar evenredigheid Yroeger &8Ild~ Aar zijn, en zal tusschen De MINDEREN tot op,5s,' P~R DOZIJN,
Aar ~ Port Elizabeth versneld worden, aankomende te Po~ ~beth te 2.46 n.m., in plaats ' van af heden. KwalIteIt G~waarborgd.
'fan 0.30 n.m. des Zondage ; hij zal van De .AarD&arde Oranjerivier te 11 n.m, Zaturdags ver- S M W
trekken, bareikende de Oranjerivier te .u5 v.m, Zond~8; bij zal VaDNaauwpoort Junctie naar HEY NE ATHE & CO.
Colesberg -vertrekken u! ~.15 v.m. en Colesberg bereiken te 05.60v.m. Zondags i en van Alice- Chemieten en Dra isten '
dale naar Gra.haDlS8tadte 11.4~v.m., bereikeode GrahamSllta.d te 2 n.m. Zo.dags. . g

De Treinen van de .Malmesbury lijn sullen slechts weinig nranderd worden. ID hat Groot,
Kaapstad.

DE Ondergeteekende zal Publiek doen Verkoo-
pen in bovengemelden Boedel,

Op Dingsdag, 4 Nov. a.s.,
en L~VENDE HAVE tot denzel- TERUGTREINEN (Hoofdlijn).

-------,---- .~_

PAARL8CHE

B['a:,da~wra.nti~ en 'l'rustmaatechappij. ,
!
I
I
I
I

lAST· EN LOSGOED'iven
Tc Franschhoek.

KNUOP'S
WIJNBEREIDI~G,.IT 13LIEKE YERKOOPI~G Den OOGST

behoorende.

DE Jaarlijksohe BAZAA.R voor Zen-
ding en Ouderwijs in de Gemeen-

te zal, D.V., gehouden worden op

Vrijdag, den 7den November.
op denzelfde:J dag zal ar eene TEN-

TOONSTr.:LLING va.n BLOEMKN zijn.
Alle belangstellenden worden zeer

vrieodelijk nitgenoodigd.
J. A. BEYERS, V.D.M.

I 'November 1884.\' A~ KOSTBAAR
De tegenwoordige 6.45 n.m. Tre.in,-:-Port Elaabeth naar De Aar en Ka.apstad-zal vertrek-

ken te 9 v:m., en zal naar evenredigheid later aao De .AAr &8IlkOmeD;hij nl tusschen De Aar
en Ka&pstad slechts eene Irleine verandering ondergaan, te K...apstad te 7,6 v.m, sankomende
in plaats van 7.45 .. m., en hij zal van De Aar aaar de Oranjeriv'ar vertrekken te 11 o.m. de'
Oranjerivier bereikende te 4.16 T.m. Gedurende dien tijd zullen er geen Treinen Zondags
Avonds van Port Elizabeth Iocpen.

De tegenwoor<lige • n.m. (Snel Mail) Trein, Maa.DdagS-POrt Elizabeth naar De Aar en
Kaapstad-zal vertrekken te 6,45 n.m. en zal versneld worden Daar De Aar; hij zal ook ...er-
sneld worden tusschea Worcester en Kaapstad, u! Kaapstad aankomende te 12.26, in plaats van
12,.J() n.m. op Woenldagen. P&IIsagilln voor de Oranjerivier zullen van De Aar Tertrekken te
11 n.m, Dingsdags en sau de Oranjerivier aaDkomen te 4.JÓ v.m. Woenedags,

Dingsdags zal een P&8e&glerswagen g-ehecht worden aan den 3,30 n.m, Goedarentrein van
Alicedale naar Cradock om P&ll8agicr! op te nemen en af te zetten bij die Tuaechenstations en
Laadplaataen, waarbij de Mail uiet zal ophouden.

Zondags zal een P&8l1&gierewagengehecht worden aan deD Goederentrein die vac Port
Elizabeth zal vertrekken DllI1l'Gra.hams8tad en Colt-s~rg te ii v,m. P&8Sagierszullen te Grn-
h&IIllJ8tadaankomeo op denzelfden dag te 2 D.ill" en te Cola.berg te 2 n.m. den ..olgenden dag.

De tegenwoordige 2,45 n,m. Trein-Port Eluaooth oas.r S&ndflats-Zaturdags, zal te 1.30
o,m, vertrel<ken, te oandflatd H.&Ukolllendete ó iu pl....ts V&ll 7.10 n.m.

De tegeuwoordige 6,15 V,Ul. Trein-Touwsrivier naar Kaapstad-zal te 6.40 v,ru, vertrekkeD
en r.al naar evenredil?heid later aan .uIe StationMaaru.omeD.

De tegenwoordige ij v.m. Trelll-Welilllgton naar Kaapstad-zal van Wellington vertrek-
keo te 6..50T.m., maar z..! eveDals nu te K...apstad aankomen te 9.35 V.m.

B,tZA.AR IN den nacht tnssohen Vrijdag en zs-
tnrdag (:!5 en 26 Oot.) werd een

Tapijt-za.k nit de achterkist van 's heeren
KlfOOP'. kar gehaald, opengesneden en
een 9tal boekjea, bevattende voorachrif-
ten zijner Wijnbereidiog, r.aam met een
Wiuelboek, er uit gestolen. Dur nie-
mand eenig ragt heeft van gemelde
Boekjes te nrkoop8n, nit te deelen, in
lean te geven, afachriften te maken of te
doen maken, a.nderen inzage er van te
verleenen of mondelijksche mededeelin-
gen uit te doen, zoo zal ook niemand
gere~tigd zijn dezelve te koopen, in ruil,
gratis of ter leen te ontvangen, of op
eenige andere wijze er gt'bruik: van te
maken, zullende de zoodaoigeu bIJ eeoe
eventueeie ontdekking er van iu regten
vervolgd worden. Daarentegen zal de
persoon, uf zulleu de peraanen, die eenige
7.Oodauigt) ontdekk:ing bekeod stelt of
steLeu UIJ, naar eisch beloond worden
door

EMILE H. va.n NO:1RDEN,
Provisioneel Trustee. Ilf

Vendu-ka.n toor. Piquetberg,
24 October 1884.

BLOEMENTENTOONSTELLING
TE FRANSOHHOEK.

J, ,1<" ln"'/'·RlIle.,. Boedel t'an Joa.6.NNlI:8i
:'TE! H.l.S(~ l1.6.r:lU,N, E.C.ZOON.

DISTRIKT WORCESTER.

IN DEN INSOL VENTEN BOEDEL
VAN

OpDOll(lt'rda~, 6 'ov. 1881,
Za: ,]._, r.>t:dergeletkende Publiek doen

v., k'Jopen op de Plaats zelve,
'~

1. VASTGOED :
ELIAS SCHENK, SARON.

D~Ko~t\)nrl' Wljn- en Zaaiplaats
"Li Tt.:RI{t; IELGC," I DE OnJergeteekemle, i~ zi_jne betrekking als Trustee in den voor-

I' c'. ' t L' hl k 'd 'd lllelJeu BoeJel, zal F ubhek latell Verkuopen''''''1,,'''':, r 1 lan~c loe ,Jn e ooml - '
ce,l.k, uI\"iJhtld van de Stokerij, beplant i 0 D d d d 6den Novem'ber
mél ~':J frh8.IJen en uitgf>zocbten Wijn- I p on er ag J en ,
g-&'" K oot omtrent 60,000 &tokken,· .
:De<><t ."IIt'n j00g, eene groote hoe,veel-: Alle Goederen tot voormelden Boedel be-
ted \ ruehlboomen, uitgebreide ZJ.al-!
:arde~), uitmuntende Veeweiden met vol- i hooreL.de
)~ ;o<,pend .,,,ter, De Gebouwen bevatteo : •
\\~.,rcbu'5, \\'Ijnkelder en Buitenver- I

trtkkt'n, I

COLESBERG TAK. VERD'V AALD,
VAN de Plaats" Slot van de Paarl,"

op den 24sten October, Een ('ON-
KIRBR'C'INII:MERHIE, met 'witte pooten,
kol en witte plek onder de' pens, ietwat
grijs op linkPr rib, met halt~r en I iem.

Diegenen bij wie het di"r mogt un-
komeo, ale ook schntme8llters, gelieveD
durvan kennis te geven a:l:n den onder-
geteek-tnde, door wien allt! biilijke kosten
vergoed zullen worden.

M. C. MOSTERT, Jan.
EEN GERIEFLIJK WOONHUIS,

In het beste gedeelte Van Bree-
straat.-Zes Kamers, groote Keu-
ken, Badkamer, Stal, Kelder en
PakkamcI'B.-Men ver voege zich teu
Kantore van dit Boo

De tegenwoordige 9 v,m. Trein-Colesberg naar Naauwpoort Junctie-zal vertrekken te
8.30 v,m.

De tegenwoordige 12,5 v,m. (Mail) Zondags-Colesberg naar Naauwpoort Junctie-zal Za-
turdags vertrekken te Il.30 n.m.

De tegenwoordige 5.30 v.m. (Mail) Dingsdags-Coleaoorg oaar Nuuwpoort Junctie-zal te
(> v.m. vertrekkeD.

De tegenwoordige 6 n.m. Trein~oaar Colesb31'gTan Naauwpoort Jnnctie-zal te 8.20 n.m.
aank.omen, maar r.al :Maandags en Dmgadags niet loopen.

Maandags eo Dingadags ui eeDTrein til Z n.m. te Colesberg aankomen. ,

M. S. YAN DER BIJL,
Eenig Trustee. J. ;\'. KSOOP.

Paarl, 26 Oct. 1884.
II, LOSGOED:

Yendu-kantoor, Piquet berg,
25 October 18tl4. Te Koop of te Hoor.\'abtwelk, Braodewijnketel, Emmers,:

t:~~/:c::~f,r~(~;:c\O~p,Ploe,::: Tn~:e~:ni i EMILE H. \TAN NOORDEN, AFSLAGER
(.!pen l\ar, 2 Jonge Paarden, de ge "one
TerochelJenheld Hnisraad, enll, enz, t KAAPSCH GOUVERNEMENTS SPOORWECEN.

• J, J, L,t \'lLLIERS, A.P.Zoon, .
"-enig Curator.-------

GRAHAMSSTAD TAK.
De tegeowoordige 5, lO v.m. Trein Daar Grnhamsst&d r.al te 5.30 v.m. aankomeD (Maandags

uitgezonderd ).
Een Trein in verbtwd met de Mail van Kaapstad zal te Grahamastad &8Ilkomente 2 n.m.

ZODdagS.
n'e tegeowoordige 8.30 V.m. Trein-Port El.iz&bethoaar GrahAlIl8IItaden Cradock-zal u! 9

....m. vertrekken, eo slechts tot Graham88tad loopen, &ld&ar aankomende te 6 in pla&ta vaD 4.25
o.m.

De Trein nu vertrekkende "'1Ul Grabam88tad naar Port EliAbeth te lO ".m. zal te 12,30 n.m.
vertrekken, te Port El.iz&beth a&nk.omende te 8.30 in pi....ts van 4.45 D.m. De Trein nu ...ac
Cradock naar Alicedale te 6, IDv.m. in verband daarmede zal. ophouden.

De te~enwoordige 950 n.m. Trein vac Grnru..mSlltadzal te 10.46 n,m. vertrekkeD (uitgezon-
derd Maaodags en Zaturdags) en zal te Port ElUabeth aankomen te B.'M in plaats vaD 6 v.m.

Een Trein te worden verbonden DIet de B~elmail Daar Kaapstad zal 'f&D Grabamaatad naar
. '" 1"'" Alicedale vertrekken Maandag~ te 7.39 D.m.'ZIJ G e Exoel1eD.tie "'eD GOll.V8I'DeUr, op eD. .. eD. .0 •• 1Il- Een Trein zal. 'f&D Grahamll8tad vertrekken te 9 ...m. Zondags te worden 1'erbonden te Alioe-

GELDopVerband T 7~ --, ber,1884. ;;;;;;;;~:~~::~h~~'::F~~~'INETTAK
Kar.b~komanworden op ....,n~oekblJ· KIMBERLE\~CH~ WEDR~NNNEN OP15 EN 17 ~OV. Treinen EUilen d:agelijuverlreltkenvanPortElimbethnaarrïtenhagete9.lh.m.,1.l5,

" -..u. " en ~.IO n.m. Zaturdags r.al de 1D.m. Trein niet verder dan Red. House loopen.

JON
f Zaturdags z&l een Trein van Port EliLa.beth naar Uitenhage ..ertn-kken te 6.1~ n.m. ,ES BALL & LEGREW, l..4 R zullen per de Treinen Yertrekkende van de Kaapstad op den lOden en Uden Treinen zullen van L'itenhage naar Port EWabeth Vertrekken te 7.30 en 10.46 v.m., en te

La d
D NOV'ember, te 7.::0 n.m., en nu Port lilizabeth op. den lOden te 6.45D.m. 3.25 ~t~:;.m.:.r een Trein van Red HOU8e D,t.arPort Elisabeth vertrekken ~ i.15 n.m.

n en Boedel-Agenten, eu· en op den Uden, te \}.O n.m., liOEDKOOPE KAARTJES worden aitgereikt, ,in Ol'Zendags TreiDen trull1ln ..an Port Elisabeth naar Uitenh.&ge'nrtrekken te 9 v.m. eD ~.~
ltand.a.rdBa.nknbouweJ1, verband met bovenataaodt', bruikba.ar "oor de Terugreis op eenigen dag (behai... n.m., en van Uitenhage Daar Port Eliza.beth te i.30 ....m. en te" n.m.

ReereOiT&Cllt. lUaP8tad. , per de MailtreiDe~}ltot en met iube~ip v~n deo 3~ten Noyember, van K"AAPSTAD, D. Treinen tusl!ChenPort Elizabeth en Uiien.hal[e zijn ..ermeld.

Hr::'l-:N ;. ou. ~[J fr;.~b ZOONTJE! PORT ELlZ-\Blt;rH en TuSSCHENSrATIO~. ' .' De eenige Trein tU.88chen Port Elizabeth en G-raaff'-iBeinet zal zijn eeo Trein die ftDPort
~ 0 w ~ I Eliabeth al vertrekken u! 9.13 1':m. Maandagw. Woentdag en Vrijdaga, aankomend. te Graaff-

grschouken, Voor Prijzen en verdere bijzonderheden raadplege men de Biljetten die aan Reinet te 6.5,5 n.m. ! en eeu vertrekkende nn Gma1f Reinst te 6.30 UIL op duelfde dafrm, &&n-
Il St t' ' pI kt komeude te Port Elisabeth te 4.30 n.m.

