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VAN

;,. KAAP,SCB AAN

OQUV~RN~I&BT8 8r®RWEQEI, C~~ ~ JmBITBUUII.
. . ... (WIBftLlJIt rrSL8IJ..>, . ID cLm~u. -=~~

Publieke Verk",Jqg TR~L\SV·€RAN{)ERINQEN M~!~~m::=~
OP ! . • '\ lULns~"l' oWN. A LLD _die _ ,WI'8Ohaldl,a ~

i!ÏlII.ttsdao· JOFeb.·ual·j'a s. OPMAANDA_GliNST.• '2 FEBR.,ye!l bet~:'::'se::.=-...-::., !"I, . ~ ., "tot,,~.~. deeu, ea .sï ,!tie ."na ,....._
OP OeduPende het Gra.nve.rvoel' Seisoen Boedel ~ T~" heb ..... ~ la.....

,. : 'DA tekeDlDpD ID M, Hilden tu_toM
HET DORP PIQUETBERG. Zullen de Teragtreinen vaa .Malm•• ftD deu 'beer A. AnIo .. Biebeek

bury: loopen ala volgt, in plaats -...an W.t, binDeD" wekeG ...... :., ~
zooalll thans: keuing dNe..

W &D. B. H. DI TRIB8,
Kxeoutrioe IWW.

Riebeek Weet, Sl Ju. 1886.... Vertntk 6.5 2.25

G()EIl ~IEU'VS
AAN BUITENLIEDEN

EN ASDEREN.

r.rr

OP DINGSDAG, 3 FEBRU~RIJ,
ZAL Verkocbt worden, op de Plek
j zelve, bet HUIS met Buitenge-

gebouwen en Grond annex, behoprend.
tot den Boedel, gelegen in bet· Dorp
DUHBANVILLh:, Kaapsche Afdeeliog,
nabij het Eigendom nn Mejofvr. Un.

Het Huis ia eene Gerieflijke Woning
en bevat ii Kamera. Er zijn ook een
Wagenbui6, een Stal voor 16 Paarden
en andere Buitengebouwen.

A. DENYSSEN, Secretarie,
Executeur Testamentair.

Kaapstad, Kerkplein,
17 Januari] 1886.

J, H· HOFMEYR, J.J.zoon, Afalager.

STELLENBOSOH.
PUBLIEKE VHRKOUPING

-DE Verkooping VUil 200 Kapater Bok·
ken vall d ...n beer D. MAlUIS, gt'Bd-

verteerd om door de onderjlekekendell
te worden gebouden op 2 Feb. aaust.,
te Klapmuta,

ZAL lil ~T PLAATS HEBBEN,

LEr WEL:LE.T ViEL

BENEVENS,
Een Eerste Kla.se Piano, me~ twee,

Maziekstoelen, en de Bar toebebooreD"
met deu Voonud Drab Ic.

-DF Ondergeteekende, vele jaren te
Purl en Stellenbosch woon-

achtig gewelst sijnde, heeft zich DU

te Kaapst8d nedergezet, alsMarkt
en Generale p gent, ter verkoo-
ping eu inkooping van J;enig Ar-
tikel, en hoopt door spoedige vereffe-
nino, de ondersteuning van het ge- In
terd Publiek te mogen genieten.

J. R. G. KLEROK, ~D.

DE Verkoopiug Van Vaste en 1 osse Goederen in den Geessigneer-
den Boedel van JACOBUS GEORGE FlecHER, geadverteerd voor

IS Februarij aaust-, zal NIEl I'LAArS HEBBEN.
J. J. DB VILLIEHS, APZoon,

Secretaris.

daar de Bokken niet preeent zullen zijn.
Paarl, 30 JIiQ. 1835 .

DI VILU"S, FAuRi &, Co.,
Afslagers.

HUISRAAD,
Deuren,Venster .. J(olijnlll, Plu.

ken, enJ·. en,
OP DINGSDAG, 3 FEB. 1885,

's .OMDII ra 10 UJl ••

Zake de K&ap~che Handels-
bank iD LkI»id·tje oad... ~e
Liq nidatie-wet van 1868. ' ilL" '!I!!.

Publieke Verkooping.
L> E ondergeteekende, gelaat door J~n
J w-i. Ed. beer J. J. EXB'r&B1f,ul

Publiek Yerkoopen.
I Y.L •• K

KBI\p~tad, Nieuwe Markt,
Stall No. 25. ~lmetlbD.rr

14 SLAG,TOSSEN
la do, KOEIJEN
61 TREK·enJo.NGE OSSEN

IIIERDIJ gP8chiedt kennis!5t,vi~g' ~at .
een LIJST V A.'oi SCW K KHWEN

aan de Officieeie Liquidatoren vau ~e.
melde Bauk voorg,·skld, ter I Ni::lPEC1'JE
zal LIGGI<.:N aan het KantooI' van se.
zegde L quidstoren, in Kerkplein, Kaap-
stad, voor een tijdperk van ZE V IQN
DAGEN. van af 30 dezer, na welken tijd
h-t Hoog Geregtshof verzucht ~al wÓr·
den de aanname er VtUIgood te keuren.

Gedateerd te Khltpstad, beden den
278teu dag van Jllnua,ij 18f5.

W. E. MOOlt~~,
Preen Ieur voor de Officieeie

Liqui datorsn;
Publi~ke Verkooping.

MEJC'FV. CLOETE op vert ...k .....
Daar de Ooatelijke PTerinN, heeft

de OndergetAt>kendeD gelast,per Publieke
Veiling te Verkoopen, aan hare WODiDg,
M&1herbeatraa~, de 'folgende Goederea:

Dubbele L~kanteD, met ~
Knkele, lito.
AaDaettafel., Waaoh· ea Kleedtaftla.
Geelboaden en andeN St.oelea.
Ronde Tafel, Glas- en Aardewerk, J[ea-

kengereedsobap, "n w" verder sal wor-
den voolJ8bragt.

Teg'flhJkerlijd sullen wOrdeD Verltooh'
een lot VeuTen,Venlters, Kosijnen, Plu.
ken, Aarden Kannen, eil ••

MALAN '" CELLIERS
Afa1apoa.

Abbotaaale,Halt plnllta 6,25 : ~U5 WELLINqTON.do.WEE.TELIJKE PROVINCIE
Administratte cf Trustmaatschappij

(BEPE ~{.X'l).
do. I 6.50 S.lO

do. /7.85 3.65

... do. j 8.16 II 4 SI

... AankomBt A.~ 6,0

-- ---- ------ Kalabaelcraal

I)J<: Onderf(pleekel'den 11111.n voor nkr uing vnn deu beerH.N.
SCHICK ERLING,

Op Donderdag, 12 Febr. eerstk.,
TJoJN 10 DRE V.M,

A an deWoonplaats van don Heer ::\1.A. BA SSON,
'0{;1.:t.S1HUI,FI.~T~'I\, lIabij EMOl)J1;FIELD,

PUB I_; I I1~K V]~ ~ I\. OOP}1~ N ,
2.00 S C li A Jat E N
130 0 0 I DOK :t ~~:L.£
70 L A 1\'1 lV! :E R S!.

PultUeke Verkoopt.,Klipbeuvel

KraaifoDt.dD
60 VARKENS, geschikt voor

den I:Slagter.
P. J. RETIEF, Ats.r.

Piqnetberg, 26 Jannarij, 1885 ..
In de heentreiuen zal geen verandering

gemIlakt worden.
,A. W. HOWELL,' Direkteur Y&D Dieust.

Hoo~toor, Xaapetad, 26 Jan. 18i.5.

YERKOOPING PER BESLUIT
VAli

D'Urbao Weg '"
eRE DIT :t URE N.

In den In80lventen Boedel van DANIEL
JOHANNEI5 DK VILLII<.:RS, II.ZN.,
van Durbanville, Kaapsche Af Jee-
ling, Tuigenmaker.

z. A. AS SOelATlE.
VERI{OOP1NG

TENDERS zullen door den On- ,./
dergeteekende outvangen wor- i [jo

den tot
A. ASSOCIATIE. EEN BUIS,

I

I,E Onde,rgeteekende, behoorlijk in.
, atroctles oDtvaDgen hebbende, zal

Pnbliek Verkoopen, voor rekeniug van
de Wed, A. C. VISSIR, .

Op ~ill~sdag, 10 Feb. 18S;;,

en

VERKOOPINQOP DON DERDAG,
DEN 12Jeu A.S.,

Voor bet Welbekende en Verkieselijke
VERBLIJF van den Insolvent, gelegen
in bet beste gedeelte van bet Dorp Dur-
banville, bevattende Zes Kamers VHn,
gOl"de '(TOOtte, Dispens, een Groote. G N ENZ
Kombuis, St al, w.c , en een Groot Stuk LEVENDE HA YE, RAA., 1 .'
Vruchtbaren Tuingrond. De Gebouwen -- 1

bevatten Groote Zolders,en op het. Woon-
huis 18 onlangs een Nieuw Galva[lisob
JJzeren Dak gezet; het acht"rste deel
van het Woonbuis ftordt door l'rncbtige
EikenbQQmen beschaduwd. Dit verk iee-
lijk Eigenrlom i8 goed rooraien van
Water door een Standhoudende Fontein
VRnWet en goed WBt"r en is gelegen tUE-
lIChen de I·.igendow ruen van de lleeren J.
GauJr»Kt.J1IIOBen J. DSlfTSsliN.

BoYeD~Doemd Dorp was in vroegere
jaren om reden van de drooge temperatuur
eets toevlnoht.oord van de Indische Offi, B •__ d 't" L" d. . es ......n e UI 00 en nil ere
eieren die de K"ap bezochten om bun ne i • f 'I KI d L

db id t b 11 H E' i Tafels So as, Stee en, 1'(> er ..asten,
gezo~ el e erate en. et Igen· dei ' W h fiT il tt f Id L d liik b . t" dd' Le ekant ..u, 88c ta e 8, Ol e a e e,
om ..an age IJ 8 ezlg 19 wor en. Madeira Stoelen, Electrizeer machiue,

J. J, D. BOYSKES, BafIetten Hollaudsche Klok, Barometer,
Eenig Curator. Kamferh~lIten Kisten, Tapijten, Sp~.

K8IIpelad, 28 J&nuarij 1885. : gel8, Geweren, Ksrneu, Glaa- en Aar~-
: werk, Keukengereedsobep, Emmers. .DE Executeuren in opgemelden Boedel zullen Publiek doen- Verkoopen

ALSMEDE. op de Plaats zelve ;- '
Weeskamer ell Trwstmaatschappij+ 1. ZEKERt TW;_ E F.RVEN, gelegen in- de Malherbestraat, front

2 Kepkarren, Dog·ka,·, Schotsohe K~r, makende naar het St, George-plein, en{firenzende aan de Pastorie Grou-L1LEGGING QfIT!lTIE 3okwagen, I Waterk ..r, Dorschmeohiae
1 - .. I en Sroom mechine, Kafsuijdor , 8 Mlllli. den; waarop staan een Net WOOllfli 18 en twee Buitenvertrekken,

I macbinea, Voersnijders, Krnlwagens, LaQ- allen onder IJzeren Dak; heeft een Fraaijeu Tuin, die bijna geheel
: ders, Planken, Grav"tl, Graanza~ke!n, Ommuurd is,

A PPLICATI E gemaakt zijnde bij. Zei,lkribben, Ploegtuigen, W ..gentuigeh, II. DE GEWONE VERSCHEIDEN HEID H U I S R A A D,
den ondergeteekende voor een OlIe paar h oet~~D1gen, J u~ke?, •0 een lot Metselaars-gereedscllll,P, en wat verder zal worden voorgebra.gt.

Du 1· . Jl' Q' PloegeD, voornamelIJk: Hansome II, EggtljD,
. P I~t van een ~ egglllg- Ulta~- Zadels, B erdelijgerced8chnp, Wanmla

tIe, gedateerd 11 >.eeptember 188.3, chiDes 25 Woll.i>kken Manden Helnlng-
uitgereikt door deze Maatschappij, draad: "
ten faveure van JOHA.\'l"'ES ZACHA- I VA~_TWEI:{K.

RIAS H UMA~ (~ed:rt overleden) vo~r Perskuipen, .Ho~telmanden, Leggers,
de som van £3,6/810s, 3d.,teru~·.Schalen er..z.

betaalbaar na drie maanden kennÏ1l- ' , MALAN & CELLIERS Af I
geving, met interest tegen vijl per ~ LEVENDE HAVE. I • sagers.
cent per jaar, enfhet v,~r8pronkelijke, Een paar Koet8paarden (Scbi~mel~), l---------~-----------...;::------
document verlegd ZIJ [Iue,- Wordt over de 15 handen, welke een P"JS h~b·
hierbij kennis gegeven, dat tenzij ~en getrok~en op de laUI. ts te. ,TtJntocnstel:
*emelde oorspronkelijke Inleggillo- hng, 8 HUIn8, Kar· en ltlJpaarden, ~D

Q. . cl d' b'" Merries en JO'1ge Pilarden (de meeste
uItantIe wor t getoon , ot ter e- ed d) 10 d d Mllil~.i1
I' d bod I' . g re8seer, ge ressper e ~V,", 8,

ta mg wor t aallge ,en aan UIt SO Aauteelbeest.en, (vau uitmuntend ra,,).
Kantoor, ~oor den wettIgen houder 20 Slagt- pu TIekossen, (ge8c.hikt v~or
er van, bmnen zes wekelI na dato den 8Iagter). 450 Mertno OOIJen, 3pO
dezes, een duplicaat er van zal wor- Hamels, 6 Merino Rammen,10 SLrujs,
den uitgereikt zooals aangevraagd. ,vvgels,:W Varkens, . '.

• T" , AI de l'oorgaaude Levende Have ISIID
G. W. S1'El rLER, I uitmuntende conditIe.

8ecretarÏ!l.

liet Vee wordt verzekerd in uitmuuteude conditie te sijn, aal zeker op dien
dag present zijn, en [Iitl te voren uit de hand verk ccht worden.

H. N. SCHICKERLING.
UB .PLAJ.'l'81

VAN DURBANVILLE.

il UISRAAI), In den Boedel van wijleIi den heer JAN .
LOUW, Ju Adriaan ZIJ. PORTlJGALSRIVIER,

610 Schapen
60 Bokken
37 Ollen en A&Dteel Beesten
14 Paarden
2'~enB
2,lt&rren
l' span Tuigen
1 do . .Jukkenl'Ploeg;-"- r

Vendu.kantoor,
Wellington, 29 Jan. 1886.

MalUl('sbu,y. IV Januarij ~88:>.•

J. W. MOORREES, ,Jr., & Co., Afslagers.

WELLINCTON.
PUBLIEI{E VEHKOOPING

VAN VlI:RDEB,

Ander Boerderij iereedsch a.p, enz.

WK. F. MARITZ,
, AfslaS'er.

Vendo Kantoor, Sutherland,
26 Jan. 1885. LO S·G-,OED

K')~'ID.A.&g

In den Boe del van wijlen den heer JAN
LOlJ'W, Jan Adria&n zoon.

vAM ZEIK KOSTB~KI

OP DONDERDAG, 5 FEBR.,
Vaste en Losse Goederen.

-----
DINGSDAG, 10 FEBl{TJARIJ 1885,

's )IORGF.~S TEN 10 URE PRECnS,

Tl; 10 URE V.•II"

PUBLIEK.E VERKOOflliG.1AL vprkocht worden op de Plaats
i'j PHlZ-\.NTEKRAAL, Koeborg,
nabij Durbanville,

HUISRAAD, lIIA~14&8Bl1aY

EXECUTEURSKAMER._ .........._. l

PubUeke VerkoOflllg.

t-

RIEBEEK'WEST,
.4 fdMU....g 1tlAlmubvry.

or Bn.DOII'

In den Intestato Boedel van lVUlen DAA'IEL MINNAAR en Over-
ledene .r.chtgcnoote. In den ab intes;-&eclel'ft1l '"jin

den Eer". BoUDrtnnr Hou... H
VJUII en Dagela~ne Weduwe IAlIa
CUB.Ulll~ B~IOI:.

In den Boedel van wijlen den heer JA·
VASTE EN ~OSSE GOEDEREN. COBUS HENDRIK SLABBER. van

. . .. Kleigat:' Afdeeling Kalmesb,Ury. DE OodergeteekeDde, ala k~
I )E Ondergetee~ende zal Pu~he~ doen DE Ondergeteekend~, ageTendtr Toor' Dati"f in deSeft Boedel, al C10ea
< Verkoopen, In den GtlIUIl!lgn~rden de Executeuren 10 boyengeinelden vel koopen door de HeeTeD J. W. lIlOOa-

Boedel van A. A. DI VILLIERa,te E~RSTE Boedel zal doen verkoopen op:' '.BBU Jr. & Co., op
RIVIER, VLAGGI<:BERG, ' .' ••

OP MAANDAG, 9 FEBR. A.S., Woensdag,ll Feb. aan st · Vrijdae:. 13 Februaru a·s.,
1. Des Geesaigueerden zeer V ruoh tba,! OP DI PLUTs. Aan <M Pa,torW ., Mt Dorp

PI~at8, gelt'gen ala hoven, om trent li> ., KL 11" I GAT " BSI: • I: • JE. "w •• ,
mlOotet: van de STATIE LYNEDOCH, CJ -, • '
Groot omtrent 2·10 Morgen, grtjnZ8Lde 16 Eerste klasse gedrelll68rde &zeis Afd.hng. :Malm_muT,
aan de Welbekende Plaak genaamd: 1 Paar Ka'paarden De D&Tola'elld.Lo ••• Go." r. a.
"W"~LMOED," be'fatt!lnde een Grooten . ~ Merries '- .... :
Lucb~ig WOONH1!IS, v.ool'$ien van alle aoo Scba en en Bokken HUIS,R' A AD.
gemakken, onder Galva~rscb IJzer, Kel- 14 Osse~ /;3..
der, ::-itallen, WagenhnIs, Bedien lenka·
mers, alsmede een zeer neLte Cottage, 2 L .AanteelbeesttIn
onder Galvanisch IJzer, b8neveoa 6 Klei- l! Tentwagens, 1 Bokwagen, ;2 Tent-
nere Cottages, allen eone Goede Huar karl en, 1 Bakkar, 1 Waterkar,
opbrengeDcte. De Plaats is beplant met Tuigen, Ploegen, EggeD (!n ander
100,000 WijngallrdBtokkenen eene groote Boerderil'gereedSOhap, en:r;, eu •.
verscbeidenbeid Vruoht- en anderé Boo.
men. De Plantage kan met nog ~OO,OOO
W ijng8.Ardstok k.en vergroot worde~, heeft
uitgesLrekte TUIngronden en Zaailanden
en is goed voorzien van Water, het ge·
beele jaaT door.

De Plaats wordt Verkocht met den
Staanden Oogst, enz., enz.
Il. LOSSI'.: GOlmEH.J<:N en LEVEN.

Dh: HA VE.-IO dukvaten, 10 Kuipen,
Leggers, Pijpen, Halfamen, 'l'rr.p. en
Onderbalies, 2 Brande"ijnketele, kom·
pleet, Kelder. en Boerdenj-ger~hap,
e z.

1 Kapkar op Veren (nieu,,), lOpen do.
do.,2 Wagens, Ploegen, I<.ggen en een lot
Havergerven, enz.

19 'l'rck088en et} Melkkoeijen, 2 Kar-
paarden, 13 Varken8, Schapen en Bok·
keD, enz.

HUISR.AAD, zooal. Tafels, Stoelen,
Ka~ten, Ledekanten, 1 Nieuw HaTmo·
niom, Glas- en Aardewerk en Ken~enge.
reedecbap, enz. .

EINDELIJK :-Een lot NEGOTIE-
GO~DEREN en SmeeTwaren, en wat
er verder ten Verkoop zal worden aan·
geboden.
Verlwoping te beginnen om 10 UTI! V.m.

BONUS I BONUS II

KOLO~nALE

VERLOREN.

BONUS ZAL G_EGEV.EN WORDEN.
J. I). CliLLIERS, voor zelf en

Mede-Executeur Testamentair.

Vendu-kantoor, Wellington, 29 Jan. 1885. ~ groote Tafels, 2 kleine Do., 1 TaW,
2 KleedtafeIs, , W.. ohtJfel., 22 StoUD1
8 JJzeTeD Ledik&llHD, 2 Klei ... Do., I
KiDderbedje, 1 HatlDGthum, 1 ~
Spiegel, 1 SpiegeJ~ I,Jlok, 1.Ka_'"
houten KIee(J.ere.il ,~, 1 Stuak1loa_
Do., 8 Staaooe Lampen, 1 Han .... ~
I Rnstbank,:2 Boekearakkea. I Dobll
Loop Geweer. - 61....: en Aardew.rk,
Keu1r:engeroedllChap, ,.:.GraaD~ken, a
Galvllniache !JaeND &tien, LedI,. KM-
ten en Ki.teD, 1 Paar lf FreDCh Wie-
do".," 2 HalbmeD, 2 AnkeTl,2 YleelObo
~ee, Ra]f.ken, 1 Aarden }'ó', eDS., ...

ZOOM.~DE I Kapkar op V_, .1
Open Kar,2 Paard.n.l Paar Aohtenat-
gen, 2 BarkelI, 2 .8oh1fel., I Qrayen, ,
1!:mmer., 1 KruiwageD_, 1 Ht.alvork, ,
Paar Horre,jes, 2 Ladders, 1 VGefIIIAOO
chine eu 2 BijeDkofYeD.

Wed. B. H. DE VllJ.Btl,
gxeout.rioe Dat.

GebouW'der Kamer, a Kerkplein,
Kaap8tad, z8 Jannarij 1885.

GRAAN.

YIBDIB,

60 Mud Gerst, 50 mnd Rog, 130 mnd
KoorD, 800 mud Haver, .

Verkooping te b ~gÏDDen ten 9 ure T .m
A. G. W AT~RMEYEH,

Secretaris.
.MalmesbnlJ', 24 Jan. 188á.

I. W. 1II00rred, .Jr" 00, At.lazar.

KOLQNIALE

Weeskamer en Trtutmaatschappij.500 Mndden KorfOn, 2':'0 Mud~en
Huer en Garst, omtrent 100.000 PQnd~tulTvateo ~nKUI·lw.oI Havergetven, Stroven Kaf i ook Mest

13 Il '-' r'" J en verscheidene andere artikl!len, te vllel
I om in deze advertentie op Le noemen.

DE Ondergeteekende maakt aan Eel~ Scbaapwachters Hnt (op Wielen).
het geëerd Publiek bekend, dat: met. ~ch8apborden compleet.

hij bereid is om bestellingen van i A. DENYSSEN Secretaris,
eenige hoeveelheid Stukvaten en I Executeur'Testamentair.
Kuipen uit te voeren. ~Ieeft op, Kaapstad. Kerkplein,
handen Klaargemaakte Ka)atenhou- 19 Januarij lc85.
ten Trup-, Onder-,Rij- en Moerbalies, ' J
en Emmers. I • 1I.1I0Fn~lll, .J. J. zooII,.

Let op het .Adr~s . AFSLAGER. i

D J. du TOIT,
Wellington StMlOn.

Het Wrak: van de "Wigtonshire."
EENE PUBLI.'EKE VERKOOPING

In do Iuolnnta Boedel'hIlm.tz &llB'I'B
DO&O'l'BBA IIPPHlA.. PalOB, .Yu
Wh1k'.Bo~KaaPna4.-- .

DE OndeTgeteekende aal latien Ver.
koopeD, op de plek, bij poblieke

veiliog, ' , , '" XOJ.,.tiN1ALB .

