
1~,<,ltt'""n hei Do~. '
'to en Zitk:\mers, Hotel.

voor }tl\ntit'n, &.Iii.

e Koe.

,
, VIl'l het geheel. ~ •.
IIH'd 'orvror"eil bij het
It.

d. HOOPDSTR.lAi', l'

nent TIlft LinDen, Tab.
s L""rlljee, J'l"nellen.
lrtrJewilrk, en al "at i.'

I V eren , I span nietl".
enz.

vaa Piano (~ 8D8PeU~
j

~f!\trllS8en, Mahoni ••
Jet), Tapijten, !h&tell.

kkelijk f
~ OVERBEE~.

Afslager.
E R3

•
li1) (len Voorrasd
OOK.ER zekocht en'.., .

rkQoping
~I~, .
rlle 'so.orum tegen
1 plaats te maken ;

j
f i. /
I

~GO.,
Ier, -Hoepels, Blad
~

ani~ch Gootwerk,

II~,Kooldc:.gehel.,

aloo,P'amilie So&..

apstad.
•~vlng..

RVEI.
I. Bijzondere
van groot not
rdt het Terliee
:e, Terpentijn,
b. en U Jb..
)ru ikers tege-

.ARL.----" (volgende
ZEI' :
~walitail'..
JUTEN.

IS.
ROE V:BI.
'MENI.

_D
'lti._" ~

D NI 0 N LIJ N.

l.ONINRLIJKE· MAILDIB_ST 70 T~EJCS
, ZULLEN ALHIER.·

'" S'-'"7'.=~~)."IOOOlil" tJlTDE . TJL... IGRAAl'
ne ~trolllhootl'n doaer Maatschappij ~ertre.. JM:ARK TK; --'-..____

.. yultaar·-" DUI' . 1'883' .. ER irs TELEGRAFISCHE G'f,:MEENSCHAP' tot S':&od.ge~gt 'met
ENGELAND, :' den VUURTOREN te KAAP. ST, F,RANCIS en dum te KAAP

,jl lrAOtlRA, om deu anderen DINGSUAG, UUr· . L'AGULHAS. TeIegra~men van deze Stations zullen nu ender ,de gewone
I. ST. HELKN A en ASCENSION "plee- ERASMUS. L:onditië,,"o&a!lgemomen worden.~Dci., op bepaalde ~u8llChenGijden. WOfa.etlteP, 2811.~ 1888. I: : "
OW de Veertlec Dageu 08D hu.. Boot I lll,- Dil :v.OS ,. TlJEJJUlf,.IlP8L4GERS.

':;~t::~~,Di~JQnij. -'.~ STELLEN~PScÏÏ2
8ERMAN, KlIpt. LIlO., 27 Janij. Kl
I'R~TornA~ Kapt BA11laUUDOI, Julij 3. 'pU' .. B'L'IEK['" VER DO'PINO"ANGLJAW, KlIpt. MORrow. 11 Julij.
}fEXICAN, Klip;' CRIM'IILn,17 Julij. TAN i i
ARA H. Kapt. {JWIN. 2/, Julij,. Een !oer a&Ilgenaant~gelegen
TA 111.-\ R, Kapt.. ']'PAlII41i>, 81 J a lij. , ~ ..

\j.1t HF. .Klil'TUAU<NS t:N r\AfUI ~UITEN"ERlBLIJF"
V('rlrc~ken lij WEKl!.LJJKS, Da aankomst Te Fortuijntie:Ei Dorp,

v III j(,dero Stoomboot nn En~lapd. NA EIJ H ET DORP ST-t--YLENDOSCH.H<'lonrk.arljt'8 wordtln uitgereikt tegen .er- z,~

.'lIderdo Prijsen. O' E 011.1" geh!e1ceode, datdóe gl'quaHfieeétd,
Voor Vracht 0( Pall8agEldoe men aaozoek bij . I.nl [.

dehVuiou" lfaataobappij. LER .Op Vrijdag, -29 ~.iuniJa.s.,THOS. 'E. FUL ,
Direkteur-Generaal 'fOor Zuid-Afrika.. Tilf 10 URl '. )!'o~ns.

a.n den boo6!l.eo Bieder do~ verkoopen, het
.aDgellum gelegen Buiten Vet~lijf te FOI·tuin_
tj" ~orp, het R~~endom ;,"u deo Heer
FBut..r J. W. DI VULlIR8. :. .

De Gebouwen Jlla"Op!'t3sode bentten Woon.
hU;8.Wijnlcelder eo de noodi~ ~uitengebouwen.
ia beplant met (Jmtreot 15,00<). Wijn~a~rd8tok.
ken, io ,olie d"a:;t, en V'uijbtboomeo, hl'81\
pxtta gQeden Toingrond eq Zaailand daar
a.nnex. i8 1'0012 ;en Tau Water, en wege1l8
de'lelf, sohoone Iig~iDg all;rliefdt ger.chiH
'001' een Buitanverblijf, voor iemand die gae rne
eeoe tangtoame en gezonde !Wconplaats nl-
kie,t, en i8 tegelijker tijd win,tge\"eod.

. J. MAI)ER ei; Co.,
, Af8lagen.

NAAR ENGELAWD via MADEIlU..~ DR Kon. Muletoolllboot
, MOOR, 8. P. R. CAn, ...

---~ R.Nr·~'· Gdeu~voelr9d,;", 1.I\drala
hovenvertre~ eo op '11 g,s ag,lJeo urn eier •.
le " nor '1 tlRmidd8:;l8. Pl\fL8;lierl'! ~elieven aao
Iioocrd te gaan aan de Oost kaai (Alfted Dok)
.if't later dat) 3 uur lI.m.
VeOr Vracht of Pll888ge doe meD RaDzoek bij

de Stee :nbootmaat,chappij ol Union."

NIar Algoabaai, Oclt Londen en NataJt

1)E Kon. MaaJ.loomboo.
. ANGLIAN,J:MoBTOK Stelleobosch, 9 Jtloij ]883.

Gesagvoerdrr, ....n Engeland . ,

Z:r nl ala bo;:~wv:~'~~e~re:fn::~~~':ti~: Mielies r Mielies r r
lIal't'f' K,"pstad8che lading. •

Voor Vrscbt or PS88llge doe men aanzoek bij WALTER SEARLE & ZOON,
ie Sfoo-nboottnaatschappij .. Unior."

'r
BaaT Port Natal e~ D~la~ocl.baai; MOI- E.EN Hol1a~der, ~m8te~dafumer van ge-
leIbaai, AIgol\basleu OOlitLonden &RU •. _ ~ boorte, Jaren 10 AfnkA~ goed be~end
doendé slechts om Passagiers te Janden. met alle zaken, zoowel handel ,:als fin8ntleel,
.1. I)' E Kon. Maalstoomboot is nn pla'l om met de (I Prátoria" op 17
\r~;~,.'" DANUBE, C. M. Bu- J'ulij.van hie", Voor een tijd vari,'1 of 5 me-in-
,~,<'{.,., .~ WORTH Gezagvoerder, ltal ala den naar Europa te ,vertrekkeo, goed be-

~~ boven 'verirekken eoospoedig !rend in Engeland, F"ankrijk, [Duitschland,
1110gelijk Da IW2komst f'IUl de Mexican uo Belgie en Holland, met de groetete Handele
In~laDd. . Fi"ma's en Bankiers, biedt zijne diensten

Voor Vraoht oC PAI%ge .,!,e!:"oe~e ~~n ZIcb aan tegen eeu klein~ oommis8i~ .. Tevens !s
!lij i. Sfoo!DOOo:.maalaehappIJ UOIOO. bij gonegeo aan AfrIkaanscbe iY.1·Jen~én,die

met dezelfde Boot vertrekken, ~lJne dienaten
aan te bieden voor het geven ~aninformatie
die verlangd wordt. , I

Ad, esseer, P. K. Paarl, Lett.l' Box, No. J.
Paerl, 14 Juni] 1883. l

OVEJRLEDEN,-A"n' de ps~rl, op·Woena.
dag, den. 6deu Janij J88 ; na een kort

';ekbed nn slechts een ,,paar da '. 'l, O!llte gelief-
cJe Zo.ter. }lUJA -ll!ODALIIU Dia VILuns, i.
de. Cluderdomnn 63 jareD. I

Uit Dum dl"" gezameolijke Brt..den pn Zos·
ten.

J. T. n. LLIERa.
KI.in Orakft'lt:in, J3 .Tuij 1 ~.

4 .... ti In
OVERLEDEN,-Op bedeD, .. ~ de ScbarJs.

lenkoJrla, iu deu ollderdo~ 'YAn40maao-
dft en ] 7 dag..!, JACOB! Pl'!'abntu, teeder
geliefd Dochtertje .... n '

n.lo. BUGO.
Mj; DU' TOIT.Hoestpillen.' __K.,o"i!e!!i"b.ttrl!ift,.1_2J.tllliinjj~1~881113'~\r;·~~~"!I . L . =~eo 41>

A a.n Bloedverwanten en; iVl"1e'tden

WORn'!' Ilierdoor bekend !,~maakt, dat
het den almagti~en God ;behaagd heen

door deo onYerbfildel;jken dooa tot "iob te
nem •• , 01' den 26 Mei 11.. ! ina e.n kort
lÏékbed mijD a"li.fden ""de", ~VII:RT 'fU DO
HORS"" '(vl'Gegrr Ya!! Kaapstad) lijn den aader_
d_.... 62 jaren, . "mllaudeo +11 B da'{8~.
Zijn einde wa8 noM en ka~ID.. 0. ~grafeo'l
vond plaat..p den 28 M~l u'~ide Ned. Gel\
Kerk, waarin hij de laatste ja~ lijDS le,en8
alii Koster, .~rde. . !!

. }lij ns' iu Yrede.!,
EVERT JEAN JACQUES VAN pER HORST

. . L ,

t.dy Gny, '. I.
Alinl Nooffl, lite Junij 1~3.

laar Mosselbaai, AJl'cabaai, Kowie en
Oost Lo'!!den.

m-. I)E 'Kon. Maalsloom8oót
",A- -. '"\.... lf EXI CAN,-
.J?f~~:J>~~G~lAgvoerder, ",u Enge .
:..:;. .' -r~.::::-.;.,-,- lanel verwscht op or om.

trtut 21 dezer, zal a18 boven verhekken na
.ntlpsting barer Kaspstlldtlche ladio~.

Voor Vrllcht of P8~sa6e doe men aavzoek bij
d. Stooml:ootmaatscbappij "iUnion."

ZUII).APRIKAAN SCH E

1.0~INKLIJKE MAILDIENST.
De '" Ca.tla Mail Pac1tet." MtIt1uchappij.
DE StoombooteD dezer Lioie vertrekken ,...

KaapstAd naar Londen om den anderen
Dings(!!I(l. via Madeira en Plymoutb, te
SiDt Helena eo Aacencion a&Dleggeude op
hepaalde tnll8Chentijdeu.

" 26.-WARWlCK CAElTLlil,Kapt. J. 0.
ROBINSON.

hli! lO.-GRANTULLY OASTLE, Kapt. C.
B. YOUJfG.:

A1'fDZBSOH & ItVJtllOlf •
A(!InieD.

DE BEER

G. MONTGOMERY WALKER,
Prt,kure1'r, Notaris en TJ'aDtapGrtbezorger

STE L L E N BOS C H.

