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Let Wel ~,
DE YerkoopiDg van 60 OSS ~N '11

UIt de ~~arktltraal te WeJhng-
ton, !;eadverteerd om op Leatstleden I
I.IN'OSDAO, :2( MAART. plaats .~ I
vinden, zal plaats, hebben op H:~-
DEN. 1 O~jJE&DAG, 26 .Maart.

~atsch.alppij. I'
-I

PI~'G

ebben nu Onttan~en:
HUNNE EEl{S'1'E BEZENDINGEN,n. VILL1D8, FAURe &; Co,

Afslagel'll. 'K I E UWE F ~J ~J E
Wellingfob, 23 MAArt 18~. ~.'

l8tIII' . '--" 80:£DbREr~ E·.' MiiNUfAKlfUBEN,
~ ~ ; UITGEZlJCHT VOO~ HET

3OEn ... n.dr ..... rd.Paarde., HERFST- EN WINTtRSEIZOEN.
Ruins. van 3 tot 6 jaren oud. ALS OOK:

ott Dingsdn:, 31 d~lrr, Beste Blaanwboo. Kollj, Witte en GeeJe
Soik~r, Oliewaren. Blaa~wGevlekte

Zeep, Kaarsen, Ent., E·oz.,
: EN

HOWARD'S PLpEGEN,
PLOEGSCHAREN EN EGGEN.

Z. DIloPO an.

,.ULLEN de Ondergetoek ..nden pnbli'lk
&I ver\::oopen te KLAPMUTS STA.
TION, bovengemeld Iletal Paarden, allen
gedreeseerd onder Zadel en Tui~, uitge-
sonderd twee, zij zijn dos ~88Cbikt voor
dadelijk. gebruik; onder de Paarden &ijo
er versebilleede el'rale paren; zij zijn op.
gehragt doon den heer J. ~. DI V JLIJItJi.8.

DE VItUERS, FAURL & Co.,
AfslAgers.

Paarl, 24 Maart Hl&> :

WELLIl\GTON.
PUBLI~·~I~'.alkOOPI\G

VAN

VASTGOED,
Huisraad, enz.
DEOndergeteekende zal op WOE~S·

DAG,l APKIL, Publiek l..ten Ver-
kOCJPflD, zijn bekend WOO N ERF
gelegen in de her kst raat, alsmede bet
ge"one Huisraad en Losse Goederen, 1
Opmeet Varken, 6 Mudden Koorn, 1 Lot
Kaf en een Lot Mest.

A. J. VERCUIEL.
I. run P.!NTZ & 00., APBL&GBB8.

KOLONIALE
Wee.skamer en Tr~&&tachappij.

PUBLIEKE VERKOOPING
VAIil

IN

~8PELING.PLF.IN, KAA.PST~D.

In sen :Insolventen Boedel 'VaDFIllO&J1[
WILHILK PruHL.

I)E Ondergeteekende zal, per puLlieke
veiling, op de plek doen ver-

Iroopen,

0lt Donderdag, 2 .lpril,
O. 11U1JJl,

EEN DUBBEL VERDIEPING HUIS,
No. 8, Aspeli ngstraat, hoek van het

A.epeliug-Plein, bevat.tende Voo, hois,
vier Kamers, Kombui., Acb~rpl&ate,
enz. Watet is aangelegd.

Bomu zal tJangebodtm wordsn.
J. W. S. LANGERMAN,

Eenig Cllrator.
~D d., KRIller, 8, Kerkpleirt,

K.. ,...t, 26 Maar. 1886.

lOB A. WELCH. Afw.ger.

DE HEER EN MEJ. AMOS,
Voo •• DIr vUl Dil

BEACONSFIELD,

BEVALLES' van eene ~, de
Eobtg9noote van I). B. LJ: Roux.

Heilbron, Oranje Vrijetut,
2~ Maart, 1585.

~ ;-,"'-:=:. :c...n.a;:;::::;gP7~.A:III .... __ •

ONTSLA PF.N in dell Hf'ete, aan de
Pl.tori"" t.. WeHI8gtón, op Zsta ...

Il~ nMaart, tfOWSON HUTHKft."
FOORD. YORRAY,oadlSte lOOD TaD D•.
A.. MU.U:I, in deo ooGerdolll .... !~
)&1'81l eD J "eek.

; ·:1 :. "

"-B<lilQtuISITI ES
l AAlf :

Den WelEd. _4eer Jl O. HOfMEYR,'
iK A;A PST AD.WINKELCOEDEREN en ;:UISRAAD,

,Te No. Za, Mecha K~afStad.
: --~----~-'----------~~~

IN: DEN INSOLVENTER BOEDEL VAN WILL!! '(, PRODGERS.

F.ebruarij 1885-
WEt:ED. HEER. _.'. ~
. ,N' q door tIM d~ v~ lden h~r W. f)UdJt1'ft een Vaaature- in ,*,' __
Wetge~den Raad ontsta&b is, ~ dé, Noord. W~jke .cirkel :
geroepen een bevoegd persoon te krezen om b",m 10 drt ligchaam te
"ertegen woorJigen.: \ . • '. ~

Wij ondergeteekenden •• temgeregtigde ingezetenen v~, dien Cirkel,
verzoeken u daarom bij deze, oos te veroorloven u al8 ®Zéb Kandidaat
voor den Raad voor te dr~n. Wij doen zulks o~dat gij bekend staat,
als een keboren Kolonist ~an en 0 ankeHjken geest ala Tall
ona~allkelijlre middelen, 9 een an van groote ondervindinc ~ Publieke
laken,1:lie gij hebt opge 0 n' t alieeo te Kaapstad maar ook in ÓDdet-
scbeid'eti'e Buiten Distri n, n als een Stae.tkwidige die bezield i.a met
echte: Vaderlaridslievende ~e~oelens, en die nimmer zal gedoogen dat',
Lands Geld roekeloos. verspild! wordt.

Wij weten dat. mogt gij gekozen worden, wij in u ZUDen vinden eeD.
on beschroomd. en bek waam v'ertegen woordiger, en wij verzekeren u dat,
indieq gij u' ]\andidaat stelt, wij uwe verkiezing llartelijk zullen
onderst'eunen. .. .

Wij verb'i!j ven.
i Mijnheer. enz.,

Onderteekend door N. DBETLD'S, P: J. VAN DDHa.....
J). Ko Dt! TOIT, JAC8. DU T-OIT, T. C. BOTlb en SlO
andere ~ezers. '

OP GOEDEN VRIJDAG
V· .1_ REBbBBp

lI
Dbll,laJlbeHund• ,-' ZULLEN DE;TR8INEN OP DI!: HOOFDLIJN LOOP.YN AL::; GEWOONLIJK.

neDueu ea et 0 lek keD te mr..._,
dat door hen g8Qp9nd zlJfl Tusscbe:n Port Blisabeth en UiteDhage en vice versa, en op de

len Privaat Logieahuil en Eetkamers, Wijnberg eQ Kalkbaai Lijn, zuUen de Treinen loopen zooals bepaald voor
1111 DJ: !

STRAND-STRAAT, No. 6Z. Zondagen.; .
- Ten getleve van P888agie", voor de HoofJlijo, zltl er een AdditioneeleDAAR !tij iu bOYen.t.aaode veel onder- Trein om 7.35 van Wijnberg vertrekken, die hen in staat zal stellen de

.. Tindi~ghebbenop~n,lO')hopen HoofJliJ'n Tr,ein aan Zoutrivier te ontmoeten.
Ill] joor @trtkte attentie zich de gunst bnn.
D~ Begaoa5iJerl waardig te znlleo maken
eli. al de geneveo van haa eigen huis ill
nn iarigting aal ren vioden.

Table d'Hote Tan Half T".Jf tot Half
Een.

Netheid boofd ... k eo Prijzen ma~ig.

GETROUWD, met Speciale Licentie,
. in de Ned. Gerrf. Kerk te Stel.

lenboacb; de Jongebeer GEHHARDUS
P. C. LuUBSER, tW'eede Zooó van den
Heer AJ!D&lU J. LoU.l8:llK, Tan Khpb8Q'
vel. Koeberg, met JO$UWA CuoaO'.
'<{OLK, ondste Dooht-er van den Heer J.O.

~ ...loLK, Yan Stellenbosch.

I:)E Ondergeteekenden zullen pel Puhlieke'
_; Verkoepen. .

OP WOENSDAG, lsten
QM 11 UURV.

El?N Hl' IS MRT DUBBELE VERDI
donian House." gelegen te No' 25,
straat, bevattende een Grooten Winkel, met
Ramen aan elke zijde, 7 Kamers, Kombuis, Bad:l:!Lml~r.
plaats en andere gerieven. Water is aan

Het Eigendom is pas onlangs ge
door Brand vernield), en is van het Beste
prachtig gelegen voor een Bezigheid eu is
voor een Hotel,

eiling op de Plek doen

IL A.AN~1'.,

NG bekend als '.' Ca:le-
hoek van de Jearey-

op den Hoek, en
)Ïspeils, A'cb ter-

het vorige Gebouw
gebouwd. Bet is

,tpr'll'oP'W(l(,n goed geschikt

GOEDERE
IJet gewone assortiment GOiDEREN dat een·. andelsvoorraad 'van een

Al~emeen Handelspakhuis uitmaakt. bestaande il).Ït Smeerwaren. Glas- en
Aardewerk. Vleesch in Blikjes, Visoh en Jams, stilialen en gewigten. enz.

• I ~

A N TiW'O 0 RD.

OP DE

In, het Hoog Geregtshof.
------_----

VEHK!OOPING VAN VASTGOED. H U I S R A A·0; .
~raai Voorkamer Suite ,in Paardenhaar, K~belspiegel. Schilderijen,

Ronde Tafel, Ledekanten, Kleederkust, Kleed-j en Wascbtafels, (gehael
nieuw), rad. enz. ' ;

Aan' de B&eren die de Beq.wtiea uit QOUcliDi, Porterville, 0._
Piqo&tberg, eDI., g~teekeDcl hebb.n.

MIJNE HEEREN,

De Executetiren van Wijlen den heer C. L. WICHir, Eischers, III. ZARAH
, MAART, Verweerder.

H(PiUS Z ~L AA~GEBC.D~~~ :! ,,101l·~K'.
i Ik zeg u allen dank, roor de eer mij a~gedaan in boveostaaGd

T. J. O'REILLY i, } O"amenlijke vleijend Adres, verzoekende mij te willen laten nomineren als landidaat
J. w. S LANGE R¥,A N, Ourato-eo, voor de Vakature iu den Wetgevenden Uaad-en AJboeweJ iklie" vorb- .

