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1 LL,-';itJID~AFRIKAAN" ALMANAK.
'VERKOOPING;~"""IL- ~~

.JlF,R PUBLIEKE VERKOOPING 21,STRANDSTRAAT, TE~ENhetNieuweJaarzaleenBLAD ..ALMANAK
:~.L\I·I-.~ \ EEPLAAT: " j.. • .. • In verband met de .. ZUID-AFRIKAAN" wor-

I,Pt' .,clr.le 'el wacbtlDg, IDE Ondergeteekenden, daartoe behoorliik gelast J Hebben net ontscheept eo..,ID voorraad, den uitgeg D b t d Ad: rt t'
J • J(,l1 Jfattland fVe1·: II lhi h D MALMESBURY d I even. aarvoor es em e .ve en ren

; zu en a Ier op et orp. .' e vo geode Goederen,. moeten zonder verzuim worden ingezonden. ,
",,;;:,;'.~J:.',::,~~;"N,:;:,:':::na aankomst van den Ochtendtrein, Pubhek Ver- DIE zi] Verkoepen tegen ze" LAOE PRlJZE~ o?, plaat. te maken HOFMEYR & REGTER.
"alle.!>!: lcbt e euoot e. i koopen, voor den N1EUWEN VOORRAAD, die binnen kort verwacht 6 Nov. 1884.. - , .o D d d 13 N b tk wordt :- -----=T=-=IJ-=-:::G~E:--:'B~V~-----,..'--DE ZI~\,i~::~r~l~~kl:o~~~;den Boedel' p on er ag, ovem er eers ., PORCELEINWAREN i PARAFINE KAARSEN.l2. 14en 16 oz. ... LEI.
DINGSDAG 11 NOV E K 30 v tOK '. WITLOOD en ROODLOOD,iu Blikken I RAAUWE en GE- PUBLIEKE~ VERKO nIN' '. " nX ra ssen en oeljen, KOOKTE LI.TNZAADOLIB, in Blikken; ZINK; LOOD-' Oir G'~I'II" 'O, {l,.,dc,·,ia:/, I) NO't'61nOer,

. .' lr')e~,T yead!'deerd) U IT G EZ 0 CH T A AND. ESA L D A N,H A B A A I. WIT VERF; DRAADN AGEL8, en een Groot en Ver-
jM Bonus, Het Vee wordt verzekerd in extra conditie te zijn, en zal niet te voren uit de scheiden Assortiment ALGEllriEENE ZA.CHT.£ GOEDE-

;-'f ("D·~t:l! bekende PLAATS ({De! hand verkocht worden.
,.'~,!,'\'rrw!lchtlf'g," gelegen Mn den
}h.:~: : \\ t'~, t usscncn de VII en lX I

I

1!'J'stH'Lerj ;

[If (,EB(Jl'\YEN beetaan uit een I

d' IW"'rco", an dr-r e Henoo Igclheden e n : --~- _

~::,h~· IJp ï-AAill!.nden zijl! vrucbt- 'S TEL L E N BOS C H
laar r :: u to.;estl ~k t, de Tuinen bOO~8t I . .

':,~UCilti -n dt' \Vlntt'r- en Zomerw-ide ~ •
• e-e-t >." r.ot 88lJt8l Groot en Klein;

::,r':lrI, ell r-n onovertrefbaar. '
I'"." l·d van \V ater , I
le ;,,:,,,,;1' vs n ee n zoo "roote kost- I

:p F "ats III de n abijheid der S~d LOS S T'
:_.:, ., r.e II'Aarda die de Slagter en' ..~
~. ~:,(,i best bervkt'nen k unneu. LJ
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HUUR VAN PLAATSEN,
OOGS r, LEVENDE HA VE ENLOSGOED.

sh.

~"" E. P. !JE JONGH. REN, voornamelijk een groot en verscheiden assortiment
NIEU WE DR.E8S-8TOFFEN.

Malmellbury, 29 Ootober 1884.

J, W. lYlOORREES, Jr" & oe, Afslagers, ,
DE Ondergeteekende, 'VaD W oonpluta Dur KlaplXlut.a Statie .taallde te veran.

deren, zal publiek doen opveilen te TIJGl!;RVLKI,

!eb.
den
bei

Z~j hebben ook in VOO R R A A D GrooteI.

'Op Dingsdag, l8den November unst"Bezendingen.R,
n

De Huur van ] tot 5 jaren, van zijne Plute TIJGERVLRI en _ngelegen
Plaateen HELP.MAKAAR, ROCKLANVS, WELGELEGEN 8d EVERGREEN
hetzij afzonderlijic of in haar geheel. Deze pl&ataen sijn gelegen aaD Durba~
Statie er, zijn de bede nabij de Stad. Zij zijn ook zoo welbekend dat er geen
omschrilYing noodig is. ,

PUI~I~IEI(E VERKOOPING Zwitsel'sch Bonlnurwer], eli Fancy Goederen
t'elzener ("uitselt) Hiel', scheen, helder eli mousseeread
Zijden Huil~i.lilS voor Uoiel1a~u's, enz., enz. enz.

HOFMEYR & ~EGTER. .

VAN

lrt- GOEDEREN, LEVENDE HAVE,
ENZ_, ENZ. MEDE ZULLEN WORDEN VERKOCHT,

DE bTAANDE OOGST ,
150 Eente Klae Melkk:oeijen, Bullen en Slagtossen
211 Hengsten, Ruins en Merries
20 Varkens
8 Wagens en Karren
8 Dnbbele- Voor IJzeren Ploegen .

500 Lb. Dekharer, eu voorts allerlei BOorten Boerderijgereedschap, Pluim ..ee, ens

H. C. DR~IJER, 8B.
TU~::8~A~,~!e~!er~~ee!'8C~a~P T~~A~~"LZ"!I~E~, :t;~e!!,E~keJ8,DE YERKOOPING ZAL BEGINNEN TE 10 UUR '8 MORGENS,
BLIKRLAGERSOEREEDHCHAP, Bl'kk Zeisalijpeteeuen ,." hi II I h r

1 t Blik in ~ ven Suldt\erbouu.~ en- WIJNOAARDRCHOPPEN, Spuiten tl'vrrsc ogell lU eo \for( eli verse a t.
p a en, ta, .McDOCGALL'H SClLlPENUIP, Schaap-

BLA.DKOPER, . Boderns L<ll Dpk8t,l. voor leharen I DE VILLIEHS FAURE & C Af la
Koperen DI8tIJle.;r Ket els, Geelkoperen WIJNPOMPEN, POlllpen "oor Besproeijing en ! .' , 0., s gers.
Soldeersel. Bladgeelkoper voor bet Drenken van Vee, Middenpnnt ! De Morgen en Namiddag Tremen, Heen en Terug, zullen voor de Plaats Haa

OVAAL RTALEN llEININGDHAAD, Stan- vlietende Pompen honden op den Dag der Verkooping.
daards, KookltagchPl.8,"Hot Plate! " osr,v ANISCH IJZEREN NETWERK.

ard
en-

----------- i

COX CEI{T. :In den Boedel van Wijlen den Wel-Edelen Heer JACOBUS du
I TOIT, Jacs. Zoon. '
I

BfT :-;TF:LLl<:~BO:;;:;;CHE ~lrZI·: E 0 J k d" h bb' J' H
)\A-\L r::s LETTEi{J\U!'\LJIG' I) Il er~etee en en,Jnstrucll~n .ontvangen e en e va.n eeren

:::'or I (;':,(,11AP vd I ; , Fx ecu kuren Testamentair lil bovengemelJen Boedel, zullen
VrIjdag Avond, den 7den dezer, PubliC'k \' erkoopen, op de Plaats

"', '.\1 LJ.'T ~~\'en In Je Wesley. "DE GROOTE ZALTZEE,'J
IóClcne >choCJlkamt'r. I OP

'"" DE \:~;;;;,~" R.,,,' \VOE~SDAG, 12 ~OVEMBER A.S.,
ENTERTAINMENT. '1'1',' lOL nE 's ~IOnG E'S,

r:~~~~~iL~;I\\~5HS;j~r:LILglE~;DE 'V( )LG E;\DE LOS S E GO}~,DERSN.
: [:('t Schoolgebouw te V.Li THï:'Rf...·, Enz., bestaande in Kuipeu, Stukvaten, Leggers, Half-

Groot Drakenstein, ; leggers, IIaltamell, O\lde~ Wijn, Azijnvaten. ...
cl d d L cl hl KELDER-GEHEEDSClIAP :-Trap· en Onclerbalies, Wijnpomp.;·geven wer en oor e ~ en van et I

Ja', T DRÁ.U:N6TE1N~CHI j 'ItIlAT·GIII'I\Xrr· I C()nliJ1I"Pt., D L'RIJ "'E'!JE'EDSC1IA P: ') 0 W w k
'RF 00 i nO},R i: -(T L .J .-~ pou o.F;OTo-,1. "'3on np
VRIJDAG AVOND, 7 NOV 1884. . compleet,:2 Kapkarren 0l' Veren, 1 ,Open Kar, 1 Dubbe.l-voo,r Ploeg, 1
Deuren open te 7.30 n.m., te beginnelJ !Joll-ploeg, ;3 Umslagploegen, 1. .\\ ijng~ard-plo;g, 2 dito Schofle~s, 2

" ~"re pr- ciea. Eggen, 1 Koornmachine, 1 Mieliemachine. 4 Zensen, Leeren, 1 Span
-:-'~ilangkaartje8 28. elk. te verkrijgen Tuigel.J en Zwingels, Jukken, enz. .

lEID Je Deuren. Kinder eu half prijs. Lt'Vf:SDA' ]JA VE :-2 Paar Karpaarden, 2 RIJpaarden, 3 Ezels,
M. S. LOlTW, H ~OON, 1 Span Trekossen. 12 Melk-koeijen en Kalveren, 10 Vaarzen, 3 Bullen, 6

Seer et ar is. Struisvoaels, 1~ Varkens.
------------ Hr} l:::JRA AD: - Bestaande in Voorkamer, Eet- en Slaapkamer Meu-
hn Bezoekers va.n het Btraud te belen, Gl<18- en Aardewerk, Zilveren Vorken en Lepels, Keukeagereed-
Mostertba.ai, Somerset West. schap, en wat verder ten Verkoop zal worden aangeboden.

J. J. P. DU TOIT, } Executeuren
J. A. FAURE, T ta ta'
JACS. F. DU TOIT, es 1X18n Ir.

GEOI{GJj~ FINDLAY & CO.
HEBBEN ONLANGS ONTVANGENlCI-

lad

U. "A TES Jl'AN 200 EN 100 LB.

.en

IT

DHIE 't OESPRAKENIJZERPAKIIUIZE\, 15 GRAVESTRAAT, KA.!PSTAD.
OVER,11:.

Id,
'1',
cn A AN JlalanQ'en nn?A'r 'RnArAu ..

NAMELIJK: ...R. M. ROSS & Co" BIEDEN NU TE KOOP AAN
R., RANSOME'S PLOEGEN, Enkele, Dubbele, Dri ..• en ViervoOI.

RANSOME'S 3.j~ PLOEGEN, met Balken en v.'iel-.
RANSO~1E'S 3.j:J PLOEGEN.
HOWABD'!'l Enkele, Dubbele, Drie- en Viervoor PLOEGEN.
AM.ERIK.A.ANSCHE PLOEGEN, Nos, Hl, 20, :lI, :l2, 23, '}.ó en 26.
A.MERlKAANSCHE HEUVEL PLOEGEN, 0.00, BL, Al.
R. M. ROSS &: CO'! Verbetertie DUBBELE ZWF..ED8CHE PLOEGEN, met

Hefbeomen.
R. M. ROSS &: Co's PATENTE WlJNOAARD PilRDENHARKEN.
:ijOWA.RIJ'S ZIG-ZA,G EGGEN, voor Ligten en Zwa.ren Grond.

SCHAREN en toebehooren voor al de bovenstaande. NUVERKRIJGBAAR IN PA1.ruLEi· VORM
R lit ROSS & Co's vertcenin> van Landbouwgereedsehao, Stoommachinerie . ,lfll:.
" enz., is dagelijks open in hunne Vertoonkamer·
. R. M· HOSS & Co, Strand-straat, Kaapstad

1. " ne S~laeikundeder Druif," dool" PI·o(:Dr. P. D.HalII'
2... ne Scheikunde der Gisting," door do. do.

:J, " Prnetstatlons," door PI'of. Fischer.en
d-
en

g

DE Ondergeteekende. get'n kosten
f:"p'paard hebbende tot verbete-

-~~ V;'C zijn Huis, gelegen te Mostert-
:"., .')oID!:rset \Yest Strand, biedt het- I
lf f~ aan het geeArd Pu bliek te H UCJiI. aan.
Het lJ UIS bevat 4 Slaapkamers met

:'!OWe ~latra8sen VOOI zien, benevena al
~, ~ItU belen die tot een slAApkamer
btllOOr~n. Voo.ts, Eetvertrek, Dispens,
1~ Keuken, allen "AD planken ,.Ioeren
':><:1'7:cl:; zoomede Stal roer 6 Paarden
!:. Wagt:nhuis. Di Ach ter plaats i!l in-
~"';O((Ddoor een mnnr van 7 voet hoog.
Gehe'e aanzoek te doen bij

NU VERKRIJGBAAR,

VOLLEDIG RAPPORT

Teekenen van den Tijd. IPrijs : a
De Ondergtteekeoden bleden nu het Koloniale Publiek Groenteplein J{a,a,pstad.

AAN AFRIKAANl)ER BONO

Kontant Is. (Postvrij.)
HOFMEYR & REGTER.

Stellen bosch, 30 October 1884. fl

J, MAnER & Co., Afslagers.
HOLLANDSCHE MEDICIJNEN.

I \ E Eeeren J. T. POCOCK &-, Co. maken aan hu.nne Vri~~den, de Winkelien en
LJ anderen over de geheel. Kolonie bekend, dal IUJ de prIJ~~ hunner welbekeDde
Kens HOLLAIIDECBI J.hDICUliIIi tot b Sbill.ing. per.Do,a~D yurlDloderd h.bbea, .a alle
andere artikelen onderhevig lijn aan een gelijke ,ermlDderlDg,

LIBERAAL DISC;:'OIl''l'OvOOJ' CO.TAKTE KOO•• aS.
ALLE 0IWERS ZULLEN STIPT UJTGEYOERD Jl ORDEN.

g
I-

,D

I- NETTE EN DUURZAME

WAS C H r A FEL S.
6S. 60.

ENP
IJ F. P. HA UP'fFLEISCH.

BOERENVEREENIGING.-;

CO",J . 'r. 1)0 U 0 C IC &
6 KORTDURKTSTBAAT, KAAPSTAD.TeKoop of te Hour.

De Waal & De Kock . EEN
VOORZIEN van Handdoek-Rak en ~Je, I?e Inwoners va~ Kaaps~ad I

en Buitendistrikten worden UItgenoodlgd hunne Uitgebreide I
Vertoonkamers te komen bezigtigen alwaar de Grootste Voorraad

VAN Di: JONGSTE ZITTDiG

ELK.EEN GERIEFLIJK WOONHUIS,

;~ : '. t bl ~tl: geJeelte van Bree-
itrd<,t.-Ze" Kamers, groote Keu-
K':', I~<l"karner, Stal, Kelder en
?''';~.iti'lr",-~lell vervoege zLcb ten
K,r::"rr' van dit Blad, HOLLANDSCHE HOUTEN KOORNSCHOPPEN.

Sikkels, BY en IB, enz.-Zeismessen en
Steenen,

VAN HET PROVINCIALE BES'TUUR
MEUBELEN VAN DEN

I. L:'oiION LINIE

KONINKLIJKE MAILDIENST

~'~;0~ STOOMBOOTMAATSCHAPPIJ
(BEPERKT).