ElamS
VE~ uitstekend gcm_mid dr .,oor Hoest,
-l?' Verkoudheid, Inllueula, t'IlS., ens.

G Jl 'I tr I 0 8 OB lt I., 'I.

!an deu Hfer EUK, Apotheker, enl.

Waarde Bear.-Ik h ..b zeer out "a 11"~
HOfIJtpillen gehad, ,0rn~~lii~ .~ Daohte, ~oi
no eenig andere medlCllu ole lit gebnllki
heb. Ik beachouw le voortnft'elijk te lijn. .

ALEXA1WBB IRWIN.
1-.') Aprill88S.

Prij. 1.. Sd. per Doo.Qe. Pranco per pGit
voor 2.0 postagell.

ELAM, Dokapotbeek,
Waterkant.traat.

AA,N
8ehotmeeste.·s en .tudereu.:

PAS PER "N ATAL"
ONTVANGEN =

500Zakken Yersche Mielies,
DI~ ZIJ TF;GF.N BILLTJKE PRIJZI<.:N TE

KOOP AANBIEDER.
~7, St. Gtorge-strR3t. .

Tegenover het Post kantoo-j

AMSTERJ)AM.

G·'ETIiOUWD, met ISpec:aJ~ Voentie, te'l
, hui'.e van tien beer R.. W. ;SH!W, Paarl,

op Din~sda!C, deo 12dén JUllii. aOor de" Wel_
Eerw. he6r A. A. Louw, J!COBUS ¥. DU PRil, vu
Drakellltei'J, met MUIA J. JO#DUN. tw ,de
doohter tall deo beer S. P. J®OAf'l, nn de
Paarl. I

i
i

X~pstad 15 Jun1j 1883.

en TrustmAatschappij.

VERKOOPING
Err, ,Biutt, :ilereetlsellappea,

.....a...__ EN, ]JNZ...

. 'Jf, ,: .BEN DUFF,, J"':J__ I D__.l.: __ .s ,
:: • ~. 4MNl A g. .I.JQ~r. OP ThONDE DAG, 28 DEZE&

Ten10u~ 's Morgens precies,
Paa.rlsche Bran.daSSllrantie en.'Trustma,a,tscbappij. ZULLEN DE ONf)ERG~:TEf.KENDEN PUBLIEK DOEN Vl!:RKOOPBN OP

U DE PLA ~TR ZELVE, i

PUBLIEI{E V"ERICOOPING I. VASTGOED:
Dat "el'lt· cillijlt Eigeodom g1lpgen aaa do ROO DE HOOGTE, ill bet midden ftB

dit DClrp in de onmiddellijke oabiJbeiJ Ya:t de Noorder Paarl Kerk, ge"atteode ruim ea
nlltr den nieuwsteIl smaak geboa".d Woonhiï1a met f'erseneidee9 Werk"inkels ea Pak.
buizen lI'lneX, bijsecder gr sohikt :voor het drijven nn eenigen bandel of nering.. 0.
Gronden .ijn bepl""t met een fra'\i_iea Wijogurd en een a"!ltal V'raohtboorueD; ook h••
teat op Water Dit den Molen Stroom,

VAN DE KOSTBARS

WIJNPLAAT8 "GOEDE VERWACHTING,"
"W 0 L V E KLOOF,"

Vaatwerk, Levende Have, enz., ens, f II. iLOSGO:]1~D :
;

ZOOI\!1 WagenmAkerl Hout" ~SOfOoaer Vellini{J, Lan1{o en Kort!! Speken, Tan,.."
S!,inkhouten en RTllÏere Planken, P~.ugboo[J1eo, Na"ea, Disselboamen, IJaeren Platen,
K'qrbJtklcfID, WieIAÓ, Potente AS'3CD,;VeOrel1, 1 LOl Tent K"'plcar) 1 Kapkar, 1 Galntrieoll
JJi&err'l Buil; Kroi"age'1s Dem eej Kozijaen e'l Rame'l, c"ne g,'O~t, f'erlcheideliheid
Btli:lt~:heJ. et'oe ,et<lcbeidenheid: Wageo,""kers- en rrimmermaa!gercedsohap, d.
gewone VOI)IIIIII<1 ilU 1'::::RA AD en eeu menigto Ilrldere artjke~n te t-eel om te omlohrij-
ven, al1tl ZoDdrr R~!l31 'C, ,

BONUS! BON-US r

TE

GR001' I)!{AI{ENSTEIN.
DE Ondetgeteek£.n?e, ~aartoe gelast door deo Heer .G£?RGE WJ~,.LIUI ELLroT, ~ie

besloten Let·,t UIt hoolde van zwnkka gt'zotldhe!d zich va, zilue beslemmerin.
gen ~e ontdoen, zal Publiek Verkoopen,

J. F, P. PEROLD, } GM.
J. J. DI VILLIERS, A.P.to., C1'la"''>(80.OP MAANDAG,25 JUNIJ A,S., J. S. MARAIS & CO., AFSLAGERS.

S TR UISVEDERENI
FREDERICK N. SALA~fAN,

KOOPER VAN STRUISV]~~DEREN
Is gereed de Hoogste l\lar1ctpr~jzen te ge-venvoor

alle Soorteh van Struisvederen .--4- . _

Adres :-1. I~. BBNSU$AN & Co., Kastee Istraat I Kaanstad.

I. VASTGOED:
De Kostbn-rePioRts GOEDE VERWACHTING, lJlet wkor a~lldeel in do Veeweide

WOLVEKLOOF, gele~en te G.()ot D'lIkenf>te'l1, :.Hntrt:lat CJ', uur' ,·jjdeos ,van de
flilllrl!:che en 1\llIpmut'l Stntirme .. beplant met een f,!\It;je'l en vedbe1ovl.nden WijlJ~lIIl1'd
VA') circe 70,000 Stokken; benevens eeue groote v.e,gcb('id('nheid VI'ocbtboorbeo, nit-
fDJntenden Tuin~;'ontl en TOIOP W,lter. IJl! l)ebo'lIvt>n L~'9l.1AOtleuit ruim Woonhuis,
gtOr_teo1Wijnke1dllr, Stallen, Wagellhtli .. P.f1 fkdi::!nJen-Vcl't'ekkotl zijn 1\1I~n iu de,L) br-sten
ataat vnn reparari« ; eene sohooue !!OlegL'n!lei\l VOOI' ie.niud dia zich Villi eone Iste
klasse Wij!lplaats wil voorsien.

IJ. L 0 8 SEG 0 EDE REN:
VAATWERK: Il S:llkvaLeo, JO Kuipen .• L"Jgel'S' l'ijfJen, HIlIf!"'3'Jel'~, Hulfamell,

Emmers, Trafl-, Ono(',·. en Druivan- R, fjes, 'l'rcchters, V lootjes, K, a oen , alsook 2 Dran-
dewijokel.els, bijna nieuw. ,

LEVENOE HAVE! 100 Schapen en Bokken, 10 Koeije~l, 2 PIt~'L1den, 2 Ezols.
EOERUERIJGE!tEEDSCHAP, 1 Kopka,', lOpen do., Tuigl1u, Graven, Mandeo,

Ploegen, ens,

HUISRAAD, de gewone ve'·scheidenheiJ.

HET WONDER DEZER EEUW.
Goede, Sterke~Dienstige Stoelen,

28. Bd., per stuk, .
IN DE STAD 'TRIJ AFGELEVERD.
IJ. I S A :A Cj S & 00.,

88 90 EN 92 LANGEMAiu\T-STRAAT.

EINDELIJK,
30 Leggers Wijn, restant va. den Jongsten Oogst.

BONUS EN VERVER.SCHINGEN VOLOP .
J. J. DE VILLIERS, A.P.l00lf}

Secretaris.

DE HEEREN J..s. ~JAHAIS & CO., AFSLAGERS.
Paarlsché Brand Assurantie en Trustmaatschappij. L. H. TWENTYMAN & eo..

Hebben het gendegen het ge-ee-d Publiek be-
kend te maken, dat ·himne Eerste· Bezending

eRA VE N,
JUIST GEARR~RD IS, BESTAANDE IN:

DIAMOND," '!Sl1AMROOK,'( "LYNf)()N,"'~'CA8T STEEL," "CAPE'
." ~n de beroJmde Cc VINEYARD" .

ti

BELANGRIJI{.E VER.K()OPING
VF-; EEN KO:STBARE

Wijnplaats, Vaatwerk,
Wijnen, Leyende' Have, enz.,

TE GROOT iDR~~KENSTEIN.
s·~pl: T iG aA V E N.

den Insolventen 'Boedel van ANNA SUSANNA
TOERIEN. en overleden, Echtgenoot JOHANNES
,CORNELIUS TOERIEN.

Altijd \'{)orhanden ·'.Uerhanden IJZERWAREN en
MANUFACTiJR£~Jo~na,~-enz.

" I .

OP VRIJDAG, 29 JlJHIJ· 1883,
f{OLONIAL~ . i !III( __

We.. kamer en~ru.tin~ij. ..._ _

PUBLIEKE VERK.OOPINp "lXT ELLIN .
.,. "'NUlV . 1 ft 1.... " G'l10N.

~ras·Ge_t4ge T'V~EDE TROEP.~ , TUasCHn DU .

n-ooFWBQ en de K1OOFST!ÁAl- 65 Ext.~a Vett,e Slagtossea e.
. . -- ' , KOeljen

In den In801venten Boedelnn PAULUS 1 Paa-r gedre!!seerde Vos Kar•
ADRIANUS :ROOS. ~ ezets, 4 jaren oud

OP MAA"NDAG 1-8DJ'~.·R· Z9LLEN l'ublielcwOnieaVer.koaIR,lIi'. ,. '. :lIlI!.t, . de MARK'l'KR.AALte WELLlNG •

ZAL OP oe PL,\~ATl:! zrLVE !vER_I'rUN. op

. KOCHT ~O~,J)EN: .! Vrijdag, 22 Junij, 1883,
Eeu nette, g('n,.fIJJ"~' P.15 gt'-I:oll~rle c.or·l ,TP;.\ 12 UilE PHECIES.

TAG.R: beyattcndo Vl« Kllm!'la. K('nk~:I, ~n J. J. MALAN
Pron5le~amer, . lllC't l'NI groot stok ;la",". . . •
grond er aan vel bol"fen. ) Ic nifgcatJ·e~t1lt:.id I M.1 LAN & CELLIERS. AlalP.gen.
"an don grond, 186 ,('(;~ Lij 47 voot. ' I \'e"ot;kantcxll', Kf'lkstMlflt,

' I WeJlil'gl,01l 13 Janij 18t3.DEVERKOO?ING BEGINT TE 11 UIE. I ' ,

Libenlle BoDlIszal gegevenwbtden.: VERHU·ISD.
- G. w. Sl'E~TLg8, II HORAK VII lIERS

" &DJgCa~. I.' DE..J _J "
GeI:oIl. der Kamer, . . 1 . ....,No. 8, Jbrkpteio, . : . PIWOtrUU&, KOTAJUa.T.&Aa' ....

K.ap.W,18 Janij J883., '. BEZORGt&, enl., 'aD de St. ~
., .., . . I . naarhetG~boawderKA.APSCBjNl.A.liJ;)B1&ef B.ILKO.lfll,ftB""~ BANK.