0, Ding$dag, ~en·.Feb., ~eesbmer' ~

TB 10 URE,· PUBLIEKE' YIRKOOPING
Het MEUBILAIR behoorende aa.D

boevengenoemdeq IÓlOlventën' Boedel,
bestaandt! uiL fraaije Voor· en ~tkamer
Stellen, llDbbEile eD Enkele Ledikanten,
Kleederkasten, Tafel., 8t.oel..,o~ Aarde-
en Glaswe, k. '

ZAL WORDEN GEHOUDEN AAN

l\IARrrHA STRAND,
NABIJ BREDASDORP,

0, aust, Dingsdag, 3deo Februarij ISSá,
VAN EEl' E GROOTE HOEVEELHEID

Scheepszeilen,. Sparren~ IJ zerdraad 'ruig. ,'l.'ouw,
Planken, Deuren, een groote Kookkagehel

in goede orde, Scheepsreddin!!sboot.
enz., enz., enz.

UI: 'JJI1I

LE VENS,POLIS.
'j'ENDEHS

HET

P. J. BOSMAN,
Assigneé.

~enooscb, 23 Jan. 1835.'

I'H ---I 'JOLL~ N worden ingewacht door den
. ; IJ M('e~ter van het Hoog Gen>gtabof

EDEN IS ons een ZooNTJI geboren.; tot om 12 nur, OP ZATURuAG, DEN
A. G. DU TOIT, I 7DElII ~·EBRU.ARIJ A.S., voor den Koop
A. A. DU TOIT, I van de Pillal.ll

Geb. SJUTH. : II KNOLLE VALLEI' "Gondini, 26 Jan. 1885. I I,
, .. I Gelq~en in het Di8,trikt TULHAqB~

'JALIG ID d~n Heer ontslepen, op 27 nabij het Ceres Weg Spoorweg BtaLi~n;
[j Janalllij, in den jengdigen onder- IGloot 1,670 Morgen eD li9 Vierkante
dom van 111Jaren, onze teeder geheIde I Roeden, lhaDs geregistreerd in deu naam
Dochter CECILU MARlA.-Diep be· ' van den Heer M. J . .Hun. !
~nrd. I 'y:

G, H. W. DI L.o\.BAT, I J. H. HOFME R, Mee8te~
C, M. Dil LAB A T, van het Hoog Geregts~of.

Geb. D.VILLIERS. : KanWor VBn den Meester,
Worcester, 29 JID. lau. " Kaapat.d, l7 Ju.1886.

DE HeeTeD L. P. CA.UVlN '" 00. sal-
len verkobpeD op de Sloep YaO .. ,

KOOPlDaubeaTl,

J. 'Y. s. LANEenGE1'gR.MCt.~:_."Op lVIOrfrAD. ','(Z" atft . ..I....),TWEE MUlT,EZELS, in het begin ............ OW. '"~
van JKnuarij, eeD mooije Donker Gebouw der Kamer, No. 3"I~ - .' O~ 12 UUR,.

Zwartbrnine en eeu kleine bruIDe" Mon. Xiapetad, 29 JUl. 1885. : Polts No. 6,806, In cleODderliage Lefta.-
te'fidpo," beide Merries, in de rigtiDg 'P 'c 'UrIN & Co. AF~ LA' GE·RS A.. uraQ&.ie-Maataobappij, op hIK ~
van Piketberg titation. &mige' iufor- .I.r " A , J.::;.' i van boYengeooellldeD I_vent, 'YOGI'
matie .hieromtrent za.! in dank ontvaD~ . £, OOG P -. W per jaar' Wiutta

~
en gemaakte k6ste.n,. voidaa. n "orden. H J 'HO~,f" L'!Vlj of lO 'I' .... reuu ,•• L'~~j_, ,\., .t1.5 -- .
r , PROOURClU.1il ,-' I' . G.W,...8TEYtLD,

P. DL MYBURGH, '. ~ -. " Voor ~ ft ~
Cloeteosdal, IOTARIS. ~ .TRANSPO~TBaoW' , ..__:'.n..~.lTQ,l~ .

StelJeDbosoh S.aoa. . . ...... ~ ..." : .- ~~j'I""--r:.~,W~ ..,._._.,._. ~. _...
. . ,~:'-

--- -----------
't:EBZELFDER. TIJD ZAL WORDEN VERKOCHr,

W RAK, ·ZOOALS HET NU LIGT,
MET DE

LADING VEZELSTOF (JUTE), BESTAANlJ~~ UIT 6,553 BALE~.
POPPE HUSSOUW &lCo.

Kaapstad, 31 JanDal'ij 18~.

l. J. 1':ALJ .A.R D" .AFSLAG ER.



.......
A.LGJD[BENE

BOEDEL EN U·EESK.lMER
...k.. nn Onr....nl!omat. ll.i."'.r.1 9 M••,

1866 j InphJfd bij Ac'" .an 1'.,I ..m"ol, N.
81 Yan 1861. -KAPITAAL .... .. .. . .• £22 000
BJ:8EaVEFONDS . . . . £7 850
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Voor b.1 Admiol.tr.ron .an .Eig.ndommen pr

Boedel., ala Exocut.ur~n, .\dminl.Lrateur8r,
Voogden, Cu ....to ....n en Agenlen.

"

\

Aardappel'D, p'" mud ..
Appel'o, per 100 ••
Beet, per bo..
Drui •• e, per mand
Eije,.o, per 100
Eeacleo, per .tuk
<nOeH 11ijen per be.
Hoenclera, per .tuk
Kool per .:ull
Pe,.n, per 100
POlDpoeneo, per .tuk
Nteterio ... per 100
PIftikeD, per 100
PruilDeD, per 100
8'11UDeCb.pek,per atult: .,
T'CllDatot., per 100 ••
uiJ8u, per lD.cl ••
Vi..,,~ 100 .•
W.... a.aeD, por tAli



(V""" Onull OO~)=: DE RIJKSBOND

IbJlllt_EO\ PTE,~-----
Ort 'u 1" " gepubl N'T<l 2!l Jin 1 30 n m

J&IIuart, 1885
Vooroertlt de hl\r~hJke gelalc"eosoh Ya,

INeu oorre.Jpoodeot 10 N ed .. rland aan al
o lezers ya J de Zuid .dfrika.an e Volk.
",«md bij deu aaD vaDj( dell jaara. Hog~
tit Jaar 1885 voor geheel ZUId Arnica, het
leel der wereld, dat ID deu laatsteo lIJd

.LONDEN 28JA.'1 -Het Federatie Verbond
beeft het verzoek ....n den Rijasboud om op
Dame toegestallll Kol Sir Herbert
beeft EJmetaJnmeh bereikt n.. zware
ten waann hij ërnstig gewond I.S

WAT BETEEKE.~T DIT'

tW"!!" e .. g'flul>l ct"rd ap 30 J,
, 7l Idag.

KAAPl<.OLONIE
[,---

GEJliERAAL "ARRE."f R.'" PRF..8IDR."'T
KRIGER

ICii:AP lUI lilt IIOJ[IJU(
D. YertooDln~.... lCupen ea bolUu __

lood en b nedlJend T.ee P"JseD "erda ~
ekond aaD M.rlp<' bUII.Is, Gaar IIIJ u.. roeJ
.. aroD oe be<i>rd... lur, beward b.' eolI&er
dAtde .ertoond ....YeuDO rammea ru,,' .o~ d.
beocbnJYlllg wartn da.r al) .Ier In plaata ...

tADden iadd.n D. Ku..-he bolt_
'AO den boer f MIJburgb .. "rJen ate II Mn-
be roleu alsoo t eD Aogora I.mm ........
den boer.o A. PlWaterm81).r,-E. J Joubert, a

ORAAN AC d. Villi_ I ~ P Wator .... Jer la y: KiJ-
Voor den besten zak Baardlloren (d. ageDMr burgb

10 mudden m bent te hebben) £1 lOs. P A..
Myburgh Jr Eleenburg

Do do Du TOit s £1 lOs. 0 )lyburgh
Do Do Hiddingh .. £1 geen CQmpelitie
Do do :&npalech £1 P. A.. ¥Ijbnrgh

Elaenburgh
Do Do J[UDpleUoom £1 J

P do Waal, apeeiale
Do do Haver s I P Psure
Do de Oarst £1 P Faure
Do do Rog £1 geen courpetitie
Do do MIelies £1. P A Myburgh Jr
Voor do beste baal geperst Hoo~ £1 lJ

Faure
Voor de beete, niet mmder dan

"'<II,er", HBverlP7ven £1 P F..ure
Speciale Pn]8 yoor B .... rdkoreo 0

PAAll.DKN RMZ

••UU.UI

D•• ertooD1nll t..n YArlr.DI .... _r goecl 0-
boo rd I " bo(r .. reo bet dd .r 11- C'3
uue oor "_l Kololll&l. I'll' Een Serub
beer un deo WJjierw N....tbbng ".rd hoo,
bewlen .. a r er "erd .I,cbta ....a 10&' ~e11ooad - \
G J J ubert P d. V..aI 0 J d. v,m.re, ft.
Myburtlh, A. P ~<tbllW

PLunn...
n. .ertoontnlf nn phllm .. e 1& ord8lltehjk,

<II ... r bal beter IêlnDOD II)' O. pnaen eli .. a-
.. sr.n .. n ijI:""de k..alitelt -R A K...

hsrdt Alb RolllS, J P Fure
lSPy"a BAK, .NI

D. béo"rd.lur, beocbou.en de .ertooallll' ....
b Id o .. r b"t ,.beel a.er goed ZiJ h&ddea
moeIte ID b.t ~keDb.n der pnl ... 11 ZiJ dea-
k.n I 8jfell)lu ot.r d. Koloniale h" .. _ Deo
•• rtooners nn brj,od mOitboll.n ea boachJ 1I&roop,
.01 komt 1 eer !.oe lie booord .. ~ llea-
nen m.t I '."'''lleD een .p cia1ea ~JI toe

den beer I(. J BaatlaaDI!, .oor Bn-4-
Kn. door ""'mae" jr.mu.Lo.n dle.h .....

t.nde k.. III ....I' ACJten ~ S.. au, P Eo
J no dv Byl Jr, P 1) .. ,.burL

PRODCKTEN.MA.RKT TE PORT .ELIZA
BETH

W&H.rvan naar \V1J vernemen
bosseher den heer J Holm

WIlD die WIJ proefden BLOKMKN
wat de beoordeelaars VBU de VPTtlJOn,m,O', Voor ds beste collectie Blgesnedén BI!>8

t gebied dachten ... 1 me I aan zonder op de rBng'8Ohiklring te letten
dit veralag onder de rapporten der 111. Jonge) A. MaT&l.S

Nog diene WIJ melding te Do do RUIker 1.)8 Jonge] J Roux
eel speciuleu pnJ" toegekend &an Do do tweede do 10. Jonge~ Neeth
J Basf iaans Toor Kolomale EBu de lJUlUlrll", I ling
w J gelegO! held hadden op de proef te Do do derde do 78 6J Jonge]

zoo goed bevonden dat WIJ ze met burgh Eerste RiVier
kuunen aanbeveleu WIJ laten Do do vierde do 58

volgen - Do do ILmdruilrer

lm~o Do
Do do derde do

Oloete
Do do Planten m potten £1 Mej BeIJ8'8
Do do tweede do 108. Mej J"n Beijers
Do do Ruiker Veldbloemen lOa, Jonp)

Myburgh (voor rangschddriDg) JanIrt']
Beyers (. oor ven )

Do Do Stander Verbell&l 61
A.. Myburgh

Do do
Do do
Do do Petumaa 2s sd Jonge)

distrikt gefokt i:J ge<>ncompetitie Eerate RiVier
Voor het beste pMr .w.are Trekpaarden Do Do Vloolt]e8 2s sn Jonge)

tot 6 jaren oud £3 s C Faure Handru ldbl
Voor het beste ruu>.r Muilezel. £2 Jl(. Do Do iker Ve oereen

r- Jonge] Kittie Beyen
Myburgh t..eld Do Do Stokrozen 2s 6d Jonge]

Oor do do door den vertooner ge Do do Pansiee 21 6d geen 001lli1)8~lwa.
P Faure Do do Oer.mum. 2s. 6d. geen

Do do Pelargoruuma, 2s 6d
Beyers

L1<,UIOUU'fCU Do Do Phloxes 2s 6d Jonge] BeyanL
£2 Jl(. J Voor de beste collectie Camabana 2a lid.

de heer J Hshn
Do. do Stocks 2a id geen comp
Do do Baleems 2a 6d J~,--_iT. H.~n
Do do A,ten 28 6d JODffej. ~ aao•• T!.
Do do ZlDtaII 28 6d, Jonge] Bl!yêr8. Iltu nno()1un. II de b,.w dla II' OOtt 01'_
Do do Dali'" 2s 6d Jonrf A.. RoI1X.j Ltlotoonltelhng &lW"r lI'e,,_t ... an.,OIXSl le d.
Do do \ ..rena, 2s. 6d Jongel A. Ro~ ,el'8Cb IdeDhl!ld _oot en den •• ~ .. a..
Do Do E.erlaeting8 2a 6d JangeJ ~. 'eel .... r er .oor"" I. Yer&ooah ..... pp ..

Beyers. liJD noli u,t .. untodd balde wat !rIO '"- •• kn-
Do do Ornamental Gra8800rten ltr... t bét eft De I ~rd •• I&BrI .. .,OeI... llieb

Jonge] N«lthling .erphJCt ,.llCbeidtllle 'peei"l. pnpen toe &eIlM-
DIVUBKN er -R A Myliargll PIn, 0 J Ka_,W

Voor de beete collectie Strail'f'ederen _lhr,Mkt IA K!.le M NeethlUl'
ID het dl.Strict door dán .ertooner
dan lib £2

Do do tweede bwte £1

"oor het beste paar Koetspaarden
arei oud £6 0 Neethling
Voor het tweede beste do

com Iet ue

I 'oor het beste Rijpsard £:J J P Louw
Voor het tweede beate do £1 lOe J H

Walker
Yoor het beste 2 jarige Hengstveulen

het distrikt gefokt £a J A Faure
Voor het tweed" beste do do £2

M)burgh
Voor het ooste 2 ]an~

'll'UN .NZ

In Kla. 68 ,,~eo 26 mededlll,ert SpMiul
...ordt de aar d •• t ""0 .I)oboerea MJlllBld bij
jeo eersten pn)A, hegekend un deo heer J.,.,
bUIRoax II)cde .oor een Iichil8D "JII~ao '"J"
W ) b.. chon ...en Idlen een WI)" .oldoend •• 811

t"lI'enwoordlglt "er.u.cbtHl [n kl.. 80 _ea
eD .~. "oDttera on ID kl ... 61 , ...... a 4eJt~,
.. aarUit .... eD "OL8Lere ,.kuun .erden 0.
m~.tt! WA"O ,. &iSt! lo kl•• 6-1 WIN. 9 IDOII-

Hot ..... .J4.. m.r dAt d. ",]a tb aoe& ....
klu 64 Will il. mededilllflDf pnllf Klae
-WI)n •• n áeae 8OOr' 1& tea "oil. MI ...
lot.£80 wutd self. ID lI'ltnelhe4ea. III
68 "' ..ren 8 IDOO''''ra,.D IUD laad aOIite

te breli_n '.beD d6tl .IJD WUra&Il da
Pl' U telndehJk werd ~w.aen ,,, da _
boNI.n "oOIt ra. ~ KI.. 69-,,,,. oo .. peCit.l.
KI•• 73 -Yler .. ~iI8N ... ID kllll 76 n.... la
kl •• 76 ... ren 8 moDDtere,_ er ....I'Il , ...
PfI)A toegelleDd .... be' llIllrergehalW te rWiIIfr
".. lo kla. 17 <warea e' .... ru.n II_ten, ua
klu 76 t"... er ~ Irlal 79 drie 0. ...... pnJl
,a dt laatate kl.. ".1'4 •• rdeel~ ~.. da
b rvn GIdeon Krk. e. Vu Ea ea 4. b.OOr4Ie.
l re maken d. • .. \OOnere lw. OJDIJIU-& 0."
bUDu t1Dallwacle aoLIWL In klM 80 'Inl8II

IDObllora.-P;' F d. Vllll"ra, B Karaia, F
Or .. e

£

I
)

Voor den
ras £2 108 P Myburgh

Voor do Alderney of Ayrshire
Kmg
Voor do
Voor do

Kerry £~ P A Mybtll'gh
A.. Bnnk

Hol

ID to beeb""R aa, .lt toe
nen DrwYeD ."n Ol.t lOO goed .. ,....,00II

ten '0Ig8 .... du laten lOm.' -B. Ko R.,
J P daTolt,Jr 0 P M....... P ..

BEWEGINGEN DER TROEPEN ENZ

BARKLY WEST JU JAN

A.~OORAS

Voor den besten Angora Ram £2 P
Voor do :3 00 ]00 £2 P Myburgh

MERINOS KNZ

Voor den besten Menno Ram

8 heden morgen n&&l'het ka np ter

TRANSVAAL

EN OLD l IT DE Z A REPL
BLIEK

SCOTI'l :-;MITH EN LEIOH

(I". te l rT~puuWt)

PROME..."'A.DE CO::-'CERT TIj STEL-
LENBOsCH

dj:> Dwt'on za. G Haupifi818Ch.
do KOD1Jnon .M de heer Bailey
do tweede as. geen oompeiitie

BOTER iLU( E!lz.
Voor de beete ;) lb VertlChe

( Iun ml l~rt4ponbnt)

~BO~H :JIJ J~~-Het
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.Tan 28.-John ~J op Beaufort Welt,

Wi"'oopet ;~(i3,,' lOL lid. : Illlaulden,
£Ó72 •• ~M.; tekort. £21 .. 14413d. .1
'. e&~ J~ J~ op WorceeUll'."t:d7'1;pnm~ order van IeJnreaintie

T-A;lbert Pettu. Meyburgh Cloete, te
DurbaaTille, sl~; baten, £'H Il1ë, 6d.;
~. £1.60 $I.. 3d.; teltort, £109 HI. 9<1.

29.- William. Ljpe Edmeadp8. t<> Oud ta·
.JI!>O~ paklIu\8houder; batpn, £16,851 ~a. 8".;
~uldeD. £1'1,942 16s. lid.; tekort. tl,OIII.... ~ .

., 29:- Philip Rudolph Lategan, op Buft'el.
'.h.ier. diamltt OUdtahooMl, boer: baten,
lr.tilt; scbulden,;: £2,224 l2s. 6d ; tekort,
, £273 128. Gd. "

Ka()p8Ch Koren~ Haver, Garst
Rogge te Koopen,

PRECIES TEN 10 URE 'S VOORIltI~D.GS,Z ULL:;~e ~~ Ondergeteekenden Publiek doei f erkoopen op de Plaats

I. ZEKER BTUK GRONDS Jnet de G<!boawen 4aarop, aijnele eea ged~lte
van de Plaats STIK LAND, gemerkL Lot G, Groot ppr realoliat oirca 68 Morgeu.

II.ZEKER S1'UK Gl.lOND~, gtllell'8n annexi bovensta~nde mele een
gedeelte nn de Plaats STIKLAND, gl:lmerkt Lor H, Groot per rest..at
omtrent 81 Morg~n. ~

III. ZEKERR TWEE STUKJrEN GHONDS .met dA GeboQ..wen~d.arop. ge-
leg!.'n te Kuilsrivier, ten Noordea.ven de Plaats ft DE ~UYLEN," Groot te aamen
circa 33 Morgen.' . ~

Deze Eigendommen zijn ;goed; veehuard en bijz~n\der ge~~hi"t voor een Mei.
k!.'rij eo den Tuinbouw, hebbende nilmantende Veewel<f en Tuinland.

BONUS! BONUS! !
.M. E. ZEP.DERBEKG, ! } Exeoatenrea
.J. J. DI VILLft::RS, ,..P..zoon, natief.. '

DE OIOl'rVA"lfOST E...'" rnrOBNIlfG
nBw.' PROP. Pl£lIIlill, ur
VAN KRUISVAI.LEI. tIN DEJt,,; " ';,. ' ., .,'.j " > ,

ORtsdte;!i S!~G:i°~':'~~';~t8."i~nSTBA
VAN NIEUW YO'HK:

.2,000 Kisten Devoes' ParaalDe Olie

1.000 Geschaafde Planken

14,400 Okllhoofd Duigen

20 Rollen Amerikaa.nsch Waterproef Duck, 6. 8, U) "oet.
Heb ben ontvangen per onlangs aangekom.en..Scha-

pen:- . .

AMERIKAANSCHE ORGELS. OP VRIJDA~j e FEllR"ij"ARIJ1885,
?

In den morgen van den 13dentzeT " .. onl
and~ra lOO .stil dorpje in oo'lfe og, cUar een
ieder die tot de. gemeente ftD nlm4lei be·
boort, déh 'beijverde om den. Wel·Benroaarden
Proponent Pit'tJ1I&l' en zijne' echllgenoote, eene
feestelijke outvangst te bereiden; de)nlaten
der gen1Mote droegelI 0011: het :hare bij om
met eenen welvoonrlenen disch, tien hlIIe Tan
den heer De Vaal, het fetlBt luiStei hij te
zetteu. '.

Tegen twee lIrt! zag men de rijtaigllÏl, om- R HEM A TIC U R 0
trant 6-i in getál, die Ds. Pienaar en echtge- IS het eenige, &eken, Geneesmiddel "oor
noote bij bet station .fln'n ~. afh41.en, het
dorp binnen komen. Bij de ,!?~g Ta\! den Jiobt, ltbeumati4lk, Rheumatiaohe Jioht,
Eerw. heer Zahn, leeraar der Rtnltsch,e Kerk RhenmaLilObe Pijnen in het Hoofd, Heup-
albier, ahr8.lU' het koor &ijDel' rmMnti! "arp- et! Lelldenjicbt en ZiukiOl!8.

' .~ 30.-8, A. 'Vi!lller, op Mesfontein, af- derd was, hield lI1l!!l &til. De Jeugdige leeraar DUIZENDE GEV ALL~N VAN GENE.
déel4!. Herbert. eD gade !dommen uit den w~n, en eenige ZI,SG.

~ . ..::..r. C. Olivier; op Nooitgedacht, afdeeling toepauelijke ltukken werden op TOOrlro1felijke Te Koop bij alle Apothekel'1l en Winkaliel'1l,
,l"rMerber,. wijze gezongen. Vervolgens we.tden de Eerw. of direct, per Poet, tegen 3.•. (j,l. per Bottel,

3Q:-JaoobuB Lodovicus Theron, T.m" op lwu Zahn on het koor door: Ds. Piua&!'
JrnolfonWID, Fruer"urg, boer, hartelijk toegesproken en bedankt. Zij 8ti!~ KODtanten met order van den Esuigen Eige.

3O.-.tobn Palmet, nu of vroeget een delver daarop weer in het met zei linke paardeo naar,
te Du Toit's Pan. • bespannen rijtuig, en de aanzienlijke stoet reed JAMES JONE8,.46 Largestraat,
.1O.-0do Lehman, te Kaapstad, rijtuigen- onder den netten met &Toen veraierden eere-

.Ip!l&al'. boog door, W8IlJ'Op de woorden: "Wellwm in 11 .ti .d PS l' A D.
.30.-David Jaoobn. Burger, op Langhoek, 01)8 midden" prijktsn. Voor de woning VIW

dlstlilrt Cradock, omit. clen heer De V8al werd halt gehouden, .alwaar
3O.-Al exander Smith Gibson, op Vogelstruis- eene groote schare V8ll drie li. Tier bonderd

Ioutein, 8/deoling Beaufort West, boer, I bijeen was.
3O.-Alfred Webb, handelende als Alfred I Ds. Pienaar en echtgenoote werdeo op eene

Webb &: Co., te Oosf Londen. I hartelijks wijze verwelkomd, en de ouderling,
80.- W. S. G, MeteIerkamp en J. H. Pot, de heer D. Theron, las hun het volgende adres

gieter, in hunne <.iaplLCiteit als executeuren vOor:- .' E Oudergeteekendo door vele aanzoo-
teetameutair in den boedel van ....ijlen Frederik Den Wel-Eerw. heer D. J. PIENAAR, , k-r, Leeloten hebbende eene PA::-,Potgieter, op Kleinrhier, distrikt Humansdorp. Tulbagh.