Gebouwen der Kallie:', 3 Kerkplein, :. zen zou hebben terug te staaD,' voel ik door zekere ~.lll8tandigbed a ~j ....
Ksspatad, 25 Maart 1885. drongeuuw verzoektoete staan; In de reeds door ml} ontvangen BïqU181_

H l\:fOLI J' R A'L"~LAG L'R vraagt men mij niet naarIQijoei Politieke inzigten-indien ik d-aa~G. · .Hi . _j tj . , L' ~ .' I:'J .• word zal ik de p!aata .mneu,\,_m-vrij en zonder á&O ~iete gebODdea ,te

50, tijoed~,_·steelde Ruins en Jo·n·~e"Pa'ardsn. VlIIB zijn. Het is' echter sléchtt! ~illijk dat ik. als bij vorige ~egeaheden,
U" .n. 6 ue a. kortelijks mijne gevoelenil' qmtrent sommige vraaptillen VaD dell

, 2 3 8n te ja.ar ii dag belmhd"c "maat; , eQ;';~ ~n jk met "té &eaen dat ik sterk_

6é Goedg~te~ldeMerries en v~e, s, va;n 2, 3 gvnstl~ ~:~ .... at de behingen <hot t..dbouw- en KolonialO Nij ....
en 4 ja~~r, i. C_' ' heid aan_gaat.' , ~

24 Goedgeteelde Ezels, van 3 ejn 4 jaar. - 2. Besuiniging, vooral i~de thans uitgebreide GouTememt1ltl De-
-------------,.f+' .-_ partementen .."-7811 dat er meer; gezorgd wordt dat het geld der s.~ ,

, : betalers niet zooals thans, verkwist 'Wordt-en Wilt meer is, zulké Beni.OP I)'INGS DAG, ry AP D,l 'L AANQT' ., niging móest be~nDeo bij bet lPadement zelf.
. 1. • 1~+ .0 3. Opyoedlng ben ik ooWvoor, en vooral onder de blanke tievolkiag :

~

., in de Buiten distrieten onzer ~olonie. . 'ZULLEN bpgemclde PAARDEN en EZELS Pub i,ek Verkocht w~rden &an
KLA P M UTS STA TIE. Zij zijn 0 q de welbekeode Stoeterij 4. De 1'. ccijDa Wet ben: ik tegen en zal mijn' betbe krachten aan.

VRP den Ondergeteekende en getrokken nit beroem. f HengRoon afkomstig nit wenden die zoo gewijzigd tef krijgen, dat zij ni~t a.I~ thans bet geval is,
de. Stoeterijen 'Von de Heeren MELcI, KOTZé, C. BA t en ingevoerde "HQad. onnoodig op den Boer drukt. { .r
stare," Er zijn verscheidene Egale Paren Schimmel.] ruin, Vos en Zwart. De 5, Belasting, Ik ben tegen verdere bela8ting-eo nieen. ut, ZOO
Pa.uden eo }j;zels worden per 1'rein opgebragt, zijn i~ oede conditie en gescbikt de tegenwoordige inkomsten f van ons land omzigtlg bestierd wórdeD,-
voor dadelijk gebroik.. : : wij daarmede veel meer do_e~ kunnen dan than~ /gedaan .wordt--onze

ii I T. D. B.\RRY. Kolonie is van tUd tot tijd in bare tegenwoordige geldelijke moeijlijk-
Paarl, 24 Maart 188:;. __:I .1. heid geraakt door buitensporige eo roekel~ uitgaven ft8 1i'ege het

J. S. MAl{AIS & CO., .ABSLAGERS~ Gouvernemenë. .• . ; -: I _;

----------------..:,_....;,.,,_------....;.-. 6. Jleapr081Jmg moet door de Regenng moo~ aanlemoedigd en op
E·X ECU nl E U R S eyltl.' A l\ Il 'L" R 5telet worden. • .
. .1. .q..; 1.'.1. n •I 7. Spóorwegen zijn nllt~ig voor de ont\\>iltkêling van de' hulpbron----,----'1 ! nen vail elk land en wanneer de tijden beter wo1'deD-. moeten wij met d.

0 ....' ·111,.- p.....U Ir V'· \ Ir i' uitbreiding daarvan voortgaan.maar nu niet, . . .~ &ttgrl.J1Ri lID e.e ~r."p Dg 8. AHe andere politieke vh.rags~k~en. niêt it(dit AP.twoO~.'Vermeld
V AN . I ' en rakende de belangen Val! ~uid Afrika, de Ko~nie eo jall",lft Noord

X P ,, Westelijken Cirkel in het bijeonder; zullen~ii;dtbn ik V:~~ word-oS T BAR Ei' L A, :.AT SIN, mijne z~vuldige en opregte 'over,,:~ging e,rIanlJ!n,,~8 d6 ~en mij-
~ ner CoD~tltuen.ten .. dearomtrent alt1~d .~~. l,ri Bcl1t ~#- ~k

wenach Ik er' dit bij te voegen, dat, tërwljl ik w de- boofdst8a woonachtig
ben, waar {en bet spijt mij ~ zeggen dat er al'te ko8t~te-_
huizen zijn gebouwd) bet Pat/lemerit van tijd tot tijd ;at.Y~, ik,
wanneer gekozen, Dooit de bps zal ,.hebben, ~ 8Qn:idiigtéllt.rlemente-
leden die elders, worieo dikWijls doen, mij te vel'lléb'oOeh'_de (het ÏI

KAAPST AD. -waar, al te lan~) PailementMitJtingen getrouw bij te -<?Deo,.
Met deze korte aanmerkingen laat ik mijne ltiezibg ilï 12.e banden,

eo noem mij,

Op VRIJDAG, 27stenMAAR.T 1885,
01'li 12 'Uva. V. r~.,

Zal ve.'locht \Vol'dm. (tel' IJl' IU n~i(~~Vg':IIJI \G.
op de Plek, bepaald aan den Hoogsten Bieder, voor den Opperbaljuw,

ZgKE~ t$TU K GROl'4 D gelegen te Kaapstad, in do Constitutie-
straat, zijnde het Resteerende Gedeelte van V ier Perceelen Grond,
gemerkt ~o~. 2, 3, 29 en 30, als per Acte van, Transport, ten faveure
'Van gemeJdé'é verweerder, op den tI'Jd'én Atr~tt8ttfs 1885.

Vit Stuk Grond is groot 50 Vierkante Roeden, 124 Vierkante
Voeten en 107 Vierkante Duimen, en het ilU IS, daarop gebouwd, bevat
Ty'ier Kamers, Kombuis en Achtergebouwen, en is bekend als No. 31,
Conetitutie-etraat.

Voor conditiën van verkoop, vide de Gouverl1eme1its Gazette van 6,
17 en 27 Maart, of doe aanzoek aan het Kantoor van den Upperbaljuw,
Gravestrnat,: Kaapstad. • :

, JOHN J. GRAE{AM, Opperbaljuw •

Kaapach Gouvernements Spoorwegen.
P~ASC_!V ACANTTI.

lste, 2cfe en 3de Klasse Pleizjertreinkaa~tjes
TEGEN

ENlELEN PRIJS VOOR DE DU~B£L[ REIS,
Zullen :llVorden uitgereikt tusschen alle Stations 360 mijlen en

daarboven vb.n elkander verwijderd, van den 2dE!n tot den 6deri APRIL,
beide dagen jingesloten, geldig voor de Terugreis tot en met den 12den
ApRIL· Voor distanties onder abO mijlen (de Wijnberg en Kalkbaai
Lijnen uitgesloten), zullen Kaaltjes uitgereikt worden aJs boven, geldig
voor de Ter~reis tot en met den iden APRIL.

: "

GELEGEN IN DE 1 I

Afdeeling Bredasdorp,
I
~\

srOEP VAN DE KOOPMAN~ BEURS,{ TE------,----------~ .
lo den llllOl,.enton Boedel Vin "ijleo PBlLIPPU8 JA~O~l1' LOBO'VICU8LoUBlli'S.___ ';

----. ii'-)E OndergetA'ekenllo Cnt'&toreo in bovengemelden 111MIyeDten BoeJel ullen p:ll'

I. ~;Ii"~~';;~;~;'op~~~:~"'lf;~t;886,
Ten 12 Ure des Midd$.g's,

BreJuJorp, t.", :

P, ill bet Vel<lkornebcbap
cn ,~21 ·Roeden. Di'

Kleine Pluts, met

Met achtin& .
• ;De Ulve,

GEORGE' ~~t~~
Bieden nu aan tegén Verminderde Prijtén :-
WlJNPOMPEN~ .. &Cki';e Cook.," ~DkTat~ ..ii RijchiritA..... teo
POHPtlJN roor diepe eo ondiepe Pattëa,-GoiJDeIuCiebo I.·~1~oek.tN Pij,.
WAGY.N.ASSEti,lti tot 8, Sobotecbe Kiu-aaoo, MaiLPalftw A.... Il. Kat"vereu,atarlaa,...
STAFFORUSHlKbi IJZER in Sta.4Io, HoepvII e. Blaiteu. llwe«beA lJ_
VERNI:SSKN, Ol~ Verf, Borateh,er". LT"'_'- .
GRAVKN,-Kaal"Cbe, "iam.nl 8ta1ejl eo Oeheel Stalen; 8pjh,orleba, .. '.-:8' ......
OEKTOUW, BI.daok, KoperdNad •.
TUIOBBSLAG, iD Keper. Vertakt en peklearde ti Rtnili"
KUlP.KBS EN l.BEKBERBlU&KS; GEH.EEUSCIUP. loper Boépe1"érk, BoateD,

E.. m~haadQ&le" ÏII 1'0(* ciD UHr ,
HEININGUaAAU, Galr.o_ Onal~leoen ),fot panteo, Hei~lmIm .... 8pij'"
HElNINGSTANDJ!jR~, Belrpilarea en'80hroe,eo, HeIdtnt roor V...,.-r .. ·

IJZKllP.lKHIJIZ8.~t I~l t,;S.lfEST&,.lT, K..,i~D.

Het yolgcl,de welbekende VIUItgoeJ, gelegoQ iD io Af

, I. Zeker yerdceld Aandeel in de PlaAtll lUIENOSTE
IIjOt'mfoot..iu, gl'QOt volgen II Kanrt CD 'l'raosport a64 .
~gendom i.welbekend all eeoo ge~onde. aangenamc en WI

g~ Fontem Water en overYloedigcn Tnioip'oDd
Il. Zekere Tweo Stulck~ Land, !(edpelte "aD du MOEItASFON'l'&IN eo

BlARVEVLAKT~:, onnu; NACHTWAC\-fT, het den Wel-E.l. beerJ. A.
Y•• D.a BI~L, .tezamen groot .,olgfloR Kurt 4,858 be~eDd ala ultmnntend
Wei- eo Bou"land, iD de Ol m;dddlijk., lI11bijhtlidnn "rDldbtl:JlU'eDuineD, begroeid met
glnoDd Gral. Onrvlood vaD Wat..J' kou bijna oYer ht't EiaeodolD 't'erkregeo
wiorrlell, eo de groote oitgeetrektbeid Vdd, waarop nog Yogels MD"nig sijn,
aiaakt bek4tl9'e to& eeue biJzollder gewet 8eble eD . Plaat.. .