. .~. . .
.. - .' .

ZULLEN DE ONUERGE'l'EI<,;KENOEN PUBLIl';K DOEN VERKOÓPEN

I. V_A 15 f G 0 ED:
De Kostbare Wijnpallts NORMANDIE, gelegeo 8&0 de Waternls B6rg, te Groot

D"bkenlteiD, groot ruim 4,(5 Morgen, Lt>plant. met een fraRij\m en veelbelfOve!Jden
Wijngaard van circa 70,000 St~klce'l, bCllevonl groot._, BoomgBRrdt,u, pr;:ch t:gen
Groenten- eD BloemeO~Di'l eo HO\ltboS3'}hell, m9t nitUloot!lud'3 Z'milnndE.n en Vet>weide
en "olop LoopendWater. De Gebouwon b9s~nn uit een groot Woo\lh\lis, Wijnkelder,
StalleD, WageDhail!, Kralen, Bediendon Vtlrt('~klcetl, alle3 ia de baate orde.

II, 110 8 GOB D :
VAATWERK, 8 Stokvat.n, .10, Knipl'n, E:rgeo, Pijpen, Trap., Ondor", en

Drulyeo.Balies, Emmera, Trrehter!!, Vlootjes, Kranon, 1 Wij'opomp, 2 Braodevrijuketels,
Rozijnen do. eDll.

BOERDERIJGEREEDSCElAP, 1 CllltivAtpr, )("nden, Graven, Pikken, Ploegen,
Eggen, 'Schoffel., Zakken, Bijlen, Gr3"en, Ladders, Stollaadje8, I Kaplcar, lOpen do.,
1 Walr8u.. .

WIJN, het reateerenoe van den l&3t81('nOogst.
LB'VENDE RAVE, 2 Ezel8, 100 Scbapen en BokkeD.
EINDBLIJK, de gewone nracbeidonhcid !lUISRAAD.

.BONUS EH VERVBl1SCBINGEN.

._



r,.'

. .

~ 1-1
Id• >;:
r .:,
, I

r

;; '~

... ~, rl
--~ ;,
l
ir

. ;. ~

~;;
L'

ti'

A. T. RUTT.@R

,
"

UABRIKANT YaG deD beroemdeD "INNES'
..[1 Zadel, die YOQI' gemak ODoveriro4'eD is ea
,e~ word~p.u,s. te ~il. Pl'Obeert
deD Nieuwen LamSwollen Zltuag Zade~ en
prachtige VereD Zitting Iaet GOlDelasueJr.
Zadel. geDla&kt Daar alle patronen.-Tuig

mei Vooralag gewerkt Detjes gemaaki iD ltel
eo en IpanaeQ.~Beparauen Detj. gedaan.

'" nteUjke. Provincie lauk
'PAARL-BomitiáaJ Kapitaal,

Opbewld Kapitaal,
RaernIoDd.,

£~oot
30,000
26,000

DJRBCTEU'REN
De WelEl.Beel J. J. PUOCTOR, L.W.V. Voon.

T. ROOs, Br. .: .
JAeR P. THERON.
1. J. DU PLESSIS, C.A,
JAN D. BOSMAN. .
J. H. ENSLIN. A.b.
OONBTANT·WAlIL, Ja.
M. C.MOBTERT.
D. J. A... -UB DU SPUY,' M.IJI.

/'

"7Ó1aJ.mtlb~ Tak.
:B. \v.BTBMAR, Bukurder.

IIoDtan Tat ..
P. A. EUVRABD, Jr.,'ButaUrder.,
Aftntachap te KaaDJtad.

DBXAAPDË OO.BDE HOOP BA11fK (BBPERJn')
De.Buk geeft reoten op 'Vuta Depo$ita,

nrdiIoooteert dage!ijb goedgekeurd. wiaeels
eD ODderaeemt aUe ge_ODe Bankbengheid. bei-
de MD hei BooldbDioor en de Takken.

De Directeuren kOJDeQ bijeea op DiDpdag.
en Vrijdap te 10 Y.DJ, OlD ovv cliaooDto te
t.JÏllea. .

B. P. DV PLESSIS. Jr~.Kaaier •

o
o
o
o
o
o 0

.... 0 10
o 6
o 0

... 0 0
o 8

..DE PBOtlOTlUB"
·~aadauuaatle --tlc_ppl
. KARlq'PLEIN,' ltAAP8TAD. .

OPGaaIGT

Den 29sten September, 1838
KAPITAAL £'10.000 . ;

JDI~.:
De Wel.Ed. eer I. P. H._.

.-,..",..

" "
I. ..
•• "
" .... "" ,.
-.. JJ

V. D. Pon,
Preaident •

J. C. HOFMEYR, Vice-
Preaident •

J. J. Honnn,
W. S. D.ABTd,
J. C. W&B8Ef..8,
C. T. Vo.,
PA.ULDE VILLIÓ8.
F. J. B. WOUIWI',
RUDOLPJI llInVllGJI."AVllrr.O'U. :

De:Wel.Ed. Heer O.W. SUIJUoU, .
" "S. V.HOFM.lYE.

S. J. DE KOCK,
8eoretaria.

"

.le PaarJ~he' Bank .
PAARL.

OPGBBIGT SBPT. 18P2•
• ominall Kapitaal ..; & '1,'30
gpbe&aald K&piaal ... 13,810
ae.n.tODdI .•. 11,810

'I

J
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, .

Publieke Verkoopi~g
VAN KOSTBAAR

VAST. en LOSGOED.
RGSG'H' HnTF!
li ,", J U c.I. LI

~

ï

,,

.'! ,

--- --- -_.~--~lj! E HEER ADOLF KOSTE' ji'} OO7.cr finua, hot bestuur der !I.)lE'lbt>l\:,zh .•ii
, van de 'Gl'broeders lie CoL's1}or.g, op ziëh ~"ln')rnen h?hbi~nd~, h"b'?en

'WORDEN wij' besloten tot behoorlijko nding ousor Venoootsohap eene Pu blieke VerkoopIng,...,."".... in de handen ge~oor te honden op
listen. vooral op den grond

R';1$T~L S I;1,..Dingsdag,
Han-

In den ~el van !Vijlen den heer JAN ZBE- en v"n alle S()ort~ndagel,ijks tegen
JOHANNES LOMBARD, van "Doorn- loopende aangenomen.',. ' ,

PRQMPTEL EN 'LIBER~LE BETALI~Q~,

}2~~~~'B!d~~~P:~HETOifimINEN ME~FDRAADjË~Z.
OPDONDERDAG, 28 DEZtR, .: . \

,OPDI PLAATSIILV_' DE WILBUUDI , J 0 18NSB AW' \ '
ZAAI- en ·VEBPLAATS' i , . , ~. I

" DOO RN KLO 0 F,n fOI'ksJIiI'e, Fabl"ek' van IJzer· eli ftudlellnug~dl'aad.

pl- G:.,ot~t!' ..?~...de SHEJ;'EIELD, ENGELAN D,I
bJoeijende plaats lt Wijnkeldershoek/' bin- FADRIKA:'iT 17111 elk~ ~) ,rt ~"'I Il'Jr. ':1 «) '11 I'I"i ,j,1 ~ 1\ -t I n '''',~O)(!~I~, lf Ir 1,'11, ~t.I1'1odl/Z'"Qri
Den een uar rijdena "Iln dit dorp, beplant Ilraa,tkct'in(c'n, O,,"algllij.1Herie f)"",lkettln~" nilK~J'1l .Jl.!,I:lrl, KOP"f(l!1It''''l.~l()r''''.n Vt;r
met een aanzienlijken Wijngaard, en besit- YotrbareStalen Trlllnw'y~, W,iJ<i,ns eli M~c!tiQeri~er) Wi~ldll7,1" elk e aOJrt, ,,,a~ls (I.- OPt!" Blalnd."t

. • Zaa'I d di d 'eJc!engl'hruikt WO.tJtCl (lie tie b!i.i&1)1) Jel'eKiltalol(.us),enz.• ens. .. , ! .:"7,,·':::'':<':.. .~U:bi..,:il~j':.'·.':: .DGl\' IIm w I~'{;lGin.,lm IIG "RU DilEIM~.
door het voorspoedige jnargetijde een -& . , 1

"ruimen en veel belovend en oogst zullen ' ..q.ERS T E PRIJ S . I
epbrengen, De gebouwen ,op de plaats Kaapstadsehe; ,~rentoonstelling van Lanub~uw,
Sljn net ingerigt, en bevatten alles dat , , Il 8 8 2 en J, 8 8 ::J.
benoodi~d is, tot eene Wijn. en Graan.
boerden],

LOSSE GOEDEREN:

JlANDELS-

,
i

Het welbekende HotelgeboDI"i gelegen i~ het oentm.'\lst g&lL't'ltê V~l1 het Dorp.
Het Hotel bevat negen.ruimf en luchtigo Sleapkamers, Eut. CD Zit kamer!!, Hotel.

kamer, ruime Keuken, Pn1,kamera,eu Zolde!'s. " "
Alsmede een gebOlH' iDgerig~ voor WlDkclb,ZlglH'IJ, 1 do. voor Kantten, Stalltog

voor 20 Paurden, ens., enz.: . .
Htlt gebouw i. geheel ~ioow fD beva~ Dubbe.l., Verdieping.
Het oangrenzénde E,·f 18 geh~l omheind, en 18 een der bede v~n het geheeie ~rp.

De bezigheid is ecne zeer' winstgevendo en heeft eeue vermaardheid 'erwornn bIJ het
reisend Publiek, zoonls slechts "eiplge buiten-Hotels te beurt nit.

dienen bier zorgvul. 1 I I.
nietmWeid worden. Zeker onbebouwd El'f te PORTgRVILLE, gelegen aan de HOOF DSTRAA.T,

1(. r en greI;1zend'e uau de:bezigheids ~'bouwen van LAv~cl & 00.
~ ~= . III. ~
ol [1\ De Winkelvoorrlll\d, best&3DJ<a uit een Uitgebreid Aaa Jrtimcnt Ta~ Linn;n, TAb.1 li( be1"dsgoed, Fluweel,' Gt·maakte IKleedel'en, Stovels, D.~mes L'l3I'sJes~ FJllru~It.~,I r~Voeréhitz, Chit~: Zeep, Stijf'lcl, Kifst, alle soorten VIlO GlIlS- en Aardewerk, en al "at Irt---tb, r- eene welinge'rigte be,.;tigbeid te Pas:j.komt, alsmede 1 Bll8cllle.f~fi '., IV.-tLevende I-Iave.S't~~ 1. Het beroemde Hen~stpaardil(Rip 'I\n Winkel."• .. ë- 2. TIet VI iJ'stRntsche RIJ·paa.rd 1, Sc)citla.ers."
~ - 0 k d K! a ~ S, Twee Kl\r· en ltijpaardeu, 31033en, eeue extra Mei geYen e oe.
S ~g , V.

,~r=' ag ~ 1 Splintel'nieuwe Poarden"'''g-+n, geh('~l compleet. 1 KRr op Veren, I spin niI'D'"
i Tuigen, 2 pnar AchtertuigeIl, 1 spa~ nieuwe Jukkpu en Stroppen, enz.

VI.- ]\'feuhelen.
1 Stel Zit.kamer Meubele:l lIja la lloDI'uaki/' met inbogrip van Piano (3 suaren),

Spiegels, Schil,lerijen, Gordijnen, o;na., enz '.