II''I. [,.r,ten der ~hl\t&chRppij ,ertrek·
Ki':. 'il" Kaapstad naar Engeland.

Via Ma.delra., (ru deo nudereu W oeusdag,
te ~ CJr L!lJ , Le St Helena en Ascension
lo' OlUt' unieggende.

~:, ;:' -~!OOR, Kapt. CAI1>ll5, R.N.a,
, VlQ St. Helena.
;"C_ J_-TAHTAH., Kapt TllAVlRS.

v.l. 1. -.'.IEX[I·AN, Kept. HAlllBB.IDOI,
Vi" St. HéleD&Bn Ascension.

Prijs: Pel" Stuk Is. ; Per Dozijn 9s., a; Kontant.
CPOSTVR [Jl.

in Zuid Afrika te zien is. Bezoekers behoeven niet bevreesd te zijn dat
zij lastig zullen worden gevallen door verzocht te worden .?m te koopen,
daar het de wensch van de .Eigenaars is dat hun MagazIjn beschouwd
zal worden als zijnde eene

A. BON D ~BO'ERENVEREENIG ING
TE '

G R A A F F - REI NET.Tuinscho1Yels. alle:' lei ma.ten- Boschpikken-Kielhouwen-Delfvorken-Graven
Houteu Knuwagena, beste Kolonia.le-IJzeren K.ruiwage~
Looden Pijp, alle matea+" Btriptin "-Lood, Hagel, DoPJe~, enz.
Koperen Gallon·Bekers-Toppell en Bodems voor B~aDd8WlJnketels
Best Galvanisch DakijzerJ alle maten, Gooten, AfleIders, eDS.
Greaae-Teer_Verf-Olie-Vernia-Spijkers-Bouten-lIloeren-8chroeven
Patente Broodmessen-Am. Karns en Worststoppers
IJaerell Ledek&nten-Katela en KiDderkatels
:Baden: SpOns, Slipper en Galvanische-Emmers en Gieters
Borate1werk., &Ue soorten-Kwaaten-Bezema. enz. . .'
Zeilkribben-Portmanteaux-Ooncemn.u, prijzen l&&I'-SpI~Schilderij8D.

IJZERPAKHUIS, BUHGSTRAAT, KAAPSTAD.

-------.
Tentoonstelling van Koloniale ]Ieubclen. I (Jve1'O'oJrukt uit de • Zuid A.frikaan." in een ..Pamilet

van 62 Groote Pagi.nas.
In dit Magazijn zal men vinden een G~o:>ten V oo:ma.? Engel.sch~ en

andere Meubelen, Beddegoed, Tapijten, Corticine en Huiselijke Benoodigd
heden in groote verscheidenheid.

D. lSAACS & Co., ondernemen goede Meubelen te verkoepen
te~en minder Geld dan waarvoor inferieure A rtikelen el~ers worden v~r-
kocht en wenschen hun die koopen willep de ra.a.dzaamheld. op het ha~.t te
drukken om hunnen Voorraad te bezigtigen met het doel om de pnJzen
met die van andere huizen te vergelijken. Daar er ge.en iander dan .. goed
uitgedroogd Bout in dit Etablissement wordt gebruikt'k.unnen ZIJ met
vertrouwen elk artikel waarborgen.

Het is de gewoonte dezer Firma om alle goed€ren te merken tegen

NE1''l'O KONTAN11_E .PRIJZEN

~Ien doe zijn order verg-E:zeldgaan vall een Post-

order of Postzevele voor het bedrag er va.n.
hr Y:a.cd of Passage vervoege men
Ilco kc Ka.ntol'1l der Ma.a.tschap;ij, Ad,
derieys: THOS E. FULLER. Algemeen

BestIerder voor Zuid Afrika..
WENTZEL & SCHLESWIG,'

APOTHEKERS EN HANDELAARS IN DROGERIJEN
OPVOLGERS V.AN

C. SCHMIETERLOEW & CO.,
KAAJ::'ST..A.D.

DROGERIJEN Elf MEDIOIJNEN van de Bes~ ..Kw.uteit; ~rmaceu~isOb.
Chi .., uenoodigdheden PatenM MediOI}IHID, PadQmerl6 ea Arfil"elenen rurgIJn 8 0 ,

voor he, Toiloi, en"., e8&. ed' ..
LeveranoIers van Rommopathia~he en HoUaD~e M ICIJuen. .
F.brikauten ftII Sodawa5er', Lim~ III :MediOlnal.lOOdeo SplU~waW.

Het Rapport is ook te zien bij de Agenten
'-.

van dit Blad. die mits dezen verzocht Worden zich

VaD dezen Kegel wordt niet Afgeweke.. met de ontvangst van orders voor' ~xemofaren
te belasten.

D. ISAACH & CO~
88.·90 EN 9Z. LANS EIARKT·~TRAAT. Kantoor van de "Zuid Afrikaan," Kaapstad.

i

( ) \1':HLEDE,~, op Zstnrdag MorgeD,r' ui t-io. 4ii BUItengracht, C. J. M.
oe, ID liJD o-istJl jaar. EN

OVl::RLEDEN, -Te Hope TQ1fn, op
, J.10nderJag, deu 30sten October l.I.,
·QB.s ilAMlLTON, eenige Zoon van
GIOI"1HHlIJ.fON Droou eo M...~EuZA.
1l.i1l JOHA..'<NA. LJrGGÁN, oud slechte .-ijf
l!la.atd~nen zeventien dagen.-Dlep be-
lreurd.

Rop" Town, 2 Nov. 1884.



PAAHL

DE zum AFRlXllN .IN VOLKSVRIEND, DONDEltDAG, G NOVEVBE'R,
De 1 te Will ·oor ou. lIeD -D kwaad ID deo RegenD' er Old UD, daD Ja het toah altijd den~lPda..u.BDtte ~Ba:bj,"~I-)ZOr:""J",lhgen la BeoboaDalaDd moest a 0 t'lJrlellllel~t " • ..-- ob w, J

II] boa land bij de KoloDl. of bij de n Engelands oogen er geschikt 'Voor 81Jr RIJksbond op sieh !lelt, en WIJ .tellen de ver.tand'g 'Van don Kerkeraad OlD &l hengst VULden heer Da. .. aoo Jant)es
Z A Repubhek "IIlieD lateD 10hJ"eD Ju Bedeokt meD dit, dan •.let men dadelijk ""Jbeden die WIJ aDder Bntache ,lag bet Parlement te wendon ZOOala bel :.~ta~ di~ mt!D~~wwk '~~~D t:
de Volla.Um nn 28 11 DlDgsJag hier lat er ook geen reden 18 om aan te nemer geDleten zeer op priJ. Maar waarom tbaus 18 IRmengelteld kan men dat de hengst een Airtaliie met lI8kere meJT1e1' GardDer nil Modder

h f olklbl l !at b t h meer aan een kerkelijk hg. mt de buort WftJftde hiermede een ezeTheng8! A.nguatut li, pleItte OnoDhangen, wordt DOg gesproken vaD de geen plaatselijk Parlement lJIet goen moet mon aDS, zoo al. eerst et a( e 110 d bea bt. beleedigd had dat deze hem tot een duel ha<i die reeds 1'l'Oeg
p
r g..

£. 41 430 mogehlkbeld van een "ergehJk tnsseben I('evolg of op vreedzame WI)ze groote maBsa B en nu weder de heer Ju nes, bd kwallik ehaam dan aan een gezoDd!..el. m eo dat ~ een herig dop- el gen.ngene 8&n te too
1381

0
rle Tranen.alache en Kaa .....che Regenn!l inboorlingen kan re"ereu .Maar buiten nemen da~ WIJ van die vrlJbejen gebruik eal storen het paard ,r lwi eleohtat '"s af nen dat er bettoad tuaachen hem en

11 81 C r : h ~IJne vrou .... eo dat D) de kinderen opgemaaktwaarbIj het tot InhJvlDg 'fau Land G06eD dien ook bier rijmen do fciteu niet mei etgeer maken? WIJ kunnen ons beat begrijp n Lord Deru houJt voet bIJ stok met be. WULEN DE lIED C J M Vos, ID wum dez had om hem vall deze .. diefstal te beaehuldlgen
en Stellaland In de Z A Republiek zoo je beer Merrlman beweert De Z A Repu dat de heer Iuues geen sympathIe gevoelt Y t d d st&d 6<'n barer ijverigste voorstenders _n emde gebeeI van hem ontal&gen te worden
kunnen komen lets waar onze tlldgenoot bliek beeft. naar evenredigbeid Ii'nJ wat groo mot de maneen van Land G08en die bIJ tr.kl<.lDg tot Zulaland, en lOOdnl aa; OOt Christelijke Iiefdadigheid en leefde nu lOet 'L~Ddaoder..n man pe g.

N I d d b b dat hIJ de d"al5t1 vooroor ea en egen verloren heeft en die als soodsnig op JULI eren W&l'eD !tera teg.-nI let geheel zonder reden bet eemge mld Lere maasa II "ture len te regeren an e VrlJb.llters noemt, maar IJ 'erg18t :rJC b II d D L 'L'- ff diens bejaarden yader ~ den Rev er
' 1 • Boel1l' niet deelt wa" Ier ZOO meni!! oor a UCIUIO en elel In liet "oor een behoor lijke regehng Kaapkolouie, en toch 18 I.1J er vrIJ we IL Ill. hiJ meent dat de meerderbeid d k werd heeft naar WIJ vernemen Dlet kon het eo een Olge

f bota I h koopman me~ behebd 18 In e &aa val tr k d h lft jn vermogen be- _k wall van de Tt'Qu.. met welk do-ldor &aken Niets liever zouden WIJ sien g6ll1ugd, en hee t ZIJ geeD meer Ingen KoloDISten zIJn geroelen dee t., en et 18 te h d oms ee sEle van El ed hi ~ daar D b.w. h L

d d Bccbuaualand IS hij god "on gen an houdens vruchtgebruik ZIjner 'II' nwe aan IoOU j vee en, Jn eui &u.tdan dat alles zoo geregeld werd als de met bare gekleurde onder aneu an men de phgt der drukpers om, als IoIJ srct t d doel inden geWIld EUliende ~oeg gal etg.oen de kinderen gez.egd
K I ,~ len maar WIJ voor Ol. uln over ulg e __L I d ~1I-"1 "'_ -o , dtltJe en onee Tranllualscbe tijdgesoot d en overal Vl...dt waar oromaseu en dat el' gevaren dreigen juist omdat men' 1 R Ned Gereformeerde Kerk, de Kerk .......oo en wu .... .,. eugens ....., .....gt.flr • June

M I als de Ko oniale egenug h t Gesti ht h t Ri) ache Zendelingp mDd het zeer Treemd dat dehet "erlangt n ,ta Ir lel rt a I hOI II. I I. en sa lelfgou den ZIn der bevolking miskent, hierop te Z L ct Ir e C IL en de I ,"-'L~ DIet dadeh)k kennl8 gave d
I MJ, d 0180b regelt IJ or IC ap nootschap e Il zIJn ee ...,JUJmen n MO enJ"m rpraak zJ I Wat WIJ op 21 II se Ire lat do beer errrman LIJn oproeI I gill WIJ er Dat hel be I WIJ gc ann en zoo '1 d K h filoen hun .ader het eerste ."bj, &l..gt

1 mil Ier "erban d Z~ zIJn au DE OEMEE.'1TERAADVA.."; ncBERLEY ee hi betVe B., k Ilerft Hent en 0l' V88t~ r pc sn a Yen dal de bOlldlOg der Hljksregerlu!l beperkt tot Slat en onder de Brirsch» v ag lallK het scheen d~t <le ItlJk8rtlgwIIll' n £JáO v Jr de ontvaDglIt vaD ZExc. SII H w&re mlllllO en er geweest • d lo

t d d I Li lleKt veel - 0 h Jt d hUD get.ij.gemol Dlet zoo eenpolng ~flo!'eet t rete "or en yerDOOl&D ten Lare toonde dat bet ernst 'II' rd eu &otverzet Dit IS echter I Id bet geva w'u t terstol zich door valscho Robinson bestemd die verwac t wor e leg.l hadden De heer a..rdner kon I ie-t zw rp

anr0"1 tot r leta dan on heil eon lelden dat blij k daarop komt bIJ op Z ui uluu d ell op h t leideu bobbe j "IJ le KoJ.Jnlsten op,,'" H t bl kt ,ja t tie WIJn boeren te Stellen stad te beszoeken bij gele~nhel~~er o~n'tll clat de yellen &&ii mlD vee hadden behoor-i ei
)e irecteuren verl(sdcr n \ia.nd.,s 'I' I L' did Zie J van den poerweg naar opes en e ne vond gevan .....ne onsebuldig T i

Do I d thar II 11 allen doele waar te ZljU n DU I{ovaar wat er rtlot a s men e .u u roepen om z eh duidelijk ~ laten buur" I bosch I let terre ieu ~IJn met het aaubo L Times neemt hierbij de v<>legenheld waar u d .,_ ._, ~oen "., lags • morllen6 te 10 ure om c .. r bl 'v' r...,_ eo geY$llgene Of1 ..... oe~ vroeg 'Ie'e .. at
AppIJca es r cor Urseont o t e besha·-n geland IS de stemrui g door or taarde onder het toezlgt dar Nieuwe Repn le en hebbu, 'II' J I I~t geschroomd hen met Re g omtrent bet vervoer van "J~ om los te branden raadt eens op Wien DUmoest wOl'den van de pnJI die hij VOOrd

~ genn 0 d h J C Hofme die als eA,nn KllPSTAD Koloo isteu 11&1 ~ewakkerd thans flin dien 'Wat hIJ WIl ltornt daarc p neder dill stand der aaken bekend I. IdS maar wel roet bet PIenk eer d K&& tadyrh Ge eente vrouw betaald had doch moest Wl<i~r "ut

\

Z I angs en p >or"'''g derge IJ s lo en ps se en m rd daarop heenll'll&ll Twee l'oO'elstrZwd Abika.aDsche Bank aa rd dat de RIJksregenog mod haadeler de Engelsohe RegPrt~ de ... kon va u a .. I moesten WIJ duar IJ ook Let bes Uit aan de Pllarl genomen om del raad '11'118 ter spraak gekom~ stelhg teggen elk ;:tera kregen drie J~ ID plaats va~- ka ~'f
In baren rIn "oor nede eo reit beeft "IJ land regelen met ancere woordeu df' boercu eu auder z ggen wat sommIge K b bo behoorhJk te A plan V!lll dien aad door de heeron tlg&Ilt schralen koet ed de Hoofdregter <rAfte lenDe

J F LI H.OUX KaJI'ler lI.&p!lc en "IJU uw Cb Le Y rge teld neb zClll verzet ,,_ n

I
de KoloDlale Reger ng naar eeD door Je7,e yerJagen of oud"r haar beatuur brenj{OI .eer doed Dat er thans te d t woord I en en a. WI.8 00 8 hi) had be..ouden dat slagen en IICllro.le

werpen oen ver ageD ~ hebben .....o.rl hMden -A___ li "__geu tt'u "eL.cb l7el,u ..nbeld "egeveu OlD en het land zelf W regeren voornltzllTt be8taILt op een ~chlk J d b W81Dlg I!~ I!'DUAAU. I """~

f I( Il " 9 0 PIN f. I( ~ "n" "er gedaan zal \Vor en om In e eZ\\alel DE ZWART Rr;OOE.l"B BOEREliVERBKNIOIliO OOImlsdadiger1l voor een langen IJ Inaar
een vreedzame 8chlkl<.IDg tot staud te Dnt de HJkareger,ng lOO de uken van king dIe "lie gevaar zal wereD, daal te voorzIen waar de WIJl boeren 1'00r bel beeft te Graaff RelOet een vergadenng ge ba.odlett'lo-Jtatie te lenden dMr b,.Jden

No, {j -FronlCbh ek \~ en L &,lood n d.n brengen Slagen de belJtl hl ulsteu niet Af lh geon belll~tell keer teu kwade verb.ngen WJ ons ten sterkste over III oQgtlnbhk mee te kampen bebben dat u houden w....,. Zich w~rst&nd voordeed tegen af8Chri~ .... n R J P StnJdnm ""nn. . bo.d~1 un ] ~ H&mmon F. b ? W Il d d au de beer Mernwan h 1 I I Il d tilt het plau van den beer Lee om eeD stamboek die strtUlleUeren gestolen en 10 l Jn bro.J.( Z wst stlla~ ~an te WRC ten IJ zu el cemen ell ma Y n sml\rt et ~ lAOI nne8 we Ig't R nu lDen yan dÓ.en zelft! zoeken te vel voor zUIvere IIngora 8 te honden Na lan~ geborgen hl!bben dill hIJ tot dl! • ode had
-I noh.l! d.t CI"n"ll Am l",v .. d. tbans Illet spreken 'fl\n h~tgeen ledor be let volgelI zal dlUlraan tw Jfelen WIJ DIet UIteIst tw )fel cl tig worJtofKolol tJ! Warrel want de opkomst ter vergaderu g "8S, diSCUSSICw~rd er bep .... ld dat de regters In _rd door d .. Jury oll<huldJ.g

II ... I ••~ 0 ed.r.n "nl un T " gr Jpt dd dan een beellas ug met de w~pe W J zIJn echler bet l uU.sbl I dank schuil il en zIJn' n t"e. ohte vrlJwlliagtlrs In Be I d V Zl(tllr opmerktf' mc~ ZOO gloo de zaa.k Zlcb tot zUIver 1'88 zouden moeten en hieromtrent Wide de Hoofdreg
H J kif a s II oo~ bepaleo schoon gekruuu, ra~n hun voor biJ het met de JUry met een ...... env:;, IZ'II I\(urr:c, ,"a \\ l' -u J A In, u cnv~rmlJdelllk 18 1\Iaar gelooft Iemand dat bet een veralag van uJn toe'praa 1< chllaualaud dell bMs zullen spelen als bIJ pleekt te riJn biJ de bchllndehn~ st3Ilder8 "on den en een dier voor1lt&odcro de b4W1Jr.eDvoldoende w.,.." J ...