I Verdere bijz.onderheden konDen verkregeo worden bij

OP PAASCHMAANIJAG
ZULLEN

Goedkoope PIe iziertreinkaartj es
NAAR

MUIZENBERG EN KAlKBAAI
Uitgereikt ko,rden aan Kaapstad per Treinen 'iertrekkendf' om 8.35.
9.3;' v.m, en 1.15 n.m" geldIg voor de Terugreis; met eenigen Trein op
denzelfden da.g. . BONUS ZAL GEGEVEN!

PRIJ ZEN:
Ierstel Klasse, 2s. Gd.; Tweede Klasse, as., .

Daar GOEbE VRIJ1>AQ en PAASllMAANDAO Publieke Vacalltledagen
zijn, zal het; Dep&rtement zicb niet belasten met bet ontvangen, vervoer':D
of verzendeD 'Van Goederen :ot Pakjes op die dagen. t .

A'. 'Wo BOWEnIIt Direete'u .,.."DmA
I
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-NIBUWB I.NSOLVENTIBS.
Maart 23.-F4mund Banckham. te Bobert-

_. hotelhollde! i baten, £110 ZI. ua. , lI!OhUl
deo. £164 17.. 1><1. , tekort. £206 lOe. IUd.
2&-William Jamu MiddleWlck, op

~, district WodebolJ48, boer,
£29613a. Ud , schulden, £i06 lOs. -id., tekort,
.£4o't Itie ëd,

23.-William du TOIt. op Onrust, district
B.oIort Wellt. baten, £.11, schulden, £196
IlL, tekort. £..!il 9..

Mo-Edwm H. Sslmoud, te Port Elizabeth
baiell, .£99 lOs • schulden, £.. 3 Ss. jd. , tekort,
£3iJ IBa. 7a,

IH.-::-George William Chapmen, te Alice, dis-
irict Victoria OQat. inspecteur van naturellen
loeatie&j beten, £48 lOa, schulden, £462 lSs
6<1. • tekort, £4 U Bs 6<1.

24.-Hendrik Jacobus de Bruin, district vao
Ca&hcart, boer. baten. £IH lOs , schulden, £208,
tekort, Jl l43 lOs.

24.-Jobn Gideon Roux. te Groenfontein, dis-
trict Cathcart. boer haten. £48 lOs , schulden
£I~ 12t 6d • tekort, £88;!jj 6d

25.-JaL'Oboa Stephanus van Heerden, te
Ruigte Vl~I, district Murraysburg, baten, £113
l~ , e&ulden, £593 8. , tekort, £407 138.

2.5.-ErasIDUB KlIte, te Buffelsdrift, district
George, order tot sekwestratie provisioneel
$oeg.,.t aan.

....__ ,
Ill!! 1J0LLANl>SOllE SOHooL TE

ABElUlEEN.
Ab"rd~lI, 18 MUtS 1886

....n.." ... HUU' .. ao
lijd1ll'u,._l ,"oor

hijel'U:Plllllt, dao .... rea .... lMl0e4
MD onge1akkigu .cap, ... tb

~ott op de. lIDd .,.0 deo 001101 hieh
(a Zuid Afrill wa, oie1 die twiacappel
li. nnlo4te twistappel ftO hut t_b.D .Af'l
kanera .Il Eo •• llCbeD. J 'at iJ d. oppoei&i••di. ik 1a.:rw:l.,.ldtia.
lugM!'; d&* la de oppOll&i. _nOOI ik u"e
4e .... rkill8' behoef, om 1111 d. qllra te - ....,A-., h,'"
wa~ er .. hilurt, mur Diel ...ac r.ea.
1eur'D il lf_bied Om daarna bet 'fplk ,()Or
Iladeo te laten bloeden I [Bij .. l). Dat i.. de v ...·._ .....'"'~._

Poeitie cU. ik 'erlang. E,eomill beo ik
'POr het "ederwoord Yan eeD IIld",
etnjdtll ~IIII de C\Ilderdnallking.,an a -Inn

de Voomtter, ml]oe b.neo: burgen ocbtige .te .. "0 het .,olk. Ik "Jl hier MIl oor.
&etorIA !-Gaam. heb ik ,.bool beeld aanhaleo, clat Ik geput heb uh MIl der bier dlllitellijki.

aao u"e ulbloodiglDIf om in .,.nchijDelld. eoUI'llll&eO Ik DO du 'oor
te ....recblJoen 0111 miJD. pohtieke Iwltb.id Di., IDItaaO, boe"el un de ... 1""' ....... 1

bea'ioll,le~ op le gneo. Ik beb alt geduo boe. digbeid ,an deo correspoodeDt .iet
bel g~eo meeting .. om aan" meoeer JOrll' "orden getWlJf.ld. ODlangs, ,oor twee of Y"~I/\ ... ,tt ...

..,o~ liJD tem te g81'eo, Dlaar omd" het tocb &en. "ekeD, ...erd er te RUlteuhDrg, op Moe
meebDg' teng81'oIg. nn de r8quill&ie ...elke komat aldaar g.boudeo, oftr en ...eer &tWVJli'kej:1I
tIllJ IS ¥el~ndea. Ik ;be~1D met het uit- 'prollen; een der unw'll8'en-JiJn IJIIIlmi.
'p'okor.,..o een woord 'RII dank, IlItt b~t oo~ lau-atond op ea hl) nrklaarde dat elk ... oord
..p bd pu~hek Yer~ron...en, dat ID di.. r.qt11l1t1 tlr III b.t dorp gelegd "erd, bUitenaf bekeod
'8 Deergel~d ,le omdat dat YeHrOIlWllanoodi, werd. Vat D08m Ik een gluwel! Lnen "II
'lom roer U 1\1. Yerteg.nwoo dl.c"r op ta tredeD, laD io een lsnd "Il&!' ge'plooDeerd wordt,

;:~~:~",tll~\:::I~~ d:~tr:I\~:~~ ~et ~::~;~ 7a~:tenm~ft~ee:e::I:I~ ~Dg g::.l
alJ:e s: ou_lDen