!Eetkamer,

kloo£~ in de afdee1ing Malmesbury •. .Junij Berstk.,
VAN

I.

8 Ezels
8 Paarden
2 Jonge Hengsteo
3 Ossen en 2 Koeijen

126 Schapen
VarkensJ enz.

'i Legger Brande"ij D
2 BrandewijnBketels
" Halve en 2 Heels Leggers

Trapbaliea~ Azijnvaten, enz., enz.

2 Bok"agen8 De Stlndaarde zijn VIlli Hoek. ~n T-IJzer volgens een geheel nieuw principe gCDlaakt,De Slandaard
1 Tentkar i. plIntig un éeo kaut en word! t,o,,~ v~t in dm grOrld gedre~.n. 7.Oódat dez~l~ezeer I'a~t.!tUt. In pluh
lOpen do. dat er eeu rond gat in het IJzer I!,!slageuIs en het IJler1ral\tI daardoor ((..trokkeIl wo.rdt.wu,/ltd()oreru~11'Wate do werk fn .erscbeidene hand;D "!rt;ilcut worden om deu Standaard regt op til hooden, III h"~ !tat er doorge-

. r • Ilagen ala ePD'pleet, zooale Dit d~ te.kellillg blijkt. zoodat de Str.ng ot Je Druad ee!lv~u,hKtlthodtafge.
1 Dne-, 2 Dubbels, en 2 Enkele·voor wonden te wordeDlot l!e len!lt., d~emen op bet terrein Dood.i~hedt. waur ns .~tZc op flin pluts gelegd en

Pl~gen .ana~trokken wordt. \\ anneer IIUid., draad I(oedge,panneD IS, wordt hij ('P "J'~pinst, ger",ou,lendooreen
Eggen slflllel olll'ig, welke o:ut wordt ~e.la!:pn.w.ardoor de Ilrnarl niet nilecli volkomen gesj)u:'nenwordt ge.

S Span Tuigen, Zwengels Zakken, Zen. bouden, lIIur ook de Stl1nd•.'arri blijft op d-ze wijze vri] eu geheel regtop ,tUD eli kan niet verecho,en
G Pikk' Bd" wordendoor bet vee.dat er xieh !!4.;p.oaanschuuet , , "

zen, raveD,. en en oer erJ]. Er zijn aan dit stelsel !log lIutter!' gJ'Oot~voordeelen verbon.i.,n. Er IS goe~ ~evaar voor bet hreken.de
l
'

gereedschap ID het algemeen. voetstukken, lietzij bij liet vervoer, hetzij bij !tet vustrnaken, en 'alle malerlAIt'1IltU~"CII IU veel ~Ielnol
2 Extra Dabbelloop Geweren bestek worden verpakt, terwijl de Standa.rds vlJellterl~r zij", duu de platje IJzer.n St8udaard8, die v~el
HUISRAAD en wat nog verder zal wor- grooter I!ewigt hebbfn,: .. .

d bod ' Ve Sh,.dllrds zijn li x li x i. o~ vioryards van e lknar ll~pla.t8t, en de Draad 18d.. heste Gel(alu
en aange en. niaeerdeK.bel IJzerdraad. 4 of ;) plul gevlochten; de toplijn b~dt lie dikte yall 1'1'0',4; ~e onderste

BON U SIB 0 NUS I Draden hebben die van No. 6, .. De 1l0v~"g"1l0"rndeOm~.inin~ ia de beste ~n '~'",lo~?nmlg'te {"~tot nog toe
A G 'VATERMEIJER "',"u_,I.,en daar ,~II... op ZlJO eigen lilbrt.k !leIDItakt18, kau d8 wlk"r den l)raaJ.elf toebebooren tellen

• • ,óu.tmgtW()01Ilage pr1).m te koopo*,nhevel<n.
Hxecntear dat. Vour prijzeu, cirkulairu eli katalogussen doe men nl\D7.oekhij:

Malmeebnry, T. Jó SIMEY. Adderley~tra.a.t, Kaapstad, en Flemingstraat, Port Elizabeth.
12 Janij 1883. ' Eenill.&.gentvoor IOBR SlUW iu ~uid Afrik" en inwien, Mal{a~iinmoo.IMBkunr.on be11211~dwurdl'b.

J, W. lIItOOR&US Jr., & 00., 4Isla"rl. I ", • '

EXIH)VT~SKHnR. D. ISAACS &,co.

~
£3 38.met 5 per

IlAA<D"""V",.V 'Voor kontant.

. eonige ;Kantoren in Zuid Afrika
...... W .. ~'LUI-" CD· accuraat kunnen gerepareerd

de Singe- Fabriek.Maatschap.
d eerste klasse werk'Hedenop de

MahoniehouL(m Eettafels en Stci>elen,Buffet, Lampen (hllng), enz., enz .

Slaapkamers.
Acht IJzeron Ledekanten (enkél en dobbel), Vederen Bedden, Matl"&886D,Mahonie.

houten Wasohtafcls, do, Kleedtafel8~ do. Kleederkast, Spiegels (toilet), Tapijten, Mattea.

Keukengereedscha.p.
Diner Sets, Messen, Vorken,: Potten, Pannen, I praohtige Stoof, Glas. en A.llrde.

werk, enz., ena., enz.

K4-TOREN:
, 22, Groenteplein.

KAAPSTAD.
19, Queenstraat.

PORT ELIZABETH.
4, Oxfordstraat.

OOST LO}lDEN

Kooplieden i

. op :
Liberale Term~n RlTIM' BONUS.

Termen van Betaling zeer gemakkeliJk Ivoorzien.

en KOSTER EN OVERBEEK.DURBAN, NATAL.. PiqoetJerg, 2 Jonij 1883. ,

STELLENBOSCH. EMILE H.VAN NOOaDEN, Afslager.
Kantoor van den Reside.nt MJJ_gistraa.t, ';,

Stellenbosch, 10 M"aart 1883.

S. N. PONDE<R,
~ ., DI~ "

Kooper van Struisvederen,
BurDlestel's Cha-,bers, Adderleystraut,

KAAPS1'AD,
Koopt het geheele jaar door en geeft de hooO'ste

Marktpri izen.
l.

HET volgend~ WOl'rltgepubliceerd tot nil.
rigt van re bdo.ugbebbende partijen.

• H. E. RICHARD BRIGHT.
, Residtlnt MagistraatVERKOOPING

HEBBEN PAS ONTVANG1£NTAN

Levende Have, P~r "(:yreoe,"'fNorham(:astle"eo "Jessle,"
, LOSSE GOEDEREN, el1Z", '261 }lIiCTEN HUISRAA' DOP 0 RI E F 0 N TEl ,N \. p, " , ,

AFDEELING TULBA.GH. Die zij nu te Koop aatibleden tegen Pl'iJzen die. een .sDellen Ver.
. koop zullen waarbol'g~", ten -elllde pla~ts te ma.ken YOOl' ...erdere

In de Inaelvente Boedels van Hendrik gr~ote Bezendingen die eerstdaags worden ve~wacht. '

;:~&II'$ijLZijl en Joba .... WD.ZIJ HE.HBEN OOK TE K OOP

Gouvernerrients Kennisgeving
No. 222, 1883,

Kantoor v~n den Oommissatis
t'an Kl'oonltlllt;en en Publiel'IJ War/een,

. Kaap de aoede Hoop,
1 .Maart 1833., -

Aangezien de illeer M. PIi' OUB.~CIJBR, ~.
zoon. Rlillzoek g~daan heeft, , vereenkomstig
de bepalingen vo.~ het 18de ,fikel vau Wet
14. van 1878. omi cgn ~tuk(KrooIlJand. aan
zijne plaats Coleinhof gre ende, in de Af.
dAeI~g Stellenbo8~h : en all ezien bet bedoelde
Land, volgens miJn inzi zoo gelegen is dat
er mede gehandel,l moe' worden.volgens de
voorzieuingco vau lpet A,', kei voornoemd,
Daarom wodq; iu ereeustemming met

het 19de Artikel !~'I\n bedoelde Wet, he.
kend gemaakt dnt: t , rmelde aanzoek door
bet (fflnvernemen. in verwt'ging zal wordeD
genomen op WO AG. 14 JULIJ 1883.
en alle persone 'I: e belang hebben of
voorgeve~ rlaarin; e hebbeu, kUIlDen in ge· DE HEEREN H. E. CRIDn~E ct Co" (va.n Kaapstad) den Voorraad
schrifte vóór of op i datum ann dit Kantoor "Goodwill," enz., van ..de! Z~ak van den Heer -BROO:E.U gekocht en
loodanige opgaven lo representaties inzenden, hem tot Bestuurder er van aangeateld hebbende, zijn Voornemens eeneall! zij noodzakelij ,~ ,lieu oordeelen, hetzij ten , .

gD.Dsteof tegen hen~, nzoek' Deze keDnlsge. 14Dagen Lange ...,: ontante V,e"','1-.opm.gving is eene verlPl;ing van 'de GOflverDe. A, A.AU
ments.Kennisgevio~· No 1511, gedateerd 22 B,E"'.INNENDE OPDecember 18~2. . ...

JOHN::'R~~:!r...'i•. · ZATURQ4G, 16 JUNIJ,
Te houdent; gedurende welk tijdperk Goederen van alte soorten tegen

Groote Vermindering in Prijs zullen Verkocht worden om plaat. te maken
Voor groote van Engeland bestelde! Bezendingen.

DE ODdergeteekenden zullen Publiek doen
Verkoopen op de Plaats

DRIEFONTEIN,
Op Woensdag', 20' Dezer,

TE Il UUR V.M.,
De Tolgende LEVENDE HAVE en LO~SE

GOEDEREN nam. :

12 Struisvogels, 10 Paarden, Sch~~n. Van Sllperieure Kwalltett, gemaakt Iii Europeeschen StiJl, die
Koren. Kat, Ploegen, Eggen, BoerdeflJge. dj klllUl,n Vel'koopen i tegen aalUDerkellJk minder dan de prij.reedachap, 6D.I. I" _ ' ,

F. J. BROERS, van qevoer..., A1'tlkel~Il,vaIlIDfel'ieure kwaliteit. ,
Voor zelf en mede-Curatoren. Bet Kaap.ehe hbU.k. en \Bezoeker. worden "f'enoeht de Vit.

BB BRY CA R SON, Afslager., gebreide "1'oonkamen ein, I'abliek te komen bedgdgen, ell ,'behoe.
ven Diet bevreesd te slJDjyan me~ verzoeken om te Koopen te wordeDH. Á. BAM, JUNIOR lutlg gevallen, IUllend&; aan le4er die het Etablllsem.Dt met een

,88 Loopstraat, Kaapstad, 'bezoek beguutlgt de ~ee8t mqgellJke attentie 'bewezen worden.