30.-Alexander Llgi~, vro"ger te Worcester, t:iAGIt:RSKAR te laten loopen van
• ..._ .- C' __- t '_L I· Wel·Eerwaarde heer eD vriend:
..... na se """man, .wlUJ<eIer. Piquetberg Weg Station, via Porter.
3O.-Erneat Johuune. Stephanus Jansen, K Het is ons een onuitsT'rek~lijk geooegen 1

A. m., te Adendorp, landbou"'('r, T'Eerw. en echtgenoote hij uwe ....nkom8t IlI- TiUe en The Rest, naar Clanwil ia.m,
30.-John Jam"s Tllylor, op Prince Alfred's hier fee.t,.,lijJr. te ontvangen, en als eon man TW E E M ALE N PER WEE K,

Hamlet, afd ....ling 1'Illoogh, winkelier, en uit den grond onzer harteo roepen ~ij m~t
33.-ilt ..phanus JlI'Cob11sBotha, te Worcester, en uit naam van de gemeente Van Kru:lllvallel, hoopt dOOI' stipte attentie, vriendelijks be-

'\'TOeger van de Kfd~ing C .. ledon. \l een hartelijk: s , Welkom ill ons midden" handeliug en door de groote vel'mir,dering
30.-Spencer FrederiCk Flischer , te Queen's toe, Wij hebben, UEerw. gevraagd Om de VRn prijzen, de ondersteuning van het

Town. ..,' bediening van hor.Ier en leidsman onser ge- Publiek te t'rlallgen.
JO,~ \\ illiam Farrant Williams, te Kaap.t..d, meente op u te nemen, Wij twijfelden III' voor V Loo i L" cl L" d

horloglcmaker eu jtlwelier, baten, £1,167 Ss. I geen oogenhlik aan, dat, indien ?,ulks wet de OOr ,og-Ies en r.ton Il gezorg IJ Il
1Od.; .chulden. £1,;160, tekort, L'In~ II s. ~d. n ...dsbealuiten der boog.te wijsheid overeen. volgende Plaatseu, zoodat Ht'izig~rB zich
30.- William Laugeveld. t~ K...ll.pst.ad, tim-lkwlUll, gij dit verzoek zoudt ln~illigell. Wij zonder eenig bezwaar op r ..is kunnen

merOlan. . l gsloofd-u tevens zeker dat, indien dit de weg Lfgeven: de h eeren COATON & Co., Mrs.
30.-Baldwlu Kennaway Turner, to Wijnberg. I de. Hoeren met Ons niet was, Hij het u in het WIED, Porterville, The RlSt, M,s. Mou.

I bm zoude geven ons verzoek van do hand te
! wijzen, Chj hebt bet beroep aangenomen, en de TON, Patl'ijsbel'g', Mrs. BOOI'II.SNA,Ciao.
. Heere heeft ooze harten verblijd door u in willinm.11 \. , E~PU:\ j) L \ ii I' vt·iligheid in ons widd~n te brengen. .. Wij Pa8sngiers zullen per Postkn- (lil Pri.

J' I! ' : _'___ ontvangen u dus Ills UIt ZlJn~ band, WIJ ver- vate Kar van Porterville OOM Piquet-
I welkouren u al. onzen toekouistigen leeraar en! d dLWlJ 8TJ1:LLEN 0)18 NIKT 'i'ER.\:'IT\VOORDELIJK , voo~ganger, en hopen u steeds onze hoogacb-: berg en tlrug vervoer wal en dOOI'

.008 DI!:GEVOKTENS oxzza CORltl':81'0!'flJENTFN.I hllg eo lief Ge toe to dragen, Gij rijt jong eo I den I>eer A. \V rsn, .na aan kotnat van de
INGJl.ZONDE)/STëKKE~ K.L')1:'<lL'l NUT TIRTHlOII- wij kunnen h.t ons niet ontveinzen dat de taak I POBsagierskar. ':
.UCHT WORDSN.-RJrn.] d ie gij op n genomen hebt, eene hoogst moeijs- i Vertrekt van Piquet b!.'rgwei' Dingsdag

[JE' 'Z.\.'K I'" L.\.'·[)GO"L'~', hjke is,zoo zelfsdatzonderhlllpvanHóoger-I~Iorgen en Vrl'J'da'g Namiddao- AI l'... l' ., "L.' hlllld, uwe krachten znllen tekort schieten om; • ~ ::>"; 'r ..
,d"" dm &dllkt ..ur, , uw werk onder ons Mar behoo~en te verrlgteo; ,v['ert Maandag Avond eli VnJclag Mid TUIOBEIilLAG, Zadelmll,kenrj'ereOOachap r" CRf-I?L~" ZEISEN, Zeism88l8Il, SikIr.ele,, . "1"11"" wij vertrouwen dat gil sterkte en WIJ8" duO'. 1 ,ZOlssliJPsteenen

R,'.mbuf, 21 Jdn" 11'8,;, beid zult zoeken dn8r w .... r rij ,alleen te vinden I '{, t kt Cl, 'II' Z.l, BLIKSLAGER8GEREEDSCHAP, BlIkken-)' WIJNGAARDSCHOPPEN Spuiten
' ' v pr re van 3nw, ram onu8g platen Blik iu St.. Soldeerbollten ' ,!llii"b.d,- {l.~r er lo"v-elleu~.n. ',bR"s du," do ; lijn en dat OIlZO liefdevolle Hemelvader zelf 1>1 D d dM' t ' ven, MeDOUGALL'S 8CHAPENuIP 8cha ..p

jinlID'" en bet .llerl",,~",. schUim d-r .... r.1J v"r- zlju~ &rH.Cbt in uwo zwakheid ml volbrengen., ,orrell eli ou er U~ 'orgelI; arriveer BLADKOPER, Bodems tin Deksels voor scharen '
Apr.id wOld.r, UIII hd ,,,Ik en de takelI 'all L'lnJ De lIeere mll.kc \l dus tot eenIlIl grooten zegpn \\ oen.sdRg Avond en Zaturdag Avoud. Koperen Distille<lr Ketels Geelkoperen WIJNPOMPEN P Be'" gen
Ga.,eD in eon ,.rKorld J~,dich~ t~ "lel:ru ',," I'VOor ons alleo, voor de mmenl", ving van TUI,- PrrJzen nis volgt :-PasslIgiers vaD Soldeersel Bladgeelkoper ' I het Dr'nk°wpen TooVr 'SP.roeI

dd
JWpllntd " ' I kL 'h 1 d ' t P' , , ' voor e en van ee, Mi endU! oor m'""COI' n erW ..", C'~ I. , ........ ell ril b8gh III ct a gemeen, eo voor e g~rueen e Iqlletbel'gweg nMr Clanwrllram £2" l' te d P

daD iD lot Ir...,brl "ltrl< t~ vi.. chel1, '~-'uel I" IVl>n KruioV&llei in het hijzoukier. Hij "pare lt ,t k .t· £3 10 . K d ' h If, OVAAL STALEN HEININGDRAAD, Stan v le n e ompen
mij .. rp:i~t T; d, t. vrrzll ,I.,·n Let f"I~"DJr 111, daartoe uw lf,ven met dat VBlnhllar, die u op tour 3lial Je., B ~., In eren Il, dallrds, Kookkagchols," Hot Plate. ,GALVANISCH IJZEREN NETWERK.
uw h.1 ~.I .. ell b!ad op te U.lllen, ",o,jot d. ,.k.o I aarde' het dierhaarste is, lot eene grQote lengte' pI'lJS; , 0 pu~d aggnge toegestaan voor 1

io Lwd G .... n iu hllIiO. W,"" 1.J.urrll I\e.ien kUil' ,van dagen, en verm"erdere vobr u bl'idetr dcs-I t-lkeD 1'lI.8sagler. I

D.n word.n. " , i 1.tlt. genoogens door den schat der gezond-: 'fU88chen I'iqu,etberg \Veg en Clall-'
H.t !!Ch']lIt IJl'J ot b.t ImperiAl. U"u'e,nem.nt i h.id; Hij overlade u, in éilO wo()rd, _met de william 28. 6d. per nur vaal' eenige dis' _

ond.r d~o l ..druk .. rk•• ", dat hd ,,,Ik 'An L.lld keur rijner lt'genmgeo, lil h~t tlJdelijke, en t t'
Uosen, m<t v",'rk ..DIIII'D ue"""chrll'che,d tPjl'" I .ch~nke eens u in ruimste m~te de edellte en, an le ..
....n Kaff"'apitei" o"dul[ h •• tt ~."",rJ, ~I. OIlJ., Cl'lIl.te genoegens naar het gee~telijke, door de: PakJes: De eerste 8 lb. 3d. PPt· lb. ;
d...selfo ProhClor.at 'gn.om.o wa •. Nu dit I.;, y~steovertui,gil,gv ..nollZegeme~nte totgrooten! van 8 tot 20 Ib, 2d. per._lb.; bove" de
eeD .. rh~rd. ,odruk en eon "r"nto dWIUI.h."j; zegen te zIJn gewAe.l, eo velen toegebragt te 120 lb. I d. per Ib. A lie ak 'es moeten . hi F W Id
.aD HArer Maj•• le,'. H.I[.rrn~, ...~"t "I behoort 1 hebben tot het rijk van onzen gézegenden Heer i kt d "P P P J. k " Le grootste Na&lmac ne- abriekanten ter ere.
"'ch de t.rm~n dor ,L.'nd.n,che Cun.eDti. t., en Heiland, , i gpmer. wO,r en er 1l8Sllgle\9 nr.. I k h
keD08ll. DloConv.,)tl. 1-~tdUlddlrlil d~t "I Wijbehbendeeeronstenoemt!lluWelEerws.i AG",NTE~:dehee~aDC.A,CoAToN& g:r EI' worden nu meel' dan een halve millioenjaarij 8verkoc tJ
oU- iD .... rilln~ IRI tr.dPD nR ~.,.tlric •• rd ,p' . • . K k d ,Co., Piquetberg Weg' [lIJ( & MIRRINGTON . .
siJ'n door den V"lilsroftd dor ZUid Atrrk ....n8che DIens tw. '\ nenden en. er le~den er . j' te II . J C 'l~ Cl '11· ~ I)E G HOOTE VERKOOP levert het oveltDigeDdat bewiJ8 van de ge"I1dbeld eli

Knuoval el Gemeente 'or rVI e, . . AYLO& aDWI lam d d b d lf b' , h .. d t t' d' .}{oJ>ohli.k. ND, d. Con,en,ie ".,d dvor d.u . 'J D Cl'" , I Waftl e VBO eze eroem e RO 10e!l, ep 18 toe te 8C rIJ Yen aan ft rt>pD a le le IIlIJ
Acbtb. Volkor""d in A u.uotDe II'i<"4bt,kr.ehti~d, Do, Pienlll\r repliceer<le op hairteliJke en I?e- . VAN IJK, a Vlnla. " I Zich heLbcD verworveo voor UitmuntendheId vu Maaksel, Sterkte en Prachtigen In deil laJlolventen Boedel vaD ROEw:r 1

doeb IMg .oor dien lijd ... rd op d. COD•• nli. voelvolle wijze, eu men kon op de ~ngeZlg- Private, Kar en Paardeu zullen altIJd Steek en voor hare volkomene BMlikbaarheid voor aUe soorten vu Ifaaiwerk. ABRJ.RAll ZEIDERBSRG; Paarl, 2-4.J'f' 1885.
door Harer Maj •• lril,·R~jl.riujl jl.ha,,?ld en w.1 ten der diep bewogene .charp dllldehJk ,zH,n" gere{'d z'Jn vlln 'fhe Rest nRar e~nige SINGER'S '
door bet lenden .. n deD Zeod.ho./ (.;ulllmI8811m' welh groote bliJd.chal' het voor haar wa, weder plaats Kunnen gehuurd w(J'Nlen 'met dt - 8 T til L ., E N B O·S CB
MocK.u&io, wurtPI10n-{)n .. idd.JiJiI door d. Trnue-I

I
een ...igen leeraar,lu ha"r middeo te hebhPo..:· C A ..STRASHEIM keuze van te Koopen door Op DiI-O'sdaO', 10 Febr,,'· 1L'l1'il,. ~ "11.:,. _-- " •vulllCbe Rej.'prrnjl jl'Plot_tt •• rd ... rd, Jr..ar t~ Onder de memgte zageD WIJ ook, Lflnevens; . '. . ."t'!I !ill 'J ~

.....r~.fo. W.L gebeurde.r DU? ONIIIIlJDKLIJK ". den vorig en leer ....r Dg, du TUlt~ de WodBerw.: The Rest, 6 Jan. 188<). het betalen van Zullen.op depla.ats ,,,,,,kocht ~OTde, PUBLIEVE VERKOOPING
d. unk"mst un den Z.nd.linjl COllllllil!8~ri.' hperen Louw (van Noorder P .... ~l) en W. Mur- I Prijs van NAAI .5s. A
.M.cK.nlie werd.n <loor Mont"ioa d .. oolu,ten I ray. en den Zendeling B. Pienaar, van, Mur-I Th B3VENGENOEMD Beer 'Kostbaar i
begonIleo door b.t atbrAnd,n VRnd. buil.o OOJ,i rsysburg, die voor de plegtigheid overg~komen; ans verkriJ'gbaar £5 5~. PER WEEK. Plaats-Eigendom, gele~n iD bet !
"ID de BurJl.'s ,an Laud G"""D op RO'Jijlrond, eli : WllI'en, den WelEerw. heer Buthoer, met: v-rncbl baarllte gedee!te van be$ Di.trikt O""II.'ard".!!, J!!:! "De~r. 188J!!:!,
deardoor d. Iw •• do oorlo!!" Nu best-ut de ma!l, Ieenige zijner Kerkeraads- en geu.eente leden;: D~ VREDESONDERHANDELINGEN '.I~ontan t CHIMES v 1.. _,.,. ti 'Jl' IJ ti
_ie lij" .. rRntwuord.lilk 'oor den tWeed,n oor· iets later den Eerw. heer Labn ~n Dr. Pllyoe. i van r.l,~il<~~A .. ',..... P.!\ARKL. ijHebt i8 ~lege,~ Rna&8t'deVPIII~~; OM Il URE. '
lOl!P H.t Imperinle G,;uYernewent <oorsek.r; Na een weinig rustens ginl!' wen aan de, or "I seO fI 0 en nrg en en~ a el, i
_IDt bd I.ndl, in .trijd lIIet de Coo.eotie, to.o welvoorziene tafel., teD einde, zich naar den' £5. het Eigendom van de heeren ,DJ: WAAL f)' E·-O· de-Lt -;:-de :_1. ..
jui.t °fll'·t,oHrr, .~n rommiMlllis op eeu .oort luwendigen mensch te ver.terkqn. LAN GEN EK,' en BBOJ:KHUIZIK, en is ongeveer 5 mijlen bO I .~ee.&811 , IlQU;hvandzIJ~~
"10 qUA8i-g,b.ime .. ijzp, want bet .. ardigde Eindelijk brak op den vole-endenl mlorgen; MAART 1881 I GEE" HUISHOUD1NG beheort 1-onder een dezer Familie.Machinee te 'Illijn die voor gelogen von het Klupmn<- 'Spoor"e

a
• ,/ td ('81od:--rerV.lDg~D weo~. enpJe ::geelle proelftDlC\ti. t. di.n ei"d. uit, •• Jh tot nOli het, voor den jeugdigeu leeraar zoowe a. \'oor, k dd' m ~.... PI &...

toe ni.t. Nu bo.t het dat AlolltaioR leeds toen de gemeente onvergetelijk lIur aan. waarop de I alle 8C'Orten Naaiwerk ongeëvtln8l\rd lijn. Zoo eenvoudig, dat een ill er me e Station, waardoor men gemalé.kelijlt de n 0, n,~, 'u er oopea ItJa ..
.Mei 1884) ond.r d. b, ,cherminll 'RD IIAr.r ~I..- inwgel1ing zou pIaatB vinden. De Knu.Tallei H" W ., h ' werk eo nu. .l','n onA,.-~-"'en voorn. aamate Markten der Kolonie ~an :A M 0 y,"

ieeteits R'llerinj1 "Ra (sic) en Hn d.ftr d. rurli· kerk wss stampend vol en zeer netjes met, erlllneriogen en alrsc uwmgen FAIJRIEKANTEN behooreo de MaDuf&ktuur·MachiDes te zien. Zij ~ v ........... ' b k "?
laire bo .... gieg.n. Ik vrhftjl, !mijllheer, lijn d... roode bauieren v"rgierd. "' .... rqp toopasaelijke voor FIl.briek of )Verkwillkel. erel en. t· 20 minaten rijden. T&II.het Dorp, op den
"Iet f~iten en .iJn d.I. niet b.odeliejlon .... ftr- I teksten ill vergulde letters prjijkten. Op de 1100a De .J:>laa~ is 476 _Morgen groot, wa r· weg nur llaD~oek •• eer gewaad en aan-
dill "oor ICO eeu mOF·nh.id al. Enjleland, di. tribune namen Eerw, hCt!ren ZJalm, StegmaIl, , E. J. r. J 0 R IRt;,; E ~, W A ARS C HUW ING, van blJoa Iedere dUII~ gmnd~ ORder en g~aam, zoowel ia den Zomer'als iD deo
.ieb altijd op relltvftArdillb.id beroemt? !<;Ik op- :\Iurrny, Du TOlt, Buchner, llIaulllaD en B." Ploe, g kan komen; er IS ook nl~nntebde Wintor, met. d~ WiJ' DooaAL :v 0 LOP!88t mao .. I bierop lijn .ijlen nnIwoord !l'e"n. I Pien .... r pl ....ts. , W d GtV Scb ,"'_
lJr moel hi.r nog mder biJ.oegen d.t ... dert del Ds, Louw beklom het pr<!ekgestoe!te eni ' PAS OP VOOR NAMAAKSELS! Er worden pogingen aange. el e voor rou ~ ee en· apeD. WATER, matteeo (ieriallijk;WOON_
ratHlcalie 'an de L'Dder.>eb. Ooo,e[ti. en d. maakte met de plegtigheid eenen aanvang; I PRIJS 2•. lid. per Exemplaar. I wenu om Z0 aan den onbehoedzame te Verkoope .. n onder het voorwendsel AnD6X de Plasts 18 ook eet'Q g~t. H U IB, ~eld., Wageohaill; Stal. ea
.:laI.Idinll der Kaapocbe Ministers ge.n .. rd.r. T,,"olgen. trad Ds. du Toit op, die eeDe in- I ,. ,"" stuk Gonvernementsgl'Ond,ook;gelohlkt; Baitenkaaile .... ;
aal .. ten li;1l .0ur~ef~1I"0. Mdn weil< d"el na drukweklrende rede hield, en nil hem Ds.; dêl t ze op een "SIDger Stelsel of" Systeem ZIJn. voor "eide. Er is een klein, maar . 0 Lr t 26~' 0 W" ...L.tok

L

•
d. groote milil.lLi e bf)wegingeD I te III." daar Ategmaon, die het Bevestigingsformulier vOor- I Thans verkrijgbaar lIall het Kantoor van I oed G bo d Wh' .: Boe 'd m ea , fT IJ,~.'I\f ..en tO
Hun MAj..8....it8 Rejlerlnll de , ... ek"rio~ un d. IM. IntuAschen Wllll de oieuwe' leeraar op het de 1"i4 Afrikwlll. Om niet bedrogen te worden Aoope men slechts ten Kutore der Maatschappij of g.. bo e nw alloon. Dla, ~ . r de- ,.oHe dra.gt, eo, 10,000 ..TOop StokkeD,
Traonulacb. Regeri, II' eo de K""p"che :'tIi"i.t" .. platform voor den predik"toel ,verscheqen, eD I . rei te nJge n"en, en In g . e or e. en GI'ODd ...oor lOO • 200.000 Btokken
beeft, dat llllkellrooL. ko.toln en b8.. ejlin ....n h•• 1 I avrok op de tot bern gerigte vrn"en het plegtig IS van hare geautonaee e Agen n. KOOPMANSKRAAL i. welbekend al. De opbrengst. V~f1 -dn ~rde~

lUI al ODDoodigJijn, en '•• rder dat Sir C, Warr.n .. h, ik van ganscber harte" me~ heldel1l stem, tukvaten DJ~:SINGERFABRIEK MAATQOHAPPIJ. een PlaatJl van den ,.rnch.t.baa1'tlttln aard j Oogst was SO Le~ger8'Wiill; bltiteD Bran.
olliei ....1 door het lleAtuur en Volliecornilé VAn uit. Vervolgt!lls had de handoplegging plaatII, , ~ .l:.1J deszelfa Graanoogsten ~IJa zeer 'YeL,t,»e. <le"ii

n
, R.oaij

uen
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LAod G.,. ..n beri~t i. geworden, dAt lij all.en terwijl elk der aanwezige leerar~n een toepas- i KUl'pen I L--d als de beste In bet /,.DllItr.L,. Mudden Koorn. ~,.rlUt .D nede ,.rlan~en. selijk woord tot den nieuweu 'leidsman dor' , um.&
ltO.• aarom Jeent Erg.land tocb eeo lOO Ite- gemeente sprak. 'H h ds HOOFDKANTOOR IN' zum·AFILIJtA.: Behalve de Y.elden onder eoltihtie ilijn . VE ti

DERIOorig oo~ Ran ó" leuJl YaO .de l&Agwtennn Ds. Pienaar besteeg toen den I
kaDsel, rigtte . ogs ea. .• 0" Gil 0 ENT _lj; PLEI N K AAP 8TA D er groote stukken Grond, Rls~g oabe. .pr.,:

har IIChu'm, Ja? rebel Ier, ~nt Il) ... lsnI1
8n

~.eo tot de gemeeote een paar ern~lge woorden, .., --- , • werkt, open ligg6Dde \'oor. ni~bre,de 1) Stnk\'a~~, 81BiJde~. ft" 2' L~ger
l'1IIferillll',ill 8,il w.t._, .. lijn 9'80 vi!'8Cben 'uur pn bedankte zeer hartelijk de l'j"I'areD ~n het 1~"'1N allerleI andere soorten van Takken te Port Elizabeth, Oost Londen, Kimberley en Dur- operatiea. . , elk, Brande"lJnk,tel, WIJopomp. PilDeO,
11ft, Mul' h.l""s, EDp;.IAl1d ui, n('o,t l<eren'l koor dat onder de bekwame, IqI<1wg van de I ~ Vaa,t werk te E oop bij den I L d H " .Leggers,1) Gia, , .. ..l:pe' Il, EUlm

a

•. 2 "rap.
_anC het gelooft .Ik" JIngo e"n ~.ng.1 t. liJn, Jong~J. MOOITOOS, met hnn ult~nntend amgen , ' 'ban (i'\ atal). .V""_' e ave en" enl' -"""J. ...... ,"_
IlIaar b.t .er~.et d~~ d.. l'ui,.1 ook ton.: bet fee.t niet weing luister hijz<itteD. .. I onderget~ekende, tegen de Laagste • " vu , ...:."., v,. balies, £'oDfij~~I, Ploege.G. Eggen,
"0 Engel w... Het 'omt m'J 'O(lr ct do· Den volgeRden Zaturdag hield Ds. P. ~IJn MarktpnJzen. Termen zeer billijk 8 Muilezels, 300 Schapen, Paarden,: II Kapkllr, 2 open} Karren, }Molwageo,
JIDlo'a go'h.el en al het n'!lend. ",.bod ,er-I inln;'preek, ...aarin hij deo UjIr.St "Ik ben . WENTZEL & SCBLESWIG Varken., "Wagens, 1 SQhotacbe Ka~~ 7 TUlgeD, enl. V¥er .• Uee dat tot eeD
pS41Dbe,bbenen ik moet •• du. r.t_reren r.aarl·onderu alseeodie dieot" tot stichting Van II. ZUIDMEER, '., Ploegen, 3Eg~en,Taigen. Kruj"&Ilens, Boe,. rderiJ'behoort'&od .. 20, '. 16, eo vOQralden Redl\kteur Tan d •. het ~hoor wet ernst en welsPr:1>kendheid be- If I'" L
.Dt.-.J Fi«t4 .Adl·~tï,.,., want bij I.!lt "dat I' handelde, . Lady Grey Straat, een Zadel en 'oom, eeD "Taak, een HÓlSMEUB~ EN ;""'Xuten, Tafel.,
delMer G., 'flU] Pittiue te &rkl,. ia aBol[ek'men De Heere zegene hem en zijDoIgade en make APOTHEKERS EN HANDELAARS IN DROGERIJEN Hooipers, een Grooten Voorraad Ha",r. Ledekanten, IJzeteD K.agcbel, Stoelen,
e. all .. Oftr '" g••• n eo daD 8'IUILl-jl.tuige t. hen tot een nieuwen zegen voor de ~vallei Oude werf, PaarL OPVOLO"'DS VUl' hooi, 200 Mad KOOrD. I Rustbanken,oDI.'
-rdeo,· of .oordtiD ·'e dietJ .tr.kle. LlUlt ik gemeente, i8 de bede van uwen correspoodent. - ~~ .. T800K '. 1 Paar. Esels, l,i ~r P,,"rd-, 2'0 Var.aijDbeer D1mnottd Rdch ..4dcerti_ ierA.ertellen, ~ _ ....