10 -"owbrAyl O_"D " ... t. 0 ed.,. an. Jat dIe beshulng lonter d8 mannen val mt~gedeeld Het Z Afrlk ..aoBcbe plIbliek van godsdltlnatlgtl onderw"rpe' Aan plan door ZlJn pl81dool er voor ze11. een lach die nieds tijdens den vongen omm~
n d. nl • bo.d.i ••• n J A \I()OJter! KOOJgrond ~al geiJen ? WIe I"t op belueeu ZIet nn dat lema d die lllcr hooga eli V6r Wat "0lgen8 den beer IUlle! de RIJks k b h cl wekte "'.arvan men de oor&&k lit{t zal voor het Rof WY ge",eest, m""r n Wml!P J I

,., Deo outbree t et I let maRr ell pI val bevroeden Ook werd er een voorotef &&D toen geen mt.~--\. werd gedaan m~on '.Ier! -J J II tm.yr ot: Z)(Jn er tbanl UIt !lngelllnd gemeld wor lt kan antwoordehJ ke ILmbten bell leed en daarlJ bor d doen za) III oueer andera I ' " r- ~,
A.t.lag.TO. I d dId handelen 18 Illet gemakkch k te bekomen genomen tot het merken van vo~18trullen weder voerkomen mil&!' de boofdgetmgt12 -" 'pmula :;t.l. SebllP<'" un A C Ij{oon oogel bl" tWIjfelen of men zal ale geen j{eClng ta ~llt aao eu ag ge ..g Eugelan I IJ heht Ingen vurspreale3 om waaromtrent men m de volgende Parlemenh en hi) werd dus op VMJe voeten
Sn JlIl&n bet tot strijd In Beebnanalllnd koml r.e maar we gednllg de eeue polatleke rlgtl )( tre t de ware gctlndh Il der Koloula AL,,; CORIlE8POWENTEN -Wegens plaah zlttmg een Wet zal tr&éhtnu te bekomen

I -s el. I> 1!C1l, Lo.orJ" 0 ... d.r,," I •• od. legeuheld zoeken en gelegenheid Vinden met de an lere verWisseld beeft. ZIch DIet ton DIt du Ikt OUM nlJ Gnnwdlg De gebr k moeten verscheiden bn even en DE DXPU'JA.TIB onlang8 &an do Paarl 8AIl VAN iKOOPilANDEL.-Op de verg..-II... .01 In d n bo d.1 un ""I'n d kb Id db Kib d stukken vooreerst overbhJven gesteld om een petiLle vand.w.r m zake Be dezer K&mer op M&&nd"'g we"i "nd n h ~r J du T t Jac Zon - J \1. om 61"b te .. reken over MaJnba, en herto .. beperkt tot bet luchten .IJntl[ en 00 el ware j{e IU f'ld der ° oDls!en 18 IJ t ch"-n-'~nd _... de Re~nng te ovorh&lldigen bn f v!lll een Natalsche do gele ....n o'pr h.tI
d P lEEN TI1tlIJlo\RIOKA..F1'ERlr£EISJEIS te Queena -..... ~ b k k kd.r \: Co Af.I ..... ro le 1raDevaal ,_ hJf te "nan :r.; et dat de In de Kolou", m..ar het WaRD't om ID verklezwgen e" I I 0 rwlBt" I~l ernents d d beeft gtSLeren bil, de mstero Schermbrucker fil rw van ze ..re ver ortingen ....aar men

' .., " • town door eel! zonnesteek ge 00 t _'-""_ hand I L-~,f·lm .. u y O.... n .n K""IJ.D un K Jksregerlug lOO lete yerlanat maar I are Il:ngeland I\ls verJedlger yan denkbeeldelIlt g v IJ wel aau hat 1 cbt gAkomel on De Wet..an et kali toor van den Kol se et wa m _. ....gmt 'van 8.Ver ... r
r , Jongh -J Moorref. Jr .\: • .l _I d h HET VERDiETERllUIS-De Eerw beer Wil cretans audientle gehad Aanwemg wareD de betrof, te Natalllver waN eens geworden Men
( Af.J.j!'~"" Im""t I' Lt,perkt In 1881 touu du H J..s op te trcJeu waarvau hj weet ua ue groot Met allo sobt ug eohter voor en cel hllJlls heeft 8.1. SupenDtendentvaD deze lOng F..d heer Vander BIJl ML edeleden 1'&Dden bf.s1oot voor de lDededeeling dalk tA>belmge ..

:' I ~ - T J",.r.1 \ .81. en I "".Ou.dor." Le reKe lUK vred" "11de, ba" "'Ir I velyo \\ ooJ meer lerbcld der Koloulóteu ze voor hn I knonen \v J h m vflr ...,keren dat bng bedankt op grond dat men hem de han WetgevendelI Ver~pno,; Hofmeyr Myburgh
l

Van nen heer Fuller WIIII een. bne! IDgd<owen
v.r.de flftYe .r, un Jl C Ilrel.r S h 1 I Ic bt I I ta I b h t d k t den bmdt ID plllllta van hem te steunen A B de Vllhers J')u P"ee& Thoa. Louw en De verklarend .. dat hl) wu wtgenoodlgd oru de-!Je V Ih." hur. A: CO \f I..~ To r bet tot oorlog gedreve 1 als hl geeu mil 1 e geo el gevaar IJ ac Il p aa val I IC t ngen lIJrom.reI van (Jil ~ van EL"; AMERIKA.""SCII OORLO08CHIP de E8MX W..aJ en Dr Van Oordt De beer Hofmeyr Karner v&n K()pphaud~l m E 1ge1aud op de

c -Po .. d.ber" \\ Jn pn ZUIpluIS un A loen van taleut eu vllderlandsl efde die ZIch te verheugen iat ZQlultu d ten deele hon dIll len deele 0 et door Kola llettJn m uir op "'Jil terugreis V&llChiua 18 hler aangekomen bocod' namens de Deputabe dil petitie aan dle vergadenng der:Vereenigde Kamera val Koop
J V deu., -J S ~a.,. I;: Co ,\ fol. I JO plan doorzagen oaut en lAgenover zlCl door mannen van het Enropellcbe 18S bezet door Natnrellcn II het Purlement ZI)1I en olJdor d~ offiCieren ZIJn er verscheiden 700 D8amtOf'kenmgen tdd~ Een gesprek handel te vertegt'nwoordl~n en dat bJ d,.
KSIl M d b t 1·1 t h h I. d..l t PIt hi d vroeg"r kende volgde In dpn loop ...aar ....n hot verzoek aar Ultnoodigmg h&d &&IJgenomen omd.t bJ Itt.. 'I \ ,--- 0 > had gebad en boboeft. nwt naar Envc Oil tot vre u ge rag 18 0, aag IJ over el I{ "omcin en 10 In pa ar "men In een ruen er ree s van r. I t f Id ..l-t d V'__ d t __~,_

<u -L" • nl. lUll•• n L<_e neo.ren '01.. den M1Dl.ters g ..steld en door hen I geWIllig. WIJ e e ua e ......... er I lOU g"'"'u."u eo
n deo • ly b .d.1 un J HUI_nbl.,11 and te gaan en gecn Eogtl6che blaJell te onre~t de dappele Znlu natIe aangeda81l beshsto ml derhflld ZIJ I DIet verwacbl DR e F JlRITZ & Co ltverm le be,te k werd om de petitie ann Z Exc den Gouverneur De Presmpnt 'de heer Se.rle ze de d....J'fp&
r d k I I d h 1 .l I j It'lt Hollandache e, Jlall.sc;'e lledlClJ'um d Ddt d h FuU"r de K ~, rtl;:.;Jn mpn b"hOteft I let ua t .. gaau boc I, plaats v~n te be ~ cu (at Jaren a ~ Ik nunen wor eo zoo ge ee wet ue waar lel mede te deelen Zeer vold...an nam e epn Ilo e eer.. "mer ""~ • e~

het IS tegen hun gevoelen de meDschen af t~he haar afscbeld ,,"oordigd en eep f!'&&lJe I.of'spraak !reb.u lenI
b
J bet grOl! der m I la ren ell bJ Li het BllCven der KuluDlste I gewe<8t 18 on loveroonkomstlg to Zl n als J;llen IU b~ $chepen met s\echlA! waren -Ad had Een bnef van de Kamer van KOOIhan

GEIJOOPT :'Ingo s 'II rok over hilt gebenrde lU lt Je Nl\turellenkwestle naar e gel goojvlad~u belang van EngellLud en Z Afnlta zon TE T,RKASTUl hebbcn de regens 200 pas ge BCRGER8DORP - Maandag Il zegt het lel te .lUmberle" omtrent de kl&gten onlsng8
In d. '\ .uw. N.d Oer.' K.. k op Zond"il ~ k h h weuecbeu !IChoren schapen en bokken v..n den heer J BurgersJorpsche blad 1 ragt de heer A te Londen gemt ~ver de tegenwourd ge ""ge

den J :"iO"m b..r door d n W.l lo-rw b • ., A I r ansvaalscheu oor!!, mod rogeie 0 tet J ten aan OON van d d h Mullar een dlen..ar vlln heUl voor den M&gis ling v." den m--"dlen'" werd voor '-"nn'.".
L k lT Hattingh on 06 .tuks run vee ~an en eer d _...... Kr ~

IIC b ""0 <0.00 np den h""r AdrlMD \\ I mer: dO(t genoeg m ..t te In steren I IUIr pub lek Jat tocb reeds argwaan tegen Venter en anderen doeu omkomen straat wegens brutalfe bewOlgendnghvlln o~ e~ UIt nng 8AIlgenom.n hebbende de Setr\>r:no
he fJ1 0 .,.,b.,rv m_I nam. Adr Mn \\ Ih.lm - h d K tad Li E I h kooBtert de mogelt kbe 1 De I rgll aelen Van den RIJksbood te 'foeren In t ho toon e IJ ZIC gen reeds geantwoord dat de Ksmers tt Ks..potad
Op \\ uen.d"v ~ :"iov.mber door d.nlelf l.n l•• r .. at er 8an e aa ps oor u!{e ee en en j rooten bijval bJ &ekeren andereu Bon K._'TIIERO-Te Hertzog zIJn op een open den MIlgtstraat even cnfat80cnhJk on liet Elch en P Ehzabetli met de ....gehn 1Rvredea
&ar •• n 10 n 'M d.n hte JohftnD•• CnrnAII. vere <Y .. lsebte Af lKnnelS O'eLleb leerJ wordt znlk eer Icgellll,.( Verklaren laat z eb g verg",lenng krachllge oo.lwlA!n ten gunste nn nl~t gezeg~en De opgcl~,.,4e .tmf .. 118 Dertlg T _ K gK h

v"" I d I 'f k B d d d H t V' .. L....... ~.. waren. wee llb:uwe &nler~ van M.Jp ande Korte rn.t 'we Bernard "en, docbt., '.n lom te .. eten welk .. barlBtogteu er woeJeu £IJn Jo[e,jrai' de ZIU der KoloD1sten voar n en ou '" 1 aner on oor e 0 aanhoudJ" van del w~gdov~~ ~á;,"'~J~ dagen tron straf met schrale kust en e~kd w~~ del (he van PltJttrma.ntzburg en di. VR.O Pr.
dODbeer (h 8U.,. Fr~der eb C" I ~lo •• r m t ti d dd I dit h volkomen Vr Jhe I il het bebartlO'eo 'fan tel lots v"n Stvc~el strom opgengt D t IllOUWll dZlJn e llib""h\1Io1

t
l0tor ee a Ileumaal met de katfs D,t 18 zeker 00 ub tona gaven kenIlIs van h....,. geboorte PDIMIlII

nam. Lau 8 H.aln 11~ en. ..n Ioon ,"n <1. ct re ml e at W J ICI ege zoc ten '" lngsraa (f voor e oor ' zorgen ..erdi nd De stra III J<we8tlO1. Jwilt vat WIJ gemelde gaf teven bengt van h.....,. r
l
"" om

b.er JMn I np I·te Curl • Lu Jt mot naw III tban. gevoudet \Vordt het ver~mllaJ hun bcilln!{en he ft ecu 111 stene van bet l,,~t t uh booren maar het doot 0 8 ge A\~ DE~ ldO~D DE" KEI het'ft het zoo sterk ?Ouden verlangen maar WIJ Wlst.en r:;et ~..t ccn li)st van ver'b& den op t~ mllken en &&ll

PIeter IbttIdnk Karst I vordt het ulel met Jv ..r ter hllnd geuoruel kusseu gewo pe I lat de Naturellen teger lbO ge le zie I dat de Hottentots althan~ ~ re!>"nd dat Ine I Zl h b ..ng maakt voor den IZIJ wetllg w.... De kslB I' voor li en I~ 1I1teekenaa.rs verkriJgb&&r te stellen ID tA con

No. I -Fr.d~~ :.HI; ~t~~ Il Idan kan Zn d Mllka zlcb op het trgste r de Kolo lsteu w IJe versterken en 1 eerl jk e COls( qu~nt bar delen De bee ~~~~~ g!~:; v~~~e:~~'J~!lIt~:r~~:n~:~e~~';e~ !~:es;;'~':a'?~o~;~~g~~:~tcen~..:~~t a!s.;~ ~~t;:O::.Jen ~~Teh~~:: wel ~oo"r :~loe~m14
daD h•., Andn •• de il)O. Eckard zoor I 0 .~" vc)( berelLien welks govoolen I alii hd er VIL. DID B Iuncs beweurt dat de Trausvaal Il de 18 op de pl""ts \ III d~ I heer Gulhle door gPklltst te worden d ..t 1.ILIstellig door HH pla ... wilde lDt~eDen ma.&r dat d .. n a.l haa.r
80111And.n OgJ I Jo.r.D I 'I' lj boLben beIhaaijel JJ.: gewezon op "oorstlll\l scboo hJ persoonlIJk Litter I,ank cler exrc I I e DalLr Bechnanalancl Il den bhksem gedood b,.ndleten ill&&l' half prettig worden gevondeu leden er 1nZ&ge >van wuden moeten hebben--------"""'l!..., ...-----~_.-Ihetgeeo .. I do re!1(en der mUL nl' van Laur! we t voorh,fle 'oor h t Naturellelldon HET VEliVOH door Ahwa1 "'oord IS thans vi IJ"ZAKE.~ _ I I Zaturdag zegt de r De heer Vi'tlner ma.alrte da&rDII ....1merking

f "" d '-I L het I.; I eel netgemeI g I IS scboou blJWI der Iruk UI eel der pl""tMél Jke bladen IJ .Adt rte.t ebi I t IS alhier door het COlllltR op <'en bnef yan den beer W J Kmght IDG08en achten Wat" j thlln8 dIe mnn en h • t .Jllliar e VOn. arlug stru.t IllOt tot _, u M -\ 22 0 d bl&d ach d Kam
even g d als wIJ weet dllt le Repnbhek aId .lir 1eefl veri ou en dst le bouwmaten ...en betwelk op e on8tervprgu enng van C een er en Jer enen en op. er.\u "n'- It.<xroepeo IS ataat I I~t op dw regtcu en Lie correspondent van het der kerk to \\ pener vnn Oost londen tot tobor ben oe ud '11'''8 OlDpl.mnen te beramen tot een blaam werpebde dien ElJ met verdIend.