puot lIJn rotaarop mijn optredeo b.rust-d,,' Ik Als Ik opr.gt en 1D&00~ltlkmlJoe meening uu- no,utlral~Pi~,
bet nie' 1~1l duneo "a280 voor 11 te ,,,rscbIJo,o, ilpre.lr, "'l88el Yal. ~edacbteo eo met alldereD !~=========
indien Ik OOIt In mlJoe ofliCleele betrekláoll 't'81'8Cbtl 1'IIn jl;'evo.18n ov.r e.n beelul& yao d~n 1-
leu geda ... bad wat IlIIJ onwAardig lOU ma' Volksraad, sullen "'J daD moete~ 'reea60 dot LIt"1N VANDI" ZANG&aBOGIL
eeoe CAodidatulIr tW due te aan,aard.n. L Deo OOImet deo 'Inger lal n".IJleo all eeD oD.. rgeteJlJke, eD belllioD,UJU
18 h.l eehlge wat Ik omtreot DlIJO prnoonhJG ...d.r P Neen, Ik ga Diet meê met d8lulken, op bet toppunI 'lUI SlJa roem
verledeo la 't mlddeo zal breDien. Mijne poll. tegen "ti ik Oppoutl8 yoereo en medewerken l< wel, ward 111] bNl8I'md lIIet
lIeke snilgteo P Ziet, Ik beo Diet beplUlld "al 'eetlgtng 1'&0 de publieke oplDle. (ToeJulcblng) nu.teIlaar (Eon
UIen noem~ eeD nleuwebng ID b..l uk, en dit le Ik lOU 100 kllDaeu IlAngfian eD nOIfynJ wa' meer ) 001' Mn Geel
eene groote gerUlatelling 1'00r U. Illdien me' aelfg.n, doch lal dIt tbaDS lateo, Ik beb than. ID nel, "" iadeHUd
geeu. nrle~", ~een gIsteren In de pohtlek acbter 't algemeeo de puaten uog"ll'ef8o waarop mijne • ecbter geea "oord
IIch he..ft, daD lOU hel g.makk.liJk 1110 1'001 pohtl ..k betnst eo b.rhaal, londer v.rtrou""n la" llloh du ...oIatrekt uiet,al. ItJDe
I~mand die .pr.ken kan-eo de aa tuur heelt mIJ Ik, kao oleml\n:! ID don Volkstaad werkzaam toen JUl' oader dan hij
die gRn DIet oothoudeo-om u 88DYOudljl "eien Ue IfUlk "0 Volksnadshd 11 hooglt -n W'M) alle brie.eo,
letl WIJS te m.k.o. NI.ts II dan g.makke- fD061JfthJk en meo doet dIe nI.t .oor liJO geboe- Jle UJ vel'1ltopte, boe.el III 18
I'Jker daD OlD op te tredeo al8 een polme1le !len. maar ale eeD phgt welk. rUit op d.o echte K.a'l doch"'r
wonderdokter en te komeo verklareD dat Hot yertrou"eo daarvoor DU"raag Ik, "" deo In'al, a. 'foor Iloh le latea ..er-
het Land of de Slaat llek IS eo lijdt aab dat bet mIJ 131jl;8jl'eYeoworden Ue "areD RI ID keoo .. «ekolllen met
dUlzeud k"alen en 8eo, liD te zeggeD. Ik beo nmelaodlgheden ID het IADdmilkeD dat meo ... n '!frooten mDllekbefh."
~e man die III dIe k"Mlen gen .. en kilO I Omdat 't oogenbllk "eer meer of mIDder 1'01hoop IS Yer· Iprak. Tue d •• ft ..."nd-
Ik 011 ~lIIld geen Illeuwehog ben. kao Ik niet .uld omtrelot de toekomlt, welke met an.csl II meI bet nr_Ir hur, ter"IJI
'~lfgeD dat Ik 10orlaDig. man b.n, eo lal Ik h.l. tegemoet !gellen, docb Ik Illlloof olat, dat we 00- rep.tule _, de 10be.1aif geoo ID'O
w.Brd wordeD 1'1\0 '0,1 h.lolten te doeD, dl~ gerut beboev.n t8 IIJ~ Zoo.",,1 oleuwe elemen· Ue Yoor te leMa. O. Blld.nl p.
tocb ulet '~rwelenbJkt kODDeD "ordeD EeD lan van hUIten komen ID eD die brengeD ID wat ...elnlg ID yerl"ll'eoheid. "aot hij
I.od "ordl DIet genel"O door Mn mao. AI 18 WIJ behoeten, de eeD bronKt la laleoteD, reed. dik"IJIa deDleJlden dieDat
d. toestand Dog 100 lI'''OlIarhJk, dan ~.beurt het bootd, "0 aod.r haDden, Irheldlkmcbt.on, eo biJ Dil hallr 10 des.ltd. (1'811
maar lelde~ dat er eeD '-0 Ier wereld lIe.ondell derde geld, en ala nU alleo kor.den nm onlC)huldlll'e) g8belmeDI_o
"ordt. dIe l1eDellna kao ~breolleo. Ik bIed miJ "I. alleo d.t h.,llool. stelsel koodeD verlaten, d.1D hll_bjke uide te storeD'
dus DI.t R8n OlD te geoeleo of te herstolleo, de een den and.r DIet de plaal.8 guilt wur hiJ eee nl)om Wrog: all. brie,en,
oeeo, Ik kom .~rhlk er ,o"r Ult. Ik .ertrouw "an~er ""J ODaDIet laoger bemoeIden met bUI' ultageD, y..rtaalde bij al.
lp de med~".rklDg der burg8ra. Ik st.IlO op tenl&nd8ehe laKen, wat reed. bijna de oodel'llllng om deo raad yan aea
een b.lar.gJlJk Plogramm., DI. dat 't w~lk lo 1'&0deo Staat II geweest, maar WIlDDeelWIJ onse .kulIItenaar iD te roepeo ; .. n
'del 188, -'dllt WR8 3 ~ 4 wekeD na bet ewde bltkk.o 't'8IIl!l'eo eD OOI. kraebten ....reeDlgeD op hij velloeklChritteD yan Dood-
UD d, 0 oorlOjl-ls yerschenen Er 11'" toen de &aken b'Dnen onl laod, or. de blDoenlandaebe hJdilnde moed.,. vaD ....1411d0dArreD,
.en bulten gewone v.rjl:aderlng fRn deo Volke· polltlek, op d.n oDultllprekehJker: lIJkdolll w6lke docbterl Ilek. oud.n, en .. en biJ lu die 100
rud te ll6ldelberll', met het Orlemao~bap, dIt laDd bellt,- .....noeer de oude AfrIkaners ""n bartroerend: 'O<Jr, dat de goede Mme Roger hem
d.t toen deo Pre81dent y~rtel!'en"oordlgd. Met d. nieuwe Jnkomehog~D, 't ZIJ DUl'Fch.n. Hol. ~Ald IR d. band stopte, om het uo Ge armen Uit
d_o Volb"""d gevoelde h.t Ilrlemanschap d. laDders of Engeischen, aao oos alleo die h1.r lIJD. te deeleo, ~.t de bIJvD8glng: u Goed dat mlJu
,oodllllkshJkbeld om eeo eros lig woord tot de die hIer leYeo en ml88CbldObIer zuil eo 8ten611, deze Diet hoort lu.m, hIJ 11 aoo goed-
bey JlklOIl te lIgten In de RaDsprIlak door den de hand relk.n, lOU er daD geen kans lIJD dllt de dat hiJ .telhg t~ ylltll lOU ge1'8O,'O WIJ
"Ce-pffsldent, tbans d. PreSIdent, gebollden, donkere to.komet ,oorbIJgaat , Ik ~6100f h t "0 e.eo arm ~rbJo kond.m yerlateo. Vertel h.t
werd !!,e.egd Het volk hedt te keoDen gegeven Ik doe een beroep op alle kleJers IIIn alle nAtJOna· bem dIU llI"r Diet, beate X eo geef bet geld III
dat bet WIl ZIJD" een vreed •• am, ~eboorzll.1lI volk htelt"n, om d. haDden Ineen te Iisan teD elUde lijn DAAID." Op die WIJ'" .droeg de JODg8lUtI
ILet pen vDornJtil8ande Re•• nng" Zoo sprak dat doel te bsr"lben Een enkel woord WIl Ik dlk"IJle dAll'eo lang nlJ belangrIlke IOlIImeo bij
de Vlce'pruldeLt, eli bet ant .. oord uo d611 bier DOg bIjvoegen eeo Engelecbdlilo heboudt IICh, tot hij I. op IItIO onbewaakt OO!!' .. "blik den
VolkerMd was een order, eeD opdrajlt om ZI)"e KOjl.l@clt. "ym!",tblen, een IJnlt.cb.r d. ku.,.tenMr kor band koo 'teUeo. Eo d.... 11'''
eene proclam.tle op te trekkeD Ve proclllma lIJ"" en eAn Holl"nder bebolldt ook IIJne Hol- r"jlt bh), dlj~ IIJl1e hl'1l,e nouw lalk een jloed
tie I•• st "Is yolgt __" liet le daarom Inodeche .ym!",' bleo of fouten, Ala men .e 100 balt baJ a~-dAt III de wll8rh8ld nIet_lo
u d.t WIJ op de llIe.st plegtli(e WI)le aan Ril. noemeo wll-eo dat IS zeer nMuurll\
'j Ingezetenen van het laDd de geh]ke en 1'011. toch WIJ ZIJn alb" bargere '''D de ZUId Afn.
"h •• cbermlDjl der wot toez.!I'J(.n WIJ lIeb. k....lI@cheRepubliek [IaD,rdltrIlle bIlvIII]
.. ben behoefte aan vrede eo eenegellodh~ld , Het volgend'! 18 UIt de Seaat3Wurant _
"Indleo de laatete ".r Jareo en I de atflJd Docr d.n CUlAleo Oj)mllll8Mfl8 te Pretoria la
"der hutste .. er maandeo Yerblltenog beb- £75 en door de Landdrost-a .Iln RlI,tenburll,
"ben dOPo ool.8taan, IRat het bloed .an 1I)()oo U'ldelberjl en Waterberg £3) elk onhaogeD IAn
" •• Ie braYeD Olel te Hrgeef. ZIJD 8'8110'11'1, oorlojlahelastlDg ua bWlenlandecbe e1ge08Are
" laat ODI elkAnder de hand der vflreenlgloR van plaataeD De heer MAufll.8 de Vl'le.
"aftnbleden eD aann~men EeD ellldebJk, het ID IIJoe CApACIteit als 1'OrtPgeowOordl.l{er vaD
.. II de ern.tlge WIl van hel v~lk, '110 den de .. H.rmony Oompany," hl) edlcte gedagy8ftrd
"Volkaraad en Yon de Regennjl om een tot betahog taO £GaO acbterstalilge belasun,c
"krachtig b.tuur, seo verdraaglarue eD voor. verscbllldlgd op 42 plutaen, alleo geleg80
"ultjraande orde no IlIkeo te v~stJgen, dIe bet dIlInkt LIJd.nburg.
.. b,nnen w~IDlge Jaren d. gealageo "oodeo III
" •• 1 heelen, deo hloel VRn laud eo volk zftl V&Il de be wten op de vergadenng van
"hevorderen eo tot heli I~I strekkeo van alle ProvlI\C1aa1 Bestuur van den .Afrikaner JAMES JONES 46 La.ngestraa.t