_lijk: de WcoI-l!.dl. Ileor G.,. "'0 Pitliui met r C SCHMIETEH.LO EvV & CO 17__ d keoa,20 L.ge"'. ijo. \'aa.,. tot" jaar
lijn RooigTODdera &ijn uiet nn Enll'olocb .ebuim a:r ZIE BIJVOEGSEL BETREK, KING,' .., Een paar prachtige ~tIlpaard~D, roo • ODd, omtrent ó 4eggera.BnalPewijn, 40
a(JrO_lig, lij lulleo lidi ni,1't 'oor der.lig Mu.jtA . K A A ~ 8 rr ~D Schimmel, egaal, 16 handen h~J I M:1dden Koorll e",~v:::.
~her 'erkoopaD. 0, n.lln,.ij beh ..>oren ni., .ao : - ..... • Overdek~ Kar, enz., ena. lndien d'" .PltDi't. ,'-...'L....-b. "ordt
d.le kliek l&n jiogotl wilfr 1I'°Dll·telImbiti. is etn SHE RIF F'S SA LES· .E~EN JONG HOLLANDER die om .. ....._ •
pot mieliepap eo .eo Kafferm.id- a la Beth.1 en - , dd' DROGERIJEN MEDICIJNEN d Best K I" Ph De Vt1koop~""te h.u.M."'"'D. .A_., 10 ve. zal de oogá , lt dë Haar er vaa'iloDderd aoderen-Deell mijrheer .Acl_ta--, DISTRICT (gF VICTORL~ WEST, ~f'gron e re. enen, voor zijne tegen- EN van e e Wa ltelt.. armacentiach. ..... ---=:!__ MN&. "orden 0Plsv.ildj.
d. heer 0'1, en de Rooigrood.,! hebbat h"o~.r. --- woordlge betrekkrng zal moet!.'n bedan. en Chirurgijn's HenoodigdbedeD, Patente Medicijnen, Parfll.merie eD Artikelen . ~ G. 1;. MBIRING.
d.nkbeeldef\o.eD lij lUUOD'hunnellMk met foiten In tbe Suit bat.een J. B. A URIKT & SON IIDj I ken, wenscht geplaafst te worden a.ls voor het Toilet, enz., enz. • D6 Plaats zal um 11 uur "l"'koc.\t fDOrdm
Nno (thoee Itubborn f"eta wbich .re so hArd lo lIASAU and HOFTA, Plaintiilr, and MAam .. OnderwiJ'wr op eene SchooL of Boeren. LeveranCiers van Homceopathiache eo Hollandsche Medicil·n6D, met LIBER.UL BVNUS~ ,__ IIow) Di..tttg~Dslaande allerl.i luter eo leu· J K D f d t F '"118. N ~CODA, AB~:N8~ d

t
eli 8n ~ h ~ plaa.ts. Hij: kan onderwij8 geven in "brikallten van Soda.water, Limonade eo Medicinale IIOOrteD SpDitwater. H. P. DU PREEZ, } G~Stlmen.

_!D OIIIll'1Intden \",ee1eod oo,l~g'd IJ. j~lI'0c~1 I Co:~tU:~O~heO.;,.,e..e ~aft~:n~:le t.. ~11 ~r~:;~ alie~ whtat Neen,e d~gl~lihjtk.e opvoed ding , W. BERG, ;Iijke·
..... .".,.W80 100 'M o\~r en 00 '.0.,.".,., V' . W t bef tb fli' f h lJ li verelsc. suere In IC IDgen wor en A B A. d G W STEYTLER Caratoren
.IIL, mur .... t,104Id..n lij l., .. n "aDnper lij "'0 at "etona . .,s! . ore • 0 ei! 0 t.. "1'- 'Y k Ad f b ' an oeren en n er' e'n .. '.'deo dood ftn Bei., Webior, Co.t .... , TaliaArd en Sbenlf,lD 8I\ld DIstrrct, on W,,?a~8dfty, tbe 20th gAarne verst re t. res ranoo neven, Gebonw dér Kamer,
1IIId_ hoordeII' Ilr sal 18 iolieiiteo : Dai. "a8 dAy of F.~raary, 1886, Rt 11 0 clock, 10 the Dior· inhondende bijzonderhedeD,onder letters41 . . ',... JCerlrn 1iI" _
1IIjIIIIgeheel aI)roslaj!'t en no Jijo booeneusoop g",,/ DIDII',of :-\)erI.lLID Mortgago Boud t~ the sum of Z.X" aan het Kantoor ,van dit Blad. No. 8, .,-:lein, --Jt""tad,·.
hokt; W.ber lijn hoofd "' ... afgeaJ"llt, Cuetie £3,200, pa_rt by Samuel Mumt, 10 !noar .of 16 JUlIAI'lj 188U. :
' WI. 100\81- .....II ... n lid io. t li.d,ait .lkand~r ...... ~e83Abo.,enam.tl. Def.odaot,oD tb.5tb Novemhér, ,

~~... P· IC: KAAP DE GOEDE HOOP De ViWen, 1'&111'8 & Oo~ .&fIIWen.:lINden eD,..IJurd ,. np eeD w'J'" behandeld, dIs' JOHN J GRAHAM . GDANO' GUAN 0 r

:~!:vg,,!:~::~el~:!, :a:~I::'"r~:n~i"!~~~ , High Sb ..;ilf. SPAARBANK. VEREENIGING. .• !! GUAN 0 !!!
er ilMa H....r:dio alJ... op'Zijn tIj.] lalopenhAren, Hijlb Sheriff', Offiep, _ '
.. du .. I ,uieu .ord .."'wie r~, hlletl gedaan. Jaouar,., 29tb 11:l8ó. . .,

ZHEdI. dlli 8lut. Prtsidellt der Zuid Afri- iENIUSGEVING AAN INLEGGERS. I) E O~derge~ekende vestigt de aandacht van Boeren en anderen op ,
I!tIranelle R.publielr, •• rgeaeld door ZHEd. Ooat1. ST I T VICTORl ""EST ,ZIJn Voorraad GUA-.J0, welke hl')' ten Verkoop oonbiedt ~en ~UID-.tF1UlfAA..N., YB4eu Staall P",.ureu1, i. Dur ObristiaDlO OlD::lir DI R KAn. V AN af en na den 31 sten Maart 4' ,_"
C. WIJ'l'1lI1 te Ofltalo.....n\ ZHEd, de hMr (a,. Billijke PriJ'zen, ·en welkt:, na onderzoek onovertrefbaar zal bev. on. en KOBINKLIJU MAllI.DIE,· NS"P . .. U' d D __ ~ aanstaande zal ue Rentekoers
'faD itti,. 1II.t II)n lt 'oeren eo IWUIU en .... lo Z..k.. tU!8Cben J. B. AUB.IIT& worJen, wat kwaliteit en vergeli)'king met andere merken bet ft.
VoIb-Coathê lijn er ook he~n, "'''ar lullee •• cb- I en HOTPA, Eiachen, .u M van Vijf per Cent. per; jaar voortgaan lIt,. D. " C<&IIth .Mail P~kd." .M~i,
teD te V.. I}{j.i.r,.de pI"'s """r ""I oDd.rboDd I hARST.N8. Vef.l!erd~r... all b dr t tHd d Vaar het wel bek4md is dat de Boer in deze Kolonie zonder Guano , .
--, laa • d Ik d S' C u, I op e e allen 0 op on er . 0 k . , 11: ~toombocrMD dezer T~_,_ nutre,·. kktm..... P tl'''1D .0. .,@rD""matlr.n,,"eniINE·O "ad ~ een zeer gennuen ogst n)'gt, ~rwi}l zij, dl'e er geb-_!l- von ..-_l-

en
} ............. gm anl.oord UD dto beer Gfl1.nn PiuilU , b ~eeut~ v~ eWI) ~Jall l~onden SterliDg; boven dat bedrag'" ol nuA. -.. JlUUl l \'aD Kaapatad Daar Londtll i

om
den

~. be.dt op deD bri.~ 'ao 0. an aarij , Heli· i :or~:n e eh":~:!~=' e zal geen ren te toegestaan worden. eeu overvloedigen Oogst maken; zoo beveelt de Ondergeteekeode.Boe~ .lIldereD Uiopdag, ria lIadeIra 'D .Ply.
~~, 1l!0 Il. Sir S-_~......rreD Ilch bOl' o~erhha- t.~oor un l.n Ondel""ljuw, ren en, anderen, die in vorige jaren ge~n V oorraad hebben kunnen m01lth. te 8iD~'BeleDa ell AIonci • .Il,u.o-

.,~ ..........; .. ~' an~t/!':'rtD rr "IfOlD et Iop W~nadag,.deo 2lleteh F.br:, Geen Inlegger zal den naam vnn bekomen, ten sterkste aan, ~ch ht!t Artiktl dit jaar aan te schaffen. legpode op bepulde talllCbeDujdea\.
ft"!·:'BMd~D~,~a:D Il;foo,e~k :.~lIige"d:~ I :~~/ ~:o;!,~ :~:t~~...!)~,m_.~:.~~~;; e€n anJer mogen gebruiken en Alle aanzoeken., welk.. e mkomen, zullen prompt worden uituevoerd F.b. "--GARTH CASTLE, Lp'. l>V1IC1"
al --'- ri~b -lijk K aluus ziJ' n deposita! vermeerderen, b e via te" D.JIL• op -- lO'_" eD ., ,IP,.._ e "'IJI. Imllel MllrT1ly, leD gun.te VUl bb'.efl1!l'<1Do....ad" en termen Van etallug ZIJD het gewoon crediet, of goedgek.eurde wÏ68elS '
,,_jUa, aal.ord.n, eD daIIrolD 18 b.1 de wer.>eh i Verw<'d'd~r.e op 6 November I ten einde Rent'3 op meer dan £100 f k ld . • Feb. 18.-ROSLlN .........LUJ ...

'Ul all. o~te A.friluulfll dat bel Kaaptehe I' . h h 1 0 voor ontaut ge met Iwme korting. 'ria BL 1wea.a eD! "1IOeI~fad.mell" londer nrttli~ Laad OOMll aal III· JOBN J. III et ge t)e te ontTangen. I

... ~ ik beD lilt. jK.atout '&II d!~ Oppelbaljll., 1 v. HOFMEYR MANUEL AL~~EYnA:
Yl.,..., :iV JIIIUPJ, 18e6. . Stwetaril. )'Vaterbnt-straat, Kaapet~d,2&~ 188~.

< - ~', '';--. 'o" .'.''''''

Tegen de HooKat& Marktprijzen.

&. TOOET, Makelaar.

8CHXDULKN INGELEVERD.

Standard Bank Gebouwen,
Adderley8traat, Kaapstad •

J. B. 144UI8 ell 00., A1'Ilagera.

PASSAGIERSKAR I
PASSAGIERSKAR I

Terpentijn
Heuzelolie
W ilcox's RouzeI
Gouden Stroop
A llIerikll6nsche Vruchten
Rt. LODis ltundvleescb
GroBnte en Vruchton in Blikkon
Alllerikaansohe Bladtabak
Cavendish Tabak
Slitijn on Fransch Politoer
Wij Dpf'rSen
Ameri kaensche Stoelor.
Amerikaansohe Karnen
KOlJrnsohoppen
K<. ffe IS

BOUWMATERIALEN ••

Watervaten
.J< afsnijdera
Vleesch kasten
Wagenkappen
Dnck en Soheepszeildoek
Kar. en W a~,nriemen
Do. Bpaken
Naaimachines
Kefrigerators
Plint Heiningdraad
Bezems
Klokkeu
Groote en Kleios Bijlen I

D&ljJll!ohra peril.

HEBBEN ONLANGS ONTVANGEN

DEUREN EN .vENSTERS, ALLE GROOTTEN.
Dealen, Klare Denneplanken. Zolder ell h antplanken,

Mouldings, Marmeren en Houten Schoorsteenmantels. PRaT), ~4 Jllnnarij 1885.

H. GHIESS~LICH & CO.,
Weavers' Hall,. Wool ExchSfnge, Londen,

SCHEEP8. IN COm.llI8SE KOOPPEDEN,
OPPElUOT 1866. ;

Sohepea op order in alle Boorten Britsehe Goederen ea ~derea van het Vasteland
~gen !2 t per cent commissie, nitgez~ht door Koopars ~n K?!oniah! ondel ,.iDding,
en r.orgen voor het prompt te gelde ,rnaken tegen h,)(1g~ prijsen van ProdukwD
tegen I per oent. oom missie. Ordel1l tnoeten vergewld, gaan 1'&11 Kredietbrieyell
of gedeeltelijke remise in Traits op Banken of Produkten, Open A .. ara.ntiepo-
lissen voor ladingen op see om zee·rillioos te dekken. ;

Referte: Hoofdkantl>or v&n de Londen en W e.t~D.ter Bank, of de ALgra.
Bank, Lo"den, en de met'ste dér KOKlUislu Banken. ~

Loopende.Prijslijsten, Rapportt'1l over Produkten,;en alle noodige monlte1'8
en ialichting op aanzoek. !.

AMERIKAANSCHE SPIDERS EN DOCTERS' BUGGIES.
Ixpress en Transpol twagens.
Schotsche Karren, Handkarren, Kinderwa~entjes en Krui-

wagens.

G !~l)llG L~~11NDLll Y & CO.

IJ ZEltl· AKHUlZE" ~\.A.lPST1D.
vaD

KOLONIALE

Weeskamer BO Trustmaatschappij.
(BEPERKT.) ,

DE

la Eerste ~lasse Stukvaten,

PUBLIEKE VERKOOPING 12 6 Tn,7 Li~~eer:..
TAll DIE ZEIK K08TB.U!1I PI.A4TS i "i , J

SINGER FABRIEK MAATSCHAPPIJ. KOOPIAN8KRA4L,
15 GRl VESTRA.lT,

OpMaan~ag, 2 Feb. ~anst ,
ZULLEN opgemelde V.teD PDbliek

verkocbt i"ordeo aan de WoniDg
van den heer, J. A. H &Ill OlU, Bovea
Paarl.

GIUGO

ACHTER DE PAARL,'

LEVENDE HAVE, KOOItN,
• AVE:a, :EDS., &: .S" EDS.

OP

umtN' LINIE
KOBI.X~.AILDIUST

U!flOB .~JW1'BCHAPPIJ
(BXt&.&m



~
!,

. , .'"

,, .,

---'
Ju 28.-John iruon, op Beaufort Weat,""""001*'; ~(&;jij7 10.. lid.: ICllulden,

£672 ••. M.; tekort. £21 .. loM 3d. .
'. 18. Pe\ru Jacobua J0OIIte, op Worooew.
lumdel ; '__;aioOeele ordar Tan ........ ti ..~" ..... -...

29.-AJbert Petru. Meyburgb Cloet., te
D~Tille. slagtlir; bateII, i'~9 lOs. 6d,;
~ . .two ss. ~.; tekort. £109 H •. 9d.

29.- William. Lipe Edmeadf'.. te Oudts-
..~~ra. pakhuishoudflJ'; bsten, £1~,1!51 lis. set. :
,.~8DIl~.e 11', .£17,942 ;.16S. 5d.; t~lrort. £)'011.1
.. .- Philip Rudolpb Lategan, op Buffels

'er, diatnkt OUdtshoorn, boer; baten,
,fMl; aehulden,;'£2,224 12s. 6d; tekort,

t~ 128. 6d. '

De Oodergeieekelide il bereid ettoige
hoe.eelbeid

Kacipsch, Koren, Haver, Garst en
Rogge te KQQpen, V:A-H DBlt:a¥lv*,: ,0' , .

35, ST~GEORGESTRAAT,: , , '..fI~O" ,t'T"B~.
Onts~ltepeD DU ex ", ~~ry I~.ul&'~D~"1\. \) ,

VAN NIEUW YORK:
2,000 Kisten Devoea' Para mn, Olie

1,000 Geschaafde PlankeD

14,400 Okshoofd Duigen I I
~20Rollen Amerikaa.nsch Waterproef Duck, 6. 8,10 Toet. IndenBoedelv&llWijleDde~Welld."BeerJO~ANlIUBUDOLPB

H ebben ontvangen per onlangs aangekomen..Bche- ZJUlBRBIRG,11..0.l .
pen:- . . 1

AMERIKAANSCHE ORGE.LS. OPVRIJDAG. 6 FEB'RU~RIJ 1885,
PRECIES TEN 10 URE '8 VOORMI~DAGS,

'IULLKN de Ondergetee.kenden Publiek doen Viflrkoopen op de Plaata
L4 zelve:-. i

I. ZEKER STUK GROeiDS met de G"boo"en dJ-rop, zijuda een gedeelte
van de Plaats STIKLA.ND, gemerkt Lot G, Groot pery.reat..wt oirca 68 .Morgeu.

II.ZEKER Sl'UK aaOMDS, golell8D anneX J!ovensta~nde meJe een
gedei'lte nn de Plests 8'rIKLA.Nl), g~merkt Lot lB, Groot per restAut
omtrent 31 Morg'ln.. . \

III. ZEKERP: TWEE STUKKEN GRONDS met ~I\ Geboa:",e~~rop, ge-
legen te Kuilsrivier, teo Nocrdea.ven de Plaats ~ DE KQYLEN," Grool te aam eo
circa 33 Morgen. '. ., i .
. Deze Eigendommen zijn goec1. verh_Durd en bIJz~nd,r g;e~~'lIkt 't'oor _een Mei.
kprij en deo Tuinbonw, hebbende llitmunteude Veeweide \",p :ruInland.

BONUS! BONUS! !
iM. ~. ZE~DERBEKG, 1 } Execatenreo
J. ,J. DJ: VILLIERS, Af.aoon, natief.

In den morl\'en
anders 100 stIl
ieder die
boort. zioh 1)ei;veTd@
Proponent eeue
f"".telijke olitTan~st ; de}lusten
der gt'moonte droegen hare 'bij om
!Ret eenen welvoorzienen ten bu5ze ....u
den heer IIe VasI, bet 1uiwteri llij te

z"~::~n ~wee lIl'8 ~g me~ d:e rijttri~, om- R HEM A TIC U R 0
treat Q-t In, getal, die D.' Pienaar en eobtge- IS h t . k G 'dd I
noote bij hét· station w"rt!h gaan "fha)en, het e eemge &e. ere enee.ml e voor
dorp binnen komen. Bij ~ woning 1i;an den Jicbt, kbeumatiek, ltheumatiache Jiobt,

SCHEDtrLRN INGELEVERD. Eer.... beer Zahn, leer&6r ider Ryobsol(e Kerk Rheumatisobe Pijnen in het Hoofd, Heap-
, alhIer, alWaM bet koor zijber ~oouU verp- 811 LendeDjioht en Ziukin!!s.

'- ,i1JoD.3O.~B. A. ;·'Vi8llel'.op Mesfontein, af- derd was, hield 1IIeIl1til. De Jeugdige leeraar DUIZENDE GEVALLl!:N VAN GENE.
~il;!g Herbert. . en gade Idoznlllen uit der wageD, en f'8nige ZE"G.
~.-:-J. C. Oliviertop Nooitgedaebt, afdeeling toep"nelijke .tuklum w~n op voortreffelijlre Te Koop bij alle Apot heleers en Win keliers,

~. ,', wiju gezongeu. Vervolgens werden de Eerw. f di t P t te 3 6 I Bou I
~:-Jacobus Lo4ovicus Theron, T.m., op heer Zahn ea het koor, door Ds. Pieaaa.r 0 irecr, per 08, gen •. .. per e,

XnoJfontein, F'ra8erl,lurg, boer. hartalijk toegesproken en J?edankt. Zij stef$8D Kontanten met order van den Eeuigltn Eige-
$(J.-.tohn Palmet, DUof vroeger ren delver daarop weer in bet met Izea .flinke ~e,! naar,

te,Du Toit'. Pu. " beapannen rijtuig, en de aapzienlijke 8tqet reed JAMES JONES, 46 Lar gestraat,
~19.-0,to Lehm.n, te Kaapetad, rijtuigen- onder den netten met i1'~n versierden eer ...

.lpnaar. boog door, waarop de w~rden: "WelkoDl in K .d A PST .d D.
.30~-David Jacoqua Burger, op LaDgboek, oos midden" prijkten, VllOr de wonÏllg TRU PASSAGI£RSKAR rw,trikt Cradock, "Dlit. den heer De Vaal werd h~t gehouden, alw....,
3O.-AJexander Alllith Gibson, op Vogelstruis- eene groote schare van ~e a vier honderd

fontein. afdeeling Btaufort West boer. bijeen W&8. ,
3O.-Alfred Webb, haDdeleDae als Alfred. Ds. Pienaar en echtgeneete werden op eene PASSAGIERSKAR

Webb Il Co., te 008t Londen, 1 ho.rtelijke wijze verwelkomd, en de ouderling, I

1I0.- W. S. G. M'lltelerk!Ullp en J. H. Pot, de heer D. Theron. las hun het volgende adres
gieter, in hunne ospeciteit ab executeursn voor:- •• E. Ondergeteekende door vele aanzon,
t.eat&mentair in den boedel van wijlen Frederik Den Wel-Eerw. heer D. J. PIENAAB, , k"r. besloten hebbende eene PASPotgieter, op KleinJivier, distrikt Humansdorp. Tulbagh.

30.-Al~xander LOgie. vrOt'ger te Worcester, .. , t:iAGltR1:lKAR telaten leopen van
than. te ClareDlont, wiukelier. . Wel-Eerwaarde beer en vriend.' , Piquetberg Weg ,Station, via Porter.

SO.-Emest Johaones Stephanus Jansen, RI Het is ana een onuitsprekelijk genoegen TilIe en The Rest naar Clanwilliam,
A. ZD., ~ Adendorp, laudbouwer. L't:env. en echtgeneete bij uwe aankolllst al- ..