/ "J vertrollwt nw belangen aan de Ka'pacbe r j $bla I dIe het verslag van 'ljn red, hoe Z J uok handelt er onftlllb!Ulr tu zal be- lAArhe~n per o08enwagf'n vervoerd zullen wor het opngt.en van eene menwe WIJDmaat Wat de beer Knight Wllde W&8goedkooper
Ii.. d £. Geuft. hnn het land over f d b fib trokke, WOlnen als bet tot vl'rzet van del d n net ..18 was er geen Spoorweg .cb"l PIJ be810teu IDSChrlJVlDgS h)sten ter tee- Spoorwegvervoel' V&ll K ....pstad n....r De !uro r. - 0 0 IRegering t~ ~ hee t overgpzon eu et, a evenaalt I IkenlD

g
rond te zenden lUet het doel om te ten elOde met P Elizabeth te kunnen,,!'cl

A d'f f' en re roud u 0 - 0 J I dat gIJ ooLet het t Hare 8el I<.klngen zullen helD zelveu weil gt n leogto Yan buel Cl kal t der vr JW111gers komt De Iluttentot. PAARL -De untoonstelllDg VUl Wijn eo weten hoev(.'(ll a.andeelen ID ons distrikt zullen Jveren m....,. dit W&8 filet g.,daan te lrriJgeD
c er per bOl ~ - 0 1 Lld d hm 11 wIJn z...l &Jbler gehoudeu worden op 1 t d Dit hId Ka had v d 00 eelllJBeet nAr bo. DOn et JO ot dat Z Jn wat door Ueueraal Jan en schranderheId vat hoofd hem hlerme le Irrof-'on pr op al\ l dat J' I ge an aa Il e Dur clpr I ..... ""I stamde d€n 1 j len dezer De gep nats wor en L 0 rehsodn le wa.arop e ekn e u,mer 8,-;:or gelJver dZ Vied

r- I - 0 0 I" b conllt. Zijne werllzaam e en aangevangen on .LUerover n>.-..aen nog an el"l' _nAloem.aal per .Iuk 0 0 2 - 0 0 • bert s Hrdrag of door Ijs Du TOlt 8 na .tell g In de oOlo(eu vnn bet 1\0loUlale pu H.epnbl ek als hel vnot waar andernemln plVdJe. Dlopkn ....n den 8ecretun. w rden e jh ft bepaalt dat de Maatschappij za bestaan U1.8ar geen yoor&l .. erd gedaAn 0 er btt
OTooll8 Boon.n per ro~d 1 0 0 - lIdere nepal r !jeg verordend IS maar g J bile" r.aen voordeel gedaan ~eo t ..gen de Zulu s en nnJere Natnrel wrg 1 voor - uur n n: op Dmgodag den 1~clen UI: 4000 aandeeIen van £a pik onder beperkte vflrvoertanef vB.ll mJn en grMn béAlootmtn
1<-IJ... n per I ~ uno - 0 7 ku t er zeker Yan .. III d/\t ZIt.. Id kl. I I dezer Mon ver wa lt eene Il'loote roOmne ItJe u _._vv IcliJkbNd Yo' 00",,'4 "' ....lrt In .lch tot deo AJge.,eeD6n Beetuurder der Rpoor
~ "'",... P~ ~ V J '1\ - IJ '/ rw ~ -_ -- .. _. ~-"', "li". ~ J T': r: " c~ A \J lJ! J'( "", ~ ~ ~--- ~~ e liJ.. mn 4 0 u D. n" r ~ u.< J 1./1 I "'Jdt een epn kleme prospectus ElJn pl&n bekend nl wegen te wenden. De heer Ga.rlick word tot
(lr~n. R on,n pt'r mad. 0 II 0 - 0 14 ltd I. I Ic Naturellen standpu t volkomen JUI8! groute k ...8rt kolom 'an zIJn los en vaat Dst bet Hoofdkantoor en hoofdpakhws der hd der Kamer geiozenO

L om nwe reg eo le 00 .. Z J open lj ge C<lpe Argul la UIt "Jn bnmear '---t d t t h t ed t d P I al
ro~n. ,- rwt.n p<>rroud 0 5 0 - 0 8 5 IEl h KIt aan een ut' oog a oeu eonzen r ac enr Ma.atschappIJ &Sn e nar Z gevestigd ElJn DE RI1K8BOl'fD TB RolfDEB08('1! -E..n tAl

Snerj( pr 0< Ib 0) ( - 0 3 8 noeg In offiCIe le stnkken erkend beeft den loop dIen de Ulker nemeu en spot gezIen maar as nge 8C e 0 OOISeu hermnerde dat als deze JD FmnknJk 8chreef eu dllot de .....udealen be~lbaar zullen wezeu In nJko vergadenng 18 Diogsdag avonJ te RoD
H -nd., I~r .tuk (J I ~ U 2 I /tooveel mogelIJl<. te bandbaven Komt g J met de Paarlsche depntatle dIe Ou sJa z eh op b tzelfJe etandpunt stellen zonder zoo &l. hJ hIer doet bl) lil de Bashlle door de VIJf termijnen elk van £1 de &&nVr&ge uo debosch gehoudell om een t&k van rlen RJu
Hu.r p.r mud 0 [> 0 [> - d be d ld g g b k d rotten zou "ordon opgevreten zIJn elgel g".(;hleden om de drie nlaanden De IUschnJ boDd op te ngtell De Edele heer A Ebden
K '(Jl p"r .tur 0 I 0 0 It eie lUIsiert en uwetamgenooI avond aan bet Spoorwel!'stat uu der plok or voor u t te omer wat wor t er rpdsctcur h" ..1 goed Wist dat de Bastille reeds/ vmg I. opengesteld tot; Maandag morgen don bekleedde den Jool'Zlttentoel, "l'e. ~p de
foialkoM~n p"r .tuI 0 - Il 0 - dIe ben yergezelt te gemoet toollt g J verscheen om de Mlnlotera UplDgton el lan vnn dlO eeudragt tnuehen KoloUlsten sedert I"S' DIet meer be.tond lOden November wen.scheliJkhl!ld Om te too.eo dat men hIJbpt
U>qU8t8 per lW 0 0 Il - 0 0 (] IlIJ een R'gerlcg teo volle vertrun"l n ~png~ Gods besten zege Il op het waar zoo 'feel woorden over vlileD? DUITSCllERSIN DEK.A.LAlIAliI-Volgense,,, rHEATRERoYAL-Devoor1ltelhngopDmgs BntI!Cbe RIJk ~ie bhJven en hield een lof
I lllpo~neo p"rotnk 0 0 Il - 0 0 I door nwe mede Af k8n"rs In de Kan welk too te wel schen dat tI In Beebu bengt III de [) r Ad n-td r zIJn te Meer IJag 80\0 d moet voor alIelI dIe het VOor 8pr&ak op het )tv/kib/ad en den red&k!eurer
RAp.n p"r buo 0 I - 0 0 I P J 0 deu LI Jef UIt Ve tel eotad waarIn de ril' I'lek 'an Dirk Pbtlander &ilO het ZUId rel"t hadden tegeDwOOl'<hg te zIJn eeD ecbt van Da. FaW'1' WleDS artikel van D ngodag
l ~n per 3 bus J III il -:.I 0 0 kolon e gestennd wordt en ouer boo~8te anllland gRan ven gtlll Onze t Jdgenoot p eIDde der Kalahan bo len ut Angra Pequlna onth""l gewee.t zIJn De r.a.al wa8 eivol en over loyauteit hij voorl.r.a en ..,en. moed
' )jr.n per ILt 0 0 6 - ODe I
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omf het ~on ZjL om do zaken vau ~eeft teveus zIJn tWIJtel tij ~euoen of d~ heer Leonard wordt n tgel oodl., lom zlJr gekomen om een verg~denng yan Natnrel/MIS• MOl.on wier benefiAt vOOrstelllltg bet hIJ roemde ZIjode hetgeen hij mef>Dde~

Wortelen p.r L • U U 1 - 0 0 1 Uechnanal-nd '00 te ach ~k d t d L' 'f I II I bell'enngan omtreut do atroc lelten IU lenhoofden UIt de wOIl.tlJn te bouden en met was kan DId anders dan hoo ....t tevreden zIJn nooeten schrijven van dlenll8l'd dat zIJn bl&ddenI 4 N I ~. ,o, ..n a e Dn 11 I later. er In sagen zn en om zoo aSh h d--' bet kk te t d d .,- te 1 n..tchm k
tn" 'W o•• mb..r lO \\ o~en. eD JO K.rreD b U_ H t I i t t t Jt d en ID an wS re lOgen re en "'Jn e met den gunltlgen UItslag De OpvOAnng s UIl vaD ve.. pu en WW unnen Ter

"oen.dAjl' ij :"io'ember 18 \\ "11.n. en 18 Karren gelsc e ' ....gerlng er IU kan ber~te u zoo de PaarlJeten bun toe venschten le zakel tC Inal a iL e ti aven a IVoor ezt' le DItschers bureld om hun geweren en aDJ Ir~stond UIt de .:>pera The nol",."", (7 rl liezen Het Yoo~l om een tJ.k Tan len Bood
der dal gl er nadeet biJ I Jdt dau kan op cell wal Ier te regeieu d,e alle pal lID l ..t V Il U UI dKt bJ tbRn8 geen be mumtlU ID ruil voor .trm.veeren te geven Het stuk werd op Ultrnuntenne WIjze op het te Rondeboacb o~ ngten werd ged&&l1d lOT

NIEUWE M ARK T U" daD moet allea regt I.:omen Geer r Jeu benedlgt IJ en tWI f"l deelun ook WJzeu kan luvMen MIJue ver klan gel DE IIEEH FRElsLlcn tot dURver Magtstl'8.lll won",,1 gebragt en op 10ft'.hJkc WIjze afge den h:er HdaA.I.:. ti die bIJ dIe le~r~e~d
I b t h' h fd I k d te Pneska maar naAr Middelburg verplaatst Rpeeld De vprschillende acteurs en actnees opmer te t '"'II e aeruge o ..n •V " ~ '" '-egO! aln opleI ~een loven en dl get kau "IJ WIJ achten bd zeer mogel jk lat 1.eg IJ waren 0;) zake IJ geiron oP/heefl I IJ zIJn ycrtrek van de bevolklllg vau ,he er aan deel namen spcolden voortn>ffeliJk Afnkan ..r der vergadenng was lU&&r

1IQ ( 0" ISR" Itbar II tot Ict8 gocds lelden Nsemt de Je zaken zoo gcsclnkt wordeu dut d~ bet geIDI) em~ van ongrneele OO<lomel tOI eerstge.ocmle plek een vlelJclld afllChmdsadre. en vl'rdwnden ID ruune mate de betwgmgen teven. verklaarde. dat de At"lrane,.. met
Abnkol8n 0" 0 n 8 zaken "00 as Zlj Z J vraagt met wat Ur tscbe ):{egenng zoo mlU als hut Kaap de door Je handen z Jn gegaan van deu le" ..Is gcdacbtenl.8 een gouden horologte van lof die hen gedurende den ..yond ten deel dlskl~yaal W'&dreD,behalve f eeDl~ ~w.~~.

kf ~"n ~e road 0 Ó 0 - IlO k ttll g g,kregen hebbende hem reeds vroeger VIelen Mi8S Mo:xon VleI een hartehJke ont ge aen II&D e gtenzon 0 aan e &ar
)1. t.r p~r Ib U I (- 0 I 81g 1 ~ondt wlilen mlLar WRt g J Kunt be sobo pnbJlek de Z A Hepnbltek ..oo ,der CommIssarIS voor Beohuat aland cnlle heden van HopeBta<! een do horologte ver ""ngst te beurt en "l beWet>8 door haar wet Wl.ltl!Jl wat ElI &Ellden Het voo,..tel ".rd

-I .r h • ( 0 1.- n!! I<.omen Het Il Il t woord .. at nw e gen verstal d m n a Is de man nen va 1 1 aod Goseu nnar Ik veron dersiel Bed rt door be! IBerd wtmuntend .pel dat ZIJ zulks zeer op pnJ8 gell6CondeeN dool' den heer Oai.ford en aD
Boterpitten ( 0 ~ - 0 0 7 I .telde Deze fl'1l&l)e opera kan slecht. eo I deroteUlld door den heer Mao lel M LA1l".' .. leeoch p.r b U ~ 00 %Pdle laal.tevraaggennmoetsdatgJ redeijker" zqmsuoegJkunlel Jn maar/OOhOOrlJk kanaal ZIJD opgezonleo aan PEDllF-Inl'cnstormdlOaldlUlrtegenbet al h '--'-ld d T 1 n

b
ge
die

verld&arde dat bl Dlet ..oordenRlJks
u HMI End d ofld h ft m en erw.u wor en oonee gangers e -J dr ~r." per I X 0 fi 0 - 0 8 0 met thans to doen wat de belde Kaapscbe .. el zJn WIJ overtnlgd dat als znlk.,.,n ..rer "JeBtelt B {eKerlog In ngelal d eIn er vonge m.....n gew ee ZIJn f'en boor ..n zlCb dus te hall.8ten Willen ZIJ een bond w.. om den Afrikaner B nd !.11geo •

f .ode" p t k 0 ~ I Ik " 1 t f d bed d kailerrnel I en ~en k'l1d door den} liksem dood ltd be h lY n alloeer • u - - 0 2 6 Mlnisters In nw alien belang eu dat van schd,klng tot stnnd komt b"t ~del vertal lu tw J'" er 1 e aan 0 e oei e I Ddt di d t d opvoering cr van bIjwonen g&&D"ao eze 'IJVU zt.g ZIC ... e
OO"I .. n r~r otu' 0 3 ,- 0 , 0 ges "gen e orrespon eli e I aan e brekea en weu IUldero d&IJ een vereemgJLg
OroeDe l Jen per bo (0 3 ooiZUId Afnka van n el8e!>ec, den "eg zuil r r:gl:'land-Sca lo 1Ilernmf\u Saner en Ir documonten zullen spved g op do gowooe 4/ rT nrs meedeelt el dIe wt de WestebJke ADAM EN EVA AAN VAALRIVIER -Een doo "eIDrge hedell opgengt ten einde andm
Oroene 1 r""eD 6 l 7 ol ootreden dIe tol u .. a gen voordeel en lut Vile -en hlOr ter ~telJo hnu vneud Leonur I maoIer In de Eogelscbe BI"auwboeken Provmele gekomen was tu het volle geloof Mn KlmOOrleyscb

d
blad ~f!e!t een verbh..al va.n een hed:n te doen gelooven dat ZIJ de m""rder

Groens \ Irr:ea 0 0 ti 0 0 I' bl h deu edel'n WIlde IsthaIUI wozeer bekeerj dat P<I08 getrouw )J&ar ""t ZJU WItte roodlJW..ken heldwtm&&kten Ook de heer Leon.rd M.-LA.Oroene ALrl'·ol.n gnevend .. tcleurstelhog van hel j I go Bme dn 'II' 0 thaos mot hem zilwendoen ZICh worden gepn lcoerd Op et OOgenbll~/hl) éen Hottentot wel twmug Fmgo 8 waard aan d6 boorden vun VaalrIVier gtJg door he 1 t-
a 0 lOO 5 I b sprak ten guaste .an t yoor.te en onli .nd.,. I"'r ,tu. 0 (] 0 ó lelden zal ever DJ u bevred gJ zullen Kevoelen III. kan Ik er geen IIzage van krijgen ..cht rengen en op een heeten dag een .. andeling keDde dat de BOll.d ten gene'Ve eener pAl'tlJ