0, F. LE ROEX, a e a lons 1.1Jnaange a . A W HOW ELL Het Publiek. wordt v~ht voor verdere bijzonderheden de PUBLIEKE TIJ1>TUEL u!
A. P. LE ROEX, •• , raadplegen die b1llll6Dkort UltgegeveLl~ worden.

geb. s,:'Ul'I. Direktenr nn Dienat. ~ _ A. W. ElOWXLL, Directeur 'VaD D'~.
Hoofdkantoren, Kaapstad, 29 OC~. 1884. Hoofdkantoor, Xupllad, , Oetob« 188-i. •

MONTAGU.
G, P V AN ZIJ L

l"'",{u.Ai~luger m Algem6<lTl Agml.
Kan:. or 'lV l'8teliJke ProviDcie Ballkgebon

WeD, MODta~

SHE Rl F F'S SAL. E S.---
DISTRICT UF WURCEsTER\,,OFF I eiE E L. E -0 PEN ING

;

la Lh. SDit betweeD 0, Ho",. " Co~ Pl"iDtilJa,
aDdMICHAKL JACOBUS D' V~8, IJef.Ddant.<IN :EXI'CUtiODof tho J udgllleD~ of tbe SDpreme

OOllrt iD tbe I.bo,.. SWt, a &le will bol beid
at Def.DdaDt'. reeideDC6, Hu: ~iur EuL, lJi.i·
aiou of WOIceater, OD Frid.y,lt!le ilb day of
NOTember, 1884, ..t 90'clock'iD the for.DooD, of
Lhe f"llo.iDg, Ti•. :-102 He&clor O.ttle.

JOHN J. 'OR.AHAM,
High Sheriff.

WAAROM ioge-roerde ?.dele kcopeo di.
ff88D .oIcloeaiag jfITeD eD gen_IJ' .oor

het Kaapeehe Paard it_lUkt aijll, kTtriI m"D 011
.oor cleDlelfdea prija Rt;T'raa'e beroemd.D Kolo-
Diu.! fl8mea&u INNt23 ZADEL k&D bekom.o.
Dit ZaUl ja cloor de .eh .. 1e Kolp.ie bekend
beeft se_blijkt, Zi.uing, .p11e grootte'. Ge-
ltempeld ea gewurbord Tolilomellte puNa.

~ro~n d. VNre1l Zit~.,.mR GomelUtiek,aeer
genetelijil, eli WolJeII Zitt;aog. ZAdela, T ..igell,
enJo, llI&r &Ilo patro.,.o of MekeniDlteo Itelll&&il\.
Oude Weil all Di.nwe op(emukt eo re~WiD
beboorlijk pclua. Or4en worden door t~_
koml\ na iederea baad.laar toegeSOlIden. Pri)l-
lijltea pp 1&D'fIMI T.rluijgbu.r, eD l.t PP .....,... ,

.... T. RUTl'E&, noeger W. INN.I8,
~o,lK Dv~~

VAN DE

HOPlt:rro'VXSCHE V}1~RLENGING,
lXX)R

Bieb Bherift's Offiee,
30tb October, l~.

lo Zake tllMCbeo O. HOKI a: Qo., &itl:bera, .0
MICJl.uL JACOBUS DBVo., Verweerd.r.

INExecuti. Uil Gewijed" .. ~ het HOOI Ge-
regubof in de bo.Mjfem.ld. ZAak, lIAi

Verkoopiojl' wordeD ,ll'ebouden.. d. wODiog nO
den nr.eerde!J H.x RiTie, OueL, afdMliol
WOl'Ce8ter, op Vrijdag, dell 7Q.~ NuT"lIIber1884,
"'" 9 uur •. 111., nn het ToIg~nd., 11&111. :-102
.LW Hoarnee. ;

,JOHN JJ GRABA¥:,;
, OpperbaI;. ...

b&oor ftII d.a Opp,erbalju.,
30 O$lIeI, laM. '"aosh~f, 13 Oct. l~

,~



DE ZUID AFRIKAAN B VOLKStruEND, ZATURD

\
door een mlltl.ue magt UI' bel hun lUet den Boud sYlUpath_rJe, WI\8 hiJ er bond wu geen I EBN DOCl'OL-Ket de y~ m~
lan te ore b d I.' t I d JI\Ddlg t~ d ui k doeleinden rbt dan Will bIJ ~I atoOIllboot 111 ()(\k _ hirr gekomen Dr O~g l' n IJ 1'er rag al!(t'1laDe an ver n ~!\en gMlU a 8 zeen bedelaars die ID Dlog WOD van den bekenden boogi_r mlJij

d Jreven sullen "ordeD al gaat zDlk een onder Joor benogd "erden Hlertcgen hebben "I flIBar bet dwel VBn leu RIJksbond ,n~ allerlei on doen en alle 1'TOU Igodgeleerdheid te Am.terdam, en reed. Vf'Oe(llr

4 Bomlug met het ulterllte gevaar voor de atDnrhJk mets I te brengen Heer, de het tegenovergestplde van den Arl'l~a et weD WIer man. nei ~ aJn ID yoortdurende te Stellenbosch wooDachtig maar die een flI\&l'

6 T d B d schrik houden j"ren 10 Europa heeft doorgebragt om aan de8 rust Yan Z Afrika gt1paRI d P Zullen Z J heer re Igold redene 1 Jm le meen en at on en elk der t"ee EEN FRAAI OUIOT -!Volgens een tijdgenoot Hoo~et!Cbool 1'án Jena aJD geneE'uun,hl!" !IU
2 oret veeleer als eeu man hun stemmer le strek king van den Bo d delolauh,' rrghug volgen t;!tt hebben Adllllraal SalmoD en ZIJn ~zelschap dien te vol~lnden Het blijkt mt ZlJn getu /(
2 verheffeo om het duideiijk te mak en da de hand "erkt dan heeft LIJ nit ZIJ EugelaDd heersel ta als toen aJ de mijnen te Kimberley socbten schriften dat hij met alleen denoodige euwen.
u onder ILIlderen het gen'l"gen gehad d..t men lo voor den dootoragraad ~rd maar bUlteno de KoloDlale Regt'fIDg in bun naam en I dp,unt gelIJk om er togen le ZIJ I Wel KoloDle déloyaal m068t bestreden worden buu biJInJD een diama,*wUIIObing deed plaat!! dien all &IISlSteIifbij de kliniek. IZOOwelde ~W(){)e

9 huu ZIU heeft gehandeld met er op aan te hebben "Ij tegen hetgeen de heer fair maar zoodra eeu tak van den Af ikaner Proteotoraat was en ten tweed. :lat OOI hebben die 1434 karaiat leyenle waaronder alii die VB.n huid en dergelijke &lekIRn w erk
j dringen dat In bet belang val bnul(e lelde Diet alleen om ZIJO verdacht d lets deed wat deloyaal kou heeter moedwillige aanval van Mont81Oa op d. fra.tuJe steen van 80 braat zaam geweest &lch bijson Ier op oorpra'<ttJk
6 jZUid • frIk- de zalren -an Beobu making als had de A rl IlI:ar er Bond Mn de de HIJ lesbond hom ._ n de kaak Dil: OEZONDlIltIDBWAOjENvan Dr Hutobineon toegelegd en etln tijd lang VOOr een ..rub!RI Jk
tJ .a ~ • - verblijven der vrlj"tlhgel"ll 1'OOt"den b..,r terug van een togt [laar Touw a RIVier aan of zoo ala WIJ zeggen zou dan diIItrlcl.jfpneeo
~ aoalaud Diet door militair ~weld maar Kaapstad alleen Uit hnicbelarij eioh voor Dit z JU echtee peuten "aar WIJ Gey van Plttlus als aau voer lor ., LI dezen I anderen kant vlln HpxnVler on bltJkt TOOr hoer de praktijk h...,ft Wal\TgettODAn tt " le
I~ door mlnoehJke sch k\lOg nltlt door eel het behoud der Hritsche vlag verldaar I n geen nader ootoog over behoe een te de aanleijm. Wall om oorlog te 1'orll:lareu togten zeer geec~lkt te eijn sijnde de sieh m de ge...gtehJke g.m_kunde te oef eu

10. " g 'ran -rroflger door een verandenng Als een dier Hollanders lt.. met de JUapk lofl tIUlgtwoord maar Da behoor! Jk oudersoek maar ook en vooral om lets anJ ..r. ,,&ifr reden Wat oos de aandacht meer w8.l\r Wist de bee" Oourtuey dit 1l1l~II,dali tWIJ geheel weggenomeu we kennlll gelUa&Irt hebband • r er.t" il n
3 geregeld moeten "orden? Slechte door zoo hij van sprak nl dat er vele Kolonisteu nn jig dnnkt IS de afkeurlVg waarmede d .. fqlen WIJ geen oogenblik of hij sou d. HET CAPU!lD hNdt een inleidingserti LLIlIS gewordun en ze als Lu. twouJe ya er ..u II h d F h D•• h B Il d b f be aafJ kit Id·1 kei waann Je h ....r Leo~d er .-k. van lanlr" beschou .... n zal hij ongetwlJfcll h l Z 'IO te andeIen z~leD zJ loonen dat ZIJ e ranse e nh ...O e 0 an ac 8 a g- 0 S le e-r Il !elln" veilDO to ual schul I van het oe".'llrJIl Irt Ij.cl ua ... I Lil n.

~ ~ .. u~ gt OlD ZIJIl toeleg d r de Boercnbewegmg kaanscLe pubhek welkam CJJ waarde bt srfi"o vali tile pclit ieke vr jhe I~ komst waren tie vol"eos horn bet dool van deu Af Ikanu .1U1 ripn mau wIJ!ert dl~ er 111 der dail Mm18tene ID moelJ..nIJkherlen te brengen DE SCJlOOLKWE8TlB r!l' DL'! R ~O \ U

hun gOllchonkeD "Jn en ciat hu warcn als b ij zelf Dat ge loo ecu wi gaan Houd UI als zOuJaul~ door deo heer lluf lIft.u8prakehJ k roor IS Had :t.; Exo !:il om het even of hier al <i.. n DIet een burger BEAcFORT WF..IIT-Het blijkt d.. t I Je '-.
boudll1g In J ngela nd d uk zal rnaken WIJ tWJ felen geeu ooz eu bii k of JOl he erk. Il I "as I I om de bevolki ~ l{olcnl ..11 Robinson deo oorlog het gevolg v..n k~1l worden der oehoolkweaup op de Riug.verg&<:l~n

EEN NA1UKEL IS te Mlddeldnft opgebragt VlCtona W~.t naar ~"'Idin v.. -het r.. Il' tEdaar valt niet aan te tw jfelen, Fairbr Ige zal weol,{ Afrtl a er vlu<i~n dIP van Z Af ikn op te leidun tot or nfhl\ etrnotle g"geve'l 0:0 de burgers va w"gpns het stelen en opvreten von dne Jonge v..n den Inspecteur der Behofen D. Ro/portIk d t
I. t tt d bet boffut a een hut I el Jkhll I '\at ei Je iutu acb n op D 1 I beb d yogelstrwzen en hij erkende ZlJn d ..ad 1IlA&rd D De Vill 0__ "'Uwvo a EI n rejz ren .ou Cl .. ee e oei '" s e I g" aland hnn p aal sen te lateu on eli LI ddt L__ t toor Sien vanv...-narvon ter .1'.......

II be t t I d h Il f ? lJ h .. aag e a ZIJO ,........ wa .not'p we ZIJn bragt n b enli k besluit ••gelden been de BrrtllC!he lJatle acht ng a es aam wa ag 0 eer 0 meyr at IJ ure t rnaar die nn Laud Gosen, die alleen daar koet w&ll. De K •./fr IJ aiclm;« i hoopt dat 11 ge .w ''-tgeeh t ~16 dJ Di....
M

~ ge~?meuI d
L Boerdom co wat klik I V d ,._ maar UA e g9An oor oorrees w....-der"al t II] .te t e elgeusollappen op PrijS Ort 0 cr "c e v ag eon er ~(.D bJ de eu aohtelstonden omdaL ZIJ ZIJn geval de Magtstraat met 8I)Ot'p met e .... t.. eu andere pr..di.kant. U ten gunste der ltd k h le le V Lt cl debiteelt en dIe dit OOi( Z Afr ka !luU woe'~n s'"an DJa"r zal zIJn bol I L_ b oue 00 aar enmer en el"T.aa~ I\ar ..,.~ ~ .",akker scLolleu an VIOULDn rtgt Ulet Zoo M N t I tel vernementuc en a I onudwut aar h MU-d I It M I h t H k b j t Tl W ILITAIRE!I' UIT A AL.- n een paar e h k gd w"m In lruk maa!rt h flentegen at '0 k ZIJU b lang en &lJn p gt Uleen anr WI J me J J s 00 uo" lit> JP RS voor eeu .poe 19 gebrUl. IudJeD gomaakl, ull grammen rut Natal tI!! laat 1'oor on. vong J ~ r JJ' lf ,w~ ru&a.i:te~ \ ol

'OIlU mt het ueD regten ti d ow "eb te dieD bJ JOist met bet oog op d e Afl kaners Z .Afr ka 1!:r beBlond zcll~ H.ooIl(rolid t6 verJagau dau toa al de 1.l16n Domwor gekomen wordt gemIlId dat op Woens ~d:rh: n &aIlmerk"i~gen maar D ~_n'goj b t b t d I t d boo boval eeu vercenl IUI.1 v II EI O}'Qlllob"I nOa t vo I te t I da .. met de DUI u~ hUiten den beer Armour :n~ h Id .. 00oen ooreo eo Ue e an a er e le u lo( "Ii "g ~ .. e e rrl onee II nR11ver de verhoed z Jn waal wen hl"r thaul mil k" tal ffi 1 M D gd I reel legde tot unn .. vo cenmg Uit dat! J
i..;evulgen YBn dat verzUlw vereu5:(erscbte Af kaners tuf slal I n8aoben I ra ~v~1\1 VnJstllat Kallpkoloule t k h f ooHtc08hnaan ~b C1~renli teaJo:rs u iJ verkeerd waren, d&t zoolang bet Gouyprnemeol

I bie amPl'D et [ Il lOlOn en ay on ... "pt looppeen IJ"Odedienstur onderwt~1 toelaat zoo ..I~ bet tid.. rt ""cbten ~ NltllS daD rOil" UlctS da re gen a il tegenw gt tagen N"lal te veol natIQuale ualJvor tUB warda en Llllrenant!! .rrntchard en Hili naar be"-h <;>, b te k d G
oet

9 I kk d G raai S Le ooren IUJ JffDrDl ma ert V&l ouIlj vernoder Dg Men zou beette bet onlangs Dor Bo d de het 'ormeu eener Z Afn de ulffelente elemeutan ouzer blauko Het bhJkt dat hier ZIJSn vohrtro ten ejJ t"ft enrte dirlatei veruementetoer.ge en m hon het Gou •• rne-
k I I b d 1 I II. eester mIl me ZIJn a a vee len ag r te d did b~ evcr de ra 18 vaD den spoorweg' verr elel IIllnBC e nllt oua Itelt ZlC ton 00 ste t be.,o ~lDg Zuo laog rmt dat n ,hoDa" a DIet mlD ier erg 18 dan oulaDis IL I ment neemgen tij e I>8r 88 Ijbel. In de

lj t hId d d b d f) LT zou vo gen scbool verbIedt dan zullen ZIJ al. ~"n man§ l"n (roer-
ert