SO.-John James T..ylor, op Prince Alfred's hier Ieeatelijk te ontvangen, en als een man TW E E M ALE N PER WEE K,
Hamlet, afdeeling Tulbsgh. wini:eli~r. 1 en uit den grond onzer harten roepen Wij met" I k

83.-StephanU8 Jacobus Botha, te Worc ... ter, en uit naam van de gemeente van Kruiiovallei, boopt dool' stipte attentie, vr icnde ij e be-
Troeger van de ..fdeflling Caledon. I u een hartelijk: "Welko", in ons midden" handeling en door de groote vel'rnir,dering

:lO.-Spencer Frederick Fliecher, te Queen'. toe, Wij hebben UEerw. gevraagd Om de. VRn prijzen, de ondersteuning van het
Town. ... ' bediening Tan berJer en leidsman onzer ge- Publiek te erlll.ngen. I

30.~Wililam FUl'Rnt Williarns, te Kaapstad" meente op u te nemen. Wij t,.ijfdden er voor VL' 1<" db" d
horloglemaker eu jo ....eJipr; bu.&en. £1.167 88. geen oogenhlik aan, dat. indien zulks met de oor oglE'S en t-'ten Il gezorg IJ~.
lOd. ; schulden. £1,160; tekort, UH2 lis. zd, ",adsbesluiwu der hoogste wijsheid overeen- volgeude Plaatsen, zoodut Reizigers zich I

3O.-William Langeveld, te K""'pstad. tim- kwam, gij dit ..ersoek souda inwilligen. .Wij zonder eeuig bezwaar op reis kunnen
Iller-man.' geloofden tevens Zfker dat, indien uit de wl'g beg eveu : de hoeren COATON & Co., Mrs.

3O.-Baldwin KenDaway Turner, te Wijnberg. des Heeren met ons niet W!IoB, Hij het u in het WIED, Porterville, 'l'he Hfst, M, s, Mou.
hart zoude geven aus verzoek van de hand te
wijzen. Gij hebt het boroep aangenomeu; en de TON, PIltrijsberg, Mrs. BOOMSNA, Clan-
Heere heeft onze harten verblijd door u in william.

'veiligheid in ons midden te bren~en. Wij Passagiers zullen per Postkar en. Pri-
ontvangen u dus als uit Zijne ha.n , wij .V-I3f< vate Kar van Porterville naar PiqutJt-
welkome", u al. onzen toekamatigen leeraar enLWIJ ATELLIN oxs ,'NIKT "IU.l!TWOOROELIJ K "oorgang er , en hopen u steeds onze hoogacb- berg eo krug vervoerd WOlden door

,eoll Dr. GEVOE.TKlU pSZ.Ea CORRE!POl!1JE..,(II'EN.ting en lief~e toe te dragen. Gij rijt jong en den }>eer A. ,"VIED, na aankomst van de
Il'I'oJ:.ZONDF.N~TUKKÓ KU!iNKN :-nu TlffillOOIl- wij kunnen hat ons niet ontveinzen dat de t&U: Passagiers kar.
.1~BT WOIlDD.-R:lm.] die gij op u genomen hebt, eene hoogat moeije- Vertrekt van Piqnelbergw£'i' Dingedag

- -- lijke is, zoo zelf. dat zonder hulp VIlJl Hooger- M V . d N 'dd
DE ZA.\K IN LA~LJ uaSE",. hand, UW6 krachten zullen tekort schieten om orgen en TIj ag arm .ag; Ar.ri.

.d... un R.dalr:ttur. uw werk onder ons naar behooren te vemgten; vpert Maandag Avond en VI'IJdag Mld TUIGBEiLAG, Zadelmakenljfereedachap rU CRAl?~" ZEISEN, Zeum_, Sikkela,
, .) - Ilusar wij vertrouwen dat gij sterkte en wij8' dug. . ZeissliJpateeDen

B,')@mbuf, _I Jdn., 1880. heid ruIt zoeken daar waar zij alleen te vindeD Vertrekt van Clanwilliam Zondn BLIKSLAG~EREEDSCILU', BlikkeD-IWIJNGA..A.RDSOHOPPEN, Spuiten
:Mijob,,",,-lJRsr or ru().e_ll"u~ens :bRns door d. zijn, en dat ou ze liefdevolle Hemelvadior zelf: Mo D d cl M . ~ platen, BJ.i.km Staven. Soldeerbo .. ten McDOUGALL'S 8CILU'ENoIP Schaap

jingot!!! en bet ollerh"'~.t. scbulm d-r .. or_IJ Ver- zijne kracht in uwe zwakheid zal volbrengen. I rfcn en on er ag orgen; arnveer BLADKOPER, Bodems 9n Deksels voor scbaren '
apreid "oId.n, om hel. v"lk en d_ lake" v'':' L.nJ De Heere make u dus tot !lenen lP'0oteD zegen. W oe?.sdllg A vond en Zaturdag Avond. Koperen Distilleer Ketels, GeelkopereD WIJNPOMPEN, Pom ?oor ~meijing en KOLUNIAL E
G.,..D In •• n ,.'kol.erd da.iIchL L" .teLeU '.11 VOor ons ..lien, voor de zamenlevmg vaIl TUI-. I PTlJzen Ills volgt :-Passaglers van Soldeersel, Bladgeelkoper I het"'__'" pen V 'ddenpnnt
du.rdoor mi8i'chi.n eou "",leg le •• r ... kken ." bagh in het algemeeu, eD voor de gemeente Piquetbergweg naar Clanwilliam £2' Tlio~de p"'U;:D Tan ee" Wooskamel' eD 'frustma&tsc~áppij.
dan iD ltet lrorb.-I .. ater t" viB.cb.o, V"'oel ik van Krui.vallei in het bijzonder. Hij "pare Hetourklillrt'e • .£3 lOs' Kinder: h If: OVAAL STALEN HEININGDRAAD, Stan v e om n. (BEPDX'I'.J la EeTs'- vi ....

se
Stakvateo, vanmij tll-plillL IJ d. t.' vrllu ..k"n heL ."lll'·DJ" In d"",rtoe uw leven met dat van haar, ,lie u op ". 30 J 'd' B ., ., n a I dallrds, Kookkagehels, u Hot Plates GALV ANIBC1I IJZEREN NETWEllK. !tO no¥-

u .. ,,,,,I ~eltl.1l b!ad op t. o,men, luod.t d. ,.ken aarele bet dierbaarste is, tot eene grQote lengte I PriJs, PO? a~gage toegestll&n voor ~\••• PST .:D. . 6 '7 Le
inL",clG'_Dillhullnewml.I<UrengeJi<nkun. van dagen,en vermHlrderevoorubeidende8'!l'lkeuI'aasagler. I.JZEHPAKHUIZE~ 15 GRAVESTRAAT, .55 5 ~PUBLIEKE VER KOO.PI., NG 12 e~ .._.·.:, Rgl.~eerara.
•• n ...ord •.~. ..', zelfs gen<>egen8 door don .~hat der gezond-: 'fllssohen Piquetberg WPg en Clan. 'f" J\rl

Het IChlJnt DliJ of bet Jmp"nale Gou,.rnem.nt held; HtJ overlade u, lil. een wo()rd, .lUet de william 2s. 6d. per uur voor eenige dis' ----------- -------- __ --- T.ur DIB UU ItOSTJIAllr. P4U-TS "; _
ond.r dea l"druk ,.,)f•• rt, d.. t h,t volk .. 'n Land keur zijner zegenmgen. ID het liJdeliJke, en! t t' I HAPPIJ 100 PIA'N 8KB:AAL '
Uoeen, m.t ,00rk.Dnll eo oll'."cbdli"b_id "Il,n schenke eens u in ruimste mate de edels~ en I an le.. n". SINGI'R FABRIEK VAATSe " 0 M cJa' ~ -b t
- K.ff.Tlulpiteill ourl"il be.rt ~ov""rd, ~i. onder: reinste genoell'eus Daar het geestelijke, door de i PakJes: De eerste 8 lb. 3d. ppr lb. ; .lJ I.; . 'L! JIl . • ....; . " p aan; g, 2 re .~ans J

d"lelf. Prolte.lorut ·~,·LOID.n "ao. Nu dit ,'" I vasteoTertuigu,g VIlJl onze gemeente tot gl'ooten ! VRn 8 tot 20 lb. 2d. per lb.; bovelI de ' O.LEOD . ZULLEN oPr' melde V.teu. Publiek
.. D .. rk •• ,de _lnd,"k. en een gr"0te dw",,"u ••d I .egen te zijn gewoost, Iln Telen toegebragt teJ 20 lb. Jd. per lb. A. lie pakJ'es moeten r tate N' bin F b • k t te W Id .
vaD H~",r Malt8letl8 nog.nnj1, ...~nl ill beboort I bebben tot het rijk van onzen gezegenden Reer k,.1" PP' k " .Loe groo aalmac e· a ne aD en r ere. ACHTER DE PAARL, verkocht orden aao de. Woning
Web de tl>rm.n dn Lund.nlcbe Cun.enti. le H il d gt'mer "worUeo ,er 8ssIIglers ar. VAn dAn h"""'r -' H."....... &_
Ir"D~. Di •. Con'.nli ... ~I duidelijk. dil! zij en"ïj haebbellde eer one tenoemeD u WelÉerw8. AG~NT~.:'I' : de hee~"o C.A. COATON & ~ Er worden nu meel' dan een hal ve m illioen jaarlijks verkocht t LEVENDE HAVE, -KOORN, P-:..I...... "'" " A. _ .. _ ... , .en
ailNn la .. er.!nll ...1·Ir.deo na K".t1fic •.rd I. D' tV' d K k d d Co., Plquetberg Weg; Ua & M.RRINGTON
.. d d V Ik 'd d Z'd Af k b lensw. nen enen er em en er I , ' I)E GROOTE VERKOOP leveri bet overtniaend.t bewijs -ran dege'lrildbeiden BA-EB ED. :E-- B'ils v 8 ..A..I.a ..... O aAd __Il)n o?r en u sra~ or. UI rI ....nBC • Kruisvailei GemeeDte. I Porterville ; J. C. 'lAYLOR, Clanwilliam; ... y , .,. _.,. _. • JIL ~... 0.. __ en.

lt."..blIOlr. Na. d. Con,enllo w.rd duo, den : J D Cl" waarde van deze beroemde Maohinet!, ~ is toe te achrijven aan de repotatie die zij
Acbt". Volk.,,,,,d in Au~u8Lo. 1&"4 be.'.eb\i~d, Ds. PieI1&lU'repliceerde op hartelijke eh ge- . VA.N IJK, a vIDla. " .ich heLhcn verworven voor Uitmuntendheid van Maa.kael, Sterkte en Prachtigen
-deeb lang .001' dieD tiJd .. erd op d~ Con •• nti. voelvolle ,wijze, en men kon op de ~ge:tig.! Private. Kar en Paarden zulleD altijd Steek en voor hare volkomelle Bnaikhaarheid voor aUe IIÓorten van :Naaiwerk.
door Har.r Naj.81.ils·Re~.riDg gob.nd.ld en wel· teil der dIep bewogene schare dUldeliJk ZIen, 'gere('d zIJn van The Hest nMr et'nige SINGER'S d _.J_
door bet .enden .. n IIeo Zendelin.l Uummi_ri. welke groote bliJdacbal' het .voor haar wa. weder I plaats. Kunnen gehuur w9~n met dt
1I.eK~DlÏ~, wtulrt.g"o,onDlidd.lijk door d. TuwI- een eigen leeraar in Mar mIdden te hebben. I C keuze van te Koopen door
vulache R~erinll gep,ot,e~.rd .erd, ",.", I. Under de menigte zagen wij ook, benevens II • A. S'l'RASHEIM. het betale" 4"", n
"rgeef.. WaL gobeuNe er nu P UNKIDDRLIJI[ na den vorigeD leeraar Ds. du TOIt. de WelBarw., The Rest, 6 Jan. 1885. ,. ".....
d. Aanknlllet un d~n Z.ndelinll CommiMKri. heeren Louw (van Noorder ~aarl) en W. Mur-; ----------------- Prijs van NAAI 5s.
AfleK.nlie word.n door :MonllloA de oalu.ten I ray. en den Zendeling B. Pienaar, van Mur- i Th
.anen door bet afb)1lnden nn d. bui •• n "Da. raysburg, die voor de plegtigheid overgekomen I' ans verkriJ'gbaar: £5 5~. P ER WEEK.
VDll de Burgoll .an Laud Gcscn op Rooigrood, ell w",:en, .. den WelEerw. heer Buchner, met I
daardoor de twe.d. o~rlog. Nu heetllat de nAag, eeruga ZIjner Kerkeraads- en gen.eente leden; DL' VRDDESONDI1'RHANDELINGEN CmNlIS
'Wie lij·, .. rantwoord.lijk ooor den t .. eeden oor- iet. later den Eerw. beer Labn en Dr. Payne. I IJ Jj Ii Kon tan t van O:<:l',lv.' -I' .A' ',. ~'.
IGIf P H.t Imperiole G"unn.ment .ooneker; Na een weinig rustou. ging meD aan de I OP £
'WtlDtb.t aeodt. in strijd m.t de Coouoti_, to.n welvooniene taf,,!., ten einde zich naar den I 5.
juitt 0r,~tJ okkor, •• n comllli .... ,i. op eeu !!OOrt inwendigeD mensch te veroterken. I LAN GEN EK,'
na qUl8i-g.b.ime .. lj •• , want bet .. ardigdo Eindelijk brak op den volgendeD morgen·g_. prOClllDlll1i.te di.n eind. uit,a.lh tot noli het. voor den jeugdigen leernar aoowel ala voor i MAART 1881.
loe Die!. Nu boet be~ dal Montsioa reeda tOOD de gemeente onvergetelijk lIur aan. waarop de I
Mei 1884) and .. d. bt.cherminll VRO 1I0r.r !\Ia- inzegening zou plaat8 vinden. De Kruis~aJlei '

feeteit. R.lf"ring ..... (aie) on Hn dRAr de ruili· kerk WIU stampend vol en zl'er netjes met, Herinneringen en Wcl.lrschuwingen
tai,. beweging"D. Ik v'"RJl, tmijnbeer. lijn deze. roo'!e banieren vtrsierd, waarop toep68Sélijke i
lliet t.iten en lijn d•• oi ni.L hRnd_lin~pn w.ar-I teksten in vergulde letters prijkten. Op de
di, "OOI' .co een mo,.ubeid al. -"nll.land, di. tribuno namen Eerw. heeren Zahn, 8tegman,
.ieb .!tijcl op regtV8&r~igb.id beroemt? .Jo.:lkop- Murray, Du Toit, Bucbner, Haulll&n en B.
hjlC man .. 1 bierop lijn oillon an' .. oord g... n. Pienaar plaats.
h: moet bier nog , .. der bijyoeil'en dat ... dort de Ds. Louw beklom bet preelrgestoelte en
ratilcatie <An de LODdenecbo Con,ettio eD d. maakte met de plegtigheid eeuen aanvang;!
IetI1Idrinjl cler KI.pecb. Alinisten geen verder. TdrTolgens trad Da. du Toit op, die een.! in- ,
ODlutan .i,n ..o"r~.t.ll"n. :Mon welk d.,ol na drukwekkende rede hield, en Da hem Ds.
d, pool. militl'i e bewegingen 1 te m•• r daar Atagmann, die het Bevestigingsformulier voor.: Thans verkrijgbaar &3n het Kantoor vali
Han-r AI.jnteil. Rellering d. '.ne •• rin" .. n d. lu. Intmacben W&.8 de nieuwe leeraar op het de Zuid .A.frikaan.
TraD... aaJ.cbe Regeri, " 0" de KIl.Oi"'cbe:\lir.iot ... platform voor den predilr:.toel verscbenen en I _

beeft. dat aulke grooto kO.~D .n b.... llin~.n b•• 1 sprok op de tot hem gerigte ...-rsgen het plegtig
ID al oDDOOCIig.ijn, en ·vord.r dAt Sir C. \\. arr.n "Jil, ik van g&nscher harte" met heldere Item! Stukvaten '
o8ieleel door het Bosluur OQ VolKscomilé van uit. Vervolgen" had de handopleggiog plaats, ' ,
Land G.,.en b<ri~t is Rewordeo, dat aij .Heeo terwijl elk der aanwezige leeraren een toep&8- Kw'pen
J'D.It.D nede .. rlangen·. selijk woord tot den nieuwen leidsman der ,
r.O..... rom leenl Er.'gol..nd tocb een aoo Ile- gemeent.. Iprak.. H h ds
)oc)'Jig OOf .an eie l.alt~I;8 1'&0 de !allislen nn DL PieDaar be.teeg toen den kaneel, rigtte ogs ea. • 22
.... , aeboim, ja? ,.,boller, wanl aij "orl.ollon ~eeD tot de gemeente een paar ernstige woorden.
I'tIIfe:riDIi', iD stil w.t~f aijn !l,..n vi'8Cben 'oor pn bedankte zeer hartelijk de leeraren en. het
Mot. Mur h.I.as, Etlgel.nd aol n"oil I.eren, koor dat onder de bekwame leiding .van de
'WlUltbtot ~OO'I .Ikan jinIlo een Jo:rrp:, I le zijn, jongej, Moorroos, met hun uitmuntend zingen
.ur bot ""v •• 1 dsl de I 'ui •• 1 ook .ena het feest niet weing luister bijzetten.
.. n Eng.1 w.s. H.t komt mij ,nor of d. Den volge ..den Zaturd"g hield Ds. P. zijn
'pDjfO'. gt'b •• 1 erf .1 het n~lleod. ~.bod ver- intrei'preek, waarin hij den tekst "Ik ben
1fMe1l b.'-bea .., i.k mo~1 " du. "'.r,,ren r.a,,, onder u al. eeD die dient" tot stichting van
bod .. 20, •. 16, en "ooT.1 don Redakteur nn de bet '!'Elhoor met ernst en welsprekendheid be-
~ .Fï.It4 Ádt'erti_, .... nl hij I.!lt "dat bandelde.
.. IIM, G"1 taQ Pittiu.le Barkly il UDjlek.)men De Heere zegene hem en :tijne gade en make
o. allee OMr te g•• ~n eD claa 8IAata-g.1uiile t.. hen tot een nieuwen zegen voor de Kruisvallei
wonIel>,' ol ,..._d.n ,te di,", effe. te. Laat ik gemeeDte, il de bede VaD uwen oorreapondent.-jD'" DtItfn<1fUl RoI<lI ..4.d,·ert._ iels •• r~JJ.n,
.... IIJk: d. Wel-Ml. be.r G.y 1'&0 Pitlius meI
lijn Rooitfroodert lijn Iii.t Tan Eng.lach .ebuim
alkO"IÏK, alj laJleD .icll niF' 'oor derlig atuxj •• _
aUn, terlroo!"'n. 0, nolln,.tij behooren niol aao
die .kliek 'an jinW~ ... ip 1rnog8te IUIIbiti. i•• '0

pot .iell.pep en •• n Kllffenneid- 0\ la Betbel en
aoDdIrd. lacler.o-aae'( mi jr: beer .dd_t~,
d, li_ Grl en cle Rooiwrond.u b.bbe~ boogere
lIet1iM.lden ea lij aullen: bunoe nak met , ..iten In
...... n (11&088 elubborD fute which ara 10 hard to
_Ilo",) niett~astAande allerl.i luier en leu.
"111. .

Nil omU.nl deo t.u.~en oorlog. IJ. jinIlO"
_r.,,"'oa 100 n.,1 o\'r den dood fan B,.Ihel
• DL, 1BUr "'t·aoa4l~n lif I~jl .. n "'&Dnfl'er lij '''D
dft CIOOdftn Bwie, W .~r, Coét .... , Taljaard en
-eft!! hoorden P III lIIl le inliehteo , Buie Wal
Wjllll Ki>beeIaIp:",lagt en~.n lija lINnen 8O~pjf"
kliekt; W.her lija bo<ofd ..... tgwllljlt, Cvet.e

, .... r:Oo\e 18If~1I "an lid lot lid uie .llr&Dd~r ,.,.
tlleden oll,..ljurd i. "1' een wij ... b..baDcield, die
Ik liner ottbeeehrnen I""t. Dit aull.. de jiftllo••
•• r gOOl!d9inden 1 AI..., ge_g bier",n, "'aol
., iI_n Aee,:die all .. op' Zijn t.jU aal opeobaren, Hill'b Sberifl's Offie<>,
.. dae .. llI'paea .. orderi .. ie rogt b... flgedaaa. JanlW''', 29th 1!!8li.

ZREdJ. deo 81.. 18 PIt lid.nt do, Zuid Afri-
-""be lUp.bliek, "l'fd8ld door ZHEd. O... lr.1
4u 8_t. PrIlkureu" i. naar Obrieti.DII 0111Sir,
O. WllNlI ta OIJhllo~t.lI. ZHEd. de heer O.y! ---
vaa Pilb_lIl.e .ijn UiL1'oerenden RAAd en eeo In Z.ke tu.cbeD J. B. AuallT & ZooH en H Al!At"
Volb-Collllté.l!jn er ook be.n, maar lullao ... eb- I en lIonA, Eiaeber., en MUTHA JACOBA
tan t. Vaal ki.Hr, de pi.,.,. "lIAr b@1oDd..,bolld I KAaST.Hs V.r"~erd~rtl.
ai plaálA 'Inden. lIr •• rlieem dol Sir C. WarreD l~EI' G "-~ h tfl G_...... d b Gto pi " X.ca le"lD ."'I) ... evlU1' ~ .rejl'\a-1MiII!' ,tU ant ...uu.." un fn .er ,,. .. n tUDI I b f cl bo Id Zaak I V Ir
fUODIIeD b",'1 op den bmi 'an [I Janaari). Het I' 0 In e ..eng'III'. 8 . ,lA or vo-

_l" . ala 5 0 W Iicb II , h plOp: ...ordeo geboDden te VIC'tl)fla Well, voor h.t
~;~l!ll!n Il d_"_~reu i O~frb·· hOloornnd.oOncierb.d)uw, iDg .. ~gdj)i.cr"!,
;-- -.._:" ~ ~ndj":b~r d.. n br o~n el, op W <JenadB@', den 26st.", F .br., 188~, ten Il uur
i~"&;;P" OD ~ IIIU:" Il feDk :r Il ydea I '.111 ,1'&n;b.1 oolg.nd., "'111. :-Zo,.Ir .., .. Hyp"t,'elr

• .Ja OD'-, .p:. 00 I "e 19 at ,oor de lOm 'fin £3,200, ieptllSe8rd door Sa.
ail '!~ ~. ea ;~~b·IIPpeijd) .. "IJlh~ Imu.1 Mart.y, teD ~o.te "au W9ft>!reooeDlde
~ , - wuno.n, ea ...,...-vlll la ., • weo,c IV ~ ~ L_ lOOD
lUI aU. opr le AfrilrazfeR dal het Ka he erW~",.r •• , op v oum ... r 0<».

r.,!emea'- 1O~.r "'lIlim Land. GotR :raD' JOHN J. GRAHAM,
Ir,~, . OfpellllJjlnr.

·~I . ik bejJ::;'" 1K&Dt;'J:~t~baIJaW', .

Tt>gen de Hoopte MarktprijGon.

.IL mUiT, Makelaar.

Watervaten
Kefsnijdera
Vleesch kasten
Wageo-kappen'
Duck en Soheepseildoek
Kar- en Wal(enriemen
Do. Spaken
Naaimachint's
Kefrigerators
Punt Heiningdraad
Bezems
Klokken
Groote en Kleine Bijlen
Damecbrepers.

Standard Bank Gebouwen,
AdderleYBtraat, Kaapstad. GELEGEN TE

KUILSRIVIER, KAAPSCHE ~!tDEELING.