m de Z A. Republiek genomen, verdient , ,
" lO"Onors, londer ondeI8cbeid I" MIJtl- volgende rapport van de COID1Dl881e,belast K Á Á PB T Á D.
beer de VOoflltt.r, dat programma. 4 Jaar met bet nagaan vlm het Programma van Be.
jl.ledsn np pl.gt'jle "IJ~e door R.gsnng eD gtnselen, door Ds. Du TOlt opgesteld, de aan· Stuk t
Volkarasd uJlge.aardlgd, dllrf Ik se!!'ileo, IS <lacht - va en, VAN af en na den 311ten: Maart
m'J" programma Elk "oord d8Arvan 18 ~ zal
d~or ""J g~teld DaaraaD te veraodereo beh Uwe eommlSlll8 belul met het UItbrengeo 1'80 K . aanstaande .h .dentekoel'8
Ik me!!, te .. rberilen heb Ik meu eo terug eeo rapport omtrent het" Program 1'110Bej!1old' wpen, van Vijf kr Cent. P'Jr )aar voQ~
te oemeu ook niet Op dat prollramme leo 1'80 de Natlooale PartiJ, °plfesteld. nrkla,rd all ...t ..... ~ d d
plRata Ik mIJ als CAodldaat Yoor deo VolkAraatl en toeilehcbt door 8 J. do TOIt," .erkl.art Hogsheads Op e eu.<~en tot op Ron ell
PoiJllok jlel'prokao ken Ik RII.en de Zilld Afn· IIch eenstemmIg onbev""lI'd om In soo kort,en , Ponden Sterling; boven dat bedrag
k8llnscbe Repubh.k pohtlek ~e'prokeo k.o Ik tIJd eo lODder yoorhchtmg vaD bekwam. etaat- EN allerlei andere soorten van zal geen rente toegestaan worjden.
geen andere vnendeo dan de blll'gen der ZlIId bUl8boudkuodlgen, regtsgeleerden en lpeclahtelteo V t k t k b" d
Afnk!UlDsche Repubh.k, pohtlek jlflprokeo Wil op het g.bled 1'80 op.obare gezondheid, Mn a.a wer, e oop 1) en Gêen Inlegger zal den na4m voo
Ik !l'een Andere oodersteuolng ootYlln!!'en dRo 'an oordeel Uit te spreken oyer sulk eeoe helllog. Ondergeteekende, tegen de Laagste een ander mogen gebru~en ~
dIe burgers,dl. de wetteo der I.·pub lek beecber IIJke, dleplognJpeDde kweetl8 als een" Program Marktprij' ~en Termen zeer b1lïk ald "d' td
meo en haodbaveo Pohtlek geeproken IIJO d- 'oor eeDe NatlOoale PartIJ" • I ), us zIJn eposlta vermee ereliI,
burgers van dele U.puhhek le. de oOllpronkehJke __)lwe COmmll8le zou wenecben paD te benlen, H. ZUIDMEER, ten eintie Rente op meer dan £100
etlcbter, van dit land, 2e al de ne-md.hogen dat een uemp'aar Yan "bet Program" ter Lad G S . h h I
dIe bIer borgerr.gt hehbeo yerkrel(en, zonder de.bng "orde gelondeo aao ane lakken .an y rey traat, lD et ge ee te ontya,ngen.
oDdenebeid [BIJ .. 1 J Illt IS mIJD algemeeD Arllkaander Bood 10 da ZUid AfrIlraarJsebe Oudewerf: Paarl. S. V. HOFMRVli)
pobtlek programma, eo als eerhJlr mao WIJ8 Ik pubhek, met u1tooodl8'log om tegeo eeD nader ......"" • ,
elkec steIlO al, waardoor de onalbaok~hJkbeld lOll te bepal&ll tIjdstip huooe Oplnletl, met op- eo Secretaril'l
worden aangetaat. Maar VBn deo aod.ren kant lIaomerk,nll, ecbnftehJk eD dUld~IiJIJ: geformll' ZA A) DHAV ER.
leg Ik ook, dat allen die bee eens liJn meI bet le.rd op te leDden naar bet ProYlnclaal Bestu ~
program mil 'fan h.t Gou,eroement, dat nJ allen 0111 alsdao .. het Program," ln urbaod met de rl CommercieeIe AUlU'lLDtiemaataChappij
jlebeel lIehik liJn, sooder onderaebeld, aUeo lIJD Injlekomene op- eo 8ftom.rkiopn ID 880e lOO TE KO,",P biJ den Ondergeteekende
lIJ wett1ge burger., Ik slegeeD ooderscb81d 1111· 'olledl~ mogeh]ke YergadPMog te bespreken en 500 IMtrU I!:ERSTE KLASSE Beperkt, van Kaapstad.
schen Hollande .. , Eng~lecben of Ilwtacbers,80 apRenn eeD naauwkeurtg oodeuoek te oDderwer- ZWARTL ~OSCHE r -_
Ik doe evenzeer eeD b..ropp op bunoe .temlDeo BIs ,~ '~AADHA VER, ZEE-l BRAND- EN ONGELU1U.SSUlU:NTIEH.
op dIS der oonpronkehJke bur~r8 '&0 het Jand~ Uwe oomml8118 kAn ecbter D1et Dalaten, reed. ook 500 M1UD R 0 G, tegen Binijke _
(toeJulcblng) Ik wIl thans YOortg838 met enk.le na de korte keonlsmaklog met" b ..t Program, O!fGKL1J"J[][J:Jr I
puoteo meer In 't bIJlonder te bespreken. Laat lila hnre oplDle Uit te .preken, dat bet Ituk M. P. LAUBSCHER. Karongelukbm, Bicycleongelokleu,
onl Opeo POopenhartig liJn Ik bHb jlehoord eD door.trult eo getUIgenis geeft If,O dl.pe Btudl., Bootongelukkm, ODgêlokken ID•• Badmi,
geleleo dat' Jomaen' zou SljO de CAndidIlIltvaD 100".1 op auathlWlhoadkondlg, kerkebJk eo BpoonregongelukkeD, Zeereitot:gel~.
de Oppoeltlt Ik h.b gehOON en gelez.o dat de StAatkIlOdig gebied ALLI aooa" •• O.OILVIt ••• ,
log8Jet~080 fan PretorIA moeteo DIet stemmeo Ter"'jl de commIssi. hoopt dat II) Deal
voor JOrISIIen,maar Toor Skloner, want SkIDoer II ooejlen YaO bet PrOYIDCIW Bestuur aan
de CAodldut der Relletlojl. Ik lell, IaAt ODeOU opg.drageo I~et he.ft yolda&ll, heeft II) de .er
tnch OpaD eD opanbartJg liJD Ben Ik de CAodI' &lch te teekenen (yolgeo cle oumteekeniDgen).
daat der oppoeltJe' Ik m..et yolmoodig erkeooen. Voorts de twee volgende meuwtJes mt de geschIedt kennisgeVIng dat
dat ml] lalb oDbekeod IS. lndIen Ik In de Kaap- yol-kutem V&Il 12 Il.: de veertien dagell
kolOnie ware, hooglt waarscbljnhJk lOU Ik, even Vftn Pel"'rImlnllt wordt ....meld, elat men plan na datulD aanzoek zal doen *er.18 lIlerrImao, dIe nil de KftapkoloOle doorrelet, ]a ~ ~- I h
,elfs Daar EnIlAland jl:8IIt om IOOgeoSRmd te beeft om al de .. Ideo aldaar opeo te aetten eo verp aatlllng van are Bottel Licentie
.. Mnuse" voor d. TerkllJlflng der mlnlsterle.le bet kwarte Yoor de dehen tageo nate pnJMn le van No. 5, Ashley- en Riohmond-strateD.
portefeullle,!n de oppoelt1e liJD. M.mmao doet stall!peo De mubloene I'oor PaardeplRDI.8 I' de Caledon Geboawen (L )

.._ d d LI]deoburg geJlll8ll&"rd eD IOU opgeflgl wordeD. C eVlDI ,lIJD ulterate ....st, teo 810. e tegeowoordlge Jo:rII ,olo~ lrwarts :iat "'eacht wordt nJk te lIJD aledonBtratlit.mlol8te,. Uplllgton eDSpngl!' er UIt te kllJlfeo eD e
er lelf weer ID te komen AI. h.t hIer wo " .. Uotuod" reek II aan eeo uaaatacbaPPlj met eeD MAiRGARETH BRADBURY
lila da." dan 11'1\.1 Ik de CftDdldlllltder 0p!lO'ltJe, kapitaal 1'110 £75,1JQO OyergedaaD en met het K .t, I 4 M •
atelilg en I.ker. Dan &<lIldeowe wer b.llelfde wdk zal dadels]k een .. nvalljf wordeD g'!DUb. aapstau;, 2 aart 1885.
bebbeo ale jllDd" hedeD die er ID liJn en bed.o U. plAAlS Frankfort, WlUInoor d. eljlenaar, d8
dIe er Uit lIjn, "elke Il18teteo weer vrrlang@o om beer Hoftman, yerleden lAar In Aplll £10,000 Bh' I .
.r ID te kom~o "as Ik III Engeland of ID de gewelil'erd heett, 18 tha08 verkocbt yoor £5,000. e angse papIer
KaapkoloDle, eo II dien Ik daD w.er mInIster Wilde u U lt Wakkerstroom bengl men dat de heer 1 •
".18B-lOd,.O Ik daarto. b.tkwum wa8-D1_mllnd AndTIes ProtOrIlU bed"okt beeft all hd Yan deo
u"er lOU bet IOlJ kwabJk neDlen al8 Ik oftar VolkAraed. OUI8 Jllmmer V. heer A. Preto. JOB.r UI B.8BTW..Ir "a_T
duadaDlg.n poet streefde Docb dIe toeltandeo rlUS Jl eeD eerItlke bnl'lfer eo wu eeD LW 1'1. ft lW ., ~
bebben WIJ bier Dlet, luike opposItIe kRn bIJ on, kf1~lIIan In d.o oorlo,. Maar llIeo
nIet beetaan. "ant WIJ be':lbeo eeDe nate Rege. der dat de.e heer heefl bedaokt omdat hl)
nng YOor VlJf Jaren, eD eeD Staatepre81dent, door IIjne Inuera was UltgeOoodlgd om Illlb ta doeo
het 'folk llieko~en Yoor 8eo tljd.up .. n YlJf J"reo \\ IJ b.bben des.n eo Ileneo genaagd WBt locb
HIJ die derhalwe opposlue "Ilde voereo aLeMar. de redeD llIag ZlJOvoor dele klelew om Illlk eeD
nmao, lOll lelf StllAtilpre8ldeOl Willen liJD. MeD sta:r. te doeQ eD m.D be.tt on8 bet volgende mede-
mag van mIJ IIeIl~eDwat men "II, maar Ik hoop ge eeld :-De heer A. Preloflu 11 meI deo
DOOIt dat men miJ het compliment ral maken yftn IJ TI\I)&I\rd de .oonteller van bet
100 raaend jle~ te lijII, dal Ik Pr"'ld~nt vso de &ADPr'Sldent Paul KrDger bo,ea liJD
I~publlek we)jach le "orden Lateo d. k,. Iers eallUl8 nog eeD gescbenk te ge.eo nn
uo Pretoria daaromtreot jl:erut liJn, Ik Yraag !Jat k.urt men Iterk ID hem af.
blllloe sl.mmell Dlel ,oor dat doel Eo of 8kID' keurt men lit, dat bIJ IIch beeft lat~n
ner na de '!8lIdldaat II un cl.. ROllenDIl, ronduit om dit yoorst.,1 te doeo op eeOe maluer dl.
gesproken, dat .Mkt mIJ koud Doch "arm Maar hl( eD seker 1'f8t'lIld .. eo WIRr het pabliek
m""t er dao g_@noppoeltle alJo P Moeteo we OD' yao dient te wet.o. MeD legl dat toen In
mur alll)d lO AhIaham'e echoot oeerleggeo P Volksraad bet traktement van deo PreludeD'
MOote~ WIJ I... en a I ID d.. klodelkamer , MAj!' bepaald op £2,000 eD £300 hDllhullr, de
Dlema,d liJD Item yerbelf.o, of mag Dlemlod Krllg.r zoo oOtevredeD wy. dat bIJ een blief
eprekea? U., )"J ZGo jil, daD iHm Ik een milD l1li0deo Volksraad opet.,ld., W&AflObIJ liJD OOI-
II\n de oppoolt~ WIJ le.en ID eene Ikrhlirk, olftg nam. Deo nood yftO dieD dag "areo, met
eD de 11 nn het Tolk II wet rBIJYal WIe andere Volkeraadlledeo, de htltlreo Taljaard ea
.. het olk P lJle "Ja" aellgeo ol dIe" DeeIl" A PretonllI bl] deD Preeldeot.. b. brief ".rd
leggen? Uat 11 JUli' h.,t grootete gehelm "lIn de buo voorgelezeo eD loen, om het land ta r.dden
R.pubhek. Ik Wil dat de wil van het yolk de VIlO het ge't'AIIl ....n deo h....r Kroger tW PrMi.
wel la, IDIIIlr 1118wIl moat geopeobaard ...orden deot te nrhezen, nameD II) op IIch om biJ deo
door de publiekt OplOlt, Diet door eokeJen, of uen Volk.raad hel be"'Dete '0018t@1 le doeD Dil
of twaalt, .e!fe tiet door deo lf@beeleoVoI1J8caad.llwatmeo In Wakk~rst;oom Yertalt z".,',
Ol Ik IIlI word 0 .. rkol.n" oatnDrlill onnier, har Já, dllJl blIjkt er Dit, d., de heer A. &eto •
mur 't I. , 'muit OO'f.rJJChiJIl8',aLeIk door lIllS Uil goeclbdd oen lf!'OOte fout heelt '- ..... 1
de de Il_Glell moet' fhJ beeftlleh laten ytrl.id •• , ol bt" ,

.... t ik door Oppoátie yerltemlea inloed, 1IOOIlD, helau I te
eDkel'foorbHld oe_D. 'c Volbraadaltdtn doeo di., te gOM ....