Noord"aarLII laten trekke "a coet IJ an nn ela an 6n stnJ I Jl ttJltsgevool cSLuu w~al fan I artl~el - "am~qaaland eli eeu deel 1'ao Cal.lIla UIT MA.DAOA.SKARwordt 8an een op Mau op.t..an ert op hun el D v..ranlwoordel Jkheid
U Dat • rebellie en moge de Kolou e voor hier tosscbeo de VerschillOl do tleme! le [I"r Afr kill er BoudBconst tati" ] ".ru eo terWIJl WIJ bet !et'r naloDrllJk 1'l0cieu ntlUs Ultgegf'VCn blad gemeld dat het volA handelen Da De V:fliers ontkenrle op grond
o rdbell a be"aard wordeu blauke bevolk ng be8taat nog te ver zou een Vereen d Ztud .Afr lea dat men de Rt, 11U om hnl aat vla eu ..Idaar de Ergelsehpn evenzeer .... ntrouwt en van tetgeen hIJ ID h ..t Parlement bad ho')l'1!11
t<, ? N g g P I( K hll.. t dan de Fran.ehen. zlJnde alleeo Kol zegg n dat men het Koloniale GoDYen ellll'tlo rebelle bet IS het rcgt van eeu vollc dal 0 llarbtJtolmolo(clJke tu.streve .Itcbts eeu oe beid IU naam _Ijo-nt geloo.eu WJ teeb dKt Zv "I<out weu Ltt\\llloughby uiterst pOJ.>1IlAr en d ..t een En al8(brtlltehJkltanbeecbouwen JUI.topgrond

5 0 - 0 0 Ide eer eo he~ geluk Ledt ouder de Brltscba l"aasbeld Het IS vulstrekt riet 0 mo;(e- weudlge oeuh Id wot 1Owen\.I1ge verdeal ook 10 de .Kbl\ptitad en IU de bDlld gel!IChuliloD die Uit het eilland verdreven la ElJI dat het Olet ehnstehJk werd !!e&cbl .....
OIl Ol vla~ te lever om te sprekan als LetzJ kom d.. t element dr Kolo lale b'fol Ihed-etlU vloek n pa~tsvanltenzegeu heft hetpnlhok alllCr Ultt moet wlleh z.. ..Jc voor het Def>t'rtement van BUitenland mea er voor on1lektanoebondenvtJI Aan bet
CJ fl - 0 6 8 I. d t V d Z Af I. d N • he Z ..k£>n Ifi Rngeland brengen zal ten Clnd der dloeu8l1e zal een ou,jerhnrr gezegdo 8 - 0 0 8 beIalIgen tiet bedrt"ll{d en a a bet wet.. g a eeu droe g I..a Zon III ol vraglu w J of I let bet wegl u meu vau t I tut b t ,au nltloo Iglul( bt:komt ow I"lOde er op vergoed .. g der door hew geledell bl'bben hoewel ik gaarne 1I0ude zien dat er
o Uf- 0 0 I ISldderen voelt dat hpt ver%ulw Tan weltl!S" de LJ Iscbe vla~ als letl beschonwt "lit III dat kwaad nl\llr de beer Hofmeyr op bulp te Hrleell'O iJ" pt:notllCke druog-tt scbade warde aaligedroDigen Io:erkscholeo waren toch denk tk dat onder be

...."....,,......,"""..... ~ ........,...,..... """ ........ _I5 ..'_- __ O.6"'""_1 ImaatregeIon "cllt)o!'t door dert draul( der fd men reeds u moet z()(!kco te ver" CWl doel je u eist ge"cnscLI zón 'Ijl 1 W I bIer DMlkcu dat de lIlende zeal dil<"IJ a WORCESTER 8TOKERU-Op goed gezag ver- staande om.tandigbeden waar eo<n ju", ~O

• I ~ ev"n k bIt k I Ilemcn WIJ d ..t de boeren vao Over HnrtLler school moet bebben 111 het beter een Go ..er"'J '.1 ~ f ·k teo tot Ol "att ge baudelogen zal 1~lde d e J cu ac te oos e ma eu a s ge- vragen of IU Clloa la e I Australle dl dieD aard IS dRt geeD pl&ataelrJ ke on 10 het bijzonder het er op gezct hebben bm nemenh onsektaM8Che oehool ~ h~bben
~ lil lt •~\ tt a a 11. Inlete dan kwaad k uo ueu stlch tiln Hd IS loo,eu w Lot r pu bl ko scho oloweo t be,ol klu!!, met tot ouáTliallkcl j kheld op d"rst","J naar elscb te bekomeu IS en dal nenkort .,.ne StokenJlo Woroexter te hebben W8o&ma de dlllC11Mleophield

K:' Ig
een

rebtl e door 10lJe dewoDstrllt s J Ithi\IS E gela d ft un om but dcukbetl jl{eleld pn er r JP voor IS uf er althalls IU het dus plrgt 'uor dil bevoll(1ug van ale Bravo BIJn" alle I hebben laar a"ndeelen DE ILn'ENcollnnSSI1! hield Donderdag haar
------------------- bandeo eeuer I{.>gertng tt> sterke I e I et Idat mo bier lo CJUUcCtl.. m t r.: !lelIlU I et:rstgeoocDlJ lauJ UIe! Ileu el"eu lJa I_kk bete genolOen ell hot 18 te hopen dat dit goede geworte verga.denng waar het bl""lr dHt he

ZHlHIJ.\O 1 l'iO\EYBER 181:l4 I .. p en IS waar mell ID eeDlgzlUS 'orbeeld elders z ..1 gelvolgd worlen Aan houu>n gebouw voorelektrieklLchtrnl-iumer
landsbelaog ter barte neemt WMr tegeu I u sta d mOllt houdeu ove181 In de Kola ILIOUlllttelLBg .,ulll bestaat en of men zlcb udlgheden verk'l'rt om steeds ger.ad • aandcn Zat ,rdag bIJ de ,ergadpn g In het 8etweg met meer noodtg W83 zoo dat m""

WORDT WAKKER !o,erdekDperJenvllnla Jverradersmagto ne wo all{eween t doen beerscbdn d .. t

l

o Z Afr ka DIet gelllkkig zou acbte Zijll dHlf.rLecu LDlp te zeudlln waardelHtadhll. zillcu "Ij ZllIn Wie het meeste be bte.loot de huur op te zeggen DI~[ LI"".
HlT telegram b er op Donderdag lOOI! 18 als b~t ulet zOllueklaar blJkt dat ZIJ 0 emand z eh meer voor p0"lngeD tot vur als weo et e.,en ver gobragt bad' uood het el stalS Imgm do zaak .tellen ~nor flt'T Ad. rrl'MT UIt het drooge Dok vPrtrokken en er door le

b k d g THEATRE Roy ~L -H~en Rvond zal 1"," lI./ru", vervangen te zIJn Een bnef" .~hnggeland ontvangon 1.1 van oltenJt door het volk gósteund wordt re I gier conUlC 0 bang znl make I ru.h doet zicb voor bet oogeubhk gee ---- eu op M.... ndag 7/, T i),1 1
1
", Ian op over de vraag of de Stad.brand" ....r bij

gen en be leo kei Jken aard W de H Jks OnEe raad boudt vergaderingen Maar de AfClkauer Ko ullSLen In E, gel erlel strekklug In die lauden voor om In lheorle 18 de K"Hpkolo~le ID 1\00 vel gevoerd word ..n Op Dmg.ru.g vmdt de !:>Pne brand ID Soruel"llet H08pltaal door I et Dok
r~ger g I{&en scb kktn~ aanDemeD ten. J proteBteert tegen hetgeen tr al fJ ~aaude s Behel te herscbeppeD dal ; I ts w811r \Vel lleb vau het Hljknerband lOll te maklln nltot 0 der Cbl1stchJk H.stDur al. JoJen £ice voorstelhrtg van Mhos COl atanoo Moxo. zou mogen bet men tot n ..der bl J en Ill&&r

P
k t I d d u h ct l b Ir laat. De Ol komst zal ong tWlJfeld biJ die het bleek dat eemge leden ondpr aude ....n.Muut. ua 0 land door de zoogeuaamde vr J rotesteert er tegeu dat wat Je Kolor 1111 een WR eenw ge u en erna lIaD gl I"u IS jnlst de gehechth!lld aall het kIJk ....b ome aueu uCIJeuell Illl at ~I.;teo t"r gelegenheid goed lllJIl naar de&e actnce bIJ Burg(mee.te.r Shg••nt er regen .....l1'n Il;,

bu te soot nm 1 "ordt en "ordt Kolo e Keger Dg log WCIOge dagen geloden dOJrlloovco kou dosleeLts uaar de oppervl .. kte die er z ch toont uu looflredtln "lIarow de Wet dezalfde pohtleke regteu hebb..1 toonedgauger. hoo~ ....~gP8cbreven ataat el I. gel leur verklaarde ID een rapport er te\1'Il
Warren md troepen naar b er gezonden[ m 0 el Jke scb l!.k og In het belan/{ des ll\nds Ier d ge za~ maar wnar tbl\lS Ilemtlud velon dl6 ue ooz"arell .,an HIJk8federalle s ue Chrllltehjke bt:volklnli cu als IU dil voo ....11l1 de IUU7.IIo:.. e voordragten waann t:1j te ZIJn ,jat de beer Rkead 10 de buort van et

I kt b h I II k I h {' 'an tiJd tot tlJ<1 I. Ol getredcn groote voldocmrtjt Mldrlellbo(lfd lllIlld 1I0Umogen ne.-n.erpt'n enom deontru m ni<" tot staud w brengen meeode te kan. en regelou IU str Jd ruet aau ,n e R le we ot el e e ond de ver"eZttullJklUg lltla aall ot vhllliLeudom geeu gegeVf'n hedl De oJlf'ra 'l/_ lJ /,., u, b agt In fOenander rapf- rt de VMlAg IRr "prUe
dan dre ~t n et slee ts een gevaar dat" J dat belaag door het l"aart! zal worden n Ige ~"s Rijst er vermoeden dat de HIJksoou I ouwogeloJk Bobteu Iu Z .,oorregt !>olen aDdere godliJlaultsll wordt rl waann MI88 Maxon de hoofdrol zallwle 'oor voetboeiJeD rou moelen btotaUn Yoor
th"oB n et nader zullen aaudu ieo maar waakt Protesteert er tage I dat rt eeD Iz eh IU der daad leis lel gel Jks te I wen Hep bl k lu theone II btlt w"tllgt niet Yen"1llllln zal het programn a Ultm ..ken bandlel<.n die niet verschenen "''''''rt be.teid

I t b t 1.1 I. Z 0 ltl eli LEd L .1 rL Houd ze lo voorraad '"'88 h~t beslu t d.rdan bl kt Leb teveo. dat door de R J ke u ver H i<aauscbo zaak de Kola e U eiste t gaa e pUu e .. van 0 d Af Ika I U It6cno K lo len eu du muakt de k "e8 r..- JJ.aaw om aaD ecu }(.egenng .. la dIl IESUEEK - en epu ....tlc rut uen \.n"meen COllllIlllll!te Voor het meuwe hoofd aal Rog
cl d R k bo diK. I teraa I van Liesbeek he+ft glsreren hare op Ireger ng de KoioD ale R.e~er ag 0 een zaak le bere d too de ze te onJerzoekeu cn a opr gt og vau en J 8 n a s eel tie 'au dill vere UlglLg waar mOl IU Ca "otl ... le alluded la hIlt bt.hoor 1'au eenl wllChtrng biJ deu EersteD MlIllJ!ter gema.akt geb ..... wilde de Ingemeur Oregan In plaatJ

de de Koone tdn steil gIIte aangMt ge regt te maken voorbJllozlen e ales door pogo"l( boscboDw O:o:I de EngAlsobe! ala to .. "malt 18 Cl III AOMtralle laarOU\JorwlJd der Jeagd Le gevall waar eel om hew over de wel8CbeltJkbetd een ..r ver \1111 ~p86h dent.enhoutdhbezlgen
b

z.;_~bIJ
bh" did d f vroeg ..r .....gpn eers genoem out zie v raUl&rdbe .. orlt g. ;noreerd e. dat op hllr,. eeu mal{twoord 0 dCI bl de u tgemaakt olg'Hc e to orst Ilou ue Ler zoo veel ~tr6Clt ru dor gemLkkclrjlc Mllar zat guuw ou ..lll(" gruuLl..lt>g IJ llUOJlg 18 Maar eemg er gemeente 111 rtej>n 0 VlJvcn telhad WIUIdit lonter waar cr wa""', over

Vb d , I h L spn ken ZIJ w..rd vrtendeujk ontvangen en M \. _, d ,,-&BabIed ogen ot herstel van deu vre le wordt erklaart dat de Kolo Btrn bun as WruI 0.0 IS er geeet t")ld Imllo daaroOl BcLrowcu uW UlO opl"lulI g vtl I" ct IU de paktll" ? !Jilt I~ d" vlRaglvernaw dat d" h ... r LJ.llDgtOIt zelf dne g<' IrnOOllten en .,..moot e ..... k aan riP ge""
geen~r e acht wordt geslagen Dat da.a 00 st tutloueele voorregleu te zeer op pr JB a\1 of eou react e lal volgen die JOist jer Kolol18 eu ter haud te u.men "" I" "IJ .00 al IU za.eu vali oUdar"IJ8 op meeuten achterkant Tafélberg beter da" één S~J:;en:~;hel: r:~~d:~ ~: ~p~";:
om ~en M oLel e als dat van dou herr ,tdlen om het u ei deu duurste pi "t ~esch kt IS om la E gelllud die II lo .Afllkll er Bund Daar 8lrodt'!Jo J v<1()rICIODd wlll"u &Ien sttlllell, omddlacbttc en d zaak terdhlLnnl zou nemen al"deenl hout de voorkeur tA> geven &1sbet &llrle .... metG
IL " d kbe IJ I d I u petitie er over naar c egenng gezon en 11 b._ H bladstooe geLeel In ht't bhode handelt bil ner .u.t"gerlog te achten dat zJ voor d li cu e en nOl{ voe meer te oen vt> j zalk een sci room zal de HIJkswnl uch 00 i"a& Olt pout betrdL het oumogehJk 18 Iu werd Bt~ 19 e ... r:a: ~3) e~ :lik dat er n de~

eo D emaou raadplee"t dao eeo Hoo~e voorregteu n hOIl yoJstco om vaag eo met al w nLen wolker best J,ltnJ.! oc I der uoel IDif"dbaar IU het ongelijk sLellen iJe wareltb®ll" btt ]01';"" "" Ylud"u Uet doet oua MOORI -De D f A I erl Mr heeft een ver ~I~ienvo':ee;; tot ;erl~g1n Pr:: ~~,:rZee
C0mm "aarl~ de ID Zu J Af ka we n ~ huu gevolge" In de bres springt Dat Je I ,an uen nl nwen BouJ 0 mail Ier ou ti el beweordeu tlcL JU val g<uoe"cu Lo Iol0U dat lu deD H .... afortechen h .... 1 'Iln een moord IUln Scbum.kop b'J bre", ..[ 10 zee waren gegool~ elt d..t 10 van
gelJt tnl 00 t eLII ya belang beeft ut bt>t wat redd ng ge,en kl\o E gela rI W J 'oor ous Zen lu I etg'ee thllnd I er J I t tb I lUll g tilt paut dalJehJk 11 uIW6uglll.et door faure.mlth 0 \ El op zckeren Krynauw ge de I kO(T~tderyerlengmg kla.ar ....."'n G bt

n de Kaa stad e8Cb dt I kIe OJIlU tit \Val\r alII zouv£C O1'..r "uor pleegd die vaD Bethulu! naar KiwberleJ met ngd 06 arht-Idan _D de meU'H I J &&li dEger gt en d e ag 0 lange tooder den steun verwacbt dat wder man Z JO plrgt z~1 doon P g lt> sge J s oute[ , .. lt te do u verd" J lau IS 1!:llgclanl III d~1I spreker dlo ~r up 10'_ dut oerst als et dne wllgenvrnchten vCl<"rr~Je W83 geweest enloude werkeD WIlArVILIl441! -.wdieten
1'an :::,r [homIIs SC14ulen l JO DechollolL WIlS het woorJ door d~n groot8ten vloot l Jdel jke react cl Will zal het d toa te b on Cl st J8 I I. -I .1 werkelijk ..eu streklung lIob voordeed om met £ lO op ""k weer naa;r hUlS gtng HIJ had I T ..,