'J'erpeotijn
Hpuzelolie
Wilcox's Reuzel
Goudeu Stroop
A Inprikaansche Vruchten
Rt. Louis Rundvleeeoh
Groente en Vruchten in Blikken
Alllerikllansohe Bladtabak
Cavendish 'l'abak
Sat ijn on Fransch Politoer
Wijnper8en
ct merikaansche Stoelor.
A rnerikaansohe Karnen
Ko()rnschoppen
Kdlers

BOUWMATERIALEN ••
DEUREN EN .vENSTERS, J"LLE GROOTTEN.

Dealen, Klare Denneplanken, Zolder en .E antp lan keD.

Mouldings, Marmeren en Houten Schoonteenmantels.
Paarl, ~4 Janoarij 1885.

,--------- ---- H. GIlIE8S~LICH &t CO.,
Weavers' Hall; Wool Exohatige, Londen,

SCHEEPS· JH COM.M:ISSE X()OPIdED'EN,
OPGBlUGT HW. I

Schepen op order in alle soorten Britsehe ,Goederea en G~deren van het Vasteland
~gen Zl per cent commissie, uitgezocht -door Koopers vai K?!ouiale Olld81 't'inding,
en Wt'gen voor het prompt te geldjJ makon tegen h,)ogs~el pnjsen van ~rodukt.ln
tegen I per ~ent. oo~mi~sie. .orders moeten ver~ezdd ,aao nu Kredletbri.e't'80
of gedeeltehjke remise 10 'Tratta qp Banken of Produktén, Op6U A8Illl'anhep()o
lissen voor' ladingen op a~ om Me·risioos te dek ken. . i

Referte : Hoofdu~r van de Londen en W eatmlJ~ster Bank, of de ALgra
Baok, Londen, en de mElf'llte dllr Kok>niale llank",n. I

Loopende.Prijslij8ten, &ppoiten over Prodnkten, *vl alle noodige mODMe,.
en inlichting op Mnzoek.

AMERIKAANSCHE SPIDERS EN DOCTERS' BUGGIES.

Fxpress en TraDspol twageDs.

Schotsche Karren, HandkarreD, Kinderwa .. e~tjea en Krui-'1 ',' I' DU \' I I' \ I" .IJ' )L !! ~:--l •, ) ~:, i' wagens.

(ll~(JltGE }11IN DLA Y & CO.
HEBBEN ONLANGS ONTVANGEN

DOOR

lo den ln.ol.enten Boedel v~ BOELOJ'
ABIU.HAll ZB&DUBUq.

, ---'. . I.
Op DIngsdag. 10 Febrmu'iJ, ST. L Lf! N BOS CB.

Zullen op cleplaau verkocht ~Órd6n PUBLIEKE VERKOQPING
B::>VENGENOEMD zeer :~baar - OP

Plaats.Eigeodom, gele~D ~n het i
vrnohtbaarste gedee!te vaD h~ Di.trikt D&Hflerda!t, :; 'Febr.,. 1885,
PA_!,RL. Het is gelegen naut'de Plaat. ~
aeD ft K nijen barg lt en ft Reater V ~llei/' O¥ Jl URE. .
het Eigendom van de heeren DJ: WAAL DE Oude. ~k8lDde, zich; .an zijne
en Baoh:HUIZ .. , en is ongevepi' I> mijleu . beaiumnieringeD wontehende ~
gelpgen van het Klapmuts Spoor"eg- td I d-..l.. V L ,. I
Station, waardoor meo gtlm!l-klteli~k de on 0, n, za ....", er.ooPll'l 1\]0 P .. ta
"oomaamlte Markten der K"I"oie: kan " AI"M0 Y',_"ciin ollo't'ertroJl'en • " •
bereikeo. 20 .. in aten rijd~. TAIl .he' Dorp, op deo

De Plaats ia 476 Morgen groot. "aar- weg naar Uanhpelt, aeer pIOnél en aao.
't'ao bijna iedere dnim gronda oadet den genaam, zoo"el1-in den ZolDer'" iu den
Ploeg kan kom eo; er is ook Di~un¥nde Wiotor, m~t deP WijnOQgaL yo LOP

PAS OP VOOR NAMAAKSELS! Er worden pogingen aange- Weide voor Groot Vee en ,ScbapeD. WATER, lOet een Uel'iellijk :WOON.
wend om ze aan den onbehoedzame te Verkoopen onder het voorwendsel Anoex de Plaats is ook ee'll groot. H U I 8, Keldeê. Wageobei&, 8tal- eo

. " " ., stuk GODv8!'nementagt'Ood, ooki,geeobiln Buit80kamera. f
dat ze op een" Smger Stelsel of" Systeem zIJn. . voor "eide. Er is ae.n ltl~in, Plaar OmtrelJt 26,~ Wï~tokken in

Om niet bedrogen te worden R.oope men slechts ten Ka.ntore der maatsChappij of ~bouGebonwdal~ooo.huI8, ~~l.ao:r~e •• oNe dragS. eu,;lO,OOt~op Stokken,
• ,1'IJ1J8 wen, eo ID lS~e r e. 8n Gl'OIld .oor Joo, ~ 200;000 Stokken.

van hare geautonaeerde Agenten. KOOPMA.N8KRAA.L ill "el~ .. eu~ al. De opbteagat1 '''11 .11err npusee. rden

Dl1; SINGER FABRIEK l\,lfAATQcrrAPPIJ. een PlaatllTandeo 't'rDoh.t.baaretim .rdj Oo~twa.~Lo~ra:W.iP4biti~nBrao.
~ iU Q.l..l..L:l... deszelfa Graanoogsten ~11D zee~ ,:,el ..',00- de"llD, Ro.ailllen~ Krentea ~ omtrent 40

keod als de beste ln het jDllIt,lk.. Mudden Kooro. I
Behal-re de V.eldeo onder oaltir&tie!~ijn VEn nER'
er groote Btukken Grond, al8QiOg o~be. 'f"~.
".rkt, open ligg60de .oor ai.gebqeide 5 Stl1knle~, 81.Rijd.~.~ 21 L~ger
operatien.. . . elk, Bran@"!lnkr.telj WIJBp~p. P11r'lI,

L . Leggers, 5 Giat~pen~ Bm~ 2 Trap •
tvenda Have, enz., enl •• -,DJ. balies, .E'oofijt I, 'pl.. Eggen,
8 Muilezels, 300 Schapeo, Pakrdell, 11 Kapkar, 2 Ope; JI(&I', .. ,.l Molw&geD,

Varkens, .. Wagene, 1 &bokolIe K,r, 7 TUIgen, enz. V 8rder anN 'dat tot eeu
Ploegen, 3 Eggen, Tuigen, Krlliw~o., Bs>erderij behoo~
&eo Zadel en Toom, een "Tailk,' I een HOISM£UB~U :-Xuten, Tafel.,
Booipers, een GrooteD Voorraad Hft't'er- Ledekanten, lJ~ K.agchel, Stoelen,
hooi, 200 Mud KOOrD. RllItbaokeD,' eu:&.'

ALSOOK I I Paar. EQl., tI ~r Paafd.to, 20 Var.
1_ keoa, 20 L.g~ Wij, ..... ). tot .. jaar

Een paar prachtige Koetepa.arden, rood~ oad, omtrent, 6 WgeraJlc-.le"ijn, 40
SehilDmeJ, egaal, 16 haDden boog, 1 M:ldden KoorD -e~.~".
Overdek~ Kar, enz., enz. lndieD de. PI... }1i~t'~ht wordt

De Vt1koop~"'" te bePmen ten. 10 tre zal de ~ ~aook de Jraur er van
.... "ord .. Oppl'eild, .

~ G. Ld4BIBING.

GEE" HUISHOUDlNG behoort ~ond6r een dezer Familie.MaohiDeII te sijn die 'foor
alle lIC'Orten Naaiwerk ongeëVl!naud zijn. ZOO ee[lvoudig, dat eeu .. iud er mede
werken Iran.

FADRIEK.ANTEN behooren de MaDnfaktanr-Maobine. te "ien. Zij
voor Fabriek of Werkwinkol.

E. J. P. J 0 RIS S E ~. W A ARS C HUW I N Q.

PRIJS 2s. od. per Exempl .... r.

BOOFDKAB'l'OO& IN ZU.I])..AF&IEA. :

GROENTEPLEIN, KAAPSTAD.
l~.,N allerlei andere soorten van

.:..4 Vautwerk, te hoop bij den
ondergeteekenJc, tegen de Laagste
Marktprijzen. Termen zeer billijk.

II. ZUIDMEER,

Takken te Port Elizabeth, Oost Londen, Kimberley en Dur-
ba.n (~atal).

OPVOLGBBB VAN

WENTZEL & SCHLESWIG,
Lady Grey Straat,

APOTHEKERS EN HANDELAARS IN DROGERIJEN
Oude werf, PaarL

C. SCHMIET'ERLOEvV & CO.,
'~~-~ - . -- ~--- -- -

a:T ZIE BLTVOF..GSEL BETREKKING.
K A A ~ S 'r ....~D .

SHE RI F F'S SA LES, L'EN JONG HOLLANDER die, om

DISTRICT UFViëTORIA WEST. n gpgronde re?enen, voor zijne tegen. I)ROGER~JEN. ~N MEDI~IJNEN van de Bes~e .. K"aliteit; P~armacen~isch.
--- woordige betrekkIDg zal moetpn bedan. pn ChIrurgijn s Heuoodlgdheden, Patente MedlcIJuen, Pa.rfu.merle_en Artikeleo

tb. Suit Betw,en J. B. AUDn &: Sos anj ken, wenscht geplaatst te worden als voor het rfoilet, enz., enz. .
IIASAU aud HonA, PlRintiL, IU1d :MARTHAOnderwijzer op eene School of Boeren. LeveranCIers van Homcaopathiaohe en Bollandsohe Medicijnen.
JACOB". KunKNs, lh-falld.Dt. plaats. Hij kan onderwijlJ geven in Fabrikauten van Sodawattlr, Limonade en Medioinale soorten Spaihratol'.

INExeCUllon of tbe J ud~m.nt of Ibe Supreme al i e8 wat eene degelijke opvoeding
Cour I in tb. abo" Salt, a nIe .. ill be' b.ld . h N d ')' h . d

81 Victoria WHI, before tbe office of tbe lJ.puty verellC t. a ere tu 10 tingen w?r eo
Sberiff', in Mid Oietriet, on Wedn •• d.y, the 25111 gAarne verstrekt. Adres franco brieven,
dl,. of F.br8SIY, 188,5, Ilt 11 o'clcek In the IIIOr- inboudende bijzonderbeden,onder letters
nin~, of :-lJertAlo MortgAgo Bond ,~ tho lUID of Z.X" aan het Kantoor'van dit Blad.
£3,200, pa_d bJ S.mDel Murray, In ta,our of
tbe Rbo.. name<l Uef.nd.nl, OD Lhe litll No"!!,mbllr,
!!83.

De Plaat" Jal om Il uur tlerkocA.t 1DOt'den
met LIBERAAL BVNUS.

H. P. DU PREEZ,
- W.BERG,
G. W. STEYTLER,

}
Ge_mieu.

i lijke
Caratorjen.Aan Boeren en .Anderen . Gebouw der Kamer,

No. 8, Kerkplein, K.... tad,
16 Jaln.nj ISSU. ,

».VWien, r&1U't cl 00., .&J!dacert,
t ,

KAAP DE GOEDE HOOP
SPAARBANK· VEREENIGING •

JOHN J. GRAHAM,
High 8b6ritT. GUANO! GUANO!! GUANO!!!

KENNISGEVING AAN INLEGGERS. I)E. O~d~rgeteekende vestigt de aandacht van Boeren en anderen op
zijn Voorraad GUABO, welke hij ten Verkoop aanbiedt tegen

Billijke Prijzen, en welk~, na. onderzoek onovertrefbaar zal bevonëlen
woruen, wat kwaliteit en vergelijking met andere merken betreft.

Vaar het wel bektlDd is dat de Boer in deze Kolonie zonder GUano De ",C~tL"j(.il Paeltdt" .~~nii. 2.5 .IIUIan.,-.L_J"~,",~

een zeer geringen Oogst krijgt, terwijl zij, die er gebruik van maken i}1!: ~~~ .. dezer ~.ftII'tIoeD' k'1et1 8...-\
I l' 0 kb· t'&Il... naar -_ OlD 011

eeu overv oe<!1gen . o~st ma. en ;. zoo eveelt de Onderget.eekende aoe- ~Ildereo. 1>iDpdatg, .ir..1IadeIr& ~,'n ~ .1.
ren en anderen, die ID von~e Jaren geep Voorraad hebben kunben mouth,.te ISm BeleD, en .ucn.... ~.
bekomen, ten sterkste aan, ZIch hd Artikd dit jaar Ban te 8Chaft'en •. 1eggenM op bepulcle cnl.lIObllDtlijdeD!'

Alle aanzoeken, welke inkomen, zullen prompt worden uitgevoerd reb. "~~TH CASTLE, ~pt.
t b I· .. h to OOi f oed k. urd .. na 1._boD. te -'.av n.lD •.en ermen Van eta lUg zIJn. e gew.oon cr et, 0 g ge t: e wÏd8els, ,eb. IB.-BOSLIN CASTLE, Ka~

of voor kontant geld met lUIme kOrtlDg. -ria SL .EIe'- u M.....

~~ANUEL AL~EY"l).A. ;
Waterkant-~traa4Kaape~'-28' _ 1886, . .
- . .-".....I ~..' ....."~..\

DISTRIKT VICTORIA WEST. ZUID-AFlUKAAN8C1:I B.;
ltOBINltLIJUMAIJ.DIIN$TVAN af en na den 3Isten Maart

aanstaande zal de Rentekoers
van Vijf per Cent. per jaar voortgaan
op alle bedragen tot op H onuerd
'hnden Sterling; boven dat bedrag
zal geen rente toegestaan worden.

Geen Inlegger zal den naam van
een anJer lOogen gebruiken en
aldus zijn deposita. venneerderen,
len einde Rentl:l op meer dan .£100
in het geheel te ont~ngen.

lv. HOFMEYR
- Secretarht.

aar a.lD._~~o,.&.·_V •.....,IIII,
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BIJVOEGSEL TOT DE "ZUID.AFRIKAAN" VAN ,ZATURDA6, 31 JANUARIJ 1885.
BEL:\:SGRtJKE HEDE VAN' DEN

E~:RSTE~ '{INISTER·
.pr.ker d~t de h.er ~eo.ie in .Mei in hot !and I beeluit ~.k'\men dat.~.n de IlIAk aan Mn l,and-1
w.~ jl;fkomoo en, Mn, elgeo Bestuur hAd wIll.a: CJmlllil8l. kon Ye~W1).en, eo dat d. _k, op
oprlll'tell, m.llAr dit mlsluktf', wont de m8i'rderheid· ~r"nd no h.t ral'p"rt dier OommiMi~, yoor llt.t' VRn>in'lr is nns ollc1~r dagteelcelliDg "'7
~.r .buollllng 111'88tejren hem.' ZI) "ar~n open- Parlem~nt sou worden geb'"lft. Wu duri" iell i deser, bet vollr~1I te ad-es aa... Ild. A. B.

T. Sttllol.boech iJJ, na .donp nO de Tentoon- hJk .. ln de ".pen"n "'M'eo h.m toen hIJ op ;JO onbillijkt P ne kWelti. der ICbuld werd op~n,.. Daaeel eli ZWEer,,'. antwoord daaro" ter
.t.:IiDI!. een opellbo"" y.rlfad.rinjf i1ohoudon \fin Juli] w.rd t.rug ..ereepen. lie hetr Rbod'l late.' b.t beltuur d ... lAnda sou door fleD Kolo- . r
.iode eeD adrp.' un te bierien aan de beide Mi- DAJII lijn pluto in, .. 1ll.... ld door Kapt. How.r; oiaal 'beambte aao bet boofd YIIO het oude Land ... plaat'lOg toegesonden :-
oi.ters UpiDjl'ton en Sp'4rIl, die cje Taetooestelling en lAautll'ouoelDdo rond 400 mAQ op eeo plek bestuar lfeYoord worden. Allee w~rd Ifodaan m.t Deo Wsl~rw. Heere
baddon bijl1.woood. flel adres w.rd gel"lIeo nrrd.rd. lIere.d oon!,100 all de h.Mr Rh~ ... het 001f op unbeebtinr un de Kolonie, en OpdOD A. B, ll.n"l,
door deo \'"onit"" de. Y.Ill.d.riDII', den Ed. b·t ~b~ef, naar Vnjburg te Ifaa~, de BrittICDe weoecb der Rijkll'8tf"rioll dat di. Mobechting G8lietde I10rJer flO Leerur I
bMr Neethlillll. N,L.C" di ••• id. dat bet 11)() ylag neer t_ bale,o, en hnn ~ill'en Bestuur te sou plaau hebben, Het rlllultllAt 111''' echter,
'naamtoekeningen t .. ld" omdat mon het niet publiek hent~llen. ID M8I WY het BnUebe Protecloraat niet dat de yo.,",t.IIOD der Mioiltare jI;.heol nn
ter te.hniDg bali Ifolegd; "oden soudeu er wel op:r,origt, .n bot "a. mUDdoo later lO4lo dit go- de band wordeo tl.",o.en,-want 100 kOD men
600 onder .taan.· ID b.~ .d ....e ",erd.o d. MiDie- eehiedde. W.t deden nu, de beereo R~od .. eo bet antwoord der Riik.r8jf.riolr moeijelijk op .. t-
ten niet alleeD 'oor bun bijwonen dor Tentoon- &wer als .ertejleo"oordlgen der RIJk_go- teo -m"Ar dat Sir Oharl.1 Warren Moouioa in
."'Iling eD .oor 'do belaollsteUiDIf ia IIIkeo y"n ring I ~oid.n sij : door de w.~neo tegono.er b.t' bo.it Yan .00 doel 'faD sijn laod lOU herstel.
landbou .. door beil aan deo deg lIel.gd. maar o"k de KOD1n,!,~o o~ te opmeo bebt gIJ alllW regt op len, en dat de lAndkweetie. mite de N"turellen
roer de wij.ae be4ank' waarop lij lich in d. aaak belg.~n 1f,1) be'lt, Yerlore~, P 0 DMO I Ala nr· laad geoOelf bekwamen, openblijren lOU tot het
no Boc:bl1&llallUld if_boudeo haddeu. Onder de 8tandllfe heden glD~eo, alJ. nllAr het yolk en .ei- ParlellJent bijeeDkwam. Hij goloofde ni.t dat
teekenaan nn bet adffs .. areD de Parlem.ot&- den: de bfer .Macieoale II tbaos "e(1, en W'lLt m"o VIlO Rfwi jlioll der mioi.terieel. yo018tell.n
led eo NeethliD(1, 'V"n der Byl eo Myburgb. eo de beg~er1 ~j ou P Welks ,tejlteo beb, gij op aprekeo kon. Veeleer "ar"D lij meereod8f>l. aan.
ledee no don O.lPeelJterAAd, I"Dd? DI. regteD lult gIJ b-houden, en gIj g.oomen m.ar "cbtte 111"0 bet r"al!saam OlD