16Gea Septelllber IBM clat de 1FID, tOePftD .. ilIet,.. ..... lij ftIt
ReP'!b~" - ~ -.Jeet.eD tepahotadu. ""\ KODlt iii) .00'
I hiJ di. ~ w. 00- Il", A.fItWriU • _0.-111

MIJDbeer,-Ik heb ...ernOIllllO clat gij ia u...e
UlLjlage \'Dn 12 dAraer oDder be, hoofd 't Een en
.iNd... Yenelt dat giJ ....'oolllen bebt, dat de Hol-
hmdacbe ICbool biDnen korl aal moeteD gulokn
wordan. Uit .. bepaald _, e. uw bellgt.
II" .er ba D 4al beflg& aJechtt me' eell dOei
Il••oudeD hebbeD, al. om on. kw," te .Joen
i\I..t de fondseD der ecbool .tu' laee goed, la
boow,,1 Ir &00 ""~ JUnderen io de ecbool aIJD,
aal men ...oortgaan.

o..we,

p c ~"lDé
Eerat.. :"chu u.a be ... ,.n &80 C D ('

"Icbt (tw .... rband.,,) £ I -1.'>1 tO II Jo_ P
HADpt l?t0m~88.) .LOu IGab, .n \ .. rb.od)
£],!:OJ

JN ..x_uon of the JudIlIllenS of ~s.,... ••
I. c-..rt In th" abo,e &iL. a _le will be 1aa14
at Beaufun Wel" DD F'U'-1, lhe 10tb ~ ol
Apnl, 18Bl5, of the fo1lo.IItIC, YU. :-G.a~raI
~"m:hAfld... , Slock ut Sbop Gooda, UeIá.,
0"'0111 .. &C., &c., R_bo.d FtUlUtor.., IDClu-
1101 1 lI1l1'IDODlllm,&e, &e.

JOliN J. GRA.IIAIl.
• Iligb SlIerill'..

D. F. PU TOIT. Seo.
[Re~ doet OD. genoegeo te lien dat de 1Ch001le

AberdMn nIet ui gesloteo ...orden, maar WIJ ,er-
moedeo das on .. berJjfll!8't'er SlJDoordeel gegroDd
beett op bet door deo heer Du Toit erkeDde fell
det er 100 "lIIolll klodArrea 10 d. echool IIJD.-
RaD Z A/rl/"J{T!l 1

VRlJE GELDHANDEL.
Atd"elwg Paarl, 28 Maart 188.5.

dan den lktakkuf'.

tile Balt bet __ ~3n WoomJlan
h'II'I'CB ..... Phtotdf, ....d tJraaro. e..e.
WOUI7TD aod I'KolloU Toln.ea, Neo-
da:ltl.

8CHEDnLE..."\' IXGELBVERD
Maart 24 -Edward John Pnllgle. te Bodford.
ZO.-Robert Hyrne, te Malmeibury, wmkelier

en klerk.
~o.-Iaaac JohauD"" van der Scbyff, vau de

Paarl.
:lO.-W,lham Weu Smith, te 1[lmberl~y, ho.

telhouder.
20. - Hermauua van der ~hyff en 1II8ac

Johannel Van der Schyff, handelende ab Her-
manu "'1.1 der ~chyff & Co. vali de Paarl,
Ilagten

20 - Petrus J acebus de Vilhers, J ZD , te Draal
V&IlZoutnVler, dut- SwellenJam

:ro -John Lo..ke, te Grahamstad, SJllI.I.
VERGADERL'i GE~

'1,)nh ....r.-PAnr bet beden de dag 18 wurop
le Provinei de V<fllad.rlng flin j.o A Bood el
n"t1envere801~10g hllre IAlBenkomst te Beenf"rl
W 081 geopend beeh, ten einde al de ,erBCbIlI.ud.
[3..scbfllV1n~'PuDlsn te be.prelren, en er orer t,
b.. luiten, met bel doel om de w.lvaart en de"
.oorultgavg VIIn ouze Kolonl.l. bevolking In bet
.1;r.me8o te be,ord.reo, lOO "11I.n WIJ DDbOP'D,
dat meo BescbllJYlnllSPUnt No. 40, 1'&0 Fort
Ut .urort. om een vaaleo rentekosra, DIet looals
bij de vullge geiegeobeId, over een woeker"et be·
• le ten 18,aal lateo blijree, m.ar hetaejye ali 8811

leer belanl!lIJIr oodorwerp zal beschou"eu, en
doo 0< Ir tr.chten daaraau gevolg te g.1'8D, ton
olOde bIJ de aanataaode Parl.llIenllllttllljl, efn
.. oekorwet gepaNeerd te kriJKoO, en alaoo RaDden
oOlleoorloofJen UIJeo l{uJbandel een einde t-f VOO!"d,n jJ",IN: de.. he.,. J Jl IIUt'"MyT) I d L.

" mRken I- et 18 YuOr e anne renteuetelers, ID
d.o t~g.Dwoordlgen leer g.drukteo ltaal, "aann
ut! land 1'.1k""tt w8ftrlIJk, een bard leu, om UD
.. ,-', tot 1J80 en ook wel nOIfm~er perceot op
go-Id le betalec.

'.Ien VRO uwe leiers lulleD o"lf weteo b le
de w""rdl.e I eer P de Roub8lx ff Ilcb eene II
h"t l'ad_meot 'oor bdjverd b.d, om eeD woek ..
Wét 'an Z'S p.rc.ot ~epa_erd te ktlJll'8n, J08b

J A ~HDé do w_t w.rd 10 d. \Vetg .. eod. Verllaclerlllil'.
Eerett Schuit!," hewelen ""n J J ~I '0 rnft' ellJk door d.n be.r Solomon, bestrede",

Syf,et ( •• lb.ud) £ l,vuO jlllTr elle \\ ,cl,t op !lr'nd dat de TrIJe !!,eldhand.1 de weg ,oor
(!l:» f3,ïuu en jl I I' Ihupt (verlood I u,tlaTl~BC I kapItaal zal apeD houden, waardoor
£1,2\)0 en \prowds.) :!:6tJ )I,.h betze ve daD In ove"loed bl.rb.eo lal yloel)'O,

D F NAt Dé l' od.t WIJ daD daarvan leer goede ",.. olgen lul.
Eer. e Schulden bt ..... n ""n I P I_n lI"ulelen En nu, w.lk. geYol~en gemeten

flaDpt (v·rband) £1,200 en (prnlO..... ) £(j7 W'j ~U .r I8n - Gden goed., mMr wel Irwade g...
]6I!h , Ic; J M 8yfl t ( .. rband ) £ lW, Ex cu. v, I,eo, wanl door h.t uJlJandl'Cb kapitaal dat nu
teuI8hmer (do) !:8,450, S tan der Bijl on C 1_lhl., bel.~d 18,wordt ODe laod door de boo!:.
(rek,oILf) £v lU8b Gd r"nte 881! """k.rg.ld die er geforderd wordt, leel

boonade.ld en IlJlg~put.
IJe beer ~ RD }inyn he.tt bIl d,. gel,,~.nA.,d,

d.orel,t'jlon RaDget00nd, d.t de nl Je ge'dbandd
fn, r OU land Kroot.IIJk. tot D .. de.1 zal verstr.k.
k,". en dat .. 1.0 er ood.r zulleD m08ten Iucb.
te" ..0 hjden IhJ gMf zIJn boop te kennen dat
u, II e.n vloek of traan hem mogt .ankleven

fOil !le arme", dIe or door ,ulleD moetelI hJden
Ilot de booge reote 'aD me.r dan 1<1 perceDt,

die or dear d. bAnken, n aod.re IDTlgtlnl!"Uuc
dA Rrm.n IlHorderd .. ordt, 008 land welk ••
lIJk me.r lot .en yl""k dan tut regen ,e'str.~t,
mvft duor e.o leder die een ChnskhJH jl.vool
b. til, .. hod wordeD \\ a. t 1'8n waar sedert de
IORt.t. Jaroo .1 d. ban I< breuken, waardoor dan
ook al r....de .~Ie w.!ge8telds bW1>!'t'IIDoer:te
DI.t Ifel(allo liJD f Het¥6I'n men ook be.. aalb.,d
Vlodl III Spreukeo 22 Yl. 16

I EI<N I)tLANOSTELLI!NDIl IN DE

WM. HUJWHRIS.
MldJf'nhoofd, Kaapstad.

KEL\fNl~EVINGf
DK "TIMES 011'NATAL," kOlDtd~

h,u IIItin PIETKRMA.RlIfZBUI,W,
la HoofJst.ad, en la het .,oorQaamt!lie Nieu" ..
blad ID de Kolonie. Een debiel biebbeo~ io
.ie Tl"n.uuJ. den VnJ~'" eD, onder de
bllUlke bc,oUting , .. u ~hria.d l8n Benlto
land, _ di~ blad ult8telroud .oo!" .d.,~. [tI

Jera. om ba~ binnen bet 001'81" .,0 ,"<
"laaseu &0 brelJgeo la de priJ!! nn d~
oouraot ..erminderd wt op llIen P"llll]'
(J;lO&t~d vriJ biDDen de KoiooIe). Elgepa
teD VA.UI.l!: SLATTiClL & Co.• ,UrDkkt!J'I!
nutoor vo.n de .. TilDes of Natal.. ell
, GOIlyerDelDent8 Gll$tJ!.te," gerk~
Pietel'fllantaourO(

I{"o~r WIUl du 0pp"rbalJll".
18 Kaart, 1886.

IJISl'RlOT OF REA UFORT WEIJlIJ.

T'1'i KR BrRSTK '.!.nUAlJIUU~GEN,
Ille V8n Jo drl.s I aftl eD die "n T l!~.ch (I•• t.t-
gtn08md. tev.na e"OI,") leverden Keeo r<iultft8t

UNIO~ LlNI~

KONINKLIJKE MAILDIENST Hlllb SbenlJ'.Olfic.,
19,0 Maleb, 1886.

UNION STOOMBOOTMAATSCWPU
<BEPERKr).

J,lSTRICT BEAUFQRT W£ST.

In ... k.. tu...:bflo ANT1Io'IT WOOI)WolaD Fl..1Jl1'o
CB.... Eiechpr, en KG.OTtl. GaollG1l WOL-
JltITaa eo THOllA. TftYLO&, Vet" ... rlled.