KIE IS I ".. ue UtJ aUKeu ulll d kl I al h I b h E "LOWBRAY UI Donderdag avond een ver-po t eie n Engeland lOO bebben zien veron I yoogd ZIJoer eeu" op I et oogeobl k ge 0 ou stau van ugelllcbeu bloe le k"al jk Kolonlsteu toL het docl "J"er Z .Af" lut d" uuu'tlruumaultlscbule, het Lb 1II1ell h~l:ner"iliel~~nde.Jen ~f:~n e~ ~~Cg"ne~IJt=e ga.denng ID zalte deD RIJk.bond gebuuden,
ge nlckeo dat zal n ewaod "aa seb Jnl Jk

t
8
prOkeo dat een Ian ale lego Zijn loopbaal oemon lOO bet gros Lijnner de Af IkllGer I.:allnsche polrtlek te stellen on daarw., dum tlU de leer d'8 lllJI..,Ja tt> wer"u het bevonden dat hun haa. in den wagen Waat1n onder 1'ool'Zltterachap van den heer luk Ho-

achten Maar .. e rudp eegt het dail? elu ten en teveull de oortogakaus tel guuate Ue"eglrtg en hetgf'en Zj I de laatste Je Kolouilitell zelve ..1111 vrljh IJ L t kn gt:blt!(lende plrgt ,vllr\i ze te vcrlaten en biJ met dpn aDdpren gahlllsd had. vermoord ra7 tt Villiers die SIJ Ide ~peUlng te kenDeD
~ e Ilnde. daD de maOrteu die roede vroe von Z Jn land keeren zou Doet thaos eder areu gewouoell heef, ~wet ootstelten ~ eu bebllrtlgen dIer bolanf"llu til guoenen IU Eeel te b,str jd"n :lIlI" een 8trekku g k<lll &loL :~:kel D;e;:~rd~~rb::~~~:e::r ~":: :; rw Eng~~ \:~ue': ~ '::n ~~~~eli~~
ger n Eogeland al~ vert ..geD"oordl~ers Kolor st ZJU pi gt dan kao het gevaar dat achterdocht gade slallt De l Jdon le ver streven r:aar mt doel s ecbter tct UUS vuoruoou cu dat "ol tllU gevol"e ran onder gah...ud "'&li weggelooppn toen men vroeg meende dat er hier de .trekking be410nd
der .Kaapscbe Regerl[g opgetreden zIJn en ons tbau8 dreigt nog tot hed .,ar: Z Afrika 8 aao Hl dagen 1'an oeweglDg het re~te t d be te kling ..... rv"r""h, !.."du u.s .... .-1_ pftl.1._100 hno>lo J .... un Ir_ ..... a.. 4k>...da too .. n ..n h ... " een R.>publidt te wtllen eD om RiJK.lede ....tt.

d I b ver Die n e "egwg op wer eu waar ij d pakte Dc wan Zit thaus 10 den tronk ;.e voor te lIt&&n Er wae hier een andere Yereenlkwaad gelItook t hebben e" d e teu !Ievollre !Zedl eu 'e zIen at IB • cc ta a.&+ U~ nlr .. auoud ZIJ0 ou tetaan aau te danken waor" vertrouwen at de tlJU ver 18 "au Jacohlld I RIng (de Afrikaner Bond) ~ d iJu be
~U .... , ~ !SeveD en WIJ acute het een <"eluk h h a vorw we

J DH HIJKSBON " voer ueerzlJ &10 Ier ZIII tooneu, eu "IJ ach teil D gtnselen bet tegenonrge.tede VaD die '&Iltels gen len liJD de Z J bekleedden Het n de Koloure dat er tbans manIlou aart het d t ta d d b E BASTILLIl: -In een arhkel oYer de ver den RIJUbond _aren en w---~ I
N lie d 1\ lt I en oes n le er Ier ten opzlgle .,an 4e gadenng op Maanda aan d P I h d 1lATU00r ve en ero 0 et zooder reden dat a.n bunner del lIT e e IU e aap ooule ge1'ettlgde tak roer z JU de tot de "e Igen bebooreo d k be maakt h t r Ik 'I d g ,_~ aar ged OD en toe geJeld w&ren om schiJnbt.&r oproenged Af k B De bel ba meld der ma n La d ou erwljs "esbe slaat een der groote e O.u u aanDU>rlUngeli op e op- taal te be __\., L___ d bbeer Rhodes thaDII zonder dat het Kaafll!cbe van eD I aner ond z..1 "eli gt I et en DIet hetZIJ zoo als ::;Ir ThomalI Scauleu G 0 en 'au n J I roerige taal di" In de onroeplng tot de ver h I fdng~~ BCUlJnUlOlOCzei 0 J want

" !beel t D d d d K 080rt ZIJ vulgens bet Volksbl<11 dertig voor 00 en dl~ de Kl\IlpkolDule boven vele 1 zal he gd ,", di IJ ge 00 e uat die velen 10 der daad Toor deru msterle er Il geraadpleegd le 10 Be u IDg. ag oor en aapstadsober ~au beperkthOlJ vau gezlgtsknog betz J E é h I lSa "rlOg ge ZI ZIJD en e all ....n lo Bntllche vlag W&ren Ad1' kaat N.
tak olDtre t d t thd K I I ren onrler aanvoer! g van zekereu urop sc d auden VUUrheeft lauden on~estraft wordt gepubl eeerd waar de •."d -'__ 0 lliJllOllcl.tuanaland den Hoogen Comml!laart. ver e couuec le US80 en e 0 00 a s de beer Merr ma b I groot talent Bntsehe vag t " IL hede ."'" e ..... rna voor een tak VB.nden RiJksbond
I h B b McCabe Dat er lare d d I W&.al A.lS EU&e vnJ Il te Mo"b t esti Z k lietegen "oordlgt ter ... Jl de me88te andere ODle eD et rltl!c e HJk geDomen tot aan .,olslagen gJbrak aal <obt pol tleke u ou er e v"lw zegt het blad genomen w"rden lo Frankrijlt t ra

Y
d

heie1'dedoelgen IJn tOOllp""" p
bet 11 le cl t d I I gels ZIJU dat 8 wogel Ik en de vr end De heer I-DJler M L A III Ilr VOOr dat u d h ~ d d oel"l! over eeluden duor den loorIn Engelaad 'JD om me' hDn valeche eu Jne ma en om a Ulet le ereen die Z rt Jdeo Het pelsoneel der Hagenl g B zo e I!C nJver a 19 oor e rotton zItter aangen>erd en w rv bi b t Le

I" d bl k d "CbAP die thans het Vol!. Uia I aau den Engeland hare Z Afrrkaaosohe Kol ë opgevreten worden In de utille De Bastille && an J e eenaal! KoiooIale 1'OOI"8tellt ogen de HJJkllre enD B van eD len I op e Z Afn ecbter "IMeIend en meer dan daarop ver onl u IS afgebroken In I i89 en dat afbreken lO een wtvoertger toehchtte terWIjl bij van Rijll!
R'er ng TaO bet Bpoor te brengen zall"IUlDlIChe toestanden heeft deden beer troD"en w J op het fOlt dat die KoloulBten I eer Mackeuz18 keteut kan het nadere met zal laten vareo en "Ijst er tegeltJk op bljzonderhetd WMr men ihistoneus voor !oet f:::':Jtle brkende Dlet ID te Zlfm boe R tot
Iemand tw felen dat taMoben Rbodel In HofweJr \I L A deden nrklaren dat meo van Britseben bloede en llrrtscbeu Etu Ole 10btlDgoil hlerowlreut verscLaft, Lebben uabt bet daarlUede eeu ZIJDer h'Jnfdforut cr -raD

d
vernoweden te hebben maar een ~ver ge~~~rd, k:'h~tDl":t ~~..!nr,:~S I I d

" th t ~ Maar W lt ZJO belhar;nels? In d 1100onste voorregten het t d 00 el lO e geoebl IlIUSder Fransche re te Ll__ d---'- _te la an en canlen en Mernman n EDge ans uie r JP "all "OQr eeu • ereeolgd Diet tevens door hun bedrijf lU een au Ier goo reg om e 1'olutie Dat echter dIt fett aan het Iollublad voor yer~u en DalUOOr &IJrtlo)au!.ett
land all.s door bemiddel OIOvan Z Excellen IZ Afrl~a en dal zoolang er geen ware Z kawp dao de .Af ka ner bevolklug legor~n Holla dsch "ordt dit woord gebrUikt van zwakken le beschermen prlJII zon geven onbekend 18 dat zallllem&nd verwonderen die :n!::,n&nd D= :~~e~I~t: d~ J.i~

tJe zamrn bekonkeld "ordt, en dal z Jot Hrlkaaneche nationaIrtelt bestood ee met deze dezelfJe be angen bel ben en tol be oproerstokers en reo.,llel waar "le zIJn dlo z"akken? :::.::el~d ~:!~nder ZIJn tegenwoordige redactie dan de RiJklIbond, Vele leden Vl\n d~ Atn
weer"raak voor de oederlaag In bet Par VereeDlgd Z Afr ka een eenbeid In Daam .cbermlOg dier belartgen cene IrJn met hallr e I dat ZIJIl de mllnnen van Laod Goser er lO Z .Afr ka door mannen als V ge kaner BoDd hadden hem venekerd dat ZUId

lement geleden de H Jkaregerrnl{ tot maat en een vloek 0 plaa~ van een zegen zoo trekken moeten !Je heer IrViue .,erlron de oogen van gefln Afrlkauer die den heer I- ull.r mee bedoel I "ordell dat van E~=E~o~:n ~ogZ::ed:;b~:~eDm:~d !;n.t
t

'x, 't1'O~ onafh:ehJk zlud"o~
rl"gelen dr Jyen die Znld Af I}[a toi ver It Jn Toeh ~I n "IJ ten etell gste ovor IlgJe onlang! on~es InZiens geheol teil 0 den uaam "aard g IS Als bestnnrders weet men en zoo er le!.8 18 "a~ op den der tot veel resultaten te leldeD Het 18 ge worden YOOf betge!n d:n v~tr: :erdm Dat
derf moelen lItrekken ? Ito gd dat het getal Yan dIe KolonIale BoodB regte dat de Brltscbe Hegcrlll ZUid v..n Laod Gosen Vinden WIJ Oey val dnDr allo goede verstandhouding tnsBcben bleken lat Kellar een der twee die wegenl die opleIding het doel 1'an den Bond was dat

G d I d dg P tt na en twee V lJoe s W be D Eugelaud en de Afnkaner Kolo Iste de horlogteZll&k ZIJn opgebragt met Rbodes had de heer Hofmeyr twee dagen te votene ung "ordt aan de KoloDlsten gepro I e en le er 'oor zIJn om dil COnnectJe Afnka op eukele punten Ua zoo moeten I ee r en (mo el kun ou bekend WIUIen somtIJd. met hem kaart speelde zelf erkend Maar de RiJk1Ibond .tel ie flAIl

d kt dat t J onder de Brltecbe vlag all .. "elke tban. bell taa t taMd en de 1\0loDlo verlaten zoo de groote kwesties alhier ulel Otto 0 I \orster naweu Il Z g J maken moet dan IS het de wat echter dikWIjls gevolgd werd door klagten de KoloDlsten de yraag of IUj wilueD dat de
Vrt heden bebben die IJ "en~cbeD kunne 8n het Bntache HIJI.: te 1'erbreken zeer volgens Brltscb 10stlUCt geregell wer wel beke d maar bet r IA8blul pobllek door deu hoor luller aan Enge ~~ R~deshva.n die v Joden w&ar KaapkolonIe met het Bntllche RJkvereenigll
S
an e Af k \. kl k laud aaubevoleD en doo te-~ e noo ot em mf'e ID aanraking bragt en bhJven of oDafhankeliJk woroen zou en hiJteil g I e.bben Z J meer zelfbestuur dan z ger ng I. EOo gerlDg d .. t al8 da !{ Jksbouu Joo waar hJ g14f tevenll tertlgt te kllDnnn a g en I aan~Co.len an va r ons 8 t>US ver. het laatste wat aan het Heht IS gekomen be VOOr Zlch.~ bet boo ~_ Z

te h hid d oordeel j JD st owd t to das ~u een zeD wog voor UIonder een ~e aodere Européllche vlag zoude geen ander doel had dan om zoo als het dat het!Seen bj met het oog op de amen ec ten a II eragers rUBt a "II geen I ornlB staat nn riat het hJk van Rbodeeeen zwarte Afrika acbten zoo de Kolome een Repubhe.
bebben eQ baD llrkeutebJkbeld hervoor • u &rt 1 nn het programma vau beglUt I"~stles BritscL lost nct lloemJe t verstoorders iiJci"';; Z Jn Icbter de mal nen betrekklDgen tU8llclen Engeland en plek aan de slaap van het hoofd als door een DAar bet -roorbeeld van die van ZUId Amerib

b UI La d G t J Afrika lO' lien Hrt ltd s ag met een stomp ...erktmg toonde eu dat ID plaats van eeu deel des Bntschell RIJDnog onlangs ook van lI:aDten betD gd WiJlti eo eel onveranderd de Cl)nnectl~ tc alleen aan de Afnkaner waar ook aan u osen rus verstoor e1"ll dau s rODwens e hiJ op den avond voor zIJn doo,j cJn horlogte werd De RIJk.boDd d Af ltan Bond
!Den I et ver"achtte zulke stemmen te handhaven d,o er nu belltaat tU88Cben deze 1'dle Br tscLo Kolmllsten er onr bet ge vragen uf alH er zulke vraag wie op den dUllr z"ak of !terk znlleD voor den dag gehaald bad Om het met dat van konden eIk naar hlln ~ ~oel ~trey:~ IDJW

hooreD opgaao Maar boe kDnnen ZIJ d Kulonle en hot Bntacbo HIJk geruelde beol aan de grooto wecrJerho d der rustverBtoorders In Z Afrika noo t ge"eest Z Jn alB de zakeo bier zoo gaan als 111 eeu kenDIS te vergeltJken ~:loRiJkabond zoa eIken Bondstak dip Zich &&Il

erker tel Jkbl'ld ba ter ~toonen dan door Bond vriJ "el onlloodlg zou, JU Maar de lo Isten bevolklol.1 Treewd WI\I de kolou sat e VaD 0 s werelddeel Je P 1 Tpl grapl beweerd en IU oe RoTdWlltfEhRAbBbeBI8 -Rabbi ul0rnstem en de heer lang~gee vebedoeMlintgG.ndtllC~uldig md....kt
R
ekrbvan

dIR'" on C T bbl 0 e n oon clrc atre mtgerollden • n e a at Wae e IJ a ODdn del Jlce bl Jken te geven dat ZIJ de pol Ijksbond h8(ft bltJkenll art t vaD helldaad telde zelfs het vonge Parlew6 t dill T ..felba!ll zoo u tgv ape ~.8 er aa d wordt De IDvloed waann ZIJ voor de Kaap!!tadsche Jodenge geen p&rtJJ bewegtug alle klassen van Kolo
beke voorrf'gten die bon ~egeven E Jn teo programma, nog een ander doel nl om te b"trekkel Jk welUlg Isden Engelsch ( breld bebben vau deu Afrikaner Bond beet hilt, IS weente op 0011vader of moederschap over de DlIIUn moellten er 10 omvat "orden en won
1'olle op pnJs 8t.llen en het "ezeo van hot trsobten het verlt:eerde denkbeeld I ~ Afr kal\uscb die wet deu leer Irv e :n aan het dalen III Quooosto"rt en geheel :~~ere RagebwboonRatenIQ ZrtAfrtka a&puspraakbema ~: pamlrt.J.sl.~L~~~~6njter N1'eld dan rdwedude B,:~