II001 pn .Iuk 0 0t- 0 ( ]I I d d dit t d II Nil vragen WIJ yooreerst of het In een DF RIJKSDOND eu de bewegtng dle er toe naar een plek lD..akte waar een boot voor WII8 georg&Dl8OOrd Hoe kon men let.< n d.
Klap!>",.., per .tuk 0 I O' r E HEER 1I1FRRIM N 1:"1 1-""G 0 er a er e ecn. m 0 eigen voor ce 1 gel",1 heeft blijkt grooten bIjval te Vlnden bIJ oon roeIpartIJ k1&81' hgt eu teveno pracbtlge I'0Il ru vaD deo Bood nn&n 10'1&1' men
J(alkoenen per .tuk 0 a = 0 I II' A ...., E I AND aaugolegJ plannetJo .. et ull~1n k keu man dIe r gtsgelenr je 18 en Wlen8 vr lenden leen HottentottRn BOl d In de ..fdeahng 8toc gelegenh Id tot b..den " T WII8 warm de ~It ~ kODaftelde!)? Het eenlg doel van den
L nwen.a per lOU 0 Il - 0 I :J h:LDIR~ In on! blad zal mon oeI velrelag ZIJ I blakendeu lJVel voor re~t roemen k nstrorn opgoengt en een lang beslUIt waann :i&lDe wou dol graag epn blVi nemen maar BODd WII.8 te toon~ dat men 1 y&&lW88en
l""luart.o p"r lW 0 0 - 0 fJ' der rede 'I' I deu door den beer MAlnmal Rondebosch beeft thal8 auk Z Jn k'Jl<s bellOorhJk la urn met bescbnlJlglDgou voor ie heer Oladstone zeer opgehemeld wordt ZIch alleen ID de nVler te wagen dat durfde ..leb wet sch8&Ul4e Bntsche ouderdanen "
Pu.no per Hl() 0 Il - ( 0 I bondstak 0 en·t 0 vcorstel va d ellldlgt Illet pon verklarmg dat gemelde heer zll niet en manlief zwom lus mee Langen za a m&a1' dit WIlde bh Yen Het yerbru~d.
P. • IN< M roud 0 0 - U 0 op dae bekende verg!ldennl.; 'Uil hei Z A pg g P Ol den dag te kumol waa hIJ alleeo ken ioor zIJn pohbek omtrent de Transvlllll de tiJd duurda de pret fAaar !.oeu ZIJ &IIn wal b~m' dat de heer BIlDl bel voor.tel bad ged&&n
ROZIJnen p<'r lh 0 - - U ~iICom te te Londen ultgesprokeu wllar d leel gen Hollan Ischeo Afnkauer dien men cu Wfl.tl.roOltrent bIJ dns zliken In het nlit heeft ge.tuurd en dat hIJ In kwamen be< lach ten ZIJ dat "IJ geen hand en hij WIIo8 overtui~ dat de groote m""rder
S!>"en.. rk 0 0 - 0 ) beer } onter Z n stem 0 eon w ze veri f magtIg ko I worden eu aangepr"zeu Joor m)lJt d"t men hem op zIJn bet voordeel dllr Naturdlen het Botsch gezag loeken hadden meegenompn Hoe 00 on. held der HoUandecih-sprekende Kolom,ten a.e
Tabalr !>"rIb Ó 0 / J P JIJ I d lf J I d J d l"ldaar moot herstellen 1I0U maken ~ was de vra.r.g dw biJ hun op / d B .... __L I •• telden
(j en ""r 3 buo [> de onder de Z A fr,kuns.be .tndlll teu te moeren ee" aze e Ul Jes le ree s vrou geloovo lIlaar bUItoudIen bo~ A NUt I d B d rees toen een Ier be,den op het denkbeel J zegemngeD er •~eh v ag lOPPin

J
'''~

r~ 0 d U be 1 h bl I lW ~L OORD- I een vera ag er on 8 maar er waren on "er en ve en le van y_~ ort •• n Pt'r t,o" I Ed nburg zoowel ..II! lG Z ".fnlta zelf f;er n e eu B wel{ nK eerste VIOO e )tn komt de b"er L. ollard aan du Jccume v rgllcl nng te ..tI 'lal Noord ver de zaak kwam om ID I boot te gaan en op een zonDIg t1eke zaken wellllf!: kenm. b&d jen po dJ,
Z url moen_n n met reJc vrees wekte dat er ootlog drell{de g'6IIpeelJ UI' heer Leonard met ui Je ItCll? Ree 18 meermalen en no wederl, ~n BCl hUfln.uilnd waar Yroe~er ID een tele ~l~b ~~h I'd de lu h\ te
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laten dro

b
_,gen Hetldaarom door politieke roervmken tot hd l:..-

Irt led d d kht be Igrar m IdlDg 'Il m 18 gemaakt zIe! men dat de ~ ee wer verwezen IJ t maar ......el) fIl&lLktl k doele~eo gebeZigd werdeD heHet verslag I overgenomen nt het Vol! op eg I I er al ve UI ZIC I ein de C Ipe Timn IS er anumerklng op g~ ! er D..vll de Wet hl L A de Engelsche "lapeng en J .. om bet verhaal '-oort te :~n8nZIC~a:'el wachtte bon ru p te deelea
"'I I l'1d 1~fti kat I I

U
I I eo zonder onze leure mot glss ngci grIjpen boe emtlnd I de ,orru [g "". mMkt lot een OppOSItIeblad al8 de Ga} e Regering over 4aar gematigd gedrag geprezen wtten dient eerst gemeld te worden dat aan Tegen dit bedrijf ion de RIJksbon j f'eO te

~ < • ~ • 1 tito "Ileo lastIg nllen .. an l'IIen b..t "f Iden HlJksbon.l oen partIj manoenvlO kOl A VU8 nl chtlngen oekomt dIe alleau yaD!ruaar ZICh !.E>gtllilde 8preker. op de Benr8ver le overzlJ~e o~:dn paar :h{le~ &t8ta
ten

ndeenlgenWlgt vormen B.ij werd gev Igei door deo
z en cu z le geeu 0 e bl k t t f I g..cllnug I\lhle~ tel sterkste mt,;elllten en WCl1lC wer ge 0 en en e gas met bee lones M.L-A die eeruge bedenkingenIkom8t K 18 K"loo,o .. J te mogeo aao c og I .,,, J P nldeu Hoogen CommIssan. of <1lOn8 beambte, verl r v rkllarJ:heeft dat rueu bet verstanhg v rlm.zmg een boot zonder roelJer8 op de teg:a l~ Ri)k.bond gern&&kt "ili"unue 0

mou dal het tien t hond vau het "osprolce ILlf bet gro8 Ier Holl~n IBch ~prekenJe konDen komen Ihal 9 zwn WIJ f\8n I I ,tu z u h ..ndele9 lUet de ZIOakaan de Koloma.l" nv cr z"gen driren Hoc zou d",t komen Iwen Meu zeulc dat het ollnooitg Wil! om

Ier Jen lIn van den spr ..k!!l' )11 st weergedt IKoloOIeten \vM luyaal m~r <laaI velu der farl.met talre appoint u IQ de gele-ll{pgenng te latPi vroe~ de :r'D bo IJ komtlinKder zeI de an I~r 10ytlutelt aan de 'Perbindwl" wet r')(lt
INI)EDOrTER'\I b t ItkbdJ CA111C.\IlT-IiJeAfnkanerBoud ..ldaarheeft3D oen P ot"erkeJk..anwalkwaIll

Btt3Il
aandend4gteleggenn ...... hJn&d::i ... \, at er 10 de red~ over Bechnal aland KO nr nllr weInig' UZI/( IU po e a el I{e ht 1 I gesteil OOI \ an stnkken I Iza~e te 0 langs en vergurlenng gebourl n waar het:&ag film Adam en Eva wakker geschrIkt door UJ~~ogen gehoord genoeg ow d. lOr n

'Vu yl' J door f'en algemeene demonstra e Legd s zulleI" j daarlaten omdat de stan III eten lIJ ZICC! dIk .. J" door (oorVlnk!n beko nen door den Ouder Commls8ard tleek lat le Bi. d zeer geneigd was om m ..t !et ~n.tooten der boot ian hetgeen volgde v...n een 1'111&1 BnQlcb ouleruR.&n I~ o-*n
no bet Af kaner pnbllek zocbten te be rler zakeu aldaar sedert de vergadelI IS eer m 81elden de bnn geeo ken IS wee leoldpn voor B chuanal .. d verzamel I en sedertl le r''''t.I hJk~ Boercnvereel1lgtllg zamen te k ord b be~ï i~dlng fomaakt .lecbtIJ verze tUIten IllJ had de vraag hoor n p ..eC

lt d d h I I" erken r wsar bp.loten werd d ..t belde li" ert et a at sc oon de ocYer fraai be IK 1 al blad Zlen bebanrlelen t o.&nBnt"er en I\t 8 zon ier d t j<ellch ed .. pIg ng bedt ourierga&V 'lJ. eenvou iJge ~an "p a uen waartoe mOl Ol WI Je nnar bK"lal 1 yerzenJeu Dat Z Exc de cbaru lIJ d n Mmlater Achcrmbrucker als l,'Toeld 18 man er geen vlJgenboornen vmdt 8C~c0U:oepen dle de Kolon I. rio<r 'ou jpn
De beeren t:p Dgton rerste .hl ulster pi gt VBn het Bnt8cfJe Gou"er ement IbezIge 1 !oIu weet de beer LeOi arl beel Hooge COm0188IlrIS een andere pol tlekldeze K vi Tv'fVn bezocht erop Mn moellte I KRI:I!i:ofEELEZrrn!lG -Deze Zlttlllg begtnt trekken om een l.rOf1J YrlJlrllRrS In 00

Spngg "chatllJt"Cllter Generaal ~ Ja met legt de bl'llr Merrlman WRSde tmktaten goed dat I erlu g en rle m lJeie 'vali held volgt dar dil lI.l nlsters van Z F xc len Inngen dfl.t hIJ; C..thcart bezoek el zoude ten morgen dell den Nov mbf,r met een bIjzonder I
der

te brengen ven ..t wu lO' rien ge
't d R L I db v d L I bl k ellU! <net <le hoeren over vprschillende kwes Y.Warerol zlJnrle er filet mwder dan a I zakeu boden De TraIl.f'Va41 had m"t ei. <SAk net.<.oell emm ng er IJ.8,..ger Dg aar Be te liG a~en du hrt RIJk~ en n el het Lt Lr z Jn n e "0 onle repn 1 el sc}, .. Gouverneur dat 18 voor de Koluu 0 scba le t I. dit mb dS" t 1 te..... J I d B h ,,_""

I P8 U l Ie ..an le 0 elDen van en poor .. ulman moe wegen. mooI": re",,_t&&n 0 te maken en a tr&t e nl"" p """0-ebnanaL~ud "ertrokken OOI de zaken al /Kolon,ale Gouvernement beeft aangegaau .trekkar gen onzes InZleua n et van dieD hJk g ..uoeg maar er Illeta te en te weg ge lachtA>n le wlS8elen nathan Hanekom wegen. een onnatuurhJk ull8 null' ,,"lde W&8 een troep hed.n u t JJ r
daar te ....geleD en dat "el met znlk een Toeu de beer Mernman d t zalde had de aard dat men el blLng voor beboeft telzeggen Be.taan er ecbter tn!achen der / HET Z A ZE)iDRLIliGSOJD;OOT8CHAP 1'&11 n....d en William HandlllJ' en Jobn Ebdeo we' den der .. ereld te Qpyeohten en!l>cb In I.

I t; d &J I Re d d welk. fIollandsclle JlIoIIrhJksche ver~enng WIJ gen. meineed Jobn Abbott staat bescbuldlgd men dat men ter .. Ule 1'&n dezen I IlntACbeYOmag at, • Z J Lun doel bereIken genng der Z A Republiek bare procia wor ..n maar WOl en dlO strek k ng~o Hoogen Comm18allfls en de OppOlIlLle hH'r reeds Ho~ger verslag behben gegeven heeft Van v..lschbelri ill g"schnftA> Charl ... Mar troe " rou belettea door ru. K IOlUe u!

bes land onder tJdehjk KolonIaal be&tnnrlm8tle omtret t Laod Goeen DOg ulet Il ge v~lborg_en? Integeudeel ZIJ .he III d" znlk.e naaull'c betr"i(klngen als thans uI'IDu g..Jag onder voorZItterschap yan Dr tin al."" S.... rlMartlll en Henry Marten Top tro!kkn Hetgeen hJeroyor In ~I Kol rUA&

....1 bhj"en tutdat het Parlement onr de trokken en dele achtte hJ ID etrlJd met dagbladp~rs en anders" 8 ze ZIJII toeged .... u den bnef vao deu beer Leonard het geval C"IIl"ron 0 k die ID het Engelsoh ~ehou ken van het wtgeven V&ll vaJsch geld Lena bl",d gezegd werd .u geno"!, ow Jen ... .,

Iden waar D. A Murray de JaarhJksche Cloete van brandstIChtmg Sophl& Nord.trom ver dip I g wel op de B I lovp.rgal-n IIvraag der ddi Itl~ve I J' ng dee Illnd. Je Conveutle Thar. IS dIt bezwfU\r u I Komen er In deu rog~1 opeuhJk genoeg Dlee bl jkt te zIJn dan lijkt onB dit een zaak rreek hield het rapport gelezen werd en de van ve(bergrng van g.boOJ.te Fredenck KalI JaThler w.... aanweZIg geweest ID elr anlP
bl] de Kolon e ui hebben beal lit De heer den .... g i'ern m1 en aall andere tMlktatel roor den dag Er 18 eeu andere strekkIng om w"ar IU bet belang Ier goede versta.nd aftredende dIrecteuren herkozen werden De DlelF eD Alie Holberry van vervoenng Richard land ID den tronk te laten zetu>n H hf
ManU! M LA yoor de Paarl "er gezelt I{6Ioo"en 'll'lj uIe' dat ge lacbt ka.n "ord.r ie Z Afnlca8nscbe lt west ~8 IU Z Af Ika b j t h 1- ngeland en dd Koloule mende de heer T Dreyer de plaat. van WIllen Wllittle van roof en aanranding mei yoOmemenldoelde de Zur I .Afn4nu. die de KnlonJ,ten
b on lug nsso eo den hepr Ver~feld ID om yerkr&chtmg te plegen. Gelie Eugel Van had opgeroepen om htm regten t h..ndh"vf'tJen OD hen met Illn kenn s van taal ell/ Met barbaren pleell:~ men geen traktateu ten gaoste der Kolonisten en zODder door bet Bnt.llobe MIDIsterre van Kolonlen HAB'C'TOL~VD-Het hllJkt dat Ma'l11pha een aanraDrlIng met voornemen Om verkra.chtlng te roodat Enge!acb Itr&ltschwm nIet n&&rL&Ild
.olk te dleuen en eeo bett'[ man hIertoe Le alu tf'n en YSU eon traktaat tnilBcb" Inmengl g vau RIJks .. ege n li te makeD .. 00 degehJw; kanuIs va 1 moet genomel ordpl'Zoek ID bet welk willende stellen naar ple&enel John Peters al r.. A.bdol Oassiem l/r<LIOosen !:ou g&&Il om er de YrlJoulter8 t..n nrt'"
hadden lIJ niet kannen kleten De Re Engeland ..n MoulalO& hebben WIl DOOIt ver DIe atrekk ng de bIJ Je groote mee r. d 1 n wllen S, l.lartla Frer. len diefstal onlaDgs ID een m&gaZIjn van OOnLal le Abdol eo Johnny Brown van roof Weg'P.n. lA! brengen. Dat wat Olet h.t geY"'_ D der