IN Jo.X'CU'I..... 1 G~"ljede faa bt Hoac'Ch-
J'8IflAbat Iu de bo~eD&'emelde Zaak, .. IVer-

lI00pJlOir wordeD !leh ,.den te Bea.ul"I' W..., ia
bel .,"I"Itd. IlItnot, op Vnjdag, d.. lOd.a
\.pru 188;;. 'AO d•• oljJeod. Gued.ftoD, n...tljk :
AIII'_eon .. Hand ..ltw.r ..", VOOlfuG WinbJcoe-
tl~r"n. h:ookrfereedscnap, 1101., "'11.; 1:I.u-d,
UIlI'm01lum, '01., eoll.

JOHN J. GRAHAM,
Opp4l'llaJJ.".

D' Madbootea der Alaatsobappij .,ertrek
kw 't'&o Kl&I\pstad !laar .gela.nd.

Via Madeira., OlD den az:d£reu \\,1oeIlSd.r,
t.e 4 unr n m., te Ht Helena ell 4JceulU'D
.. la oud"r aauleggeliJe.
2:> Maart.-TROJA:\'. KApt. LU.IR.
a Aprll.- SPAHTAN, Kapt. WAll!, R.N R.,

"ia St Helel,a en AIiCt"n8lon.
22 April-ATHKNIAN, Kapt. 'WlULlIGB.
G Mel,,-MOOR, Kapt. ColJNlJ:8,' 1i.N H.,

"la St Hele .....
KRotoor 'Rn deo Opporbal]UW,

19 Alaar, 1!i8ó

~M1TH E" co
T"eed~ ~cbuld"n b...... n 8IIn Z-.d, rbéTIl

tn DurCRD (r.kUIOjl) £.122 I sh 4~ , Sinu.
lord eO Co « ID P'uUl S'") £Hi J 7.b [,! ,
Fldcboor .n Cu (plOm"'!e) i lil 4.h IdA.
ford .n \\ I Is (un ~n r.ke'"l!!,) t~7 ~.h 8J
Max"ell til Earp (r.k.II"!!') £!I, _"I Sa JIb.,
Beanl.llu (prom."k') £150 &oh JUd J L.n(1
(...,~eclD~) £.:!ó 9tb bd 11 L.'lo (proro_ •• )
£2711 l60b J !. lRtLpb.oll (do) Loll", J
LetJn (bour) .lD! .0 l' C Cwet. (r.k."",
£61 17.h tt ,\ 'l .d.rh.orl!' lot co,.tor aar.
jl.et.ld. Ilo l,enle, Acne Illlhkth SmIlh, Wh'

m!'t haar mftn 181\r \ ltD J Ilt'mt'Dl!lltllld, t'D bt't
wos de ".8jl ,f roeo btn lelul( Ic u IT"cht.n
te krIJgeo, dRRr h.t heette rlRt IDanilel £700, P
zak bali loeo hIJ dr stp M,n hd de lRllk RRO
de wlJoh.ld v.n d.n curatvr

RETOURKAARTJES NA.AR KUST-
HA.VE~S worden nu uitigereikt,
bruikbaar voor de Terugreis biD-
nen Orie Maauden per Stóomboot
hetzij van de " LT 'lion" of ..Castle il
Maatachappij.

--- -- -------------------------
IIIST1UOT OF BKAUFORrWJ!ieT.

lu the SUlt bet "~"DWILI.UJ( Bo1l':Lol.ll» TJl.OJIP_
ION PIIlUltUf, and J .lOOB FJI"UIQOII &11L
VAlI ZYL, Defead.aat.

IN)!;x..eutlOt, of lbe Jcadg_* of tbe tka,.._
<Jourt In th" abo,.. 8ull, a al•• ill be •• lG

.l 8eeutorl W till, ltl IU" llilu'i.;&, Gu Prida1. *il,
hla 4ay of Apnl, 1&16,of tbe f .•Uo,,",,«, na.:-
Ho_buld FarnlWre, 1 Bagn,l 0...........oer&,
1S..s Hara_, 8 ,ddl. &: Hntllot, .te, •.

JOHN J.on.Ag~~.!_
B.,k~

_Rljrb Shell"'1 Offïc..,
19tb M reb, 1886

foor Vracht::of Pa'sage vervOl#gll mell
zich ten Kantore <ler MaatschappIJ, AQ.
derleyst TH.OSE· FULLER. AJgemeen

Bestierd voor ZUId Afrika.

r !ol C!BPJ<NT.a
Twtede l'cbuldeo bew.z.n ""n Bred., IJ.I.

k.tt eD Co (.. k.'ID~) £JI )(l,b lid W I
S•• lle eo Z,'oo (do) tlH Jsb 7d, Sm'ttb 80lAAN DE BESTUURSLEDEN VAN ALLE
B.anl.od (,,,nOI8) £JOI J&h Sd , J \\ J.i1gPf TAKK.E1\ VAl'i DEN AFRlKANEH BUNlJ.
(jlI'omeeau cD rektt.tn~) flOO 3eb Jd , eu II Ui BUEI1ENBESClJERMIrnGSVEREENI.
J SmJ!b (~eleeDd !I.ld) :!:35U 3.h Od lIe voor. 011\0 Il'i IJE KAAPKOLONIE
looplge curKlur, 0 Mftcllonald (die d.um a d.ti· DlI.boek,2O Maar' 1885
Inu.f werd j(cillzen), '.lde dat hl] deo boedel
tel::ilmoo,~tad III 8ltcbt~n toutllDd bad gevon. Mann.n, Broed8rt!,-One ProYJnClA1I1BeetDnr
deo, dur I' tlulver.t r e'l(l [a o•• r k.ek, en d.t •• 1 deler dagen te IAmen komen te Beaufort
hll, door e.n order In liJn plaal. d.n wlnk.1 le "e.', om over v.le boogst belaogrIjke punten te
late u bob.erer, <tr'l/" po~den lIe.. oon.n bod sprck.n, en "IJ hop.n d.t die romenkolllal tot den
HIJ TIed de wlDk.l,.are" b'J vendutle II\n de blOt'I en de ware welvaart VaD onle yereeolglojl
und te klleu A',"~euomen Istrekkeo .. I

lODder de be!cbllJvln!(epunten Jl er een, dat bIj-
THIRS J<N co ,0Dder mIjne ftRlldacht trok on waarop Ik bet

Tw.-.l. Scbuld.n bewezen aan A J Plat. looodill oordoei ook uwe aand.cbt voor eenlll'~
oauer en Co (pIOm'Ur. met velbaod) £562100 •• ' bhkken te Yeltlgen Htt ISNo 30 D.
leh , J W \\ .lle (au zODder do) £J60, eo lJrt<J..per. d.,. Knnl'''olor ...
J. G.rliclr (b~ur) £G:;i lásh Bd lJe voorloo· Voor Alle dJngen IS bet Yan Hel belang dat de
pig. eur.lor, LJ Mellould, ned de nlJ kOltlMlre drukpeIs d.r KftRpkoloDle un goede hllndeo IS
'II'lok.lwneo, Uil horlo., •• fill b.ot .. nde. ttr./ toe.ertrouwd ec Ik meen dat blerop tol dusverre
.tond bIJ ulI'Nk,;_rp "'" de band te zeilen, eD v•• 1 te welUlg IS gelet Door de drukpers wo':
llenitte aat bij £/U ten behoet. 'Bn den boedel den onSe ge,o.le". afto de bUlleo"ereld kenbaar
QIItnnjlfO en In de Dllok gnet had GOH-lllemukt en "l..2..fent eenon belangflJken IDvloed
If·kould. UIt op het m.-cbappehJk I.,.eo, op de ODt",k.

• T ISACIL! :'kehll~ 00 beacbaung uo het ,olk en "".neeDI
Derde I'cbulden btowrzen aan P J StIllant 'p de beoordeehog vaD ooze daden eo bllDde-

(r."Dlnll) t24 4sb 6d en Kei R-Il'etlog (bul8- hogen
belutlDg) II 4th liet bl•• k Uit het ",ppor! 'SD \\ aDneer onle Bondsorgaoen den JUIeten toon
enrator Koder dat d. schuldeD ~rooter, de bateD I ,,-ten !UlOte .IUD en bet doel en de werkIng van
IIIInder wareo dan meo •• ret had g~meend, en oOie YereeDlgID8 In bet ware hcbt' weteo te etel.
dat, h~wel .. m~e IICb1l1denWIlren 101l8Vord.rd, lIen, daD kan hét nIet aodere, of dil zal leldeo tot
dArlOhald81aehen Ole\ ,eel bekomeo louden lo. den bloeI van onzen broederbood eD tot het geluk
IOheot lllld. dat hIJ voor de 181111, ID eeo tIJd vao van onl Illnd.
dr"lr, t. ,...1 b.tallld blld, eo "Ilde 'IJ" bedde- Wftt lien WIJ echter, hel8&ll,ID deo tegenwoor-
goed ~n meabeleD, "!UIrvaD de CUrRtorhem .eo dlgen tl]d I (Jat, met UItzondering Tao een poar
deel, ter waarde .an £10, "Ilde totataan Rop- goed ~e8Cbre.. n orgAnen, de me138tekleine bID.
po" eo l'1IadAADlfenomeo nenillndscbe bladeo RaD 1'8rkeerd. band.o lIjn