Ir Il AI I I papo 1lian Eliza tb W<~ El n. a een ve 19! g .~Verantwoordel Jk DeetuDr waar z J onder I{eland Uit deu "eg te rOlmen dat de geeat d enB zool(eoaamd Br tsche Inligten zameo Warreu Zal met oen volJoeu VI' ,a eu lO Iwa Noord en waarom? maakt :l eh hIerover ID eeIl bnef aan de { 'P' de WIjze waarop dt: Bonl gevonnd ..... Rio
le yen bt-~r pen? Het tegen"oord ge M vao loyauteit n d t gedeelte van Harer I( ugen W I le Hl K8boud "erkei k 0 wagt [laar Bechuannland gezonden Om do groote verDieerderIDg van het ..trgu. kwaa.d en verzeltert dat de Jodenge digde .preker met te yerklaren dat ..I~ de
k'r e s doqr een nArll'menta re mOl'rder'l" sJ \laJeste ta bezlttlOgen zoo erg geLlla d 18 alB ID bet programma gemeld "O;dt ldooewordeu om do vnJ"llIlIl'er. lO La d Goaen [getal NatarelIert d e m~u als kIeZers dWeeennte te LP Elizabeth g$OlI vrucht der len !lhiJbtteborendd~lnKktelniZuld Afrhka Ber Ilf'bnBdp~

t r·· I, h f I en en 00 .. geen !laligenolllen kmd der Kaap- n 0.., 00 en van ..t rtl"" e IJ'op bet k n~en ~ebrait fOO alB mea er h er Jat de opie"ekte Rcbterdocbt daardoor vrIJbeden der Kolou e eor u tbre den rlu at ee laud le vorJageu waar Z J eve I I ee t ate I schnJven Olt IS hilt JU stl atadsche SYllagoge I! tLsJammer dat deze door zou worden De heer Riddelsddl eoc<>n
nog g('('n had aez en eo betgeen sed t d gerogtvllardlgd "ordt Een derde doel beperken dao kaD bJ zo f u et op deu du II!0ed re~t op bcbbeu als de burgers vao \VRIir de heer Merrlman n der t Jd tege strtJd 10 een zoo bewogeo tiJd als de tegen ~eerde het voorstel werd eenltcmmJg goedr,'

~ er e ur Il I d l b I I J t d K I woordige valt had men tru. t -'-- aellrd men kOOI de heer en H ~ d ,jjPar lewen tss ti ng om tren t de politiek el ndel J" I. mede t. "erkeIl tot het I leveu er Voor ZJ u cl lt de m lUderbetJ de r Ko :,te a IIU op I et u n ne b dat "aarom ? waarsc IUw e ua e 0 )Dl8ten In hUI acbtlge bl kIL nls Die a ww reW! her. 8yfret P P rte om I
ge [ ) dId N oom 00 en en ..a veren met twee Jr en 0 r tot ...wr oop f:bl~leen la d18 bet n de z.aail: VaD BechDana I roepen van de HIJk8f.,derat e "aar voor/lun steu aId meer 10 overeeustemru g met ( m eon NatDrel als MoutslOft ole altijd ° er lugeu strijd e atnrellen sterkte ko) pen OlD over te oehllJ'ven dan zou deze voorZItter secretaris en th_un er re.p<'CtJe....

land n oyereenltemm og wet den 0 tge 8 baod~ eigenlijk DlemaDd bet r gte v bet llntscb [lsl ct de meerderbe J d I I tro~bel water heeft zoekeD le VlS8cbeu izonden blJzettaD Het Z IU lutu3schen Ulet rabbi .tnJd een heele vennapenng voor f'(>Dlijk en stehle de mteekemng 0) a, )"'r
d k begnJ pt I !lt dit laatete doel o~a v:: wet zal voorscbr j veo Zoo de HIJ Lsbond

e
lel(cuover de Kolu. latert u bet gellJ k te ZIJn tegenstanders maar ZIJn voorstanders meTUwsbegeeng dagbladschnJ'ver ZlJII JdaaredrAJe5 voorlooplg CoteWIi.éwerden ~ gette1

b
dru ten "ooacb 1'110 het Parlewent ge,olgl d d h .. I d b RilB\AAL8CH lIIEUWB UIT EE.'! DL 1 genoemden zamen met "en eer

heeft a \"all cl en Mrd dat de popular te t 16U aar I() Int te IJo dat het Afnkanerld t laatste wel bedoelt dail kau de op ~tellen Kolo el Clarke bestnart lu Harer le ZIJ I "aarsc nWIlge I In den wmd ll:A!\AAL-MerLw-"~d d T1TSCli "lener en Dr Smutll, wplk:e laatek I", et ....
bl lt: I " ~ 19 nIeuws mt e ransde het bj de Afrlcanerbeyolk Ir~ent ..(pablleker loor afgesohr kt moe' "ordeuomrgtng eD bet bd8taal er vao tot rt tl ILO ~laJstlts uaam een laod "elks bevolk g IJ en te saan vaal.taatm het (.'Jlmá te lezen maardaarh&Anweztgte ZIJn maarzIJn msternmogruet

Ltd H k bo d h I het van I Octo be zak: nh d di et doel van den Rij klIbond 10 een bnef Md.r oor 8 toel<'enom~n T ueu n 1841) de 0 eu lj a n toe te Iredeo dnt beb doorr,aanden atr J I le lcn de wat oo~ Let I t Il S zn ~ lien hUDJlUg aartneewt dat de I hik r 18

l
en en r ou temen te kennen gegeyen

b d b REEKllEl RTE!\' or .MORO~ -Groote Kerk Waal"8C IJD IJ van e ders zou 'Ventomen hebbenR Jbrt'l("pr n~ na schatten Ran Kola al. \ en "J ree s rroeger te keDoen gegeven e ode or vau Z steil lo( n Ert~elanJ ee ~reu~ ~wooers vaD don VrtJstaat een blO - li ruurgeus Ds Steytler Eugels b Ds als ZIJwaar waren nemen WIJ de voJheld er !lan Dil: RIJKSBO!I'D -Een tak: yan deu R Jk.bond
greosoorlogen Yersp IJ te babbeo de Kaap V J ulleu tbaos een eIlkei woord over het odru" zal lIlaken geuoel versch I eud van ~cbR.f len Maat ilon Eugelaud biJ verrira!1/8t. yUer s&vond. Dr Kotze -NI~uwe Kerk te t'iVlJfelen Het eerste bengt dat Generaal IS Woensdag &vond _n ZeepUIlt opI\engt
tot EXln a rafkolonlO .. Ide ma "en toen .. se t"eede 0 het m dden breogeu jdlOU men bllkells het programm3 III' vurpllgt ~ van Basuto luvllliel te vriJ cl "morgeus Ds Luckhoff 8"vouds geen {?Urrt ~eult..~resldentschap der Dleuwe Repu ~~debe~rgdblertoe Kapeenvergadenng lO 7. epuot

h D h I kh d d h en. lenSI - ZeepuI t - ~morgen! Ds Ro880UW le 10 WJ1n1 aangeDomen heeft !.:an het e waar t Murieon tot d normen nog 0 et n et geoot VBn TertllZen e "enIIC e J e at er nEllgullIl d sc el J" acLt I "aill eC[l oorlog to gemout zei eu Fraserburg -Papendorp -Eerw J:lrueer ZIJ waar ZIJn of op een ver~g berusten ZltterstoeJ werd geT"Oefen Na eert veri ~nDg
"oord geode Dstell ng~n maat de bevolk ng 5:(een verkeerde denlrbeelden olDtrent der lIE L' welke magt heeft bl) ter ZIJuer beBcblk I Ds II DE WET van VIlliersdorp I rookt h.t tweede dat twee Dalt.che oorlogschepen ~an den Voor&ltter dat men hier blJee Wal om
toonde dat Ej haar belang kendeenwsL·oderKoloDiale bevolkilig beeracbenznl L)J E:".J kug? Maar de BeohDanas en BllIIntosl(D' )Zonuagavondln8t follephensKerk Dm8.t__LhUC1&red~~1waren aangekomen pneen htoondcnKdalt meu1't'rP
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b ---- m""" ep Ulant Zich Ila&r de boeren bege oe en e 0 ome en .a.nge W8.J! zptk "",te haodhuen eu Dl .. t alleen ~rel kte Z J en I~ UJteli kijf eO o,enmlo lean het be Iu bet Dllltscbo Parlement dat n 1848 In Natnrellen de v fljstater8 Boe ra PlllLIEKE ScnuoL \ OOR JO:lOK1'iSTE CALE ven had om met hen over het planten der Innel de bedoelmgen van deR BonJ kortel Jl
baar doel !Dallr t J "elte tevens bet deuk tw JftJlJ woroen dat de ojlrlgllDl{ Yan deo de :::,t Pu.ulskerk Natnrollau Leeft men In Engelaud DO~ -De post van jJnuClpaal van deze oehool Dmtsche vl4g aaD de Zulu tu.t te onderhan Ulteen "n stelde de heer J L. M Brown 'wr