MAK EL A A H, IN STRUIS VE DEREN, ZIJ die 'belaq stellen. In ! ~en 'Yo~~tgang van Koloniale IndUltne
/WOL, VELL&"i, GRAAN, BRANDE- zllllen voor h1lD bezoek teil volle 'beloond wordeD. ~

WIJN en ALGEMEENE PRO DUKTEN. . _~' --'--T\ _

D. lIOf'g11Uldig, bereiding m Verkoop valt N.B.~De kwa, ·lite~tvan elk ArtikelStruu"tderen i8 mi;'ne Specialiteit. __ .

IOBT.mo VOORGESCHOTENOPEENlfl ; ,. wordtl gew'_arborgd. .
Prompp=e~. ,D. I S 4A 0/8 & ;00.,

'PVOEDINGS INSTITUUT. 88,90 EN 92LANGE!MARKTSlRAAT.
" ,

AAN DE il NWO NERSEEN BIJZONDER

GRoorrJj~N VOORRAAD

KOLONIALE MEUBELEN,
VAN

WELLINGTON.

Beschrijving V011 lt~t bovC'IIJemelde Stuk Land.
Perceel No. I06G'[ Á .• op dtlalgclIH.ene Kaart,

groot 191 Morgeni 237 Vierkante t{oedelJ.
gelegelI in bet VMdkornetsebap BotSelarij,
Afdeeling Stellenbosob. begrerisd noord,!aarts
door een Uitspan, oqatwaarta door' 1darietIale"
en II Colenbof," nooljd westwaarts door Perceel
B" en zuidweatwaatjta aaD II Nooi'@'tldaoht."

KAAP DEiGOEDE HOOP

S PAAR,BANIK VEREE.NIGING.
I _ "

H'lERBIJ gesch.edt' kennisgeving dat df'£e
Bank VAN EN NA IJD laTIN JUNIJ

(tot nadere kennisge~ing) open' zal zijc Toor de
ONTVANGST en 'lIERUGBETALING VAN
UEPOSITA op de! volgende dagen en uren,
nam.:-
DINGSDAGS en' VRIJ DAGS, 'a Morgen

van 11 tot 1 uur.
, WOENSDAGS en ZATURDAGS Avonden
van 5 tot 7 uur.

GEORGE FfNOLAY & CO.,
HEBBEN ONL4NGS ONTY A.NGEN :

STAFFORDSHIRE IJZER,-Platte, ~~de en Oyale StaYeD, Hoektjzer,:Hoepela, Blad
. en Bandijzer. ;

UPPE[LS 'GALVANISCH DAKIJZER, -6 tot 10 \"oat, (JalTanillOh Goot"erk,
Regenpijp"L, enz. '1 ,

KAGCHELS VOOR STEENKOOL EN; HOUT,-Strijkijzer.kagchels, Kookkagch.ll,
Regiaterkagohels.

PLATFORM WEEGMACHINES,-500 ~ot 2,000 Ibs., Toooball'k 8cbalen,J'amili" Scha.
len~ .8truistederen Schalen.

VOETSCHRAPERS,-Oeurmatteo, Lan~ren8· voor K.aarsen, Olio en Paralioe.
EMMERHANOVATSELS,_IJzeren en .-coperen, Koper en Hopelijser.
PIKKEN, GRAVEN, SPADEN, Schoifel" Harken.
IJZEREN EN HOUTEN KRUIW AGENf3, Pompen, TaiollPlliten.

IJzerpakb1lÏleD,15 'rav.bat, Kaapstad.

Onderwijzeres Benoodigd.

AAN wt~J,BOB~EN.
Ik Waal ,Itt Kock,

BURG- 'fRAA l'i
Bieden te koop : i, t~n", zeer lage. prijzen'Purl,tJ-:~:~RPAARL G RAVEN, Gi VEN, GRA VEN,

Opvoedings Institute. VORiËN:NDO~:.I(DNE~s"VOWN,
SCHOOI. DER TWEEDE KLASSE. 4. 6 OD 6 .... d, VaD de beate quallte1~

APPLIKATIBN ,{met GetuigachrifteohU]. BOS CHPIK KEN, ! HARKEN S CHO F FEL Slen door den OndergeteekeDde wordeD , ,
ouhangen tot 20 JUNIJ e.k., voor de betrek. ' alsook alle BOClrten .

~ laD HOOFD ON~ERWIJZER Teor.de KOPER- BL~ EN IJZERWARENJoogeu Scbool.-Salaria £150 met WonlDg, . , ,
op bet SchooleigeDdOlD, pracMig "oor Boarden W AGE.mLAKERS-, S~IDS·, Tl, MERMANS., BLIK., KOPERSLAGERS.
~ Betrekking te worden aaavaard KUIP~RSGEREEDSCHAP.

7AlIgutu~ DE W· A AL't & DE KOCKD)1~. 8PUI.J. JoL.... li li i· .. ,
secretaria. IT 24:, Bqrgstraat, Xa.apstad.

f

A ANZOEXEN "oor de BETR~KKING van
EE~TE ASSISTENTE in opgemelde

lIeiaj .. School laD de. Eerste Klaaae, lullen
iDge"acht worden tot den 1 STEN JULIJ
MD.t.

salaria £75 per jaar met hUI81'eatiug
Verdere bijzonderheden te bekomen bij den

WelEer". Heer G. van de Wall, voorsiter der
s.Uol·CommiS8Ïe, of bij deD,ondergeteekende.

J. S. MARAIS, D. ZOON,
Secretaris.

s. V. HOFMEYR,
~retaris.

Kaapstad, 16 Mei ~883..

HOOFDONDERWIJZER
BENQODIGD

VObR DE
JONG8NS PIJBMIHU StOOIL,

TE WO.RCESTER.

Belangrijke Kennisgeving.

PM&' 1 luij, 1888.

HUB ~ U C K'S
AA:'~!~~á.:i~~:.,~:~I~~GEPREPAREERDE V£OEIJENDE V E RV EN.
aa~ den onderge~ekende, worden inge. ' .', , .-/'

wac~t tot. DONDERDAG" den 2latei1 IWIJ vestigen UEds. aandacht op deze Toortreffelijke Verven. Bijzondere
Ja Dl] aanst. . rd b ed d be '..1: zal

Getui schriften moeten de aanzoeken. zo~~ wo ..t fRte aan e. l'el~~g er va':l en ';Ilen ze Tan groot n,ut
vergezelYen. • vmden, ZlJnde ZIJ gereed voor onlJlldde~Jk gebruik. HIerdoor wordt het Terltee

!Je gelnkkige applikant moet zijne plig. vermeden verbonden aan het vervoeren van Gedroogde Verf, Olie, Terpentijn,
ten aanvaarden teg~,n het begin ran Octo· P?opsels, enz., opgemaakt in Blikken van 1 lb., 2 lb., 3 l.b., 7 lb. ~n 14 lb"
ber aanst. , \ JUIst goed geschikt om aan de behoeften van groote eu kleme gebruIkers tege-EN ~8laris t3<>q per jaar, met inbegrip van moet te komen. I

hUIShuur. , ;
Voot: verdere bijzonderheden Tervoege V. r k rijg b a.:afr bij:

m•• z;ch bij H. PERKINS. Slo, CORN ELI S • 0 L L, PAARL:
Hon. Secretaris, i

Worcester, 30 Mei 1883. 0«lrWId kjHof7Myr_'~..Re9ta, ~ ••&l J, li~lmQ.fJ., h-,'14d.
I
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Onder-commI8lAr~eDeraal flaraeea nrklaardf
dat de hallen "fin oT"rlaet warel! z" .wDkeo nr-
schr kkel jk ~ n mót$t h til ,ooratgd!r liJD alt
men daar ro d lep om r.I~t oor een l~artIJlI JlIDlJel1
met een emm. bloed I J JO hand, om'df ge.toot"D
te worden 11 ) '11'88 ter!!!Cueldene mlllsn .~rphgt
~e'll"ee8t I JD k vnto lf, uat alecbta 15 tN en nil d.
hallen W~~ te T rlaten

Lu t HA 'Ir die een kantoor I abi] dos ha len hAd
le de dat Z In Il' sondbeid ge JItD had door den ltauk
die daar mud an kwam IJIJ had Rfva! \ óur de b~
leo d or honden lien ruDdal~llpdn Rij jl'tlu4rde ook
omtrent de I sUlnk ID de gtaCM eo biJ dOl RlUlel1- III
Sruekerisstraat riolen Lr kou '11'61 ill de gl'1lcht een
ov~rdtkte n ol !lI\Dlrele;rd word"D, maar dan lOU
men de .Ac!Jt niet RUllnen gebruiken 'oor bet doel
'Iuorreor z I~ rua"kt WM

Thomas \ s verklul\ de, dat hiJ de Kapelaloot
Il\nll had g..1end DertIjf :JA",n p:eladeu -.ru de ge
heels sI Xlt lIP..n en Mil bdlde klUJwn met Wilgeboo-
men ber nt t NAdat oir hUllea dMr W&IeO ge-
b nwd h ..p III het T I I er van In de Iloot die d&ll
n den , m r v"t'cllflkk,,1 ik etoDk !ilJ.l~d aan
e c cl ~ X ti" d wnt hiJ nu Mn dillr Btaak utI
It"~d 8100t to. c r.ef VOlie mensehen III d.lO om
tr.k leden alln ztlere keel

E 11 J 1\ ox w e v ot'"o;tr St.nd8ID~enll!lIr en hd
,ft den StnJsrRn I II 1 blld de hllll~ I n.rBChl'ldeDe
1D8J.n bewcl t ,,~lt J I EI ..n e Illkl! d"n tue8taDd
lI'e.o den Er. w S sQml JJ. wd lIdgen dUim VUil
" I et eelle e nd8- VII d_ P AAtd en dtl- rl len dIe er

I 'pdn warer OP~~!t pt met vut! loodRt men
....el e ,II T;>I'k."nden moest om Z" UIt tt! grllvpn

\dv ~piD!!t n obJ<cte.,r te Uo!{61l dit getUlgelll6
dR~ l<et DIet de ""lij( wa3 hoe dt! b6.ilen el vroegerr. il"n maM I oe le 1\11 ","reu

:\ fit J Jil obJeclle \\"1\8 .. "DltetMkend, glDg de
~e u>" 1'0 lt 1t'Il.e de d hIJ dl.l!nzelfdet morgen
ue bn en I !Id b"zocbt n ~r 18 dil In 'nLi had g~
• wiep lJe hlllie liond_n tel!en eelJ U Lgllaf nn

n ~O de tee-la !ol w rd" I!ebrllllt HIJ WM
de bRllen op de p ek WMr lt! I U wareD en
d~n l:ltndtra~d voor h tulle TetW jdo!rlDg zIJn

8 em p-egeve De Knp"ls oot '11'118 \) gewoon
ot1ldor ol en voerde hilt T I I Tan nrscbeldene hUI

f De stllnk lilt diu ~toot ,.lIe rg eD moeet
d h n die nn de WIm gebruikt mnalrten opge-
mer lt worden

t nt!'lO.er hoor - HIJ h.d ntet lt geeehrifte maar
'11'" woordel Jk AAn den stlldaralld vver dUll onl'
asten gllklllagd
"r~eant milJ Xlr Du~n "erklllarde dat de halleo

t sende WIlIer wat ook het geul nlt't de grllcbt
W8 D"ze !ruItste werd gewooohJk dllor de sold"
n l!<'hoo ileml\llkt IJe .tank daar was 100 erg dat

b J n Dlm~r zIJn II'IIDschappe I dAar bragt zonder
t' ~ ~erlof nn deo comma dant te bekomelI , eie

mR en moes en de m In en eeD llJdJe het werk 8tllken
til w~er 'Wat b j te komen ::seddt de Itultete mRan

den wl\reo d" hlllliln ve~l b.,t~r dllD vroeger
J ::; IAlIII\ d In dienst biJ d .. heeren FlenuDjl

t l ?elk aarde dat d6 stllnk VRn de hallen B

\1R6ndags mor~ens unUI S IIlmbaar waa e er daD
h t I zwerw D van ~he~ell waren Ve IRat8te
t .. valf ru61\nden wareD de uallen schooner geholld~n
dR ,. of'f,I.r mRar lt! wlUe U g a!LIJd een o"erlas!