Q B ColS80N IIN co toevertroo"d De • UItl(evef8 un biJDA all.
;=: Derde, Scboldeo bt-wden aan RellelJn!!, (huUI' kielDe dl.trJctbI8lldj~, die ID de Hollaodecbe taal
oelaaulljI) £.l .1~. ,W H.... bon. (buut) £ó3, en jlebeel of !!,edeeltebJk wordeD uligeg.yeu ti,
(S08UO) £1 Jt, 3d Het rAppolt VIU deD cura. wRllrmed. a' a land 10 den laatlteD tiJd o•• r.
lor lV H Bali !Ooode dat lelfj de pcbuldellCb.rs stroomd le, lIJD En.,elechen ot Iereo, dIe het
lPe' yoork.ur I"et alle., e8 OUS de and.re niets, "erk all.en bij de hand jlenomeo hebbeo, heUIJ
Iln)lleo loud.n lt MIvent bftd, IBmeo met om Ileld te IIlRken, h.tllJ om bedelrtebJk onle
18lleren Jooes, .en kruldeDlere-alfalfe gebad, ""'r plaoneo t_geo le "erkeo De 1.,dlOll' vaD die
JoDel IlLIer w.s ult~ellluio m881 die met krocbt jtnllRrhJke pralcourBnteo II door dIe ultjlenu
ID JUkken.l. I(.dr ••• n w>. en Ilofd r.nd.eld~ tonertrollwd IIftnmannen, dIe Olet berek ..nd liJn
told ..t "'0 brand, llevQIgd door •• c .tllJd mp~ I fOOr de ",ak welke liJ moete~ Yemgten, ,chool-
AIIS.ractle maalechapptjeo. d•• uk h.len slJl. I ... "".l<:l'I', &a(a)k"aaroemerl of Inboorlinjlen pre.
.taan, eD d8llrop w.ren d. ,cbold"l!Cbere l.. t'l( dlk.re, die nooit taalkundig HolJandech hebben
geword •• , ~n bad InsolHDt bhJde mOIf~n liJD IKel.erd,p; ....ne leden lIJD von oOSeo Boud enalleeo
da' biJ lJJO bo.d.1 DIl ~nJ. be"elllnjl koo oy.,. de pen opntten om de ollde Moedertaal ta Yer-
pYeD. Ir ",heot ,.rlocbt om .eOljl. mellbt. brabbelen, omd", ill "Iet rood kunDeo komeo
len,yrIJh.,d .)m te baud.lor. e. ton loeLage met lIetge.n bun elgeohJk beroep opleTert
H" I'1Ippon werd fta0lleDomeD. d. " .. oekeo VADI Aon de bl"d.o en hIAAdJe., door luIke uuge-
iJ)eollre"t IOPfl~.taa., behah. Wftt de toellljle Yera ,epubhceerd en door zalke reda1lteurt ge-
betrof, wllke oak meo IUIn den curator t.r b.. leId, wordt de nUIll 1'110Bond.OI"fltuln gell'e1'eo
ell.UtI!' o.uhet, en de curator kueg 'ellol om 1.0 de bekeodmakloll der verslllllllO van onze
'egeD A8IaranlJe-m8Al,cb.ppIJeo d,. Ol.t beta. urjladenngeD, de adYertentleo 1'IIn onle bIJeen.
leo wIldeo te rlocedeertp kometen, corre.pood.nbee eD mededAebogeo

_ I ""' • I ooltn Bond betreffende, wordeD aao lalke hltn.
I den toevertrou wd en .elfs wordt er oOI! door
I onae DondllAkken ond_teUlUDg aan dergelIjke
I prulcoollUlteo toegeaegd.

Ond@1hel Il'oed., dat reeds door oOleo Dood
118tot SIAld geb",gl, beboort Tooral dat WIJ r('gt

Publieke .ergadennjf gehouden tOI Robert. I bebbeo verllf"gen 'oor b.t !lehrulk van 0018 oude
IOn op 7A11turdag21 Maart 11'<'i,) De vprgBdo-l ~oed.rl&lll, m... r .. at belpt dil, wanoeer "IJ
nog werd biJgewoonJ dOOl rurm twee bonderd I vall dat r~Rt II_en gebrUik makeo door te lorIl'en
WlJnOo4.n!tI ,lat die ts.1 ook IUlfer onder.oaeo eo g.acbre-
(4, voorst ..1 vaD d.m bp .. A H du TOIt. go- Ten .. ordl tn dat olIIe couracten ID goed 1101.

lleCondeerd door d"ll ht'er J d~ Wet w"d de I..ndoch yo'aebijnen ,
b~r J A N,etblillg, e~n1'8ngh~k tot VOO"<1! On. Tolk 18 te ",oed 1'OnvertrcuweD, te hgt om
ter gekozen '" te prot,. , eo doubl] ZItten ,..Ieo ooSt'r ood.r den

De VoorZItter lpgde Ult <hotde vergadenng druk "RIl " •• mde geldocbleten en kuoneD en
ber~n was om ruaatr ..gden te beramen om durven dAarom Dlel baDdeleo, 1~ls II! Jooden
de lOOwer gehat" A(Cllllswet herroepen te knJ' wlIl.n liet ,. daarom noodlg dal de beatUOI'll-
gen Na eeolg.' dl8CWiSle .. erd voorgesteld, I~deo .an on." }l.,ndatakken YMJe, ooRthaok ...
door den heer J F Burger en g>:aeconde<>rdIhJke mlUlnen liJD, die 1'&0IIcb af dunen .preken
door den heer J d" 'Wet, en met algemeene .n du III to .... n op de cOlll'anteD, w&al1lllnill
otemweo aangenomtm hunDe mededeeJlPIl.O ""'y.rtrouweo Geen blad

• De%e vergaderUlg drukt b'''rmede bare b.boort ale .tO BondIOrgaan erkeod te "orden
denste afkeunng u,t o.pr J ..n ACCIJns op WaArvan de ulti/n.r en redalileuf geeoe lede~
brandeWljn 'IID den "'J",,10k g.m..... t en be· nn diD pl.atlebJkeD Bondet •• zIJn. en dal Olel ID
slwt om petlti., tI' Ixt; 11 t ....ken"n 8&D het ,"n~r 1l0ilAodtcb IIt!1!CbrevenwOldt.
ParlelDeDt om de ACclJllswet op bllludeWlJn, .\IauueD, brol'iiel., nog I' bel tiJd om te lorg.n
"an den wl)lllltok gt .tooKt te berroepen, daar .oor de belanlleo 1'&0 onleo Broed.rboDd en er
1nJ &liders, wd ,on d" "et met 11.rroepen wordt, lop te pa_a dAt d. drukpan In goed. bMden
door den nood znllpll "ocIwong.n worden. Ikomt en Dlet door JlogO'1 "ordt htltaurd. OOie
onder tegenwoonhg< oUHrtandlghPd ..n te W"'- I B"n"S-JrjZaneu b.h"" ... n geen f1III88nbaal te v.r.
preD om deu ACCIJIJSte b.>talen, boe ongaarne 1,..kkbD, maer III moeteo If... n ooaeker Il.ruld
WIJ oolt ong ..hoorzaam I.an onze overheId I ~,,'en, ona olet .fschepeo met duu .. e, Otetabe-
lOll willeD wezen" I dDld.Ddp nuofdAruk.leo lO Il'.brekklg Hollandsch

Verdar werd. er £'<'11 Comlk Ban gest ..1d om d. cb IoliJok. ISRI,rnoodt> denkbetld.o 1'8rkondi:
de petibes te laten t..'t'Itcn ..n over het geb.cie jlen en d,.. bot hu.". bi)drareo tot de aoo aoodJ-
cliltrict. I g~ beECha"ujl ,aD 008 volk.

De 1IIIe1' A. n du TOIt L W V , "P ....k toen 1 Laat Il ... hIertoe IMer hd II)n. bijdrajleo eD
•de ~enng too (>~er&ochuMJaland, Bun I bepeo .1] dat OLSl'rounellAl BMtuur enneell.
\olUad,de Hu..rellJb '\\ et ~n andtml zaken eu/eeu dlllk beelwt lAl neJDeD~mtreDt. 0. Drok-
pt ltju opune er over, waArmede de "ergade- pen der K.. pkololU-.
'11btr - voldaen WUI. en er volltom8!l mede Uw medebroeder.
irulteuJde. • • W. "'. D.
~ Na - bodukje aan deu Voan:itter ,mg del I 't' , • ..'_'pdenng tUteeu. n.at besloten om a1le.1n te • (Ál ~ "I'}eJle I "0__ oondlOt,aoea wor-
I~ teru de Accipl.wet. d.D hrs.-etal ells Otn te "III8n.),

ALGBllBJ<NR WJtLVAART

IS bet "nige lIckere Gen_middel "oor
JIcht, ltbeumatiek, RbeulDatmobe J'oht

Rbeumat~he Pijnen ln "et tlootd, Hellp
en LendenJiobt en Zlnlrings.

DUIZEND}] GEVALLJ<jN VAN GENE.
~ING.

Te Koop !bij alle Apothekertl en Winbliertl,
of direct. ~r POiit. tegen 38. 6d. per Bottel,
Koulanten: lDet order vali den Eeolgen Eig.
'l&ar, J

UISTR[CT BEAUFORT WI!l8T.KAAP DE GOEDEH00P
Spaarbank- Vereen~ging la .Zake ta.cb .. WILLIolX RoIt'LAJID Ta...

IOI!I, EUcih ..r .0 J.u:o. Pa.t.ttco .. PolV&.
"oll!l Zn. V_eerder.

!NEx_l.I• .,.0 G.... ljad. ,aa be& Roor 0 ..
n!aJ&hof ID de bo'fi1lplll.Jd. al

erkGapiog "ordeD gehODden te BeIuIf!:\ .. ,
in h..t lI...,d. Di~ op Vri~, den lb4e.

1!185, ~,an den yoIPnde GOëd ...... , .....
1 Bag"1. 1 Kapkar, 1 Stel

Zad.l .n Toom, 4101.,.. II.

JOUN J. GRAHAM,
Opperbal"w

,
UNNISGEVIIG AAN INLEOfDS.

Kantoor .aa deo Opperbal)u",
]9 Maart, 1886.

DISTRiCT OF MALAlSS8UnY.-...--
In tbe SIlit h.t_n OIl"I)a1Jt Jo.olJfItll Lou'"

Plai.dW,lIIId J.I!I MA&.&JlI, D. Boa, D.foclulo

INaeeaUGII ot tb. Jadg_ .. , of &lie a.,....
000" iD- the alto,. 8wt, a .... will .. hit!.

1ft IUd Diltnet, OD lIoaday, the BOUt .., ol
M.. ch, 1886, of the 101l0wl1>(, vll.~-U..-old
Fllrnluu., 6 uoaea WIDe (~), 6\1 GIlloal
Wine, I; ~ ....r oab, I CoUl4lr. Bb.!rillr,
8ukell, &0., &0.

JOHN J. GIU.IlA.M,
Hl8'h Sherilt

Hillh 8herilJ'1 Oftice,'
23r4 March, 1886.

ISGEVING.

Ml
IR 0 B ERT S 0 ~

~ Um-A.FRIKAANSOH J!

KOliINKLUU JlAlLDIINSt

ST G'ORGESTRAAT,
BliJven Invoeren en hebben JD Voorraad

het AssortIment

voor dell BuiteDha.ndel
op aanvraag geJODden.

, ID OVereensten'lDlllUl
Slecbte Tijden. It

A' IN 'T SCHEMBlUURT JE. "

K.Jpe.t KIIi ... l.tU
TgWiLIJ1U1iOl8'tlf1bt;

DH JlSD B. J. DVTolt wedl UIl 16
X-AJA'l"KNUOUt'Btf rolPEN

no gOeCI 411'OGfr bou ~t. ladleD
iemand BOf:KaipeQ óoodjlAeef~ li. htJ

g,eh'Olpeb WO'tdell bij :leO ver. 0. J,
lll)'}rorr,. W~ ~I~,

iPROOKJ&8,
DOO&

'UTa VAli DER TUUX.-T.~_LDtore~diZ,,"-paul ,.k.-~!:#.~wm, iá.~rA/1J~
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