I wor eo tige J Eltrope8AI1 geplee~ een FIDe'6 dIe V&IJde mbr .... k en diefstal moeten ter..gtllt_n Charles Kolowe maar het -.. het gt>voelcn ....n eengenng der Z A RepublIek Is venocbt tot Domen derbelJ der KoloDlsten beerscbt IS ook "arer DIet weInig Kolo Ibtun lOgenomeu, zW WIst door PIJDlgmg gedwongen hoeft Rorlgers ThoIDall Anmde TolU ToOI DantJ" blad dat III Engel&nd gelezen werd en .......,.
eeo vreedzame ~cb ~"lug mpe te werl<.en I III 011 ... aaomerklngen op hetgeen de beer Je or Z en ZIJ worJt zoo welig Vlll:._UMUt<' zull<.udlugeu !{ebeDr JODer 10 zIJn dagen om lA! vertelleu wat hl) Wist PIJDlgen 18 DaDlel Herklaas Aren~ """" Klaas Arendae men de KoloDl.Ilen II&&!' beoord""lde fL;
Is een wur hobt ID de dnlllterDl8.. Tban. Merrlman zelde geldeD aodere piloten U bolen uat de beer Loouard Iclf ons er l wt de mode en de FlDgo wor lt gezegd late '\bdol Kalrel J&Dl68 Roode Gert LInks hooptt'l dat de RiJubonrl zou bijdragen

tocl' DIe! prkend te hebben dat het bern had doen liegeD Abraham NoordleD Angust JO(' John Free ZICh boven alle prUtiJllucbt verhelrend tila er n tZl~t dat ~n geuar "aar g.beellDowLlUg Street liegt bIJ k .. r men geel o'er bet.f. aange"allen dat WIJ I --- riocb ID oude t1Jden was het gebrmlreliJk en man aha& 8precboy Thomar Brady aluu .orgen dat men manDeD in bet pa.rlpmpn
Ztlld Afrlk& coor bedreigd "erd a.fgewtlnd l::illlat UI~ HIJ" pers Jnen ."m.,ngesteld bv ,,"at al to optlnhjk eu eoos<quent FUJk blrJ kt nt llJU adVies IQ uke M&8Upha kan men bet niet kwalijk Delllen WiJl.i&m EY&DS PU)CSlJlnm Ma.cbr..an Booy Ikreew die voor de verbindteDl' met Enge ADd

IIn dat !lOnder IcbanlJl! uo deo ,red~ s~ureD maar .nll<. Be Q Staat moet IIJO clgen 'foorlltaan lo moraal un bet tuk h t k d Ned G r f I\e k dat hIJ Dlet ID a1le8 h..t ruenw8te, bescha&fdate Dl&mond 8temm&en Arend Dan<u wegen'l .. aren en ID Bnplamd Inlicbtmgen te Ir'''"
,. 8 e "erzoe van on der e en menschhevendste gebnuk volgt Maar diefstal Comem P ..ter ai"", Cornelia Petenten omtrent de "&l'e geZllldheid der Kolonul<l!lhet reg! geb&.tld~aarJ ~Ola(n zal Parlemen~ bebben lJ.e "'larlulId nn dit II~ dat b. hIer ook anderen dau boerelJ raa.;, 'foor Diets oogen te beboon dan voor bchooren zulke Ulken onder de Bntache vlag alkU Bo.kopple al.cu Wilham Peters l.a,IHet voo.-.tel "erd d¥roa OODstem.rIl.lH&longe

Men yenta on. echter wel Al ZIet meI be"enng 1Y'ordt d M" dil feIteIl Diet ~D I'jn dra ttleD Op.te mon~ zoekG te speldeD betgeen ~IJn el 'Jen nk betroft,en bet te loor te gllBChieden? vi IJ ....ggen Ja Doch neen Willi&m &rendse Frederiolr Adaml, RIchaJd nomen l'U men kOOI dim Edele hêel' Ebjen t""
I oht ach d maar de he<>ren u..onard Innes en CO zullen Palmm- en Joeeph Verome Wegens 8&IU"&n-/VODnitter den heer R Hull tot ~een lIJnen an , ..rgete men niet dat volle gestaaf In het 13rtteohe RIJk "ordt wat men In IoIJn eIgen YOOrdeel ben ~n van koatbaro t'1.;endommeu als Dlete le welligt een beboorlijk antwoord or de vraag diug met voornemen John !IeIir7 Waltera. en deo ~ Adam Bell tot lCbetmePstI'r "D

het In de dDlsteru~ acblJQI lu een petit ~ ~""o elavernlJ g"loo~d en 18 ledereeo HIJ .. Il dOtln geloavec en het Zal OU! btDlell olcLteo Het U!lowe voor:r.oek van ~en Kerke weteu Het BvrJt1' 'eos waar m het beri,rt ThotDlI8 Ba.ileyaluu Edward Bailer eD J_b den Bondatak De i.ritePieulOg weN O[ •

elie "IJ In on. 'orll( nqmmer &&D bet waar aau Kroonl~oIoDl"n, YaD nIt ()o,,"ulDg "eu of m.n te Rondebolloh den b"", raad om lIlet I.Ie .lll.ltl Il der begraafplaateen m &weetie lo VInden ~ zeer oYer ii. Serf, en op dê besohul., fAJ1 op D.êgeD gesteld till de heer Leonard ..erha&jd. to t
bl k t teek gnaveD der lo:yalen In Qtlthing 'Ir&&r zij, soa verschillende tijden gestolen goederen ODt?an- troost 'VIllI hen die nen geld bAd J..u dAlpa le er enlng unbevaler "ent ;::,treet ien;geerd, ontbreekt het nICt en Leonard eyenZeer &al UItnoden ale te tot de Parlemeutslltll g le "aoLten, duoit alllmen weet, onder het bestuur TIll. een.aoJl gen te hebben, ,weteude dallle ,.,.tol-...-, aaDSIenliJ&e dooat.iee foor bet dot:l nwl dell

rw~ Tall tIeD kOIll di, mlil MIl lit a.le<:QioI lUI .iIW!OIlJt.ll kriJ~ eeil Olgll'l QloldtllhvoclI \)Ua g8eu .. wa uiowIl JIi. "tl echter d. TaA I..u_1áIaa. al Job Bmlllaic ~~ ~ ~
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STELLENBOSCH
VERGADERING VAN WIJNBOEREN

NAT A L

TROEPEN IN NATAL
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BUm A.lI'N:IAAlf EM VOLJtsv.RIENJ;>, 1lONDE'RDAG, 6 NOVEHBE1t 188t'

loonrre !CND "oorloopIge _'"".1, wlUlr het
deo !frood.lag &,eldt waArop 10 t ?II,,,,lg moet
flebllodeld w "deD DIe grond.lar moel e"OI voor
altijd .... tg~8teld worden opdat d~ dolnr rer-
trouweD kfiJlle en opdat hi I ... te wau b J StMI
Indien dele bIJIs2a 10 ier &rllkelAlfe"'IJa. be
hA, deiID, 'our 0 mBA den In .. @rklog ... rd-n
If.Bt.ld, dan 11\1 de cl I,-r wad.rum In tw"r.1
stll8l -n dat lOU nie: billijk en DI.t r~Kt'''I'rdlg
liJn Er muat thans worden bepaald en VR.t a
steld d.t de door deae wet allo del rers le •• rlee-
-n reKt. on"", ree n lIa II eu onanutoetbanr lIJD,

.... 1 0 k mo•• If.lwuren en WALOJk later al mog"

ALOBIfBBNE
BOEDEL EN WE~SK.l1I
AitA un On,ereAnkomst !fe lAtoprd 9

1856 I llollJfd bij Act .. ,au Parl.mollt, N
31 Vll.n 1861

KA~J'I' AAL. £2.7,350
Voor het AdmlDlstreNIl nD .EigendommeD en

R ede!s "Is Ex.cut.uren, AdmlOlstrate uren
Voogden, Curatoren en Allenten

DIRECTEUREN
De Wel Edele Heer P J KOTZE

VOOl'Zl tter
De Wel Edele Heeren

H A EBDEN I J R RErD
J F WICHT F F RUTHl!lRYOORD
R II Ross F J B L.u!OXIULAlf

AUDITEUREN
De Wel Edele Heeren

T MOSTERT I H A COOKE
W A CURREY Secretaris

"Iaatscha PJ)lJ
0P(d':UIGT DEN ~I MAAItl

"npIIAU' £:20 flOc)rl,uT h et \dr I st rere n var E !(rndomm.r r
H ed ..... "rtOf dezel'e w -tt g lal Vodd

aan es t e dale EXf'cutt'uren Admin ~trateu
V "oleen C rator en 1 r .te.~ <0 Ag, tt n

DIBICTIWRl!H
E LA]I;IISBF HU V Ort t er
P na VILI IEft8
J" FOHI EH
M S vA~DERBIII
H :'.1 ArllJEHNE
I H (JOL SCllMIDf
\0\ \I ~ l'AH.MER LWV
AUDITR['RfN

H.er J C HOY'! E\ R
IJ P K I(YNAUW

Pe so en d e "II .., gend 'J b.D.a
tull.n ~.I e ve h n te be eme n en aan te .tellfl
• Het Col/Bq" DO" Direrteure« "an de
li lon iale We.,ka" er." Tru.st Ilaa/.chapp.,
(.if" I). II sol •• ut. Tak zal be.ttord word.,

door den Sec .tM' eoo r Wlon' d ad en de Mut
.ch.pPIJ <er. t"oo fe IJ'< .. I tiJ"

LJ. I recteu ran lOllleo el e n Donderdal bij .. n
ten 11 U lO tot I e t ver r gleD Yan be".:h.JeD

Ka

KAPITA~L £70,000
heer ISAAC vAN DU POEL PBEaIDlDIT

W B DARTRR VICS PusmlDlT,
Rn de heeren

J C Hol"}{EY'R, I J 0 W&8I1&L11,
PAUL DH VILLIXB.Il 0 T Vos
F J B ~OZJU(AN, R MYBURGH

De heeren S V HOFKXTll en 0 W 8TBYTI.D.
s_peci&le Assurantie Tolguna den yol'd Tall

&Woo
POLISSEN GRATIS

B J DJ: KOCK,
ieCretariI

VAN £500 tot £10,000 op EERSTE
VERBANDE.s pp Plaataea biDDen

de KoloDIe, tegen I.&~ BeDk', al \'er-
krijgbser op aanzoek biJ

JOHAN JANSEN tt Co
Kakelaan ell- ~ Ba.nciels 4gesatel1

Rtandard Bank Gebol1wen,
Kna.ps.an.

ONDERLINGE
Jlaa'sebappij fU Lenlsnrubri ••~--------------~------.-----\. ~~ DE KAA P DE OOEDE HOOI

( _V'TV' A%.) Onderwijzer
LLICITAN 1EN trordeo biJ dele 11'.

naagd voor de dorpstchool ~ LINDLEY
ltatnct QI!;THLEHEM:.' Aan d8&8 betrek

ve bonden, een OonvernemeDtl
£ 100 per Jur, beuel'eDI de

18(lWJlOllifell<le,neD TnJ. WQJl!Dg
dIe n...- die beWeHlog

... eoSOheD te IIOIIIClt.eren woNetI orenoobt
hnnne gellllpobnt\ea Tall bekwaamheId

op te &endea vó6r of op den IJtee
December ISM.

noodigd.

(0 VS)

.s,277 0
126,166 0

de b •• r W KI'DdIfPn & Co
" " C C.II'gh"a

Joh n Cbarl teu
" J ,V Saa.r

C IV Button
C Plltchard
Dan vers /I: Co
o li V, joen
Expcul f urlk ..mer
G Siche I
C J N jI,mperl
" J \'an Reenen
"" ril Ile erden
H J EI IOU
H r.areoD
T J P e"mall

" J F K dj{.r
C M Fryer
8tow &: Caldecott
O-bro.d •• Ilradtield
A "ebb &: Cu

Kantoor Darlingstraat Kaapsta.d
Opierict 1845.

Het Be<.Irog un tOp". oepen
Fonds op 31 MeI, 1888 £834,9i2 0

Var lenugo" op b~t Genoetsehep
nrl.delJ la.r betaald

aarllJk",h Inkomen

BESl VUlt
De Wel Ed heer 8 SoLO.ON L W V, VOOr%lttt'o

WelEd hr R le Suear W.Kd CJ Manuel LV.'
G Myhurgb J R !\Il\rquarn
11 \1 >\rdrrne B tll'Ty Bolus
Jam.sMurt8on Jo: Land.berg

Caratoren
WeiRd HoeT,n C J Manuel JaB Mu 10]

Il. Mlilqllar~
AudIteurelI •

WeiEr! betren J P Faure ef\ R V Horme,.r
Secretor ..