) 'e h ee r l'pin~ton. die onder luid IrPjuicb op- kunt uw .ij/eo Bestuur buUJ.D tut bet laod redenen' waar bij niet in wildo treden omru:t bij
stond om b,t w",ord t8 nemen, dankte .oor hot door de Kolooie wordt Oyer~eDOmen, Dit "erd .Iecbta lijn .i(1eo gedrRIf wild. y.rklar.u, OlD Bir
.d .... ,plak doarbij over b.t f.it dat de boe. uo de Btdll"landen lfel.l(d; en DU wae de ClIAriee Warren naar het land te Je~den. Spr e-
,"oeland d. kracbt des land. uitmaakte. eo ,eid. y,.AII', Ale dit in Stell"land Ifeecbiedde, waar- Ir.r hoopte dat het ldlultRat dier I.DrtiDg .en
dat b.t eeo b101ll dag .oor de KAApkolonie lOU om werd er d"o anders In. Land O"I.n Il.- YreedlAllle .chikking lOU lijn, en keurde het doo
lijn soo eenige fteg.ring dit urgat, Verder b.od,·ld? D. heer Rho,de. glDIl 08ar Land 00- pligt nn ieder die eenizeu invloed op de lII.k
.. ide hij een wOQro o'er de Tentoonetellin r, die !It!", en bet yolk ootYlng bom daar niet, of kon oefenen om op d. ,olslr.~te noo.lsakelijkheid
hij goed mur toeb niet soo goe1 .Ia die .an bet bij meen~e dat bet bem Diet "Dhiog, 100 Rla 'an het Yer~JOed.o een.r botaiDj/ a-m t.. drinaen.
.oril(8 jllAl' .cbtt~. en o'er d. b'I_Rren "'Rar de h.t ~b.,nr,le, H.d d. b~r Rb~d •• , iD plaau Hij g_luo'd. dat d. Rij~.r";l.rinll e.o rl\l8eo.
hoer. eo yo",al Qok d" .. ijnboer. tbRD8 m.ë t. '.n III d. TrRn .. aRI t. bhj'.o, Ilch.oIJd.r b.t Itrijd iD Z, Afrika uit.ret 1J00uiottig lOU .cbt.".
kampen had; en' d ..a",p trad bij in d. IRAk yan I tOlk VRn 008.n beg.UD. ~Rn lOU bl) b~Yooden .0 hij It.lde gruot Y.rtr~UW.D in d ... ij.bdid .0
Boc:buanalaDd. niet om o •• r k .... ti.s no p"rtij-Ib.bb.ln dat d. meerder beId d~r beVO.lkl?g .ich deo ".odl"m.eu .in .au Sir ObRrl-1 Wlllr.",
politiek t. bood.fen. maar umdat iD bet adr ... or Mn bem aA',slo,!t. e", daD I"? bIl d. auk ID orde KW.m er oeD ne.d ... m. ecbikkiull, dan
meldin!r nn .. lUI !remaakt. Hij 80 lijD ambtle- b_bben Il.bragt. Hl) b~d Ilcb ec~ter alleen met geloofde bij dAt d... Diet kon •• rscbil.
noot War.D Dllr &cbu"naIRDd a"llaaD iD de hODp eeDlge d.r aaoyoerdelll ID b,trekklng !f,.teld, eo len YRO hetg •• o duor d.u beor Rhod.s in
OlD IChikkiD"'o t. kunDeD makeD die d. doel- dele hAddeo hem ro" aflltllCbe.pt. regeo deo SIellAIand ell d<Jor d. .Mini8tp'8 iD B->cbua-
• iDd.n der Hijlur.g.riDIl 10udeD ,erw.lenlijk.n'l heer Rbodu" al WIUId~le in de po!itie.K lijD t,- D"IAn4 g.da"" .. al. Y.n moe.~ n,mdlijk Diet
• n baar boofddoel WRi om B.cbual,,,IRod OBn d. Jlen.tAnder, WIlde bl) Ol~t.a I~gg~n. Iot'lf.ode.l. y.rlfo'en dat "la do IlCbikklnj( III LRol O"8d1l
Klapkolooie te l.tfD hecbten, Zij "R'en g"gull I bl) gploofd. dat bIJ .110 ph",t 'n B..chuaoalaod uiet Ifeldig "aa, di. nl"St.(j"l~nd dit ouk I'i.t
met de beete w."eebeo der Rilkll.j/ .. infl. mR"r I np '.l'ItAndi~e wijle had Ye"uld. ~ dat b.t kon .ijD. M.n I.id .. dat. d. t .... e kw ... ti.s in
om iell wat eel> bllDDer Ilele~d bad WftS die é~D.1 ~, ...d I"U ZIJD g .... e.t I')') uo bet bel(ID at sau Ié)() y.r yerllCbildeu llle d. h.d.n van Land O.Jsen
.. dél('yaal" ".noemd. Intu .. cb.D •• 1. meo do lemaDd oaa~ Becb"aoaftlud ..... g.lond.o van de in M.i de wapeoeu te",on onderdanen d.r Ko-
.... k kende lOU onen vind"B dat di. déloyalo mao l8ChraDderhold ,'RD doo beer,l(h"ddl. Wat wae ninllin, Mo,taIOK'S yolk. haddeu op/enomen.
juist eeD YAO b.D wao di. d. bela"gen un II&ro I ~u de scblkklng Ifowepst UlO do·,r d • .Mln18t.n Hi.royer .00 men y.el leggen, wl\&r bij than.
Majelteil de Koninl;in locUt.O t.bRndba'en, Zon· Ilo Land OO'iD was gom.akt' Voortler.t 1D0eet Diet ilJ wild. tred.o; mR'" w~t ... e de oor, NogmlU\l. bart.lijll daDk Y';X>rde nieodelijke
dt!r DU oYer betwiite punt.n YBD politi.k Le wil-I meo li~b heri~M,r~D dat ID St~lIalRnd de oor- Aprong der onlust.n ,,\n M.i' .M'JlltlJi()l\" fUik •• n b.lmo.diKoud. woord.o In U" adret .n
len sprp,,"o wild. bij .on opb.ldennj/ K-v-" om- 1.llro"k.11)1I:e Yn)wlh~",", ond.r bdt verdrag tUI' ond.r de l.idinJl .ao Botbell. hadd.n d. blaD' yoor h.t koetbaar g08Cbenk, beltomd yoor. pri-
l,eDt i.t ••• t oen hem .ijaDdijl blad. h.t VU/k,-, eehen Ma_uw eo !tJ.~kuroane, bUil rel(ten op lio vrijwillilleu di. in bot j~nd wound.n uo, VAlit g"brulk .u yoor bet ,,,.rk des Heeren In de
bind, ,"n h.m Ile,.~d b.d, nl. dllt bii, op den, I"nd door de flijk.reilenng erkend .. g.o. M"n- g .... I1.". bun buizeD ,",brand 00 bun 1(0liDo.n I ~.III •• "t •. " Indl." MIJ ml)D.,dlil!nlLen w""rdurt,
lDaaltijd no b.t lJrukp.rsconilr.A. i.t8 ge •• ;:d. kor,'an. b..h"utlt •• r. kl.ln ~tuk Isod, RI d. r •• t Wel(ll.jlU\gd, IJi. vrijwilligeu I.-tu." rustig io !I(tl''''ft ,mI)" daD d~t .h.t ml) .eer I,ang •.naam il
b.d wal bil wiet ODwaar t. zijn, Dit 111'•• liJD jl""t asn d. blank. VlJl,,:llhgers, eo H.rer :'tIR. h.. t lalld .0IglO! b.t y.rd's:, en bij grll',ofJ. ni-t h.t dUld.11J~ b."lll,.r un t~. '1"0 111 ,ckae
nrklariDIf dot bet KaaJl8Cb. ~IiDi.t.ri. ni.t y.r-. jeetei~A Rel/.rillil b .. tt dit I(Otld,il.keard. Wat dat er kl!\jlt.n teg<D bEn ware". W.t zou IlU .COllRflcUe tl)d ..o. Ulj Ifo.. tt ml) ?fl.obartlg '"
.0twoord.liJk wa •• oor d. ttrUj{ToepiPIl '.n deo yund men nu iD Lv.d Ooe.o' E.o yerdra!( Ipr.kera geboor dOdD al. zoo i.te ill d .. K"lolli. k.nnen., dht b .. t w.rk d .. ~ Ik voor '''(1'''''' Heer in
b.er .Mockeui. UIt B.cbll"oalaod, wftnt. ,"Id. bd toeecbeo .MODt..IO~ eo .Mosb.tta un gebeel den· Ilebeurd, •• n ~eD troep NRtur.llen d. h'Il7."n d.i .. 11.1II•• ",te d"." ,DIet on".I.I(.O,~ I~,gew.eat
bl.d, bot bleek uit de .tukkeD oYer de laak in b.t : lelf:lon a.,rl. ReidA opperboofdeu "Illen lfeh •• 1 d.r II'rell.bo .. reo gin!f ill br~nd .t-k.,,? .\Lul .oor uw. o~et.of.hJke "1.I~n. ~n IlIJ Wijlt taru,
licht lI'il'"en dat b.t .\liniaterie er "el .. rllnt- onafhaokelijk 10.0 Ii.! d~t •• rdrail' .Iot.n, eo bet z 'u naar den "a",ten M,'gi.trllllt kUDne" iC"'O op bet ••• o ID d.n laaut.n tIJd la dele pme.Dt.
woord.liJk ,oor W'lI!•• n bij mo.U du, ... ill ..n. en bi.ld in dat een Atuk VI,n Y"Dtsioa'~Iaod, aRn "0 om Kaapacb. Scberpschutte18 nagelI ; IDR" 1(1ebeurd i.. D..... betuif!in,g is lDij niet AlIMn,
weteo ••• n oOWAAlh.id bebb<>o ~e.proken. Wat .\lusb.ue .. erd lleJl ... o om er d. Vfljwllhl!en .r 111'118 gO.D zoodanige magt in B'chuallRland om loer etlngeDA8~ en bemo.dl,{eod. maAr UO lDeer
wareD .cht.r de f,qt.D ? -"iowsnd illDt'st denken op t. plllAt •• n, Nu knD onen ''"If"D w.lk re..rt d. boer.n te b88Chermen, Il. heer .\hck"nli~ Wai wlU\rd. d.o lete and.re. IJ" gddaebt .. komt
dftt bij 'D b.t .\lipi.t .. i. er ,,,or "Ilr,n ~ew.e.t I di. lieden hRdden 0111 '8n doo .trijd tueecheo I in Becbuanaland mSRr Di.t in Land O"seJl •• 11 me"igm.leu d. li~1 , .. n de? Ey"njl;eli~diell8'\r
dat d. beer .\l.ck'enli. in BecbuRoal"nd blijv.o YontlioA eD Yoehette deel te nem.n,? VAtte bad toeD l1'e.o.rl.i politi. om b"t volk t".:-u d •• erontruat"~.':d"t z.IJn w.rk t •• v.. rgootllCb II, maar
I' u, Zij war.n .Itijd bier"'gen lf.we'.I, Rcblt.n men de ltaak al ••• n .tK .. trokken k ..... ue op. daD I aaofall.n d.r ~stu,.Ii.n te ,.rd.dig.n, E" w.t wanne.r bl) Je, l,un>iU "'''''"_/Itn> faD 0.JCb
.ijD IJtnll.llin(1 e'p lDi~lfr ... p, en Ileloofden dat was welligl. het .t.l.el van "IJwllll"er~ te hu,eD dod.o nU de bo-r.o? \Vat on.oil( boer "od!"ur grooL. j/.,oRde_ II,t, dao ut hl) moed eu .~nta&t
lijD ."n",.li~brid i', B.cbual.aland kwaad deed, ,erke.rd.1m ..ar:1D aller. geY,al badd.n l·,ol(.l.chen bu.tt lf.daRJJ: lij <RID.n hun If.we,.n "0 ver- bet op Uleuw dat bl~ goeDe kanstl~ .erdlC:bte
Dit bad bet ~ioi.teri. ~Ple~d. ",ur dRRrom woe dikwifa Ria ~ehuu,de Yrl!",JllIole'. " ...o..de dl.n- d.digd.n zich, II. oorlOi( wert " ••. ,.rJ op d .. 'Ab.l.u n8I(e90lg:d 18, ,

- bet DO(l' Di.t ,eraol ... o<>rd.liJ" v",'r d. teru~r{).- .t~n lIedaan. en hRd het Bntlcbd RI1K .Icb dIk· !lewone mRni.r. met buitmak.n ,"n V ••• en dllt H.,t d Jet mIl gro<lt geDoegen deo barteliJ-
piOl!' vaD d .. " h ... r ~I.ckenli., Dat IvU hij b,,· .. ijls .. 0 gebuurd kriJg ... olk b.dl."d. .M.o had I no ..md. mel1 nu II YMroof," .M.n "iD. te Yer keil ",eDI,ch Ykll U t. v.ru ..mOD, dat d.
willeD, Op ~'6 JQlij wHd pr voor h.t eerst fRn" du. goede yoorb,.ld.n "m llCh op to bero.p"n. i IJJot te I_"ilen dRt d ... li.den. di .. c.i"t eonma,,1 lI"er IDIJ nOIl IRI1I( und.r u m .•g. dUfo
deo kant der .. ,ant ... oord,lijk. IRad.lied.n d.r I Mur er k ... aon DOol iets and":. bij:, ~on SCb".D i Y'O d. proclamfttie ,nn Britl!Ch Protectoraat werkIRam lijn i" de b.i1iKd b,di.-
Kroon iD d. I\oloni. &ADd.D lIoOllelI CJmmls- in de K"loni. ~e deo ken dat dlo Vrllbult." lIed ..n lo •• r b.t IRnd wisteD, tell'"n bol Pr"t.·ct'''''Rt ninIl, waartoe IHj mi) goro.peo b.efl.
aaril m.ldin" ~.maalll TaD don b •• r ~1IC •• Dli., I uit de TraD. nRI WRl.n di. net mllaf te paard i oorl"g ,0.rdeD, Hii ...elootd .. dat Sir CURrI, .• liet wa. Ito.dl, WilD .o~d.rtg m ... r ornatil( Itrll-
ID eeD DOta no dien dafl wdd te keno.o 1l.".'eD st'Il-0, hun Ile ...... ter band na!llen, en dRo all. I Warr.n, onder instructi.s un eeD Rij.sr-gerio", veu om 1V"III'h~ld Ol') "old. te betracbt.o, .0 ni.t
oDd.r welke 'oor ... ~ardeD de I\upecb. Rell.ring Iwarten doodschot.on en .11. be.eten roofden dl" ; di", als zij DlRar k.nnia dro"g VRn d.n atoR',! mInder hob Ik er st •• d, nS,.r gestBAO OlD iD deo
de unbtCblioll •• 0 s"cbuanoland aao d. KoluRi. bun iD d.n .... 11 .wRm.n. nat ,cb.OD m.o te dor IRkeD iD h.t land. de I\ol,,,:i.t.n Il.Rrn. in I ... e.8t YRn Jouanoél te arb·ld.n. dIe b.tlllgd bHf':
lOU .. ill.n '"ur",ell.n, FeD dlor yo,)rwoarden ilelooven. mB'" dit "1\8 lfeb •• 1 ,.r1, ... ,d. Ve all.8 zou belp.D, er op uit "'!li om rdgt te duen aan i jj, Hij moot "tuIIlOU en ik ,milld.r ,,,ordeo." J" I
111'•• dat bet land. bij d. ,,._roame. in "e"dzdmeD Ii.d.o di. h.t rerst jlrnnd io hpt land tekwam.n d. blank. bevnlkiog d.1 IsodA, .n hi."alJ door! OlotS WRI IDIJ Rang.uamer ID mIJ a arb.id dan
tO<8tAod zou .. r'.~r.o, on 'u ~l\l d. ""~to d ... aren Ilr.r.b .. ren; boer.n di" in h.toud. land Il••n b.. lan~ h 'bb.od." pdr5~,ID zau word.n.atll.- : 1,)"dar"D t •• ien lwm.u eo blij'.u ooder de go-
H"" der !tI,ui.te" te k_nn.n dst d. ullwezill' 'Rn de K •• t. uit8prl\llk wOODd." eD dl?, tot'n de brogt; .n hil vorl{)c~t d. &Aowezi.en, m all.s nad.-b •• rachapPIJ Yan Ooj, wo<,rd eo Il'eelt j eo
b.ld .. 0 den b•• r -'Jackenlle Tour den ".d. na, ,,,orl'N tU8llch." M.•ot.ai,·a .n Moab.tle Uitbrak. ,t. do.o ulD Sir Cbarles \VRrren t" ond.rsteun.n. ",.I"oft ml) lfell~td. 'rI.nd.n! bot I. 1I0if hedoo
d •• lil( ....... G •• n ~b..lo.di .. on.j. uitdrukki"~on: duor d. odu.leo Ilelu'i"eerd ... erd.n. waat lij i ,\Is ... 0 ~chot ill bet Il\nd w.rd R(:evuurd don k,1n mijn. eruetil(" b.de um hi.r io le ,ol barden eo
werden tellen den beer ~.ck.nzi" jl_be-iigd, mR"r' kOlld ..n bun plRate.n l,i.t b.bouweD en bun v.el oi-mand de ".v"llfen o'.rzien, Hij ~ ..I'Jotd .. to .. te UMm..".
er werd ".w.,eD op h.t (.it dal bij .,e .. o '.rtrou-· niet 10teD ",.id.n, Di. li.d.n .. ar.o h.t di • .MUIl· dot g ..oo scuot zuu Il~vuurd ...ord.". mMr bét "ln l1a"lII Tao mijue goli.tde tchtYJÏeodin
wen lleDoot biJ .00 ",rQat eo invluedrijk lIede.lt.der b.tte t.fleD ~·.ntei()l\ bi.lp;n. en zij kuDden 1"118 d. pli~t van b,n di. de Kolonial. n•.rerin.. dank Ik, u ook Yoor d. welm •• "eDd., w'lOrd.D m~t
blaD ko b.. ,oh lilJl ,"u l{echuanaland. en dat,ol.smen oi.t Rndere bandeIen, EeD hUDne, .. a•• t,'uudeD OIU all.D inylo ..d a." t. "''11doo or b.l, b..tr.kklng tot bRar geaprokoD- W,!bop.n meulg
hem iD h.t lAud bilj'eD lid. or "Dlwijfelbaar oorl"fl I\arel W.ber, wi.D oDlaDg. Pre8id.ot Kru- Yulk fa'l Land 008en dat dit .ijn IR"k RRn ~ Rr .. r' aaDg'.nl\llm be."ek b'j u .f t.l.Il!leD eD .ortrouw."
lOU lomeo, Op di.D ,."d .. nd, Iliet ilol.I •• n Iler bad to.gesprok"n, flij "ooDde lIRa d. Irreoaen .M.j'8t"ite ,.rtel(.llwoordiJl"r z',u vOl'rl.~go", I d.t bot .... oérmictd.l, uw j/"ecbe~,k" di.nltbaar
""t gebeurdo .r DU ~ Op:?~ JullJ wercl door d.o met lI)n IOI,en, en de oorlog mukta buo bot "Rnt er W8.11DOg regt.aRrdi"b.id io bet Britscho ! g.maakt mOlfe word"o tot '.rb""rhJklnlf VAU 00-
heer M.cbnli., .diO ICO .:. uit d. in bet licbl leven 1"0 l•• tilf dRt hij niete aDders doen kon Rijk t. vinden, Dit achtte hij u"odi. tot .er'II." groot.D 0,,{1 e" Z.li"wak,r JOIu,Obri.tua.
g.g"'D bll<'WI_hQj( bl,e', ,.ed. toeD m.t d.D : dan tot ~et hent.1 un den vr.de mede .. erk'D. d.diging '811 .ijD eil('D !ledr.1( t. '''liKen, T_geo dlM.t d.o w.oecb .0 do b..d. dil! d .. H&Or "We
Hoolteo Comml~88ri. i" ~e.p",'r,en betr.k- \\'at spreker iD b.t Ifedrag der Brit8éb. R ..ge- bon di. b.1II ,,,,,,.i.leD I,ide hij Di.t.; dRArt,). i bUIl.u eo barte'! v.r'ull"D m,,!!," met "i7len ..g.n
kiug 8toDd, tegen deo .... n.cb 'RIl Z, Exc, de riolf omtrent !l.cbuanalond afkeurde .... dat lOU d. tijd kom-u al8 b.t p .. lem.l1t bijeeo! noem ik mij.
Britaehe yl"" iD Stellaland I(eb.scb.o, Wat .... ,del" nn b.t h<op:iD af Ril.s door de Trao .. ul WM, KOD bij lich d." ni,t uaar .ieeh veri.di-: U .. e li.rh.bwod" Harder en Leeraar,
hat gewIg r JUI.t ler .. iJI hiJ dit de.d stuu,de wilde lateo dOM. iD plut. na z.l.e .en mR~t Ilen. daD IUU hij d. p".iti .. moet ..o .edRt .." di .. ' , AL!~, B. IJ.HUIlL.
de, Hoo~e CumlDlI~lls eeD telellram dat d. DMr Becbaanaland t. I.oden en bUD kMnt nn hij thane b..kle.dde. MAar ,óór d.t die Il\8k
BntJcb. ylag ."l.trekt nIet mo.Sl gebeacbeo I de gr~,oleo ID orde te bouden, Toen men wilde teT sprlU\k kwam lOU .r •• 0 oDdere k .... lti .. te
wordeD. WAnt d. Brltscbe vlag "R8 b.t t.eken dat ZIJ er een pohtlema~t nRRr toe lOU Jendeo berde wordeD j/.bragt: w.t d. KuluDie do.n
yaD IIOI .. er.IDlt.lI, eD de llritocb. l{e".ring 'ODd lij dit te duur, maar d. Tran .. aal moeet muest al. I::lir Cbarl.s \VRrr.n .en vr.ed""m.
wild. ~ •• D 8uu.er.ioJtelt ov.r bd, land, doeu Rllel doeo .. at lij 1,I,e Diet deed" H~ koo on.D 'I'SO rtljleliog der .oak bl\d t"t alond Il.br,,~t. Zou!
afkondlg.o, VtI .lall werd !cbter In \ rIJburg d. Tr.IJ~.alll ,erwachten d"t 'IJ heden beletten meo Becbu.nalaod dal' aan d. Koluroi. hecbten ?,
gebtacb.n. eD d.n vollleodo~ dail tel.guf,er e lOU om d. Ilrenleo our le K&aO ~ liet wft. IJit was e.n "aal( di.' d. orn.ti~.Le ABoJ8clot va" :
de beer Rhode. dRt bij bier",n .. rnornen bad .eo oOlDolr.li Ikheid. eo .1 koo li j bet, dan wa. de vertell'eowoo,diger. ,t.r Kolooie lOU eiacbell, I 19 Januarij.
eo, dat "~n •• landJe het ~evolg wu g .... eet. b.t tocb twi:f.lflcbti", of de, Trarnaal een mlljl't Ni.m,Rod kon. v':'(Jdat men wist, bo. de lRk.n licb r Ni.t alle dAgen gebeurt b.t dAt U "0 Pri.sk.
) 'leoleIrden dag loIN de HO"lle Comml'."'ls o'er bRre onderdanen bad dIe bur 10 etaat ateld. ootwlkkeld.n. be.IJ_D u, ... " l\ol"uIl\I. H.l!gerinll boort ditmaRI kUDO.O wij niet .",ij,.n
ItO telegram dat hIj' bet "nmo~oliJk bad ~eacbt haD yertrek uit bet laDd te beietteD, Inll88Cheo Ir.regtilld lOU lijD 0111aoobechunll 'oJr te It.Ueu, ' Do' 16d .. eo yolgeode d"Il.O "I\r.n· .oor de
dat d. b.or M,ck.nlle ,lUik ;"n dw.""beld lOU "'Iolfeo de HuereD de (1reos over, en .Montsioa E.ut moeet m ..u li.". ho .. do Hijkuegerin~ met flem.ente un Prieska dllj!'dD un .. eu~de eD
be",aan, ter"'ljl ,d., Rljl! ::;~cret"m (Kapt, ",erd o,er .. onnen. l'e Brlt.cb. Rllferlng bad bet laDd h"nd.ld-, ~""n .0urd •• 1 v~or d. Ko- bliJdocbap zuo.It lij nog ni.t b.le"td h •• ft a.dert
&w.r), o"m.ns Z,Exc,. ,1l\D den, be~r Rbodes toen Ifee"erlel ~elag ID het laDd, Het ;erdrajl 10Dle lOU het 101ll IIIet 'IiD; ddt k"n bIl .er- bare 8ticbtin!!,. NI.ttei(eo.taand. d. droogt. "Jf
per tol.graal de 1f~g rtKtt. u( bIJ m,ende dat tQ~beo M )OtM"" eD .MoIbette w.rd op :H Oct. lekeren ; ma.ar m"" m?.t ZIJ" pllgt 'orri"ten nis wen Vlijdal( wageoe ell ka"_D un alle rii(ti,-
MeD deo b.e, ~.cloen'le lond.r ,z.~Rar In B.... IllS:. g.sloteo, Kort t. voreo, to,o bit verdrag luyale ond.rdanon der KVllini(in, en d .. KOllil'j/in ,geD bet durp biOl •• nrijd.n; iD den n.lllidd
cbuu.lsIld koo bourteD. Ve Hooge ComID1S8RrJI tuoocb.n MAnkoroane .0 .MA8Iuaw Ifeeloten 111'1\8. laRd lreeD I"yal.r ond ..rdau.n dltn lJet vu:k: 0111 il uur WR' .-n 40.'.1 "'''''8'11 n ka r ag

dd 'b' d' I' d f d H C ' , k ' d b" d 0 <> _ • .." • r en If....111'10 • _' llC In IL go", nIet ~ot • verant- g. • ooge ,omonl8S&r~. enDls "t, I) eD d.r KRapkoIunie. Zij die vali d~loy"uteit r •• d en ging m.D uit, V •. Ahrbeck te g.mo.c.
woordehJk. Mlolaten met d. vraa~ of m.n den boer Hudllv~. Bnllcb Retld.nt te Pretoria. DO" der KoloDl8t_D .pr"k.D .0 .chrereo moe.- Up omtr.Dt oeD uur riJd.nl "'" b~t dorp, ont.
boer Yackeoll. ID s"cbuaDaland k,'n houdon, .Mankoroane. I"od bad lAten If'SO om daAr tA t~o buo ~ll(e. gemo.d eerst doorgrond.o. mudteo pr.dikaot en g.meente elk"nder. Na
m .. r tot d.D b •• r Hhod ••• , "Iets aut .. oord. ,per I .ertelleD dllt de 0Jlperhnotden .. rdragen kODden Er Wllr.D hed.o die hij iD bet l>"r1emeut toe- elkaod.r lleAroet te bebben koerdeo wij terllg
tel"llraaf. IUldd. dat IJJ I dit nIet dacbt. Illen. ,Iulteo 100 ala, II) wIldeo. m&ll~ dat d. TraD.- spraken bad hoor. u b"ud.D di. lij". illlieoa dé- naar bet d"IP, Bij de kerk g-komeo It.g.n
.~Ifden dag, :10 Juh], mp de HOOF" COlDm,lea- YMlache Hejlerlog 1l•• D lOu .. r~ln geull' OYer I"yaal "Rr.o •• n die .. ltdSD dod.n zich thsn. voor allen af, w""rop de Kerk.rud Il •. Abrbeck ... o
nl deo, heer MackeJ<Slo, tO'llg, :-ill nOPIl.pre. land bOlteD d .. l:r d.r Cuov_ntle ,mogt bebbeo, ala d. eenlll'elny.len, Mur d. k ... esti. wa. ni-t adr .. RRUb~od, liet w.rd door 0.. IJe Villi"n
i.r WI. nraot .. oordellJk, wa. ~~or d. teu;:· Ilat wILl al ",at • EOllel~be ReifenDIf yerlangde, .eD YID loy.ut~lt "f d~I,'yaul-it. liet .Milli.teri •• 00r;reI8'oo, ZWE"w, aDtwoordde op 'eroltige
roeping riJ • .\lIDl.tell. dIe op ~(j Ju!Jl te 1I0n- Had III de laak workelIjk ,WIlleD scblkkeD •• n wilde d. Hijll ... "ering iD all eo de.i .. ood"l'It_u. on ge. ooi volle "ij&e. !Jeo yollfeDleD dag yood
oen baddeo ,~.jI' •• en. dat bet bhJ .. n 'aD deo If.en 7,uOO mOD oDder Slr,l!barle. W~tr.n maar D.n. maar bet Iloyo.lde sma't dftt d .. Rijk ... ge- de orde Ding plRata, J.mm.r dat JJI. D. Villi."
b •• r .M.chnlle DIet, ID bot belang VADdeo "ed •• eo loeee 'I'ljftlg mao t'lItle Daar h,et laDd Ife- ring luIk een uit~JU\f deed di. men gemakk.lij" alleen "'11.•• 0 d"t .r ni.t m •• r pr.dik.uLeo uo
111'111._0 ",enk dIeD me~ toeD, ,DIet .olllde,- ; etuurd. d"o lOU d. lAR g.,.,.,bikt lIJn ... a"t dan bad kunn_n v",mljdeD. O •• r ."u pur jMr 100 d.n Riog Yan Bealltort waren 0ill!'.komeo. Het
of de boer TIbodea dl. op .~ Juli) ZIJD teIeIfTam bad men MODt.loa bel.t om deo oorlog voorl te d. B,itscb. b.,l •• tiugacbuldige vrall.n of 140 is leer Le b..treuren dat b t gewi t Ik
lond? A.o doo beu ~ukennli. werd toeu t. I~tteo.en belli dllA gered .aD de jl",olgen, ~~D lijn pl&l\ta.n in L.od O'JII.n een uitg""f van tw •• een j/root werk ui.~ Iwu:dor op Khet'~:rt 1:.