beeld dat haar de Hl hedell dlo anderel R J ksbond betulglUgeK kaD u tloH nl kwam waB ~o d~r rt:de!:~skf~r~er:/e~n oonB<scherml gs,eree glog t"!Sen H"ers ;~{~:, :"~:~~o~n.~~~m..";:~~t;;~:ht ~ ~:~~m ui!t
b

~~~r ee:el o~:t~":nte~ol:i1t kll1~n: ~mn;:ntak i:: ~fL~~;~g"az"I~:e~ In~"[.
Br t~ebe Ko 0 en ten deel velen 0 ~t "aar men anders weil gt n et aan ge<1acht pul t PIkstaat zulk een vooroordeel dat zelfs e n I Jezer -x ,1. te I C ZItten kan het ontkenDen..:;.;]1 Dlet eo hj t dit Dlet slechta atrekte de Bond <Jm de 1;d&D
il: d tb I d Z / h bb I air maAr "a "'118 volgeol hen die da d h 18 e all "''"'1on en on ou en wor en DI eD de zoo e en maar de daarom Olet m d r b d k b "elg~z ode Eugolllcbo Iegenug ala h t EL" VROEGER LID van h.-t Engeloehe La er een n ac t de verv !ger ,",elligt aaD geD van e ware AV OOlIIten te beschermen
Kolol sten thane nR aren zelfh88tuur d "ulgew~end toen dl egr p er zil eo addeu bet g belw Z J tnl ch h e gerhl1lll de heer Whalle) 18 lo handen van het den dicbtregel die III het Holliwdseh vertaald Het verbeugde hem te ZIen dat de Kaa) ot&d
h d d h Jl I e[ d d k J ti Eugela d oe uer popular te t? !Jat bJ de 1 .hg b.d ' en en eli de NatDrtllen tot botslug geregt wegens een bel!Chuldigtog van dief.tal Imden zou "lOt DIet IS dat kaa nog worden ache tak YI>l1 den Afnbner Boud &leh tRgMl de
aD en n en sc oot e~gcn Il. een !teg goe en la ru ko neil mall:eoOPdevcomlndEelljdKomtbelet .. ordtdestemYanhet .. e.oud.ilzilverwerkzouverhebbenoozeexAFMloyalellingten1.an $Omge der ~wtent&1rkeD

n g dAE J Lnn vertroD"eo geechonkeu gaderro~ waarop de Zeepaotsohe tak vere e Il eS over het oude verstand te volgen larIewentsleden het nog DIet gebnigt fd fEE~~AD VL'" folTELLE!lD08<IJ -Deze 1'erklaad had. en hij 'll'u het geheel eeD' ru~
bebben en d Il op huu I~t een ,01ll:sbelaD!I dert H JksboDJ "erd op er i.(t I ete a "erp I bebaudehug bijeeu te brel goo wat BEZllSW1:lO _ Volgeru het Jo. rn I 111\1 :en:" ~~ adenngeegfteh~~d~:t~~ /~ tezer be: doolar dien tak genbliOIaenbeAlrut De BrtdLh ~ U Il b~t pubhdk gnl\rne hoo Id I !J h C ILls bezUlDlgtogsmaatregel de post van D 'gaae e oe om oe e , g moeit hier Jven "'a&IJen m.a&r eter and b~ft genomen door de HJ}[s ook de heltren Bro"n en Cbarl,- L h ren " e a W!lII e eer JDrtnay de wakkere voorveeh tnets In" teu vOW k "banIS een wegbela!!tinir te heffen voor de dleDst yaD sbehten vau deu Bond weueohten......., ra_n

-Q e"sl et 00 e k I I d opee r an ~ er envoor4.1 v het 1"8~ & dh J ., _regenog met m nacht ng "ordt 1'oorbljg n leer gunst ge be .. oord n b 00 ID joregten str Jd m t ter er Tl"'1u8Vaal IU de u14gen van harelI P E IZ8.beth GrnaJf Remet elIZ o~geheve:1 Jaar
d

h oliitat
d
o0be oe wat diI!cu_e strijd te wei:i:en maat een ve"",nigd voLk lp

gen OVer et andere \V J d b b t d ' h bbe d d h over e vr8o&g oevee e IAstmg zou bedra Den ...-.arm led t k IJ n&btellgaan en al. mannen d e allliafaards van be! bet beela tut door den Kaap.t d b wer "n leraan erl sr J , "orlt gozegd wel verklaard te wor\len ene e eer Sten~ e thans iren De heeren Arend de WjI&] Gid de de Bereen wa 00 DJn DI\ 0b lf. IIC cc erd biJ het lezen de I h h I be d dIen post bekleedt hier r~ kenDlP van be- J K Id en eon was on r ntllehe vlag gelultkiJ! zou • JDestDnr llc"eken E Jn omdat Z I "at('n h08 tak vau deo Bond op voorstel va d r vers ageu VaD et. e) u at do 1rsllsv&alBche Regenog komen nge ete en voor dat ZlJ zo~ ZIJn IJ 10 h..t In denzel/den 8ID sprak ook de heer U,W11

II] bet belang der Kolon e vel"UUlkt eli bet! beer Clemeoa de Wet genomen NUt ~ I~en adv SRlDpson Donderdag avond te door Laod Guaen ouder voorbehoDd vau HET JA.~RLIJ",llCHE HnvoIUfL'\"o8n:ElJT zal ~ De ';:;ofZltter wees d ech~ aan dat de M L A. die IDsgeliJb zijn lOgenornenheld met

KolOniale pub lek m sleid blldden en bet Jl.&n"cz gen eohter stelDden b"'lm de a Cl' owbray goJe~ teerd be~ft Hoe Rllks- EngelandIl goedkeu lUg aa II te hechteu morgeu plaAts Vlnden lo de N G Kerk lie~~w~1I I!'H:C;!~ne8£1 'j()ol ~~~egebe. ~~~.lwtB1' ..ndáen Kaad,,"tadacheln tadk van dein
e IJ In w leratle "erkeu d k L AJ.derleystraat BIJ al de dien.ten li £ ....,- n "-,,,-,.aner on _n en dag eg e en ~PI eParlement bleryoor ulet {ur(dell ta woord De beer Tredgold Leid" dat t ZOD aar on IJ &lcb de Connulle Ulet ge8ebondea had maar Koorzan ndd .IU en er 1200 en yencheldene nrtgaven £150 t.eza.. dat men hier en daar scheen te ve .......ten dat dl!

men nie te geen begrIp va J 'ge gezongen wor en OOr een IIJ>OOI men £2 ()50 en dat r bi LL~, B 'D- dlltean de dr j verR der Z Afril. &AOBche aeer mtJelt bechten Il&Uhet"-n d I u vormen maar lt nam daarolll tooh bet verdrag tDuohen da yr J- aal koor onder de leiding van den beer fd. t tek rte J een wllg~ng van een ntllcbe Kolorue .... en het 1'ooratel w~rpol
L ?/ II ,,-- op e v!'r I ot .. eg dat eell Bond lit: d I h I Il Ashl een groo 0 zou ZIJn wIoarop UO .. llIem eenstelDIDlg I16Dgenomen. Men bealoot verderItlt' .. ZJO un eu ') dIe I("~eu tDcbk Igad~nng Yaa den Houd8tak ~&egd Il "a • oe IJ ater "11gers en MOntal08 door bemlddehng IT ey Een werd besloten de belasting op ld m h"t £ re om Kapt Murillon t t Pretrid t d b~

hDgen n t En~eland bIer w IJeo toelate ".nt een deel fllJl den Af " IJ
wa

• I eomerkte alII de oplelJlng 1'an Z Afrika .,au Generaal Jonbert gesJoten niet goed oanE ~~S!ETLta tachriJ~er: dLaieWatch stellen en dit werd gedaan. De 1'oorEltter Brown tot ~ ~ deD ~ F~Dbridgeh bod d h n auer UI J [Iut bet wordeu van d h k e we VII.D tru oor ng m zetde dat bij bepaald van gevoell!D wae dal al tot P _'~n__ deet aar II&n ooren dat weIJr. bn a.. dcloyu.1 eO ... lIde af.oheldmg. L' I 000 er prae tlgllte/te euren, IiCltoou hIJ trkent ulet gt'noeg dier voege ge"IJZigd op nieuw lo te dienen dat het tegenwoordtge gr te Lo 8
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Ile I'8dlk~vt YOn A lbanl. ar~lIment""rt I D. comIDIMI" om rappo;; Uit t. breDlleD Illende;t_leden IprekslI met 1t'llrmt, O. gerist UD Mn hrkerllAd
H·t .. up DI t de hedoehng der Synode om ... Je doop- en lulmaatrOlllate.a en d. geldeliJk. Ik ..nt ... n ATb"nl. vr .... t .oor ellb~lulDg WAn· met b.t antwoord er op, en ge.fl ".-,!'.'Vj•• I.~.'1U
1~78 op te .I.chen E. IIln gemeeDteD die Diet I·e,al.g en doet o.r.la, V .. ,.e1I1Il ..nde Ilebreken ne.r herr '.plnll gebuldlgd ... ordt D. o~derilnll Ook l;:o.rt 11'~IHotm.lr, k'Orkeen:
m .... r dan £, ..-,.n kunnen • 'm.n AADbet hcbt Na ult.oellge bebandelinjt 'an HamAnsdorp 18 ten l1unst. "'D emeu Atl8 el baln t.g.n et voo s UD end'_' e "\

0.. r oor sruer •• rl.nwt d.t 'OM le to,komst d •• n Inhchllng wo.dt de commUISIe b.rtohJiI b de redenen op "."rlm an AI nl. In vroege'e JRTOn w", au.""
"nl"o rd n hol k rM,I"k ond r r o k d ui I»! I 'bDkt door d.n Voorallter D. pr .. rllkn, t '"n \ 'c or ft _n Ped h. et. t voor r-eds .oor de a"lJdRcht dOIM Ringe De notulvn
,e ... n m "~ .. rle rI I d r u k t P d e bij- "Hn den ('"a.ltor d~, HlnllS .. ordt oPIl_dra dal het b-sluit d. Ikat,t- Rlllu,.rjlad.nnll bol hl I""f' botreH,nl1 hebbend. "orden l'oorg~lu.n __
d d d d b IJ S 1 I • d 1\ t d " d .. t ... r t".,lu t "I &lln un d.I. v.'I1"d fini{ De pred i- V org •• t. d D. zrer sllJn warde gelateD looal,
ra:.ren, r u- ..r ..n )< Jl' t'tlrur ~ Jl e ...e dm vn tHI ,"<:U~t'8 r er '1) lid bIJ ti AA" I~rlf'n bl t! du ~rt:"1&t"n 'Iln S"'m6r HId V t d t Wo cester.rod" Ilt '1'1\0 AI d~ tJflJn gem~e-Dt ...n rleZe"fI R ll~ neme 1 wslae Jr~Dl~d ten ten Rchterd IIJO 1 kA t Vil" \IRC ,."n li COD et"rt et vo g n e as gOB e r

kr.ch d.dl~. ho lp lf I er k-nt d"t .r met bel hunn .. btl il'1ljCen t td. I 1.l1glnllap ..nrn nz e von I IJ. se lb. des RIOIls I.Plt de besluiten voor ell .el bllJh de. ijbeid v.r,{band om nAlor Yerk.I,"lIni e ,
o e P d- omë të nd iz h eden '\Or 'Iloc ,"n ".ttl" I. d.-I, "a,. der Prut ... oren aan h.t pr.dlk.nten zel1t dat bl er met .oor 18 om die besluiten n~ bandne .u"rrel{t.n t. A me te gemeten, e
.. rscbo- nInIl' 'f WI.t or op d.t de beatier p.Dsloen tuod., en da bIJ d. ooll!.nde oerg .... eer t. bekrachtigen \VIJ hebben na meer hcb pr\~fkllnt o..n AlbA"l" trekt "DJn .ob0l'lltlel m~~ ZAL

I • ~ d t .er", der v.'Ir.defing terug e ge e•• saa.d.,.. UD b.. t S.mlnl\flum-fond. '.rp Igt liJn om " ... "~ Yera ag t.. oen Jr "'DJlen I I bl t
b.t kopl ..... I alln t. roefen DIt 18 il..... rlIJk I3eaebnJYlngwpunt"n worden ,00rl1.I".D D. predikant o"n Moclean .preelt "1.0 gt IJ t ru In .tntu '1"0

..., Het .. I een Ilroot .. aeb~nde ZIJL roor de kork om De .. r~"d.nng wordt gesloL.n door u. Faure lit: aal stem",.n 'oor het ,ooratel vaL Ahee Ho. Veraoek YAn la Le Clerque om In de gemeente
bankroet te gun ,\ Il kaonen l1o.n sebuld m •• r .. lieht Ik kfiJi bO'-,lll •• r Ik ten gunlte ,." SO"'."O, Oo.t te .. orden 0nrenom.n, In pluts
kWIJtaebelden ne Riojf .er.acbt dat d. ile- \\OEN::sDAU MORUEN I~e herroeping No 2.ord Ik .ertrou" op den fan AlbaDIe De predlkaDt nn Mael.an wtl
meenten die hisrin .ebt.ratalha II)n barucbuldeD Heer In de eerste pluta en dallrom ook op dl. d r18t.hJk en billijk .enoek sonder .l&jl
."JjoeD IIIJl en Het .olg"nd .00",1-1 no den O. 8cnba doet bet gebed .OOrDame ndel'll d.r Kerk, die de Ordonnantie- I .toot word.n unlleDomeD De Hofm.yr
• reker ge.,condeerd door den predlkaDt un :"iotalen il·I ... D en goedl!'elleurd .omml88le altmaken De laAk kan met wlJsb.1 mMkt m.ldl g dat bl) Le Olerqne aaDgemoedlj{d p
sPtoekelletroom "t.r LAf.1 "Dllt dl. g.meenten Oe V oorutter doet mondeling .. r.lall, leest en belOId lOO ... orden aeacblkt dat het etge bad om rieh n A IbaDie te houden Bet .er· eli Publieke Veiling te Koop
dIe 10 b.t Iflf"loopen Jur nl.t bl~l'&jlen hebben ~erd,r .oor do getulg.ol ... n en aLukken betrek der Kerk londer scbade .001" anI T.n eu aoe. nn L. lerqu~ wordt met algem.ene .tem

tot het ""IRns .. n den derden Hoogleerur of kl0ll' bebbende op de beacbuldilllnl( tegen bet kaD wordeD Het .LA.t le.Iljk roor deJen m_n toeg.et",,!, DE \VOLWASSCHERIJ VELLEN PAKHUIS LOOIJERIJ inbondende
Inllrs ook vro~ger DIet hebben gedAIn dnng.od Klrkeroadshd F Scbe.pen. ...n AI.xlndrla om te A hee MD een prAcbtlg .ool'lltel tan I(u B •• cbnJYlJl!rspa t fIID deD predlkaDt YaD Alba , eD, "Patente
u,. .bt "ord.D door den RIng om aan de ""pe &beepero werd door de Comm18S1e roer delen .. n herroeping l1eb iorte te l1e~.D eD tbADI nIe" lI.t worde aaD elkeD kerker&Ad .orlerend. eeDe V olledlge Inng~lDg voor het RelD1gen van Wol, VOOrTIlen van
1101l.n d.e RI Dil. deManga"Dd. t. "nden op Ring oflll·roepen, b.eft IICbnft.h)1 kennlAgeg". dAt IIChoon.n ecbt kInd deler eerbare ,ergIld nd.r duen Rin Il unbeYOlen om )Aarh)k. eene Waschbakken, een Pot voor het Weaken, 1)nlvel en WnogmacblDe, gedreven door