\dv I p ~~ on -Ilebt Il J geVlulr geloop n om
.er ~ wo pt'U tt! worden U or kl"lne Iwartjn met
.mIll ra bl ed

I e I eli' er -[ t wordt lIet In ue pie do IJen be
..eerd Als WIJ ZOll vuu t gaan dlln zullen WIJ de June
h t wd een wed I:ouden

"'d~ "cp Dj;tOr. -Als d~ Junt! denkt dat Ik de z!lak
oFhoud sal Ik n 1 flsn hllar underwerp.lD

Ve Re;;rter -G 1 zu t u IUIn het Hu' onderwerpen
!\dv 'Cp ngton -Ja op rel(t8puntlln
J e Re" ~ -I lilIes
Adv lp nHtoD -" el, als bet Hof denkt da~ Ik

fleen re"t heb kru SHRgen f .. doen dan zlIl Ik maar
gaRD z ten

IJe nel/ter -Il heh sI chI! teó!'en éen vraag geoh-
) eteerd eu dM dllar Ik dllcbt dat lij ewn zeer onbe
dllld~lJde WIlS

:\0 "lf getu lI'en werden verhoor I d e lillen klaag
de u~er h.t S loken VIl de ha len en de kapel
sloot en !'(Jen 3 oot elsc] er Z Jn zRAk wurop bet
Hof verdall~de tot den' "end6n d8g

5
er1t.nd) to.. mip' p.egd dat hn ·LlIiIII'I'.... ICIl.
.... lIr bet II_ljrem... aMr r<>d. henltig, ja, Ol1h.ollM:
doch dit ••• ~k"" hl, .. ide dil 11Iee In de yol .. o,er
\Inj110jl, eo wanD~r I.malld yol, ..ne ell'r en jrew&tt'n
spreekt. " hij ,ollwmeo wn acbtelllWMrdlg man, 811
reik .k IlIlk eeD mAn, met mIjne beglDl8leD, IfUfO.
de hud. D lou.k welllCben dat nlU IDelllCb"n 100
met elnnder kondeD 0lllRMn H.t doel Tau dIt
ach IJnn II om de Yerkeerde eD oDJulltedenkbeelden,
die omtrllllt den heer Buuma_1lo biJ IOmmlgeD Illgang
geToodea hebben, til doe~ertiwlJUen, waut leer
welnlgen IDMkten Ilch alhier lD NederJalld 166 nr-
dlenetehJk Toor han laad alt de heer Bw_oa

"OfIChoon la IIlIJD geheeien brief d. lIlIIUIl ,....
deD heer Cachet Diet jfenoemd ... wd ik (omdu hl]
ook wordt .ugehaald 10 het .tuk 'u E. eo hij opa
til d .. tukken In de rol__ fIIlOIImd wordt) '".'
" .. roe T8rkUtreo, dat ook d ... heer mee bllhell~
wooeD IJ"r, ID de moe.!Jllhjke oDlitaadilJbeden .,
drie llUItete J&1'8o, ,oor ~n"uJ II'8werJrt beeft, ta
rlat het miJ onbfbnd II dat Uo ftD beide beer+.a
OOIt eeDlg 'examea' op gocllclienl&.i, Rebled heeilt
afgenomen TU iemaad meC WIen II) la a&IIrakiJlg
kWAmelI Geea 'u beideD heett oolt ieta ander.
"rkIUrd, dao den beer Bdemenl

.. .Kopie nn deuD II cloor miJ 8'8IODelell a&II de r..
dache van de VolkllUm

[Hiermede moet de correspondentie oYer de ..
eebool"" e1Ddlgen -RaD Z dfrik4an

AAN AFRIKAANDERS

Koo, dlltrlkt Moutagu, 7 JUDIJ 1883
No 1

TJ'IaR' "fta, !remt dat
wil" ToeD WTJ het" LJoI1l'tNl.t,.ur
ternemec& ,er,"",If~D, wu
wet op hare pl'\&te Wild.
d.o WII8 m", dIe wel, eo
kerb~ Jrre..g ,""eo er weer
I!'~pn k..rlrerotad In de llemeeDW
""100 OtlteTfetleo WareD dat II) kerker.lld
1Il~8ten bakken ~I deae onte Teree~igd"u
1Icb toen om (>jOnalgem8&llen opetend onder de kleur
hDg60 te YerwelrkeD Tosn de .~tel"D Tan d~ ED
~elecbe Kerk dit Il\jfl!n, kwamen ill hierhee
om die ontHredeoen nur de Enge!aehe Kerk te lei
4en ~IlD de .. apoetelen en uo BgfIntea Tan de En
geleche patti. die bij geltljftmh~D "'0 .temmel)
'oor P..,lementeledeo hier komen ~erken oDder de
kleurlingen. !wbbell II) de .tolJ'eD te ~okeo waardo:>r
wJr_erbu" dae idh II or.tltaao L

Tot ~WIJ8 dat er luik een idee lbettaat sullen de
,olgeod. aanha.1inaea .,.oldoende ~Jn ender de .00-
fileD dIe dr lOa kannen noemelI ToeD onlaDgs de
1ll3peeteur 'u ICholen hier lnram ep aaa een VIIDde
,oorDUiDl.te aUlYoerdl!fll 'u die parpJ vroeg W&lU'ODl
ill hunilll Illoderen Uit de echool W'lloamen en eene
udere school oPl1gUeo, wa. liJn utwoord MIJD
heer, OOI het nou lug genoeg on.der het Hollandeeht'
GouTernement gestaan, ODJ wil no, weer ollder het
Engeleche Gou,prnement Ita&n" ~en op eene alge-
.eene ,ul!'aderl~ anderloek ie n werd naat de
etgenllJlre ooruaIr TRn dIeD overgan kwam het alles
hierop ne~r .. De Geref Kerk moordt one dat wtI
&eggeD WIJ worden gemoord m,t het dorpebe-
Ituur, hUIl- en Wt'ibelMtlDI(' die de Geref Kerk te
lamen met het Parlement hier IIlYOel!8D

AUen die onrglngen o.ar de EDg.llcllil Kerk wel
gerden Ildh te oDderwerpen MD de: regelen 1'IIn het
DO~tuur Eent toeu II] biJ lfoepeD voor de
maglltraat gebragt werden leerden)5 1 met boete ~n
Itl'll! dat al gRan IIIJ Ofilr nallr de li:ngel8ebe Kllrk
JIJ nogthlUll oDder dil! regelen moeten bil g~n

Dat Uilee 'foor elAverulJ ,eIen he.ft overgedre;en
naar de Engel.aehil Kerk IS 100 I\Ilfelll8en bek~lld da
Ik blenoor geAn beWIJS lal noemeD

ED WM dOft Da de EDgel.aehe kerk of liever WAl
doen nu de voorgangers "liD die kerk met d" felel
die 88ofeJlI8Ifd met d~.ze lelljlens komen om aanz ek
te doen In plu te 'fan UO de menaehen te 'eggen
, meoechen Jllihe dWllalt WIJ kum"n Jullie g"t 100
mln Yerloesen vaD de wetten en bellldtlOll"en dQt lacdp
ala de GereI Kerk WIJ etluln alle,. onder een le
gering 'oor siaverDlJ bestaat fl~e nees meer
enl, enl Ik leg ID plllate van dIt te doen word"l
die onkundige meneeheD ID hunne .eugen8 eo dWII
hogeD beJ"IIII!I,lld, door dat de deure" nn de En~~1
sebe kerk WIJd Opellgezet worden Joor he NOe
meer men gaat '1'110hll18 tot hUIS hap bemoedigende
om over te gMn ben toeroepende dat bet nu tu
tiJd 18 Jil meD gallt tlog verder WlinDeer dwalen
deo komeD met de vraag I mijnbeer Wilt 18 tocb de
beteekentl van de Gereform"tlrde Kerk eo V8n
de ' Lngal.che Kerk Dnn wlIrd!t ~elln tw ord
De Gereformeerdil Kerk IS ah! de boscl Je8

I\la l!Cbapen en be8l!ten londer bo fJ De Ln~~ ~cbe
kerk 18 elle k"rk wanl. onze KOOlDiflD beboort daM
aan Gllen wonder dRt de klt'IIr1I1l~eD nu u t d~
htogte nedelllen op de Geref Kerk en IBllg_n w J
gun Dlllt meer Daar luIk een h__ <rnktrlr "

Ik Wil het III\IJ het publiek overlilten om te oor
deelen la hoeverre de Elj!'elac:be ktrk rpgt hAd om
op grond un luIke politieke moelJ I Jkbed n en
op groDd van luike dwahDjl"en en IfIUl!en8 dB kleur
hngen In te ,"m"len verwekkende !Lbo 6ch~unn~
en ,erdet!ldheden In bUIZen, kerken en mBBtschnpp J
~t oneer nn God tot nl\deel voor de zendu g tu
achterUItgang van het DlMt8cbappehJk lev~n

Op eeD ,olgeude keer meer hIerover
J P flOSBOllI

Zuurbraak 12 JUDIJ 1883
I S -A.ndere ~OUrllntell lIel even oter te Demen

daar dis onder8teU'lnll' Tlln WP nw b~llInlZ' I~ wAndt
II) Itcb DQ tot dd lJ-.ll 1H1M'h (Ter~f rm ..erd .. Kerk,
met het TPrzoek bAAr b te HaRn !1 hlUlr vo< !'tItrom
peleD en bl\llr de ondsu ril'n harPr JP IIffl te verjleTeO
Oallelukkl:< veT):lIt le Jnr ti d~t d~ h()()fif\(lfZMk
"AD EIlf}"1Ch pr ...ek~n I li .J.lfl»dllCJ. G~ref rmeerds
Kerk~n s om do r d~ I .0 d de 1 !l~ 8Cll~ K"lk
met te wurd~1 r erd

-A an 4t B,~,. IHJ!I tU .. ZvUl ..4/nla.n."
1l1).Dlllier,-Oe beer J M moet DIet verwachten

dat Ik Iml) Yeroederen aal om afJDeO brillI .. hMlIt-
woord", wllAfln £IJ. lD1&ede 'I!O a!Ch biJ de hOe fd.
&aak te houden. .Ieh er ep &OeI"" b1ll de acbtlllr:
die het geeerd pubhek alhIer onlln hoofdonder-
'"J18r toedr6llgt, met ,IIJne onbetAmelnke wtdrnk
lUDg ~u Elljl"ellchmaa die ~1I8f II komeo aan
WUl )ea " te luenkeD
Rij oaele iD gedachte. wie ui _gem~eDe uitdruk.

kiJiA' jtt. kellteekeat IIch alt lelDaDd lODder
weJwemaoierdheiel

Indieo de .. en geae mt het reeerd publiek het
ftD ml~ IDOgea "erlangen, om het met 1)eW1J180 te
ltano dat de EDgeleCheo en SchOtteD la tWMde
klute leholen ook all ~JUr' lutuulDten. dan
beb ik de ee, heo te refereren naar de Publieke eD
Janlor IChoel te StallenbolCh