0k.ooeo geg ... n. Old: dat de verant .. oordellJk. "i1~n lf·dl'1\jl, ID plaftt.a daarvan !J.t de Rl]lureg.- millioeD .of w .. lliflt m •• r wJUlrd ".r_n ~hM I predl'k.oL·n drukt IJc~ h t k " h t
Y' . d K d H C··' b t d'" h Y bM' ,.. ~ . uv • 0" II). • 111'.. 1Inl.ten er roon .0 oog.n ~'mlD.'.. an. nn" e .... rA~I'u8IIC eo .• uI dte eD oot.lOa yan •• id. men. de w&Ardi~b-id VIln h.t lIril8ch. Rijk: eeD pl.gtig uur voor I.eraa, eo Il"meeote. LJe
gerad'D bAddeo ,den beer ~.ckenll. ~~.t, ID haebt IIj,en, en .ent oodat d. boer .\l.eken- iD ~,A(rikA mo •• t gebandhftRfd. D.. b..volking I g ..me.nte IOIlj/ .t~anj" PI. 134: 3: ol Dat
&ebuanaland t. lateo bll)Ven. maar dat nl.ts II. In bet I.Dd, ,erscb.oen "lUI .... rd er tWijfel 'AU Z, Atnka. 8" _oOlRI di .. d~r 'rr.nuRal. b.ette i '. H •• r.n I.",OU," onl. lJ.. namiddagl bi.ld
bit w@ikoD .. n oe~ strijd tllllllCb.D lwe. p"r- MD de g_ldl~b'ld un bet verdra. geopperd. ToeD b.t me.od. Allee te kunJlenaan,an"'.nwetd·Brl't •. Z\"L' rw II·J·11I t k dd'
.. II " d' I Z (' d"" bid b", ·d"" " 0 ., "'., D r •• pr.e ,o'.r 0 woor eo ID~I)'ln 00 r'gl .. ara4!'en I. voor aeb•e . A nka • ,)lIOl.le.. et RD lonen.wamen •• , .n II] dst IAcbe Ue"'.ring. lJit 111'", echter louter onzio .M.D r JOb.OD • 14' of Ik .. , d III' h 'd' I d

dl ' ..:.0 "Z h d Hid d R"k 'd' , ,"' , I e.. ",,0 e aar el • en enr •
DOO ott.', ,moeit .. o."en. 00 ac te, OOIl' eeD eer.te voorw~ar. er I) neg.rlDil MrIrI "'"t hier lOer good welke kr.cht Engelaod belAt, I d. gemeente .eD weldoordow:bt. red.. Veo
Comml_rll over d. luk, en d.arom nep bIJ ,hfostond dit de NRturelleD l!lod genoeg hebbeo I eo dat meo bet g •• n ou~entlik tegen di. krRcbt I ,olgouden dag (Zood,,!!,) 111'&1\ Nacbtlllaal, en
den beer Yacl •• Dlle, I.rog, IIIJ " •• t. vPrstan- 1D0•• len om Le l.yeD, !Jat Wile eeD If~d., Yonr- koo uitboudeo ; eli toch m.enden IOlIImilfeo dRt dRt yi.rde de gem&Ont. nn Pri.sloa yoor de
dil om Dl.t. te l1e~ dot d. beer ~.ckenl,le "urd., waot boe ellendIg een geapuls dIe N.- bel Yoor EngelAod Doodill 111'.... een groote magt .ente maal met haar oigeo leerur. In den
door bet blJ,ehen deo Bnt..:b. ,18!l, terwI)l lurelleo ook waren, oneo kon le nIet Ills WIld. bierh ..eo te lendoD 01lJ Z, Afrika t. I•• rpn dat avood Dam V., D. Villi ... Rfecb.id all ioou.
de murd.rbeld aH be,olklnjl t_g.o bem .. as, be •• ten la~en I.,en. en b.WD re,lteD mOl!!lteo er- Engelaod geëerbiedigd mo.et WU,d.D I Mea kende I t h t I 'k " N ti d
sicb .ls partijhoofd d ....d keoDen "0 .en 8triJd kend, D. beide .Miuiston wild"D hun •• llI meor de mal(t "'0 EngelADd maar men moeet lev ns .D.bd'oP t ar e I, .]1wlJ~b b..c~ ft ~op ",n eo
iD bet 1... 0 ri,p. e:n daarom ri.p bij beID If- .. n daD de re!(ten op lAnd di. lij bAdden. en Eogeland st.uneD M.~ mo •• t t000en dat r:.n 't( kl.DIJ 'pra I. t r k D\ D"am nn
terug, 1\i.t Daar deo ",ad der Miniateu maar de Ii.doD nn Land O" •• n nftmen hiermede ~._ wi.t .. aar bot re~t ''''1\8 .0 m.n moest de pl\nij .r drata t I~n t~mv,~r e ~en or I ,~u .~::,.tlg
nur djeD ,"n deo .heer Rhode •• eo omdat bil DOI'~en. loodat dubbd bet lRnd ""t MODt.iOR 'aD bet .. "t nemen en deed m-n dl't dlln I "d. ~oor 0 bed" e d I I,~n, .mV.t)I",geIJ .ruJ d"dO

, d h bl" d M J.' "I" Lb id d d '" 0 Ou ... uno'er aD IIl"1I •. ui. II .. I 1.11 aotwour •lelf ID'RII al et IJV.O"D eo be.r ac.enlle .n 'IJO '0. uti 00 en. • •• n Wer tO..... k.ud.! Brit.cbe Reg.rin~ dit It.llig erken neo en d J( bA tI''' d d • 1)
yoor d.Britlche bfllaDg.D iD B.cbuan.laDd Ifuur- j)8Arop badden d. ~linilters de Haag io o'er- loni.ten b.l .... ", Hi)' eindi",de m'" d ••• nw el' °n- , HIe IJ, 60 o"g"m.euZ~· lung ·t&aZWDEe,: . aft
I.... \. d d H C ' 'b' bid· r- " _., g. • 0.'.0 '.KeD. eOI. .0 nam. .rw •• -1).111''', Ma e oog. umml_lJ. I'm terugll'e· w_glDg g.nomen wat .r met ,t all .ou ge'lte v.rzuekoo buo oord .... 1 tut d. I'lIrl·ment 'tt'l IJ 'd \V" __L d h"

W "d d b d d .. b I L_ d t .. d' b d • < Sll nlf lie el Yan OUI. IJ v.rtrouW80 """ter at II'''"'pen, at 8prh.r us ~'''Il' a I\t 'I. eer uour.o a oD'Jer gewoDe omltAn I~ e en, na, "p te ochorten, St"nden b'lChuldia r \.. b I I k I II" b f
u. II ' 'd d b ~I'" b bt' d KI' .K Id" ." eo ""@c U - meerma eo !.ot ODI u'er omen lil I).r I......c .0.le Ol.t oor lo. oeo UD .t. 101stene . laD tC IDIf er OODl., roon aD .OU ZIjn.: digd" legeDOYer olhod r daD III' b t t' 'd ' b d k "II '1 k
111''' t.rujlg.roepen. " •• ,olk, men jui.t, eo eo lij badden d. maoneo vaD Laod 0°"'0 .... 1 b be'd • , u e IJ, om .IC go. ~e wet.n Yan &lJD wer a I ODIIII.nC

lo " . tb t ,,"" b dg, tUIlllC.D I.n te oorde.l.n, eo .ls eeD ~1Jnllt.r nn do geme.Dte. Onl. b,.t. weulICheo y.r~ ....bij b.rbaald. dit 00 0.0, I;. miDi.teu war.o '1'1"" w. OD reg eo wRren, "I) OU.D ani' 880 mi.IRg had b ..g"" d't ct 't t Il b II "
.. rbhjd dat bIJ t.llJ~ .... gero.pen, .0' bIj Ife- a 0 b'et y.rdrag uo 188" ont dd "I n I r~o UI e •• g!!en. 111 ..0 em eD de .er 100l1e b_1II YOO•• ijn
lO<Jtde dal i.der upr_vt KoloDi.1 van Z, Afrika SA k.r'. wed.rantwoord ;:1l8 d "';OOT Ir

n
t IdI). I V•• rm.d. lOU weu band .. l..n In den Ileeet un trouwen en ooy.rmooideo IlJb'iJ iD de g.m.eut.

o p", , • ,". lil , e i hetjr.en bet tegeowoordige Mini.t.ri., .n vooral Prieeka.
~oegelillu •• rblljd loU zijn. want hRd m.D b.m ~.Idlgb.ld nO bot verdrag door d. RI)karegerJn,ol' 'd. b •• r 8pril(Il iu de Kol i .t d b d u~.., ,
In bot IADd ~.boud'en dAU luU oorlog b.t if!'- ni.t .rkend .ou wordeD eo bij no.g daarop of' . h b " I b <JDe e. I a YOOril8- .uMn .... g ging '00 I.der n .... r hUIl. boog.t
YOI!! liJD g.".e8t. Tb.n. wIlde meD de ~bnl"" d. Trao ... alecbe Ilep~talie bun .aak bad be- .taaD d' et ':t"88 ~an 6Sdtu~ dour de ,.rt.gen. 'I'uldaan. MogeD WIJ nU mur Ipu.lilg r"i.n
ter~ bieTfoor uD'prakellJIl .t.ll.n Dlllar bo.: pleit, Met di. Deputati. "ntwoordde mell "uort' Igeus e. Yo.. "d?Od er u<eehermlO~ VADde kri)goD die .,er Doo<lil( i.. Wat." I(.. eo op

, " • , IDlg Ig.te ou,.reln le e wer"ld DOlt ".zleD 0 d h IlCb t, L' b "b',oluiklll' d.I. de IlOk ook .cblten. lij baddeo had meD Diet. uit te slaAn. H.t Yerdrag "'88 h d (L 'd "I) ". wor eo ac .ar , ,aD c, ..aer urg liJD lot
er ui.t mte '" dU.D, A Is Lor.t. Mini.ter ",ild. : b.tll~n de burlfe18 raD l.and G08eo reát op land a,:. b-~rl §p·rJlu~~I , . I 'd . v.leo IDg.trokkeo m.t buu .ee.
b' IL ." d I' "h 'd ' b I ( I' db" ....v W " " •• Daar "1.0 meo UI. riepIJ ••• ..raotwour. lj. el np llC DemeD lIa, 'It '.rnem.o. ad .pr.ker de bIR.uw- .prak o-.r d. ti c' I t ta d L I
. . . b 'b ' , , • 08n lee 0 0.. 0 .n •• " mlUl.t.

dIe liJD Im t meC ra~t., lDur het .. as, d. bo.ken no" een a d""'IfOlI.D. flU werkeh)k be- meldi"g van de Ifr"ur... LODd.nlCbe T ..ntoonltel-
Hoo,_ Comml .... m, dl. a,. vert.~.n .. "o,dlg.r fUnd.D d"t bet 'erdrBl!' door de Rijkere. IiDg al. d.n wareD Hijk8buod. Wat de be",e. do ilIUT81'OW~, 2 JA..';UA.RI1.-De 5de dezer
der .Hnt8cb. H."ellJlIf den heer .\l'cl .. nlle bad jl'ennjl' IlI.t ' ..lOlellj/a wao. dat het MI y u~ it bet f b' d b'·' " d' r "&8 de laat.:.., dag voor 't ont'l'aogen TaD
terllgll"roepeD omdal bl) b.1II I ,.t deo b..b',ur· olld., Lnrd IlerbT', 1J"~on Wal .... w ... it .n dat tba

l'
• 0 • r cb ro d·lIund-r ·Ifd IJ UKt 11.1 18 er Applicaties voor de betrekkiog TaD Onderwi,'-, ., I 1 ... , [lg \IV'" 8 rt!eu W en el~ d "areD du! t(Jtm ...1

hjioll pt!1I00D acbtte om 10 d.t onlc'~ljI'. and d.le a l•• n de b.ojJ&>JOg bad Ytrni.ti;:d w.arbij hij' vr t k h d d K" zer ",er tweede klae... 00uyernement.lJlch001
to lateo. Wat nO do r.i. d.r Mu'.i.teu DU' het land aAD de Tmn ... al kWBOD,mur d. ro.t I'.. le R"8ti'errl, ., .nhDoD a, I(eg.vden ,ot d. 0,10- a,lhier. en ik ID..en dat e. Teertien apb'!'catiel

. I I bl' ' " ,g. Ill( lo "liDO uIe m"t • RIjker ''''enllif&cbaaOAlaod betrof, .erat ... r.o lIJ oaM 8t.· had aten 1)'"0, V.arop "' •• 8pro.er lut de ge- 1II0ut u nd I ld. d bl" mgekomen waren op of vóór dien cUg. 'e ..an
la)atd ll'8)Clan, .. "", d. be,olkinll le" ('P UD- ""ll(trekllillj/ If"KOmen dRt d. ",anDeo".aD Laud KI' \ t· "", •.~~ '\";': d"· .. • ""'{en d.r den heer 8. werd goedgekeurd on Toocloopig
brcbting nD baD land MD de I\ulonie ~est.ld G'_n bebu"rlijk. eig.ndom.,e;:t.n op buo landon d ~ "0'", Dth PUjShj/,1 •M·m u~ro,e(l R&~VJ.IR~,:D aangenomen; ZIJU" getwg@obrifteo waren toeo
bl •• 11 te .iJn, \' eie bunDer bad doo ,.r'l!taLteD 'b.dder., lI.t yerdrall wa8 (1•• loteD tU811Cboo twee r: rt) t 8"e .~ ullll.ten •• d" ·Id e IJ I· nog niet ter hand gekomen. De kerkera.ad heeft
10 d. Koloel', Vel. ..id.n eerlijk dit lij I o""tb.nk.li Ik. opnarbootden. op een tl'j'd dat de ., Kte I"~' egel',:,er.o ", dv.ruKorl·e, .0 omdat tit> I te Il t J h I bo
" 'Id' B' bR' r-, ue I Cu Yuur u. "gt.n .r 0 uOle III d. bre. 8 ° n om aan "OU' e se 00 ge uw twee
h.,or AA. d. fr.o ...... l Ilebecijt Wl .n IlJ". IltJc e .jlerlDg 1('.D ..rl'l il.lRg oYer beo bad at Id II t \1' ',' 'Id 'h ,kla.okamer. toe te voegen en het geheeb _.

'be b' Ik L 'd d II C ' , , ••. •. !U1a.on .... 1 e gaarne ID IrlDoDI. bo ' f a-....ar lIJ t.r tUIlwareD eD "'e er "... taur ·.ll at e ooll· umm:88RlIS bad lateo lelflfen m.t dirk ' k 'd' IJW zoow,.t vlj of z~s 'I'oeten booger tt<
ftD welleD lij b"t.r b..IlTeper; mAl' DU het laod !I dat lAnd aao nijbuitere k"D jl"il.YeO "ordon ° I, I' • b IIIJJ".I(erllll(, "M "tnd' ~l",a'. ,OZ. IDlbo... t maken. en yardere verbeteringen te maken. ale

B ' R k 'b' d TIJ 0.. n ar ~)nld Wt"rArD lDt:' ".l IUllt~rs 8 ldr I kopdtr hfolChelmiog yao bet nt.cbe, IJ Will!: mIte et IlI.t &RO d ,,\n.'RI w.rd afg.staAn, (Tc.jllicbio~~,,), ' P lUl en vloer, groote V6Dstono en gee.enredigJe
genomoo, tU doe a,n ie.D 8Aobfchtlllg IUn d., Hoe kon 8proker daD dIt .. rdrAj{ 1111oi.t bd' M I d kbol" dV' , deur&n en een ijzeren dak; in een woord
Trao .. ul t. d.uk.a ,i.l, war.n lij }).,r.id om; slaande bellCbou".o 1 Het Lleek dat 140 li.d.o on:u "ui;e~ au UI~IDg aaD .n uOllllter glDg . om een behoorlijk echoolloltaal te yersebaft'en
bIJ de I\olord. t .... "rd'D IV".lilfd, lie R.p: .... op grocd nn bet .. rdr"Jl rellLen op land hadden, •• , I aan het Schoolcowit~. Alreeds Ï3 het dak Tan
rirj1 '.0 bet laDd ',"~' I.ïd di. d.r K"r.ingip, .n dl. r-Ill,n wareo door d. Mioistel! .rk'Dd, ; het oude l!Choolg.bouw vernietigd en i. men
JI: .... r een ll'81ullr •• u b.~ Tvlk lelf, aRn be~, Er 111'••• cbt .. oOjl meer IAod, waarvp Mn8prHk.o &IUI'EX1HE.FTE, _ De Fre"tl" I1I1((r,I,.",; b.zig OlD hel in ° de te brengen. want er ujD
,,,,II dud drD ,.rt.~.D .. ourdl~" lIarer M.j.-.- ,,,.rd·'n ~emaallt, kracbten. bet •• rdrajl ."n de" !!,cdt oon hl>rigt ov~r "t'n voorloopig verhoor 1telld"f8 ~eYrallgd Y()(lr het maken der noodige
kit tU'~.'~"1l ,001.,1' d. a.Dbrchtin~ dell"oó. be.r JOU}).,lt, DIe &&, .prak.u wilden d. Yilli .... ul ""n 1.8"k Vlln schapendiefte. dat tot verwij- i "erandenngen:we1ke verandenngen gereed moe-
180 de l\aorkolul,ie: L(.g Di, t plUIS ,olld, ..\ 8n ; I.U niet· eTkoD,'oD, omd.t b.t Illnd t,,"O ,,"d.r zmg vall dpn beschuldig,le naar bet Rood- i ten wezen op 31 ~t e.k. Een tender vau leta
h.t bu·fd ,"n dot B,stunr 5t0rd d. I.lH Yan i U,it.cb. boscb.'OIlnll "IL'. T"ch wy bet hUl g...wde Hof lt>idde. llij 1V0rdL een "boer'" o'l'er de yijf honderd Ponden sterling werd
l\1.k.rk. die m,t .. n IUldrucbtij1' llI'p':oilie b.ld 1.ln ~ebl.hn dat tr li.d.n "aren yoor wie b.t genoemd. hl:... r het veehoor keruner1l:t beml aaug\illometi; natuurlijk steenen. hout, &ink,
I. 1.""l"'n,-" ",t .... 11,. H.~.riq: hnd ~.rn ,.0 groote bardigbdd lOU lijn g.weeet om bun als iemand die rondtrekt om door diebtalleo en wat dies meer zij moet &Jl.... door deo ge-
{Ipr' ml, ?- ou ,r b.<lflCbte ti, rd"s, he. I .. ot RIl. r'lft t~ o. tl.~".n: lied~1l liie uit, Tr"', ..... I. voort uit komen. en niet als een gezeten boAr lukkÏjfen persoon gel"'I'erd worutm, zoodat de
,.ull'ordb'ld vl:d.r: .eD doel der b..yolluog, Vrij" .. t en KoloDl. g.komeu .n door b"t .. linil die de kudden vau zijn buren wat !tan met kerkel'&ll>d .Ieohta den &leuten oDt'r.ngeo moet
hlutecil.o, hd " .. ; eeD Butuur uo bet yolk .illeMAIi "0 I't'gteo no uij"illijfel' g ... "rdllD vrede laten; en bij hedt dan ook aliauen. en natuurlijk .betaloo, puae ~...- .... U.
Id, .n bOd bad ~u pd YOlk dat I~.tu.r j:.I ... ,- III'Areo. W~I ,"reD die ~en Illit ,.u &rftCUl, wordende lijn naam als Christiaall en Jan Zondag af1Vt!IlI& daar biJ te PhiliplU''''D pre-
PA r lu alItwcord PP IIi. "Ui)' heriAnerd. 1111&1 t.p >1"tt8 "&!'rP de Ikoide lUw., ... lo'.hec Schutte, ale Hulder llD alt Coebee 0PPI9VeJI. \dikte'-~Jl"_"

WIj oodefjleteekflnden, Kerieruda-,eo re.... D-
te-leden en nidDden io d.I. gemeeote, bieden
UWolEerw. dit gelChsnk aaD. bettaande uit MDI
iar, twoe paardlltJ en tuig.D, aI. eeoe dankbetlIi.
giog yoor u .. eo ODoermooid8n Arbeid, reedt lOO
hl. j... D &an on. beS~Md. VIII' .rbeid oocler
ODa WRI oiet loDder ug.n 8.w ... t. ID de laauc..
paar jAren foor&l beel. de nd.r u. "erk met
bl,itmgowo""" "gm bekroond.

.Moge Hij VW.j«1or". nog 1.011' in gelondbeid
ouder OD' apardD eo u t.Y."a op DIeII" met ajae
Ifenad. 00 I'e ... t yor.terkell, ten einde UWel-
E.,w, in .Iaat t•• tell~n U" w.ri meC oi811" ..n
moed en luat soort t •• etten ter urheerlijlring
.an God eo tot ."g.m Nor de gomeeote.

.MoIf. dit lfe8Chenk ooi Itr.kken tot gem.lk
.110 UW.IEerw. OD Mejuhr. Daoeel. .Moge bec
VWoIE"rw, di.n.tbaar lijD in b.t yolbreujI;eD
VRn uw bart.wen.cb, o"m" bet behoorlijlt ol be-
lo,k.n yan de buitenwijken uwer gem_te".D
VWeIE.rw. dllA iD d. Ifelegeob,id te .tellon bOl'
woord d.r If.nad. ook a"u heil. di. ni.t iD eeut
lijn d. k,rk bi i te WOD~O, te nrkondiipn.

NOllmul. U W.IEerw. en &htHi.odin deo
lelleo do" lI.eroo toelf.w.lIlICbt te hebben, noe-
meo wij ons,

eDI.,8DI., 8DI•

D. jnt~.kml)r.n op d, Lij" ....

Heideiberi, ~YlJan, 188tl.
A"n d. K.rkoralJdl· eD U.IJI.eotel.den en Vri8ll'

d.u di. hijg.drageu bebb.D tot het g8leheok •
O .. li.fde Vrieod.u j

P Jt lES K A·

(I'un un Corre8po1/4wt.)
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