WelEd beer J C Ge

AGENTEN iN DE BUITENDISTRIKTEl'

hiJ6

Execnt eu 8k~me,
\\ J Sill tb
W J QIO
A r h ur B 0100

Ouderdom

'\ OOR DEN OEHEELEN LE\' ENSTIJD

Ouderdom

--------
PremIe

14
16
16
17
18
1 9
20
21
2~
23
24
25
26
'17
28
!I!}
30
31
32
33
3+

E • d
1 15 6
1 16 6
1 17 6
I 18 6
I lO 7
II 0 7
2 I 6
II II 5
2 3 3
II 4 I
II 4 Il
II 5 ID
!ti 6 lO
II 7 ID
II S Il
!ti 10 0
II Il 1 lW
II H 3
2 18 6
2 14 II
2 16 1

Aherd •• n
AI':l8ndr a
Ahoe
Ahwal Noord
Bedrord
Beaufort
Bred&.dorp
Br tol wr
Bloemf nte I
Bu rgersdorp
O.ledoe

- -- C.I.I la
E X ECU T E U R SKA Af EB. Oarnar eon

A.. KOK,
Sec. dtlr Scbwloom.ll"Ale

LUldl~1,
17 0otober 18fl4

KNUOP'8
WIJNBEREIDING.
INden nacht tnlschO:J Vnjdag en za

tordag (25 en 26 Oes.) werd een
t zak DIt de achterlu.s Vl.O '. heerec

kar gebaald, opeDge.ned8D en
ttal boekjes, beyattende vool'lchnf

ten liJDer WIJllbereld~g, zaam mes een
WI88elboek, er Uit gp.toleD Daar Die
nand eemg ragt beeft \'an gemelde
Boekjes te yerkooperl, UIt te deelen ID
leen te geven, afachr-iften te maken of te

maken, aoderen Inzage er 'aD te
erleenee of mondehlW.che mededeeltIl

gen Uit te doen, zoo zal ook niemand
geregtigd zIJn dezel ve té koopen, In ruil,
gratis of ter leen te ontvangen, of op
eenige IIDdere WIjze er gebruik \'aD te
mnken, sullende de zoOdalllgen bIJ eene
t'veutueelo ontdekklDg er 1'&nIU regten
vel volgd wordeD Daarentegen &al de
per800D, (Jf zullen de personen, die eenige
lIOodantge ontdekklOg bekend st.elt of
stellen bIJ, Daar eiseh beloond worden
door

C.tbeart
gedag'ukend

Ool.sherg
Cradock
CI.nwl lumOpgesteld op de baHIBvan de Originele Akte Il amantvelden

geda~k:en I 22 Augustus ISJ8 tegen Dordrecht
woordigs Akte ingelijfd door Ak:te van Oost Londen
Parlement No 17 ISi)~ F.u".mllh (0 VS)

F ... "hu I(

Kapltaa.l, Furt Benu(ort
Ile

OraJIff lt. net Exeeuleursk:aDlfr
Gr.ham.tad R T IIa d
Ifll,oler P Watermijer
Ruman.~orp R &. VI Me .Ierkamp

~oorzit Hoop.t.d P J '.n Call.,
K g VI m s Town K W T I Iural ee CO
K ys a I C M, t.lnkamp
Kok.tad Mor la & J~lhcoree
L..dll"'lth (0 VS) "H w li cker
Malmoebury F:ucut.ur.kamer

.4.LlJITELfh V -De Wel Ed Heeren J P Mldielburg Welf ui & Zooe
DE WET en C JM' 08 Mos.. 11Ral Hu+son \ r eede & CO

7: J die de Executeurskamer wensehen te be- MurrAys Drg H 8h.,.00d
noemen tot ExecuteureD Made Executeuren of 'farll.ba g W R T.ylor
a nderszins geh ven haar aan te stellen en te NRtal T Sbpp.ton. Jr
bonoemen slechts onder den naam van De Ookiep J H Holalt,rr
Executeurskamer In Kaap8ta.<! Ouc tshoor n 0 Hoita

De DIrektie adrn in ist.reer-t Insolvente Boedels Paarl Paarl A.. urance CO
door hazen Secretaris 'hl pstowo J !) N M'lrlll'

Op last van Direkteuren P qu.therj( G H Parrott
Po t El zabeth £N18 AlBar_nee

F J BROERR Secretaris Port Alf red J A Gue.t
Port Nollolh C A J'llklngton
Potch (stroom EX,cDtturakamer
Pretorie do
PnD' Albert P K N.etbhol{
l' .kA Aurot cl: le-8u.ur
Que.nstown J W Bell
R chrnond I A P d~ V,IIIOro
Rtur.dale " Joe B~rry
Robertsoo WMIller
RouHllIe (0 VS) "J C Ohut
SomerlJet Oost !il J Aun.ar
St.lfenbo.cb J 0 M"der
Steyelburg " W F N.,.,eGlaD

DIRECTEUREN ".lfeodam A Hold
heer Oa:aH.lBDU8 MYBURGH Stooken.t om N H Bmlt Jr
De Wel Edele beeren Satherland W F Malltl

r AOUI[ Dil VI1.LIIIR8 I A EBnllN Tarkalt.d Gaorg. Barker
J C O'I'KRBUK J ° WJI8811U " H A Fog_Il
Vonr de AdmInistratie VIIDBoedela en aod.re Umtata , E T Bayl.

Elgendommeo, "I. ExecuteureD, Voogden,OUDlto- VUIOIdale " TIlne,. & FIchAI
ren TrWJtee8 ot Aj(ente De If IIDI,eotJe TAIl Vlknh8j(. Ex~uteursk.mer
...ordt b.o.tuord ID den nMm TIlDden Boekboudtl Vlotorr_ West " J B Auret en lO
dM beer W F STAlU'KB, Toor "Iel I bandebDgeD Wellu gtoe Malan cl: Celhers
ala 1rusloo de A880claUe verllDtwoordehJk IS Wo rceete, C M Bernud

N B D ad d Willowmore B Z Btejl;mano
- Il Dlrecteur.n Yel'jt ereD !tI ereD W (0 VS) J B lt t

DlDgsdag ee V liJ dAli des voormldd"llS om 11 Dur, epener , le
W,n barg A. VlotlllinA DENIJ8SEN,

8ecret&na. Premlen voor de VerzekeriDg \'an £100
KANTOOR No 6, Kerkpleln,Kaaplltad OP ENKELE LEVENS,

AIde tan Ocereeukemet
1 April. 1859"IJ I tmaal

I tcbpf.tro mmelit
1 t vuig nde _

Opbetaald en Opgeloopen
£36,000
£4,000Reservefonds

Dlf/F.H.7P.LRE\
De Ed heer J II HOFMEyn LW R

D~ beer W HlDD~GH LLD
I P H VA~ DER POEL
w MARSH
J P ROUX MD

D

I I

M ob •• r -S n<le m file bri...n VRn d.n I 'd."
flin r-~tlln lAlt !tJ.·d"f" n d en l"Al! en WR/UVAn il
kop" he b 0~ .. 1 t.n 'Rn ml npe bn" Mn Z~ xc
den 11000"pnC mm'",,'H' b,b k •• ker. rappo't~
Ton , .....eh lIeDde kon en ontnn!len d~t d. n••u-
lo. worn.m_n. I Jn een nvol p don '\ J.taAt • w k I or ICI \ alksma I ,emg!
maken ~ en Ile rapporteo .. rm. den dM d. f rl "Idus lo r I lA ,Ir mc"gede Id
"'IDoeer I 'fO rntmtD!I 11J" Il k. te do~n n"bl 8
lad .. e d~t 'J .ulk •• ulleo d -n ndlen Samu.1 I In d. oam dd'lll ttlnll "0 Il ster.o .oor Acht
!!Chuld lf ge,onden en ild8trlltt "ordt aodere I dAI/.D kwam d. m tIe r.IJJ\8J'd weer l\IIl1 de orde
wed.rvm .Adat II] hUDnen 001l' hebben Dil"" ZH Ed de S aat'pr •• d.nt w.n8Chte eerot eeo
meld pur woorden te oproken en verlocht doo 'oor

D. Proclamat e uo don I \fur! l~ '''",r Itell.r JIJne motl. IQ te Irokken ZIl EI Il.,oel
bIJ d. BR8u 0' tot Jlnt..oche nnd.rd"o.n erd.n d. Ileene "lJh.ld om ,nd.r d. gell,.en om.t.e
T.rklMrd !lAt t. koonen dRt d t ile1""n rd met d I/heden "~n l(e8Ch60k Mn t. n.m.e tumid
het oOjlmork OlDd. toekomst Il" hA dh •• nil' YOn d.I. w .. b.1 h.m h 0llst aAnlf'n •• m te ... n dat
ruet en I/o.d be,tuur td vert.k.ren } n d t d. RaAd IIJoe d ~n.t n .......rd.erde doch hJ
WR. ook de .terke b.-w.@llr.d.n '" ke ono Ct u •• uJe nu l.n "II < vr de dAAdn.meO ~log en
Tern.ment en , Ik be.. oog OlDt " t. t".den t t de jl'dd. JAe umet.andillb.den t ynl~.nd JMr
h.t tlRCI\At '"n Ahwal r-ioord ,"D deo I jeo ho-t~r lIJn dao aou b .vllla.rn, hr! g~cb.IIM
Februa I Ii!(l~ J\&D..... rd.D Thaoo debt.r moe8t ....rst ".dacht

Hoe .... 1 onder >I"Woneom.tllodlllb.den het w.1 ...urden &1\ de bur",." Mn "I"n Z IEd .e e
nl.t .. rooders .Id kan ...ordoD dat d. H.,utOll TdrJ8jl Dil UD IU. u.r :';p 0 ".j(b.llL!J il In U t
Bnt.8eh. nderd~oeD lijnde I 0 0 ,tT Jd m.t I;lt hal g •• t.ld • mutI .... rd da~rop t.rul{
hunne jCetrou"held loud.n h"ndelen om .en 'J IroHen
aDdl~on aanval p den \ rlJst.oat t. maken .. elko LJ. SlA&tMecr.l..1rt. deed daar p m.d.de.1 Il
ll'elllMkl1l'op den me.ot 'nend8Ch"ppe Ijken vo.t dat d. R.I111 nl( 1&0 bet Ua.tuur der InterO"110
meI Harer M'J •• tolt. Gou'ernom.ot nrke.rt • dill. T.ntoonst.11 Ol( te \.ot ... rp.n lo I v"lll"ud
d. tell'eo.. oord Ile to•• laDd •• bt.r .00 '01 Il""'" I""r had lle!IChrev.n d.t de tIJd tbllns te Mort
dM de ".d. en rust ,"n d. IIren.eD t. een Ilon lIJnd. liJ tul haar I.ed ..... en d.... ra&o DI.t ko de
tiJd ,ent )(Ird ee de m t .rn.t'lle ,erwtkkehnllon detllneQle,
.erourll\aJrt kunnen "rd.n W lUlt het kon ° et P , o,..tol van Z Il Ed werd da .. p over.,e
ontkend .. ord.n dat de !Wu os Dlot aoo ond. cf8 ~1lR t t h t k -'.0 .an .eD ~t.aA tM.cr.tarDl, a n MO bun O,,",.rnemont ILl.1/ ed. n f.1 .... Art0~ m"t ~ti un d. l' .t.mm I werd b.
daD'o heh ord.n t•• Jn 80 dAt d. kl. D. P k .~n de \\ .I} 1 l .. tr boer \\ } lotl\rd ]I k
magt welke Il J t r O .... r b.-8Chkk 0'1 h.bt ten I. h·.r C Cock rlD~n .erkre Il .t.mmen 0
e.o.nmAI.unvoldoend.leOlDd .. n..sutootehed .. n d. hoer.n S J dl Tit l L :'i.6thl nl\ 1 ;'Ii
lleD nf bon ••• rb Dder.D om J.o ... d. eD rust de 'f I.re.n C F Z ""0l/ol elk een .tem
p d. "rOOIen I. "ntaroo ln. (u'ero.mont lllo •• JI\jl k"am d" c~nC'pt--i!' ud".t z al, op

eu OD'. burgers "ordeo d.rh... 0 .eoen ' •• r ~etr kk.D d_, r d. C mm 1181., uo r d. H. ger "
moorJ.IIJken tosat.aod l/.pllUltst ()m d. THfP Iten &A ~e.t ..ld "an d. rde E.D Id d.r COIllWI88.
uD!1und. d. vlland go .ooroomens der I'i tu. d. Lov•• \ olk.raado Id lj maakt. d. opmerk III
t. ti! nacht.n I ud. me"~t n ad ott ,[~ ... , loleD dat .. e.nl;C••• randor nllon n dw "'.t ".m&akt
kllnr eo h.bb.n .0 DID.ood"n ge .tAppen t. nem n .... r.n hoofdaalt.11Jk b.-StAAode n v. anden ~.o
~I... lOlOcht om •• n l/eD 0 .. 1 lD.t il .d 1/.' lol tH ,. b namlDK.n o.IAt d .... door de Comm ,
b.l,tt., • u b.1 komm.ndereo Yan eeDe 'e.r so .... 0P>l tr kkeo AI'vr.n. d. wet vu r
pwt, lDa.t noo~l&ltel Jk m.keo .e dele m~~t ho-'p ek nil .... rd p.lllle!t. dIeId. ZUEd de
lOU AI•• n .. ,ded .endor " JJe klDn.D haodel.o I r""ld.nt d.. t d. R..j1.r Dil t Jd.ee liJ oe .t "
om d.n 0 .. 1 0 Itulteo lD""r lOU UI.t dur held ....n •• oe Comm"". had op,.dr n ou
&.u olaod Hr tlcb Ilrondllebl.d la d. aae,," en O. OI..U.... conC"pt--" udwet op t. trokke .r
'er d~ 2'renz~n kurwen ,~ '0 jl'en r n wllnneer W~ Il~en L1Ji ~tH1It"et'Je Om del~ Wttt I I:f.!.s be

.ene .terlt. IDR~top t oab J d. "reo •• n Il'ppl•• t..ot h rd_ m net..ns dr" mMnd_n te 'uroll 0 d.
I. kunnen ae !l.. OB • ende d.t " J te ,I. "'nu "uura,t t. publlc.reo Bil lend. Wil' d.
b.or.ld I Jn Om oe •• 0 ""D" at t. ,I.an het ~ru d.I ... d•• tre" ng d.a.r co c.pt ... t ... ne _
'0 '0'" e 'Rl ~ U l' rnemen U l.kll~n t t ~ I"I~ gOjhdel anderf" dan d 8 w~jktj 0 (': k"to ~~d WIUI n
Il"n.r t d n, doende L. 'e P IIt.o Om ~.du d."d un 1--'>3 \\ at h.m p".uoo Jk b. rul
1111 p ona. h .d. t•• n ten end. d .0 '-d ,n k hIJ I ei n.t v.r •• o il.n ru.t het ea dpu t
ru ..t op Ol~ ~r("nz."'n ~ '~rl k~".n W& lu~r"'8.Ar d r d6 L mm 88 tt Jlen mf'!n ""mt' k d~t
burlflo. b.t 0 "merk " .... van cl. I r >c1.matle 'an • •• n h.t n ~t en n d h.t. ;nl iu • -Ilt to

12 \lMrt Idi ~ .n il t lroct.aat.. \ .. al :-io"rd d. ed.i.e.t.e t.n .n od..l. lI.tJI Il~ d. "r.,"l
TADd.e I eD}.b J~r.U heb rt JD,,", dat alt I""late-h.t t ~n /0 IT.~ t

lit be8eho I" h.t d.rb. ve m Jn geh .deDde p ,lt -Hon d.n .l~. ur Io •• um Iek vo rz. "en "emMkt
om R b.lk.nd to Dl.k.n mot d. Il",urhten d • III J JO 'Ilr t t.o.i. ~ om dRar ',r Id •• "t bet ~,m.t •• I cl. m8

bereIkt b.bben v"n de vool'll.nllmen f lAodlll'" ' Ik • boor.n I Koo m !lel Jk 'J 1~t bet Art Il II a ... bolRo.,IIJk YO r de d.hers IJ t
be .... ::IOil der B8IutOf! l8j1en den \ "l"tll&t pd.t ,olk d. m•• o fl "'H de C mm •• ,. d""ld •• o uldt wo ru.1 Jk .1., ~t _ D. r.llt_o vp clalna
Ik '''0 u d. u"ekellDg m8jl ontY&Djl.n d~t er don aou h • ch .r biJ nr' '''Ilen maar ond.r d..... et d or d.lv ra v.,krel/en ulut
''''0 Ilrond ot r"den II om l00df\OIK'D "Jand g'D dM rom achlte Z EJ het e·n •• rste ,." n) O<fI",II •• co en nut kun etl 0711 r .. ml
&A, yol dOl 001lt< 0 t... r.Rchten f d~1 U da •••ebte de 'vlk.m.en ft t. huor.n ..... hRI•• u I. 'I ~t het u odll( be, od.n w rd.n 10 D
~ood~ •• tappeD .ult nemen om •• rll( aood~OI""D b J 0 0' ...... nil j(Ht d .... t op ~. 900 bet M Ilom•• o b.l"" voor pub .Ir. doel.,nd.n
aan.. odlon de geruebt.n "el1roud m 1l1en liJD ;ceechr.... n .. Ja. m n_t"ns dr e mA~ den z ~ •• ur 'p orwegon jfTovt. w.t.rleldlnllen
te roo kOlDeL 1'0 r de .eret'ol~enj. It ;c '~n d.n hARd t. •• ..ne At" ... an. rellt.n ll..h•• 1 uf ten de.l.

lI.t IIIJ m) ""el1onl&m .lln met lo poot ,"0 d0~n p~b IC... n m.e •• ret dsn In b.b. j-I nil n t. trekk-n din ui de J eller nil 1.1 r.I{t h-b-
Dln~.d&jl te boo"," daar II<d. n od .. lffoJlJkbeld t. nemo umldd. e .vu d"o de plnl. Ta h.t bOl luik. te dueo met 'erl/ved o~ bIJ onderilnIl.
gnoel 0111 .lIIIkn.m eo 0p ooa.hoedet.IIJn I"od teb .. ol doenboo .. n rcht"w .. ZII)oj ,er •• nltom5t t ... cheo hela ~b"blw d.oen H-

Ik h,b d•• er te I JO ,.n d P!"'t. d rdronllen 'AO de ... nscheIrJlib. d lie Inll I. hep..leo I jloul luik .eo ove ... komst
lEd. d" d 'M"' eO 0 oduk.1 Jkh. d d"t .. VOOII or lillen mv.sten 0 ID 11.1J' JIll 'Jn zal d. be!",l ng do, •• rIlO..