Normaal. berhaal dr, dat, ladleD eea Afrikaaoder
lDet ondlenlodlag en heJrwaambellen toegertl.t, DA&r

de el"tljdl nbate betrekkiolf 10 onM Ichooilledon-
geD hadj "OM ik "OM "'V'U 1fIId~ den
beer G laudeD gekolIn h.libe.a

J J &8lIIAN P W ZN

\ RIJ

!2 Mflll88S
P8I 'bl Je8Dge kumen,

weer achelden op rllC.
oe algem~nll T..'rlli'"&lD~·jIDltaan voor de deur, aD
auot pen mlolltene da' toch Hrlang moe' attrlldeo,
~alt nl"t tol artlfil<ien SleQbte enkele aakilo, dIe g8111
uItstel kannen hlden, liJD ~jleluuJdeld

De Oom!allSle '(),!Ir GrondwetebllrlleDlng VIndt
0"1 bet algemf'en, bi) cl. ollderaehllldellll partlJea,
weiDIg gUDlt Nur mea .erDHmt W.. KappeyDe
wel degehjk uItgenoodilId om er IItUng la w ne-
mttll, doch heett hij dit "",,WIIJg" De uU-reTO-
latJoDlllte led eo bebbeD .. benoedlllilf aaa«enomeD,
DIet ale yel'tetfenwoordijlll" de .. JI"lUJ, maar 10 huo
pnTate c p8Clt4!lt, .1. lllfl'" der K~ Onr hel
"4temep'l verwlllht men 'Jet dat het werk de .. r
ebmmlPl' li belangrijke reeqltaten aal oplllYereD, ,oor
dil lOO .noo~hge herl1eollJ~ 'aD eeolge hoofdartik ..
lIOn In rin Grondwet.-bll JlAllle, dat II] het middel
aan de hl\Dd lal kaonea ge,en om cl. eehool-qU6eltie
Ol' te loaeo

!lJet IIlgemeene etemmenjbeett de Kamer eell WI,..
IIClng IR dd Wet op het Hqoges: OndelWI]llIlIlIieDO
m~ dat eent In 1B86,~ de leer.toelen UIl de
MII8!s UDIf8nltt.lteD beh en belet te liJn Er
ZIID meer leerstoelelI daD Anuth! om le waardig te
bezt'tten Ln dlln 1&e kOl"o no al die" .loelen"
al. liJ belet lIJn I

Hst OeDtra&1 Comuá ~er anlJ-re,gluLioOIiNn
buld J5 Mt:! een 'ergftderi)Jg, W UtHebt, met atge-,
'fnardlgden der JriS8feresa logen IJe "rgndellDjl
werd go-Ield door den litter, Dr A KUIJpi!r
Met nIldruk kWII. dele 0 tegen den el8Ch ,an Or
Bronsvel<! om de aDtl-rnqlullooalfen dIe op kerke
hJk lI~bled nUit KUlJper ,,"n biJ de "rklellDgen
Uit te slUiten ZIJII er' 100 beeloot KII1JI8r liJn
rede .. d,. hd. ngtm~r ~ tU mttJ.,.,l7OIutumQl,..
pm t.) voortoon a n "'rkei'J~ of tJaeoJogi«M voorkeur
",,1l~1I OfItletm.n, laat dIe "'4-n.,. mw dan ONBKW'IlI
;ELD ~/Vdmll van liun CLI!JUCAL18Jii1J1: doen, dan
mllm 'lCtJ volgaarne, ",d,,,,,,,w Deputat.,. -P' iiun
nOOlllott.!! wac4ltD()(1r'(1 volgt, wk.nnm, dat uw anti
rttolutwnas,.. PlIJ't,) veJ-n.d.pga l'lt Maar Im atng
btd .l op "liJ" _'er~ áfciit van m'J pwtoonllJk
~"OOr zoo , OtJktloo~ daad ftocA ,n«1nowktng, "och
yoedkeunng noeA ItIW!

Ilwdelljk geno~g ID elk !fenl, tegenover beo, die
der aotl rllTOllluooalCen al. ~alllfl doodrerweD

I 0 groote "ergadt!nng 1\&0 libel"llleD, I 1. Zoodag
le Arnhem te hallden II doodgeloopen VaD de
"oornaamate woord.oerden onder de liberalen moe-
tea haDne medewerklIlg ootaegd hebbeD

KItllIPLUK Dleuwa le et op het oogenbhk nIet
veel IJe MeI nrlladenngell (of liever April nr-
fladellDgpn) der ondtlncheldelJ kerkehlkIl YeleeDlpn-
gen IIJO algeloopelJ en tot ele elaulkal" 'fergadonn
gen dIe ID JuhJ plaats vIndeo, 18 er ,eradt!mlDg In
deu etr Jd Op dol elas8llD 181 echter A.rt Zlm lake
de nHlllwe proponentalermllle tot IItnJdll gfllloeg
we~r aal leiding ge,ee

DR TKNTOONSULLING wtlrdt deor lleodullendeo
beaocht, ,oorIll ook door ,.eemdelrngeD IChoop er
In sommige nfdeeh geil n<?g blJDa DIetIl te ZieD II
De 8toommachlne, diS de Andere mRcblDen III be
wegmg zal moeten zeI ten II nog In de maak, In Bel
Illt! of Frankrijk en kilO, naaI' bet sehljDt eent tegen
het elDde tt"r tentoon8teliWIJ 'erw~eht wordeD In
leker opugt doet dit or weJnlg toe, dur de plute
,oor de groott! mllcblDee ouk nog DIet gereed II, eo
de meestOl locomotieveIl en macblUee die liJn lDjl"e
londen nog Diet ztlD opge .. t Hel bllitengtlwone
schoone weder lokt.. dUlz~l)den nMr on8 land, om
dOl tentoor8tellwg te &leD Het IS dnarom te mller
jam mer dill fn Dog 100 welDfg te lien val t, ItellMd
jes en p"kkl.teD III!guoDderdi

VK .KONDiG KN KONINGIN lijn nog steede 10
L uembllrg waar de beTQlklDg RH M..'\I op de
h8rteh]bt6 WIjze ontvaDgt PriDeee MllrllltlDe blijft
100 ItJdt'nde dRt eau hllar be~tel gówaDhoopt wordt
Onze Kroonpnu8 geeft In de~e dagen lells K"eD te"
ken fan leve I -pubhek Itlve'!i. wel te ,eretllRn

1I0LLA lJ ZUl) \FlILKA -J!;en COmm18l1t! tot het
verzam le , Iltlj1c,ens hetrtffdude de emlllrllue
" r Zu ct Afnia hedt In bl\a~ urglll\n De Holland-

6cJ. e Aji Ik an het folgeode stuk geplM'8t waar""o
z~ker ook In Zu d .\fnkll belllnll8t.llel d keDDII
~enomen ,,,.1 worden

Ile C mln 3. e v or het lIeulUDelen TIIn gege
ve s betreffl'l d", de t'mlj!'rat e .Jlllr Z I d Afrika ken
n 8 g-ellomen behb..nde nn bet artikel ID de Volks
stem, WRarln beweerd wordt dat ZIJ door de he.r.m
BubrDllln ~~ Lion Caéhet 'Omtrent de em grRtie
DMr de ZUid AfrikAansche Lpubhek (Trane",.I)
om den til n WOldt flsleld Acbt zicb "erphgt te ver
klaan d.t hl\al" door genQemdt! hreren nimmer
tltll)lg" 10 ch Ir.~ IS "eretrekt dl& I!le~ ongevraagd
door nil" hIJ hflllr VRn verechlllende Itoo,geplAAtlte
peUr)IJ8n e pnrtlcllheren IDfekomen mformatlen
werd b n~t;-d

ZIJ Acht h.t ter 'Joorkollling "an mlITeretaud
DoodIg bIer biJ te Toegen dlllCdoor geen der belde
genoemde bearen OOit Ran haar IS mede~edeeld, dat
In TrafoeTnal brJ het Inkomen 'YaD emlgJ'llnten eenl
j1'erl"l ~l:ftmen op gode(henetljl" ,ebled lOU worden
nfl!enoDlen 'V-I-en dit 18 der Oomm Mie ook "'n
alle finders Z Jdeo bertgt-d.t IDkomehn,en dIe
ZIch hiJ TraDuaalsche burjlera ln I8ne onderg8ICblkte
betrelrkl ng weoecben te begelfeo, 10 ltaD el,reD be
lang de Ilodsdle •• tlge QTertQigen '.0 de BoereD
d enen te dJu toegedaan, wlll~ "l SIch dlUll' kUD
n n t. bUIS ge,oelen eD ala hlll!'!reoootelS onder beo
wordeD opgenomen

Held I hchtlogen, der Com mils e door de hee-
ren Bahrmano LIOn CIdiet en alle ander. Tril ne
,"lers, cUe haar welWillend h~ne IDhclstlDgen Ion
den verstrekt wordeD naar d. mellnlDg deler Oom
mle.le slechte nraterkt door i)lIt gedeelte yan b.t
artikel van de YQ/klltml "'lIartn ge .. gd word
H~t TI an61Jaal.che tolk u tIrl4otioc, ortlWdor IJl

m~!! m bun." en dit wordt dali ook door de Oom-
ml88le steed8 III licht ,renomen bil hare raadp:eT1llgeD
Ann personeD die ID afbae.lr:eh)ke betrekkiDgeo
nftar TraDs~1 wdlen g'a1Ul "

Due Oomm,.1e beullun bet eflllhg dat nn
Nederland Dit aalileldlDA' is g'I!Iret'8IJ ,oor bet oot-
stll8n Tan een betreureo8'W1111J'41, mlITerltand, ale-
medii dM te P,etona Till! die .. nieidlDIl; gebnuk 11
gemllalrt om twee harer lede" die gedurende buo
'erbhjf In Nederland lIeh ale ~bteolwaardlge mao
uen hsbben doen bonea ea haar. IOlielle 'eel lot de
be"ordertng der belanlfen TlD ~e ZUld-AfnkuDeehe
Republiek hebben blJl!'edrage" In eea gebeel on
JUist dqlich t te Itellen

Namen. de Comml~e ,ooflloemd,
J W GtT!INIfG, VoorsItter
J M ]~N80,. Jr, Seeretane"

• • •
de \llfllu-

! om hJt
All meD rell"t
I le ops gt"n

At the earnest r q lest of tho author we
publish the foliowlDg etfus Oil ot course without
holdlDg ourselves N'spon< bie fore ILhar the
poet 8 rhyme or h 8 reason

H H TllD(1L
Ametezdam, 10 Mei 1888
De couranteJl, die boven.tlWld olldel'Werp In hunne

kolommen beeproken hebbeJl, WOrdeD YefJoclrt ook
de18n bnef o,er te oemea."