pall DI1d.r \cL. VAn JR&1 t. ooidoM, wllann op .. n dill biJ door Ilekte oerbInderd "erd om al m t IIg.n baDd deo k •• l.f te InlJden eo eeD ,"kore !lOm un d. k.rkfoDdllln.f te 10nd ..reD ter eene Machllle vlln 1(5 PaardeDkracht , ook 18 er eene Wolpers en Sohoramolen
h.t obt.taleo 'aD het acbt""'lall",e .aDgedroDg.n bier te .er!!ChIJDen De Ilrtlielen der K.rk .... t d.r mllile"as d. ".r.ld In te .end.D ooderateaD1og nn ouder. die Diet In bet .. rmo- d S d
wordt bl.r l' betr.kJring bebbend. ("rt _'75-285) wor De pr.dlKllot fRn StockeDstro,m IPllt IJ lien "In om bunn. klDder.o op pl""t1en w"ar oor toom ge reven. Kl De
Il. 1:;cr ba O.U()@lrt d.t d'lrenoo die DIet blerld~n .00rgel'"8D D. bllndte.k.nlng 'ao den b.bb-n than. te doen m"t bet ... oo.le d •• re- .cboleD ZI)n t. doeo onderwIJlen. al.m.de t.r De gehellle riJ Gebonwen IS zSér uitgebreId en omrlogd door Ipmuren

betal.n hunDe eontrlbutlen dlr.,ct Daar bet kPrke- JnD~~ten bn.f ."" Scheepera "ordt mot tro.t "J)"cLlHe kera.rRden Sed.rt den 1. eo H n~ t ..lr.moetkomlDg U" rondr.ll.od. ond.r"IJleT8, Zolders zIJn voorzien van Droograkken, waarOf'er een hoeveelheid van 20 Balen
ilJk hDtoor IU I.D opleoden bet"'IJf.ld D. pre~hkAot YID "I.undr II II Yat b.bb.n .. 11 meer hcht Jl.kregen IJ meeDt dat die In de ,.raeblll.nde "'IJken der gem.eot.D bet Wol kan worden Uit es reld boveDdlen II! er eene Groote Droogplaats, belegd

H.t ooofstel wordt m.t "l,.m.eBe stemmeD 01'lOle dat d. lW 100 "P""dllt' mOl(.lllk ",tile ".r of "illed.n diS m.t d. b.rroeptn .. oote ... den onder"I). hiDDen bet bereik oan de kInderen der KI g2.Pn 1 WIk d UIt f'Sprelq •
ungeDom.n daAD IDO.t word.n De predikant nn M.clean IUJn op .1 de k .. k.hJke 'I .. end mm.n unlpraaK "rme ledeD oOler kerk 10uden kUDeen br.ngeo !Det Ippen, waarop a a en .0 aDDen wor en g , '{' bOOD

D. , ... I·Il"n 'lO don staat "D Godsdleost WIJ.t er op boe !Z'naarink bet II om ter "Ill. lauden kunDeo maken HIJ I' Diet yOor b.rroe- IIIJ meent dat elke kerkraad Ilcb deze l&ak moellt De LoolJera Plaats IS voorzIen van Cementen Waterbakken, Patten, 0 ,
worden OJ0fll.I'"en - I",n bU'1 en 'flOed, de IRak bl.r Rt t. dGen. en pIng m.ar Toor .meDdatIe .n sal er bart.hJk ""ntrekk.D Droogzolders en Apprflteerzaal.

r ,' ...;'ng' I le gemeeQte IS ,e~l .. rlrmd door d"o mleeeblen DAderbalId er .pIJt YIn te bebbe •• oor etemmen DI StegmAn meeot d"t ODI8 tijden Da te elecbt De Vellen khulzen ZI n voorzIen van Potten voor he' Weeken en VaJl
d. droollt. V.I. arme kl"d.r.o • JO on'.norlld De pledlkant nD Glen LYDdeo ,apporteert dit De Vooraltter hcbt de II&IIk allerduldehJk.at toe lijn HIJ ."tl op e.Dvoudlgen ILlJl, nog yo6r D 1 pa J
In d. "",Ir VaD hot ontl.,wl18 Veel belangstel Ige.o.I.D Het .olg.nd. oooratel wordt m.t ~r liJD YI&I' plAnD.n IIj1l dnod, een arm.nscboolopl'lgteD \VIJ mo.teo roogp Batsen
ling In d. v.rkondlll nil YAn Oods Woord Ime.rderb.ld un e~ne .t.m ""ng.nomeu - n) IJ. ()rdoDolIl ti. 100 t. hte, of ' "'1I1l.d IIChool. In aDie gemeeoten op k .Ioe
.,,~ -r"' D. dr"Ol1't .... "" Ilroot V.I.o. In D... e .. rg.dello. I... 0 oord.el d.t de b. b) Ilo Ord,olanll. te vorb tuen of ach&lll opngte D~ onderwlJler moet 10 dat Gebouw der Kamer, No 3. E"erkpleln,

DIet d or (, ,d. b-IQtOkend. band o.rootmoedll(d kl'''jld. l1e.n. ooIJo.Dd. reden.n Dp;e"JI'eYeL ) De Ordonnantie te h .. ro.p.o .n d. I eeD Jre .. l betaKId ... or~.n dJor, n) de klnd.r.n d.r K Bl\pstad, 26 September 1884.
,eworden de l")Qd.nl~eo I Jn ,erhard 1l"1Jord-n b~eft wurom hlj Dlot 'oor don Hing ,orsch.,.. ak. vao corporatie no de R.gertng t. veri" meer Ilegoede ouden eo b) b.t Oou.ernement
ADd.Nln ... e. 0 tldllnv b.bkD ond .. Je tucht Deo 18 lCen of lIlJ w I due lMk ond.r d. ernetlge AIondacbt der I' lo :LJ.DB.BBaa 6. CO, AI'SLAGBBS
roede d,\, t ,,"vlugt t t d.n Ildb.bbendeo \ ad.r I) De ()rdonn~Dtle t. laten vormetlg.n londel .tgevBRldlild.n brengen Het voorat.l ....ordt -~--------"';_-------------:=-------:---:---7.:--
Ilenom<t(f II.t lC·bed d •• gel fs OlD r.l(en le '.r D. predlk.nten 'Bn Mllel.IlD .n Adeleld ...... akte van corp' ratl' on dllt "IJ dAD op flgo door de geh •• le o"jl"der(nil toeg.lulcht. doel. T t h ..
b o,~ Ile" rde" Il. n.dee Iir. In.lo.a .. n d.n ,eTloek.n ""HeekenIDg dat II) In d. mlndaheld boutle onu-Iv.n C008t tu.r.n.o reg. ren n.e tlJelen 11J te bItter lw"ar D. predlkaDt Koloniale Weeskamer en rustmaa sc applJ,
drank .... DIet J){) IlToot V. bt.lanlC~t.lltn~ blllhebbt.ol1 •• temd IlIJ Ileett d. r.d.nen <p "'B,om biJ ?oor pl.n ,.n .\_lhII le trekt IIJI ooorstel t.r"g
de bUlI.u.erkon "'.s b Hn 'er ... cbtlnll itrn I I Dd mO<ol]"lIJkb.ld Da lO lI.eft del. Te gBd. ~o 2 '" nlJ ".eat dBt or meer onte"..d ..nb'IQ AI. dankrlRg '0 r d. 1l"'811.n. regeDs "ordt
D. bIl lroil.n • ur d~ ke,k ""ren ID rel. ~ V. I.D n Jil bet r .. t om looder een nleo" getulg.noer IRI "o.en o •• r berrneplnll 81s dat "'IJ w ..1 v.rmoe b.plUlld Wum. Ing 1'1 11 !ember Vk.
m ... ri.n n vr elf' e J.ren j< n k .t,eb I In b or In de laak t. t,.d.n ~ De pred •• nt o"n tlon, t.r .. Jl ewend.Lle II.mllnd .enlK k .. llad IIlI A la cJn'ener ORn d. COmm S'I" tot • .,moerde- er oopIng
.en bu t"""llk btollnt ... ordt Illtotek'nd IJ- hl 1010n 1yndeo " er le"en om tha,. d. laAk In kUDn.n doeD rtrllr van ~emlenten wordt benoemd Ijs H os
,.nkom.ten tot be~ Il.bed "'aren ir"tr u .. \ .Ien I·f.... abel i nn kl""olot.r en beklaaIId. t. b. I. pr.d kRnt 'Rn U t.nbage st.lt voor an d. 'ergad.r nil gd. aten
'JD lC,br""k Il d. ZAAk tan bUlsl10d. """ot h"nd len Het .. ordt dUld.IIJ" lComMkt d.1 d. 0 Id.rhnll v.n Llt.nhag •• 'CO Je.rt Hot rnlll()rl
IJ. lIt ... nd Il" .. ondel 0'0 ,eleD I.vort over h. I{{InIlOC mmll8l" slecht. IS e"D bof Vin onderzoek 1/, "'" e Il Ol /e n m!!e u U'I al, u,l" uI I<.ng
.Iltem •• n at lf. '.n tevredenheId np D. kerk. Iu. lilO!!.c mml.llle mali g.eD .0nll1. u Isprek.n an hd ge udm df:'1 "Y I /, In!! D t voorst. I
,,,.d .. rl,,"~t '0 r I. 1C,,"!!Cb. gem. te nallr e.n ,liet D",oljleDd '00 .. 1.1 ...ordt aang.coUlen -I",nrdt m.t meerderheld .ftDlren ,m"n Tw"" b...cbrtJYlli!'8PU ten re8pectle,.lqk van
DI.nwea dO<lp d·e lt. .. t.. \an~ •• eo g •• ne geta g.D ter d.ler ,erjl.d. r••• stemmen d. pred k.nt.n van V c "'IR i. pr.dlkRn", '" Gen 1y den en Mscl,"n

"I .... L"" Im () k d ... gom .nto b«lt d00r IIn. v. llCh,n.o tlJn •• n d. IRak tegen d .k.n Rum.n~dorp en M"cl.an .n do ud.rl ng 'nn k ,mond. en ,.konde I. l.,.,t.!!,nl d" h"uell/kl
I ... "r. '0 "to ,,,,,I ~ l.d"l IJ ukk.,de.rmoed. I~cb •• pe .. derb.h. alle"o op d. ,chrdt.bJk.lle 1\lctnn. RUlt.D stem mIDI( bl Jlt d. oud .. rbo~ duOl e'm bClqerlVk hof ... orden In.eng.sm lleo
L efdlld "bOld .. erd it.fd." k 10 bt.o.f Inll !le"ltul~enl .. "n, u mo"teo wordeD b •• ltst- ... at d. 'er no Maclean de •• rfllldenog j{ebragt Ue b.p"hng der
brallt Tele I.den .Llla g.r,.d om de ~elD •• ' te ,lsd.nnil ooilleIs \\ et n.t kaD do.n-. u b (1857) da.romtrent wordt .oorgelelen
te nrl'I.D '.Ien .. "r.n oerb d.rn door d. 0 Uit • J d. behand,1 ng deJer ,,,,,k tot do 'vl \~ OE'i:,1J AG A \ O'i 0 .. De nr!!"lld.rtng keurt teo booglte Rt b.t gedrRg
dToo~t. nm Oods bou t. klO<'k.n V,I~ u.1 ~e d. 1(1 g .. erglldennjl u t le .t.ll.o, met dien ",n leden onJ"r kerk dl •• met .00rb1JI1IlIlD nn
dor. nn ebnetuo .. rd n nfvalilll ltd n '" I.r. and. dat wr"IJI do duor d. Rlng!!C mml. de korkellJke lD•• g.nlng "'0 het bu"ellJk b.t
~prneYlD~ I. lARk de. dl.rbRT. , .. dl Il word ; e op.elegd. ooorlouPII1. !!Cho,ol I! 0~1 voort n. In'pector ",n Sch I.n do trapport IJI.e I.ten b•• eet';(en door een.n MIIg18truts
Il " niet r gt I><ollr.pen Ook .. J v.rlRntle~ nRarlduren Scb "'per. dl.ntenjl.'o g. ouk DIet III. I J ( I/nIh 'IJ' lie m.ls essehool blo'lt ren kerk Ip.uoon en ... lInD•• r d. 100danll1

e
D bun,,_

.e u IJII< rllnl1 de. ..eteo .60er g.c)a:blO •• rde K.rkeral\d8, .. r~"d"TtOil tIt 'cb I t. \\ I,.nkop Il".t ,ooru t 1\ IJk8cboien kinderen teo do p a"Dbleden ui blln de l1el lien
~/bfm" lJe droo~t. beelt b.t ba ab.I,.k.D ID~ ,al kunnen n.men totd8t d~ lil g In liJ e liJn noo h. &.Id ".I1.o.n .. ordeD om d. kerkel'Jk. Inzegenin ..

In den weil 1C··lA"n IJ. apk m.t n de bUit uak aal h.bbt.n bt..ltst Soller,,/ 008t De Inspect r he.lt de 8cbool te .erkn Uien .n 10 Il.nl liJ .. elg.reo TAD d.
.. Jken WRAflll .d lCend \IOl1t d. G.ost d.s ~... cht IJ.t le.en IS U tst·keod De droojlte ~el.ll.nb"ld j1.brulk te mllken .... dt de doop I
H·.reD un.e Z. ndog"4cbol.n b,,"ooken \ .I.n H.t wordt verd., &1\0 deo KerkerlUId "D b.eft do PTt.tlnl1 n bu t.nwi k.o teg"nil .... erkt bunoer klndereD Mn hen g .... lllerd" (12J. lit n
h.bbt.n n ~ .t de d .rbAr. Il'" nte om • \l •.taodnll o .. rl/.lat.n OlD d. reln.t8 dl8Cr. 10110. Komma Dap/~" l8 een koot;chool met _2 leer tlnll 11l5- pair ~)
nood. en 0 ochtend. It d ID bet bu. m.t b-I nacht t. nelDen lfRt IIl1ngMt het al of nIet ge II ".n D. fOor.tell.re liJn blermede tevreden. !n v.r
hOIIlj{."o le dl.nen O •• n il· ",I "D ker.k. k b u koo d.r k.rkehjke voorregten door deo h~er I {rlen L rn len De seh, Iluk h.oft door d. ow Iband m.t b-t..t.llj1t dat hun door de wet lI"fl

eveeenuur \\ lj j1eloooen dat .. I.D n de ll.nllde ~cb~peT. .tanrl g .den Ilel.den lo d. \\ aterkl of .n t'lwordt m bu .boudehJke bepllltnilen te m"kon
slAAn en .t.rk "In Ile.ardrn r r l Jn nOll ,I_n I .. d or den b •• r 1- c~ teru,l'jletrokkeoe RP- L ebt.nRt.l~ I obb.n WIJ een 11 "I. scbo ,I .. oo,.t.1 "0 den predikant 'an M.clno ' n.
die lAn b.t opt'nbAar Il,bed LIet de.lnom· 1"'llllak t.~.n den 1\.rkofRlld ,an \1.X"ndna

l

R"boek IJe !!Cho I 18 blo.IJend r r liJn les I. nIC "dv "er. aan d~ H lOll ~.r .. 'OJnoio d. ver
(r ndpn HO'fler door l.den d .... Ilem.-n 0 b. wordt bt.echouwd al •• ene af~.dane lIIak .cb len In d. bu t.n." ken [ let llln~ voo Art 14 (u)' HIJ I cht I Jn 00 r
... oond IIID do< r ben .. rI"leD en .. ord.n tb.ne I ",/, rm / n \ oru t"anil Zowel op de bUI .t.1 t 8 "t wetspunt "ndt .. e.n It.un In God.
door IndeftIn g.occDpe.rd llRSCHRIJ\ IN aPl "TK' -lJ, ten plaat." .1. Ol b.t dorp m."r balacht lie ""ord \\ ,t DIet door G"d ... oord gt.teuod"VC,,,,,,! 001' Ve l1·me.nte I. u !ii'"JunJ ""88' ,n .'k, Rtny 0/ mle'ide n n! n eer,..r beeft nlot 1O.IlRnll t"t.1 do 8cboleo l'[wordl mail dor on8 OIet ll

e
endo8. erd worden.

\ .I.n b.bbeD d. Ileme_nt. ,erl_ten I t lul",),o,,,,,",'" )01l9,/ .. dfn lt, nwl", lsnd.lnkte I" ook een oebo I IPr.kllllCb .. ordt dez. wet door onoe Synodal.
",,.tlil De opkom.e n.ar (, d. bu. W.. I Q]".I,j,tI t. Olden uor /. En ye/ .. I. I lIne/en. Up bet do plInot "ehrek ID:d. '.rflAdenoll I'~'" o.ertreden V.dere 10008
naar .... o,cb t Ilt,cnls.ll. mlnd.r .d b-z ch I d, ... "!! bu t.owll.en ZIJn er ,,"sclukt. bUl.ond.r .. lllorl broed", enz .litte In dl. oerg"d.nn" nmen