J lf Ba,so "ord.n ~.m.~kt om d. do 'eu dl. a ch !.'hao. In d il: bIJ &rbH.. ~e fl.eeh d.n door t .. a. person.n
d t snd bo" d.n In d. 1l.lelleoh. d t.... I.n .... ".n .Ik pa t J .. e.D .. I MD~ ellen m.t r.Lu t ;.;0 C "k. h:.\ C ~ (1 !!" skI ~ dL, c

.u C• me 0 ynnen u n.mer on'.8r lOO 1\ Ill" u+'- (.r" tOI e_ iwr d. Arb te .. ~.ku.e, en • In ••R.aloent Wm1D1AMrl. Ba. 1I01... d I d t d Id I d k "'0
p. I geo K • Il u8 '.r ....0 • re;ct.o ., 0 'reo benoemd.D och.dAr.Kt.r d eIndleo d.
n..o .. rdeo teruIl floO meD duch >an kracht IU orb t•• n ot kil n ° ••r... ukum.n op een fI t>8ld.et C"Dlm IllAr. rwu w ~nd I b .1 rd d d Ir I d
en J"O •• • Ilron 00 Ilep oc am.er a:"er punt.n n g.'~b lover loodan ~. pUDteo hl,

- lie ho-r 1""4 Zin d d.cht dat het t b .t .ou • JO eeD. CVID • lu 'f,rRAKhe.1 so 0 mOet
\I nbNlt -tk heb d. eet de Jnt.annt t_.. IDI'.'. t. M.l.n <II dr e per!!Un.D vDl I o.. rl_1l Ifet Jdt bJ s tb"u. I.t meer deo m n.ten

ken oen .. n l ... H~~ br.tundpn_I()~tober met de Re~er Il de t .. nl88llndl.l,lteeet or g~ .eten t" (el ot"'J lull.n bOD.n korten
III J berl",t~ndo d.t Il J "'pp rleo b.bt O'R ~e 'R te 'ull.n .elk. dRn der m roe kr&cht k n ti d de .0 d u ".rk Il d•• er wet I eu niet al
'"n .. mhlll.nd" ka tpo dJ\! 1. H""u 8 '''' r .- wuNi-n rrrk Rard tot JJ ee WI) e dM\ ulhraad I.ell ~ je. uJ,.ld.u 'e Ven mMr Duk op .Iaode
m~n. I J eeD &"onl te mAken o~ den Un e n I o~ e."tJ,; meLd. I IU.lI: t vtlleO!ujl ióU ~CbAkist tI'>, Wel •• P deo al,rimeenen 'I'oorwt-
'IIJ.taat eD dat de rapporten .... cblllon nmtr.nt h.bbeo ,-m&AH De Itr kk Il der .....t "erd nil u do reillen d.r d.l,.r. aoo dUlde
den tIJd ""DONIr de ,ool)renomen IDYal &al pi"". d uk bed !ICO,""e.r~ U d-r d. t'll"eslandeN Ir k &lJon.er,.I. d .n vmochr.,.n
llndeD '''A' eon lit, .reDdr'Ade Id d..t Zlcb Diet ontsall li .eht ~ deed.; ZII Ed d. ::lwurpre."d"nt UIt--

II. Ik kan ('8 Ed Tersekeren dAt .olll&ne bet oll.drukk ng"D t. b IIj1'eo ".Ik. c mmISBI.I.d.n kom.n d,,1 d t "de Ilr Ddalltj( der .... t Was J:; n
-- UD mIJD !l'el)(lf er ie•n ftrond ~ta~t ID 1 den lwt IU I. bon.moD um • eh p DI_UW~ dOl leden .t.la. nl v or om deze bijlagen lood.r
-.njaodig.a """nl ...aan_n Ifll ... ldID&'maakl IclllIl t:..ar t. It.lleo "ADn•• r de Reg.rInK hlleo.l d'8CIUIII. vour t) mMud.o ID .... rlung te lteU.D I
tW nohWIl. IIlldeW'lkiD, 1110i' I~p'u N,;o_a-"Ide ZHEd -da, kali DIM. D1& I' ID

MET EEV VOORREDE

Voon nK

:Admmlstra.tIe en Bereddenng van
Boedels

Opllertllt A n 183G, Ing.l ltd bllOrd No 6-
1830 Acte No IJ-18M eli Acte)'Jo 17-1876

KAPITAAL ONDER ADMI'IISTRATII!:
l{urm £500 000 St.

" fstelijke l·rOl incie Bank,
PAAI~L.

IJ) 000
lO nuo
26 voo UNION BANK,

St Geof'i'e-stra.at, Kaapstad -------_

[)EZE Rank staatRententoe

3 percent per Jaar op de
tende Balansen der dIfferente Inleg
gers van niet mmder dan £100 ID

elke maand, en op Vaste LJepoBIta
tegen een ta.nef, dat bj) aanvraag te
vernemen IS

De Bank dlsk(lnte~rt dagelijks ge
,approbeerd papier koopt en ver.

Agentschap te Kaapstad Ikoopt BUltenlaodsche TraItes eo
I F. KAAP IJE (j '1J. Hoop BASK (f1~PF.RKT II Jb V

rt 181:1e IleVfm geeft oorschotten OFDe I a k ii"cft n,utl'n op Vaste IJepolitlta
... rd cu tert lai(d JksgOf'dgekcurde W 886ls Vel scheplngen van Producten, reikt
Cl On lerueumt I\lIe go ...oue Bar kbellgbeld kredIet-brieven UIt voor het verkoo-
be j aau het lloofdk" toor en de 1 akken pen van ladlnr-en, enz , en doet alle

1> Il rocteurc "omen bJecl op DlJgsdaga t B k k lkPr~.lelftIJ.JGarl'JI<I.OO"""ht!I.1l16I1ar 0/.
en \ rq Jags te I V \" ID om over d18conto Le soor en van a 1 lel Swer Nur dtJl de Yerrel<ef'a(ufl4ltJe,.I"If!lt '"'1f1"'''/1J1<
bt..'SIt"BeI AOEr-iTEN TE LONDEN _I "'lf611''''lfge "tJf'ltooll•• g

Il P I ALLIANCE BANK. LOTHBUP~ lJao,. :1/ U. I Ollderhnge Verzekerlng" .. ut
.lLEXAN DER BIWW:\ K chpP'J .,, .. orth. d, lIlIJIll", •• el tri, 'If B'II__

_______________ ,__ u_le_r_ do.u Altta/~AlIl'PVert, l.ucltH tie BapMIIr'n e. tU
Yn-,el<ertJetI.e,.tlMld .iJ.U,,6"'1XJf'1 tin P.l",,-

PRACHT UITG AVE "D;oY,.,telf ..o,.lk... Ik,. ae PoJulltlfltJm ti.,.
id ende P"1f elI< tl)dpd PU DRIE J.iJ.REJr
.enJ~eld e. ltt ti 11"11 de ~N" "a•• ed"elf 4".atr

o. z'Jft kei (ltJlf d. doo,. .k•• ",e!er~ tIe WelEd
d_ 1~6tJ1f, of 1.. 1 al, ,e., dalki.)
t. O.ID".!le",-o/ lul eli. t. fIH.tit" lol" "

WIjlen den Wel Eerw Heer 1'''''.I'''~ffIfI4M. tUtDe~_It.ge*oo,. .4e. U b.,.u.. "
,,,a'''-••'UCIJ<P''er.u ,.,

PROFESSOR J MURRAY, De laatete V.rdeebn, wu fs) 2i percent ..
aar o( Il perceat Toor de drie Jaren II
De yolgeDd. Verdeehnl' nO WUI"un

II'II8Chl.den ID Au~, 1886
PerIOnen dIe Ilcb ter nnekerrDI' YOOratellen, "

'I"AN DEN ulleo hUDJIe Doo,.lIltelu., of ,ulke aadert ..
heer PROF N J HOFMEYR beWIjzen un ollderdom al. de Dtrecteurea vol

, doende mogen acbten, moeten IDlenren
Te Stellenbosch PerSOlIeD d,e &leb ter vene..l:ermg voonteJlea

.. ordeJI Met belut IIQd d. betahng Uil de O~IJeze C"gDac IS ecD "erenl J" s[PEEIErRl Met een Photogrllphlsch Portret yan 4eerp nn het GeoootlChap
CogDnc en levert eeD be....tJs VaD de voor_/ den SchIIJver, Vier Houtsneê en 24 Pl'OIpeCln"'lI, Vormen no Auzoelr en &lle tiJ" Agenten \'oor de "lhtual" Levens-
treffehJkbel 1 van het Produkt, dat wet zorg Cromo LlLhographlsche Platen ..formatie betreB'ende bet Genoot8cb.p, kllJlDen IIII11ID'1.Dtieen ol De Protecteur" Braodr
vuldlge bebaodehng van de Kaapsche DrUif .erkr4IIJ1ID worden UJI bel .K&alool te Kaapstad, &u1lraot1e K&ntorer
verkrl "baar t8 nf bIJ ..Ik der AgeDIlChappen OYer d. , ..beel. "!'!'!_!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!""I~~~~~e!!!!!!!!!!!!!!!!II!!!!!!!IIPrijs, £1 11s 6d !rolonle.

beqT DANIEL HAHN lPh Dr Af A Per.'Rnalr.u...t, £1 148. Gd 0, I_.t vUl bel &.tlla' U.drllk& lID U'l«JIgeull door Ju RaGT"
I ru("'_p r 'I le Ch~tll" Z A -...&.t"'D J C GIBlr 8ecre~ria hao4e1 .... der de. filJ' ol de irsa

c ~ .il CU'" ru .,g ROPIUr& il; R.a ... an-......College, Kaapstad KAAPSTAD .-J. . J 4 A _toor opa .....cf., , 1ho _ " ...... \1,

LJ" \\ .11 d
lJIIUlHlrUN

He", J J PI UCTOH I \\ V Voou
L:U:'iS1 >\;'\lT VI AIIL Jn
M C V THO\!
il J A fA' O~R SPUY M zn
T ROOS Sr
Il ( JlOH\h:
J R ~. VII I II n~
P J D~ \ IJ Lil RS r J zoo,
D P Dl I I i':~~b

(GEVESTIGD IN 1847,)

Malmesbury Tak
1 \\ El H \IAR B.. tuurd.,

Montagu Tak
P A El\H\I:{D Jr Bestuurder

I I

KINDERBIJBEL,

Kaapstad
II lE I lIe", H A

'ilelle I .cl.

RAP 20 RT van de Analyse van een
Monster SUPERIEURE COGNAC
gefabnceerd door H A VAN ES
van Stellenbosch

1884

VA.'i DEN

DOOR

DEZE Cogl ac werd bevonden vrIJ te ZIJ"
YILn all" lomengsuI. die zoo dikwIlls ID

alkoholr.cbe draoken ge,ol fen wordeu De
sm'\ak .an ne'en Cognac IS n tmn tend en I
eveu I;oe i ale dlo v \u deu be.te .. II gevoer
den r ran8cbeo Coguac De .MatertaielI to het I
vervaardl~el1 va dlzeu Cognac gebezIgd, Wel Eerw
ZIJu !llle onJl'rzocbt 60 ZUIVfr eo van de I
beste Invahte t bevooden

~.,
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il 17 6
il 19 0
3 0 6
3 2 3
3 3 IJ
3 5 6
3 7 5
~ 9 3
3 11 3
3 13 4.
3 15 6
3 17 IJ
4 0 3
4. 2 IJ
4 6 6
4 8 3
4 Il j
4. l4 il
4 17 4
5 0 8
5 • il

J. ~. K~OOP.
PB.I\M, 26 Oct IBa..

POPPE, RU~SOlJ'V & CO.,
KAt' PSTAD,

ZIJN bereid Libeli&le KontaDw
Voorschotten te ma.ken op

Wol, Angorahaar, StruIsvederen en
andere Ka.apsche Produkten aan hen
geconsigneerd ter Verkoop op deze
Markt, of ter Verzending naar E.nge
land, het Vasteland, of de Vereemgde
Staten van Amenka.

Er wordt Speciale zorg besteed
aan het Sorteren en Vcrkoopen van
Struisvederen.
PROMPTB A1RlUNING

&16zUID-AFRlKAJJIC8OH B
KONINKLIJKE IfAII.DIINST
)e" DutL. AlDU p~, Jl-t.cJwappt.I,

E 8loomboot.en deull Lime VArt.reltkea
f \'&Il Kupet.&G oaar, Londen OlD".

.udel"llD DID~, .,1& jadell'& eo Pl,-
;nouth, te Smt JIelena ... .&.eeaeioa aan
leggeDde op bepMlde tDlllbbeuilJden

No, 12 -ROSLIN CAStLE, Kapt JOlila
B N R-

No., 26 -NORSAM CAaTLK, Kapt.. A
WurcaanL

Deo 10 -HA WARUEN OASTLE, Kap'-
M P W!IIITn.
AtroD80lf ~ ~t1lfJJSOJJ,

Apnten

WAAROM Inlnonde z.ct.t. kenpe!! die
lI'eell TDld08lllng ,e'811 eli geelIId ... foor

"e' Kaapeehe Paard ,eechlkt $JD, te",ll mea DU
,oor dellIelfd.~ "riJlI RUTTaa'. beroemden Kola-
'"1111 ,emaalrte INN~ ZAtl!L qn bekomen
Dit Zedel.1 door d. lfebeel. Jl oioale behnd
beeft ,emakkelrJke Zlttln" .olle grootte G....
swmpald eli ,e'llr'&&rOOlll'dvolkqmen te ~D

Pro~en de Veerell ZUtiDIU' Oomelutie'k lser
gendeUJIr, en Wollen Zu.tin, Zedela, TllIge.,
811", Daar all. patroD.n of ~alDgen ,emulr!.
Oude Zadelt ale Dle'Owe 0Plf"m~_k' liD re~ben
beboorliJIr lI'edaaD Orde ... wotdlln door n-hen
Itomet ~&II lederen bandelur tql!gelOlldea Pri~
11~811 op UDVJ'Uf!' .. rkrillrWr, ea let op het
~r ...

A. T RUTTER, \'roe~ W INN ES,
No !u UarIi~",K_~

MAlMESBURY
EXECUTEURSKAIIER Ell VQIX;OIJlmSCHAPPIJ

0Prrigt "Octobér 18~
IngehJfd bIJ Acte TaD h~, P&rlement,

Ter Adminiatr&U. nD ~clomme
Boedela, eJlA., eu, .na

DIlUKJ'!'EUR.
Heer H 0 GREEFF, 'i JOn.lt~r
" THOS A J LOOff,LWV

J 8 F GOOS
" B WETS.A&.
" TOBS C IiOOB1iER
" N E SCH()N BERG MD
" D 1 ACKaRMAli!i, sr
" W F UUC)CITT
" P J BE8TlJIE.E.
AudiMuren

"
"
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SDiUta, Jr, J 11 CoaneU
.A. 0 WATtRHEIJER,

Secreta""
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