T. R..lf ur I.n bu .... n d.n be., ('reen • bel Ile predlkllDt 08D Som ... tOBt m8akt du f_ Ailed .1 1 el/ .. I JO t ...... rsto kl8Bl!e J. a .. onr m d"" niet 10 ODle kerl'.rll8d ••• r"Rde
... erk bemO<'dl.end lf I "e,kt. met nDrh ~.I Jk hoe .. I. koethllr. tal.nte er b"~rnel 'ch I"n ren J nileltn. der Ileme.nte b""ft eet rtnlr De pr~kll~cbe "erkloll dier .. et le ook
tell'D den d an. EA, Ijl" b 0gbeJaarden 0' .. rdeo Uit I lt.r g.brek alln lCeldellJke bu p ('vuvernemenls eumen (ver~.lljkend) tD.t I I .Iecbt 10 Ind" du.ele gem •• ntoD
t .... Kslf ........ n ~ednopt tn .~njt.nom.n te ,.rl!Chll.Dd. jfeweenten I Jn verplljlt om .ljl.l"gd Altc. b •• lt •• n ko.tbaar prestl."1 lfet, orst I ll.s.cmdeMri .n tllr .t-mm nil
Trou ... l brl.len.D worken met krocht en I·g·n deJe oRAk lO hAndon te n.men De pr.dlko, t nlr·nomen IJe ,.rit0d.rtn, I. er jlr lotacb up o(ebrRp/t "I d. door doo predlkan YAD Ul.n I vn
'oor den 1I •• r I e oonde van den dl'1lDk ,".er.f I'.D (tI.n LJnd60 .preekt Ikng eo ern.tll1 u'.r Oe Voorzllt.r berlnnert er aan d.t de Sv ad. den .. rdt af.est.md
dan t'·llennlll_n bet onderwerp 1J.. le pltitr •• 0 Ile avis en be.loten b.eft dllt er JRlIrlqka van la tot llO 1hane lA ter eprake de bap.hnll 'ftn den tIJd

H 1.nn"/or/ I). 0pKomlt ,.el ~r;ot.r ll.t I.fd.plllt rust op d. me.r lie"""de, Vel.n .oor b,t oeboolfond. jt.cvllect.erd moe~ wor ""Rrop OOif8 ellon 'oor OOJe Rlojt8verg"d.nnjleo
"r.~.b< uw ,AI .. rp/'oot w rd-n Burt.nkerk.u "achteo p d.o •• nteD stoot Als Ik rIJk bel d.n ~ommlge gem.enteo b.bben bleraeD DI.t te b"haDd.l.n IUgel .. ,erd mo.teo wo d.n bIJ de
lall.n Ilebuu"d .ord.n V.le .fll'''ek.n.D zIJn _n Ik I.at met tlIlln 1I.1d lomand stud.r.n. en ,old""n It nll"scnba Il.t .olg.od ... ordt met .enpange
nRar d. bIDn.nkAm.r terUJI'lCek..rd ren Z.n hij st.lult op den pree"etoel eD e~1I Ilel ... ordt Jl. Insp,ctor mO.Dt d.t dit l"Ar bet l.at.te .. I stewmeD ",atg •• t.ld
dlr~"'cbo I OOPlI'rlllt ran .cblol op bet d rp duor h.", tot Jezu. g.br"l1t dag 11 dit d. be.te • In v8n dit deel .. n Z Jl offiCIeel werk E, V orll •• teld door den pr.d kant
IS t. Ilrond. 11"'AAn H.t 1><0. Uit t t d. opng en b \jl.te rent .... Ik. Ik ooor mIJn jf.ld tr.k daarom "II I I (lJ V ) dit JMr "I de l(.m.enteD iI'Secood.eru door d.n predikRot
lln, .oner lcnllel DIl.'.reeD I1lnl1le If.nomen ken kan lJl. oud. nder .... 1 tU"Ch.D doz. en als Htn~&-Io.pector be.o.k~o .0 ecboleo help ..n eD I.ddl. _

A/t mdna Er b..t.tOL e.n "e'. da t bJ rt. ooljr.Dd. Hjnjrtlo.rl1ad.nDg ID ZIJD arbeid al, stlcbten ne.cbnJVlnllapunten ooor deoeo RIDI1 moet.o
Velon het ",,"d op oen ot,.nroll 1l.IRRld • Ire .. or rlnepector d. , ... k bepleiten D. Inlpoclor wordt bIJ mODde des' oorlltt.rs VIer .. ekeD ~oor de blJe nkomst aan den 13crtbR
den JJ. oplwm.t nAAr Ood. bnl .... IUI bt.mo.. II. predlv..llt o"n Maclean bea~mt .1Ie. A Is d n dank der •• rjl1lderlng to·"ebr&l(t .n m.t algo I d d d
d d I b d bbk doe \.IDI1'" r en toe~elooden,.n aRrn" oorl!!eD lO<H.. p et orp al. In de bUIt.n h I .er due koetbar. IUlAk 0011 O"IJgen dao 111•• 0. st.mm.n In liJn aw t er olen hOlD In bet t!icleel orjlARn d.r kerk ~.publle~erd
"'IJkeD t...n Iful a d.cb. I4n~kl •• wordt .. n. ,uilen de .teenen bl&&8t.prekeD HIer IIlema d 18. Stejfmllnn In Iitn betrekkl Il' .1. Hlng.ln t .... 1J1 dIe .... Ike loter .. rd.n IDOl" Dd.n all.en
per ..... k d", r d. nOli .. d~ I•• raa,.. l1·boud.n due ,.r~"dennl1 t~j!'.nwoordl!r dlo uo ondor- 'pect r doet " .. I'll SI.cbte:S m.r.·t b •• ft hIJ dlln lul Ion .. ordeu bebandeld, w.nneer d. meer
}jd DIet bIJ" n-n un (,od. hUIS moet lO ,.1, v ndln!l .prek'D kan, hOt! bltt.r l ... aAf h.t IS om bOJ ebt r. Lltenhaw" .. ordt door d. InlopeD
Il·'· len Il.. ocbt .. ord.n n d. tra 'porto.,zlll t"llen armued. t ... o"t.leo .... " de O •• st de. i"nten het l.ndIOIl".rk b-b.rt Ild 1. S m.r.et i.rbold der .. ril_den lI( da .. rtoe be.ft b.1 )teD
bdd T. J .lt.rlOn (ZIlnd,llkt.) e hpt ... "11l.eren Lot b.t .rbt.ld .. eld rept (Joz. Al I • bet ,. d dor dIl. 'e18c tll.ndel1enooot8cb.p- IJ. COlDmlO.le \Jt .. rm.erder nil vnn g.m.eo
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debuI'llod.dlen.tln bet openbA". 'Mr t.IC,,~n '<lIlt, nU r ol nm de !lAh•• le D" .. tlnllo,orl RRr Lmilltll .. n het b .. lalt del.r verll'lIrienD"lerftllod"t WIJ nU VRn elk-Id" lI"ande meth.t C SCH~;fIET'J1RLOEW & 00
J'e bUI .. r u. d. 1• .,11&11 onderw J,t d. k n I. ~.'e !IAn d. S.nod •• ls",,11 b.... I" d"t d_j Il cleel b·"ilt lle'.od. 11.0 d. broed ... "IdOlIr Iv~.t be.IUlt h~en Il""n m .t.n Ik IC' m.t Ood. • lIL ~ " Cape TowD
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In den Insoluentcn Boedel vali BARRY &: NEVEN
DOOR

WIJlen den Wel-Eerw, Heer

PROFESSOR J. MURRAY,

Op Woensdag, 19 November a.s.

KENNISGEVING.

MET BEN VOORBEDE

Wel-Eerw. heer PROl N. J HOFMEYR
ONMIDDELLIJK NA DE WOLVEILING,

wordeli aangeboden.

n 8te11enboech

Met een Photognphlsob Portret ~aD
den Schn)ver, Vler Hontloeê. en 2~
Cromo.Ll~ographlBOhe Platen

Prij., £1 11s- 6d.
Per Boekpt. £1 14s- Gd

KA AP81'AD -J. C. JUT A,

GELD,
VAN tOOO Lot '£10,000 op EERSTE

VERBANDES op Pla.atsen blODI1I
de Kolonie, tegen Lage Rente, II ~e ...
knJgbu.r op aanzoek bl]

JOHAN JANSEN & Co

G W. STEYTLER, Eenlg Carator MakeiaanJ flU .llpm_ HandelI .l~
St.e.ndard .Bank: Gebollwen,

Kaapa.act

Dl!: ODderget.ekende maakt bil dezea
&an het ~rd pnbllek nt1 Tlllt.ga

Portenlne, Pilllle~berg eo Cerea bek.nd
dat biJ ('ene A.l;GEMEENE BEZIGHEID
ale VENOU AFBLAGEIt, A.LGEMEEN
AGENT, BOll:PKLB1l;REIJDKRUH. .EN
TKANSPORTHEZORGl!:R beeft reopeod
loa TaJbegh. eo boopL door .tipte, o ....n
Kesetloa eo eerlijke beh.odeh.g da onder-
.~nlDg ~an bet pabhek ID lIel algemeeD
t. gemtlteo , aIaOok dat biJ bel1lld IJ &akeD
ID bet Magultraátllhof waar te DemeD, el
Vendnhee op bonogemelde Plaat.eD 14
houd~I1

te Worcester,
DO:-iIJERlJAG :"i \~IlDD \G OP

'VOENSDAG, 19 NOVEMBEI1,
VAN

VIER GROOTE PLAATSEN,
TERDN BILLIJB.

P J P MARAb
Talbagb, I O*ber 1884.

AAN DEN HOOFDWEG

NAAR SUTHERLAND, CARNARVON EN FRASERBURG.
IEDER DIE LIJDENDE 18 Á Hi

RHEUMATIEK
Jlcht of Rheumatlsche JIcht 'den Insolventen vanBoedel Michael Barry.

Brboorl he' .olgende te leleo _

Wondel bare Ge'fIenng van Rh8lunal,~kOP den D[\g' VBD de \Volmarkt te Worcester zulleu de bovengeooemde
Plaatsen Verkocht wordeu die door den I nllolveDt IU 1878 Ileknpltaliaeerd

ZIJD gdflgen ID het NoordeltJk gedeelte van het DIstrlot WOHCgf;Th:R, aan den
l:loofd weg DBar Sutherlsnd, Carnarvon en }<rasel barg, bestaande Uit -

No 2.,586, Kraalrhler, ,root 4:,735 Blor8eJl4:64: Boeden.
No 2.,587, Vblkkull, 5,2.56" 4:51.0. 2..594:,WU.ebo.chrlvler, 4,392. " 2..94:.0 2. 595. Kram.kraal, 3,976 511

..

Col .. berjt, 24 B~ptem~r 18114
Waarde H"',-Ik kan niM nalaten u miJD

da k te betlllil.n 'foor d, bulp dl. Ik aaD uw
RBEOKATICU.O t. danken beb Omtr.nt twaalf
.. und"D Ileleden !flog Ik Dur JlIjfllllfonlela tD
werd BuprrlnteDdtllt UD de guaDIJ'.n" waarnl
Ik twee henIle UIIYallea had nn RheDmltllebs
kourlL Omtrent ... _den IfIIled.D k •• 1Il Ik
IlUor a..IN""rg, eli bad et.eed. een II .. k na do
ollde UJlY&llen dl. ik te Jagentollteln had ,Iliad,
,n omlr",t n.r maanden l!~led.n heelf' Ik Rb.,.
IDAlIek la J:.uillen paad ea l ..ed .. _hJkea ptJn,
met a1K"JOO~ n&Obttn en IDIJn li.ker kbll 1)0
.rg da' Ik .. eeed" da' .. n permADenlt lujtbeid
nn bilt gew,.chl h., '''0111 loa liJn »1)11
hand.n knn Ik bujt Diet IfIIbrulkeD Ik probttr-
d, allet. beId. to.endljf aD DltW.nd11t'1 lIlaar Ditt.
hielp, Ik kree, .. fh ,een tljd~lllke .erhebtIDg
!!Aa &Yond lI&If i,k d"n eatalogua der T.alootlo
... lhDf door en &af aw ad.ertentle n
IOnd tarawnd aal een houeI RR.ulrunevao
die Ik op Z.'.rclaIr, d.. !OIteo September dl
nng Diu JUIcht l1am ik ... d_1 en fk ,.,o.ld.
dadeb)k .. rbobUn, DaL .olil,nden d~ ilDK ik.
.ollf8nl de "Yoon4llrittan mede .oort .a , •• oeldl
IDIJ 100 wel dAe ill lODder PI Ja kOD loopeD Ik
1t1llg .OOM de m~IClJn t. a.brlllken'D Iru na
"'''''6n Mt Ik relOad ben Ik 11&1 ecbter DOlfltII
!lottef De_n om d. geIl&ling ~olltomeD ta llliiten
Ik bucbouw den 1U1.1ag wonderllUtllJlr, eD all ..
moeten II (onder God) daukbur liJD dat giJ nl.
MD .acbat h.bt I1ll4fehragt .001' de hjdeD1lee UIl

J dil piJnliJk. Siek'" U nOjrIll.ale dan.ead •• oor
de mil door a w Rluumrrtacuro ul"lCbafte .r.licb
bDK, .erbhJ.e, enl

Deze Plaatsen hggen Daast elkander aan
beste Weiland voor Schapen eD Bokken

De RIvIOr biedt vele gemakken voor Groote
gElfi ge kusten

Op lf Vmkkutl " In
regonJareu oplevert, eI
W 111kei en Hotel

Janqnanvler en !lIJn beroemd a.la he~

BesproeiJIDg8werken teg"n

een Groote TnlO, dIe Enorme Oogsten gedurende ~e"'one
IS ook eeu Groot HUI8 eu Stalilog thans gebruikt a.la

tiBERALE BONUS ZAL GEG",VEN WORDEN.

}
GezamenlIJke

Curatoreu

J
G

P }<AURE,
\" STEYTLER,

Lindenberg & Co I Afslagers

MILLS & CRILL
21, STRANDSTRAAT, TKol 0&0 \\ ALIr:Ja.

Den Heer J.4I1&8 JOK", Kaa~

Hebben net ontscheept en in voorraad,
de volgende Goederen,

1:1ODd.,deD aDd.r. Oehllpcbl'1tten nnea ID'
dien Doodig ".tooDd wordelJ maar bo,en.wnd.
IJ .oldoende om .. der 'e o.ertulien un d•• on-
derbaarhJke hllil ... mb'ld un RIUOIUT cno

RHBUMATIOCRO
ZIJ l~ k L P 1 klIhet Il1'OOte ZlIld Atnkunecb. mldd.1 leieav cr Dopen tegf'n zeer AOE RIJzEV om pMts te ma en Jiicht. RhellmalJek eD Rbellmatleebe Jleht

ut::n l\'IE UWEN VOORRA 1D, die bmnen kort verwachtI ():-iLll IWAU AVOND
, oor

wordt Hef lt ook lIeér belilUlAm .oor Rb~mluoeb.
HrofdpIJ •• n, L.",iS"DJlcbt. ZIDklngs, PI JD IJl b.t
Hoold eD Aang"Illft enl

Een enkele dotl, 0 a eD dan gellom'D 1&1J&"D
lang eeD &ansi afweren

PORCELEINW AREN, PARAFIN E KAARSlat 12. 14 en 16 oz.
WITLOOD en ROODLOOD, in Bhkken J HAA UWE en GE.
KOOKTE LI.TNZAADOLIE, In Bhkken, ZINK, LOOD.
WIT VERF

BIJ alle A potb.kell t8jl.D 21 6d p'" botlel ol
dU'eet per POIt .oor Je extra per bot Lel

AIl".n ber"ld doorJ JOIUIl, A f S GrootBmL
LAnlleat.l1&t, Kupet..dDRAADN AGEL8, en een Groot

Assortlment ALGEMEENE ZA.CHTE
en Ver·
GOEDE-schelden

UNION LINIE

assortiment KONINKLIJKE MAILDIENSTREN, voornamehJk een groot en verschelden
NIEU WE DRi:88-8TOFFEN UNION STOOMBOOTlLUTSCH!PPIJ

(BEPERKT)
hebben In VOO ERAAD

BezendIngen
ook Groote DI Ma\lbooteo der MaatacbapPlJ nrtre,

keo YSD Kaapstad !Jaar Engeland,
Vla Made1r& om den anderetl WoeDJdag.
!.tt 4 llllr Dm, te at Helena en AlceIlJlCD
als onder II.&lIleggend.

NOT [, -ATHE!fIAN, Kapt WARLKJGI
Nov }9 -MOOa., Kapt C.UHE RN R

'III. St Belena
Dec 3 -TART!;&, Kapt TIlAVKB8

Deu. 17 -MEXL{:AN, Kapt BwnIDGI,
'fl& St Helella eo A_D810n

Gedrukt en UI~e.eD door JAIf R&O'T1II
baodeIeode older den Itljl of de !iT'"
Tall BonuYl .t RWTU, Groeiitepleillt
11IpRM.
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