Zal de Polkutlm Da reen IIfIItnde doeo 1

Dr JOfllHD "beaf~ IJ Donderdllf eell Yerg.denllg
blJl!'ewoond der ,oornoemde commlllie OnderlCheJ-
dene peJ1lOnea malrel\ &lOb w8flr gereed om YID hier
n&lU' Z, Álnka te Immigreran, 0 a een wlllel'W1Jler
In de gymn"IUe AUt de fiU.Dtl~le t088taDd In de
Kolollie IIch-toeh maar spoedig hefltelt ~

Waarde Vnendiln.-Met dltlCbnJYeo wlitk lr&eb-
ten om u miJ De gevoelens mede te deelen over
00. IlChtanut gaan en de geldelijke scha&f8ehheld

Teo eente moet dr leggen dat er 'eel II waar-
ollder WIJ boeren lIJdeD, dat WIJ aao 001 lelYen te
wIjten bebbeo en dat ,. dat Wil Tan ODU. regte~ en
,oorregteo geen behoorlijk gebrutk mAken VeieD
WODeo nooit eiln pabheke ,ergadenDg biJ elJ be-
kommere!! Ilch met om de weiTMrt Yan ona lend
Das welk eo ill nog de w"nlgen 'egen die de be.
leDgea yan OOI ,olk op het ban drlli!1'D Afnlraan
dere, Ik leg D, all gIJ l:let medewerkt dan werkt giJ
a .. 1.. 0 legeD en door te bilil te lIlteD ondermlJot
gIJ uw elgeD be.taaD

Ten tweede, hoort toch aaar miJD raad Laten
WIJ on. allen aanelulten &an den Afrikaaoder Bond en
BoereD~bermlnlf"~reeDlglDg, die OOI reeds tot
It"fOOt nut II geweest, en woont de nrgaderlDgen
bIJ, daD .JlIlt gIJ bekend worden met den toestand
vaD onl laDd eo dan aalt gl) de gevareo l~reD
keDneo dIe 001 acbter,ollfen

Ten derde, ale er een nieuw hd moet gekolen
worden ,oor het pariemlInt, of ale er eeD r.leuwe
"rkl8J~ moet ZIJD, werkt mede, dAt WIJ de regte
manDen In het parlemeDt brengen de regte IURn II
eeD Hoer

WIJ Dloeten on8 II&neeD elulten eer dat het te
laat II GedeDk lUID TranaYaal boe dat laDd door
eendragt R-roote daden gedaan heelt en I1JO reglen
veroYerd heeft

WIJ ~oeten Boeran nMr het JlIIrlement leDden
Denkt Oll!t, de boeren lijn te eeDfoudlg 1 e heer
Hofmt'yr beeft In den VnJlltaat ge .. gd dat hiJ meer
rllllpeet vbor deo Boeren VoJbrnlid heelt daD voor
hel KR&petadsche PRrlement Ik denk dit IS omdat
deo Volllll'lllld de belAnp:eD van laDd en volk op
het hart lI~flen, en DIet geeft om al dil geleerde spee-
ch", zoo Rlt TaD tijd tot tiJd ID het Kaapstadeche
pArlement geToerd worden, waar mede 'llel k08100
reD tiJd ,.rsplld wordt •

Voor ditmaal geDoeg Th IllilO een volgend stuk
Ipreken over de IlChadehJke IRmeustelbog van hel
parlement

COIU{ESPONJ)~NTIK
LWIl STELLEN ONS NmT VBRAIn'WOOJlDELIllI: TOO.
DE GEVOELKN8 ONZER COBllEBPONDENTEN

IBOEZONDEN 8TU1[J[EN lCt1NNBlIr lfIlll' TDUO O.
lWIOBT WOJlDD -RJm ]---
~ VEREENIGDZUUJAFRIKA OF AFRIKA

VOOR IJE AFRIKAANDERS I

Broederl !-III de .. meo •• eltlag YIn BoDd en B B
VereenigIDg heb Ik miJ dali 1118&bedrogen I lUe uak
II dui hIlIrIoDken

DrIemuI dne I ,oor &Ile ware Afrikaoen, die het
haooe du.rtoe blJBlldrageo h.bbea, .tet Ik. ]a, gaarne
voor mur boY8Dal Iromt deD Heer lof toe, dle de
harten geDelgd heeft tol d ... • Terbroadmng
.Em VwNmga Zuid-..4nkn, dIe eeboone droom

"'n Telen, II der urwllenhJkln, een heel ellld Illder
hiJ gekomeo, en WIJ Terhellgen ona Tan ganl!Cber
barten.

Maar, Broedertl! Ik heb een groot MAAR-ell
giJ moet mil Y8l'1Chooen alt Ik nog een. alB mentor
optreedt, laat on. de wlla tocla Illetforwrm Vu
dWIDgeo kan nOOit Iet. «oadl komen

ODe met geweld .... Eegeland loucheureD, lOll
om lete te noemen, dl groot.te dwaaelteld ter wereld
liJD De Lijd nl komen, en millcthlen wel eer wl]
er gebeel toe "raId lIJn, dat Enrel.ad OOI YrlJWlI-
Itg die ,nlheld echeDkt die lOO begeerhJk eeblJn'

Lut OilS niet nrgeteo dat WIl ou n~ Diet un
oDllelnn onrgelaHD lIJDde, beI1aDd liJD, om one
la.d tSKeno"r eeD lIabe al. Frankrilk b v te Terde-
digeD, lndIen eeae FralllCbe.. ,loot ee .. 0018 bann
pleatien lOa beloeken met mIJl edeler YOOrnemeDe

Komt bet lOo,er dat Afrika ,oor de Afnoandere
YerklMrt wordt, daD nog IOU het ID on .. lIatlonale
klDdaheld leer te weDecbeD liJD dIJt Engeland Yeor
al. nog het KU\*he ac:hleredaod behIeld als ma
nne ItIltlOD GIJ weet dat dit het voontel was van
Proude, en die mao heeft de laken regt logelIeD

WIJ moeteD lnng:am.,.lIand tot eeD nalle opgroei
Jeo waDt dat weet ill toch dat eeD ,alk niet op 6en
dAlI' ge boren word t

V ~rd ....gt dit woord nn

Koos BOER
ZUUR E~ ZOET

No 2
Het pRrlement werkt schadeltjk I Omdat er

nl en In liJn, die vaD elders geh:lIm~ e et I ous
IRnd Ileboreu z J "n ook let van 0 8 volk z l0 e
III. bun brood "tlh~lrke IS d \ "ilIIn 7.11IInRr hun
vnderlaDd terllg' en b~komm"ren z ch n et OV6r 018
en o'er (lnle wetten ~ lallchen 0 e Oil' Ill! op del
koop toe ep verbeu;zen Z ch In onze :f'11lOdD~n !lC1old

2 Re~tageJeerdel en koopmaos (h er slul! Ik de
goede Utt) Iu bet parlement I In vnn j!'enoemde
heeren dte tot I Ilt VIIn ons 1'0 k % n en dit! w J
ook 10 het parlement voor fleen geld Willen ml"aeD
Maar ID het pade nent zIJn TaD g ..noemde heereD
die hun eIgen Toordeel gedllrlg In het oog houden
6D dnt tfln koete ,"n dell boer De regtslr .. leerde
en de koopmao II In elklloder relft getrouw Zij bel
pen den een den ander met wetteD te maken Wllftr
mede Z I bunDe beurzen kunneD vullen elk op "lO
beurt '" etten em prOCe8leD over WAter te maken
TnJen handel In ge1Veren krllit en lood te beTor
deren geweren aan Kaffers oDtnemen aDdere weer
wapeneD 811 tlln laatate moet nog de omhelOIDgs-
wet er door om hun helntngdraad 81\0 den boer te
verkoopen Ik ben voor toemakeD waar het te pas
komt, mallr Diet ender dwang Z et daar eeOlge
,aa mtJD~ bel waren die Ik heb t~gen het tegeD
woordlge parlement

3 Het parleDlent doet liJD werk op schadelijke
WIJZd Men komt niet bijeen om werk tOldoen tot
welvaart Yen land en Tolk Dat Btelt men tot het
laatJt Uit Het eente werk IB het miDIstene moet
er IIf, en een aDder moet op het kU8lleo eD d8llrmede
lI;a&t de kostbare tijd verloreD en e liDda kas wordt
ledli, en 1118het oleuwe mlOlllterle ge,ormd IS dlln
18 er weder een OppOSitie die dlldehJk beglDt ow de
oleuwe Roll"enDg te dWllrsboomeD en dRn wordt
bijna "'0 Iedere Bill een PIlIUJ kW88t e gemMkt
Ik deDk het zllI nu anden worden De dagdrAAd
breekt un ~n de boer wordt wakker \\ at dit pArle
ment nOl!" 'I'll doen dIt moet het doen voor 1883
ten eJDde lf Voor dltmllal ge Doeg

Ik bltjf,

J

EBN MKDIBROItDIR

HET ZIJN ONZE \'dJNBOEREN HUICHELAARS P

dan dm Rulala~u.r
M J bAer -~Iet lIandacht heb Ik 10 de Chnlim

De~1 IV No 23 pag 263-60 het RUIkeI over dt
""tlwudlll!l jl"elezen eo Ik kiln met den HoogEer
waard eD ac:brIJver:eeD heel eind medel('lIall &1. daar
I. b, zlJnfl afkeunng Tl\n de stokenj van NeUmll
PiUS In de Tranuaal Maar WAt er o.. r OOie WIJO-
bouwttr8 p-6legd wordt kiln er btJ miJ nog mur
Dlel ID Ik schrijf Il hIer een paar ,0111Dnen 8f
De nuchtbllnrlte groDde die de lr0edertlereDe

God beeft bestemd om 1'0edael ,oort ts brenl/eu
,oor me seh en beest worden tegen G~, gOtJd~r
tJertme v.ronlMtln!l mlsbru kt om er lilt bedwelmende
drllnken te bereldell

'Het hart weeDt, IIle het Jlet hoe nIe Yrucbtbare
gronden dIe prodacteD hadden kUllnen levereu die
nu UIt het haltenland wordeD IngeToerd, om de be
arbeIden! dier jlrondeD te 'Oilden, den bed wel men
deo drank versebalfBn, die dIezelfde bearbeIden Tao
dIepte tot diepte verllUken doet

ID de Weetehlke districten duurt dele baD
elecht. bIJ dat gedeelte der blllnke be,olklDg TOOn,
dRt hel8118! nog beeloten IS Uit den k08tehJkeD gt'Ond
Dletl of bllna nlete dan bedwelmende dranken te
halsn, al lieD III ,oor hur ne oogeD welke eehnk
kehjke Terwoestlngen dIe In bef hlllwgezlD en ID de
m8lltechappiJ aanrIg ten Maar de godzahgen onder
blln IlIllen DIet laDg meer hUDnen tegen8tand tegen
de goede Illak ku~nen .0Ihoud.3n God. Jl"0ede
Ge .. t ZIJ weldra by ben ot hunne klUdereo door
werIren 11:0 Ik 'OOrzIe deo blijden dag dAt dIe
achooDe ?ruchtbare .treken, dIe nu tot eeo echnk
,oor dtltleoden, den bedwelmelldeo drank leYeren,
oYerTloelJen TaD ,oedeDde 'producteo, YaD onlCbade-
IiJke drankeo, Tan klUlll en boter eo Ingelegdil nach-
teil en.. aadera weldadige ToortbreDglllla die cu Uit
hd buttenlaDd moeteo word eo IDgeyoerd "

ZIe, dat liJn liarde woorden, dat II kruee tul
waarmede DIet te lpotcen Talt Zulb Jl ook 'fol
Itrekt mlJDe bedoellog niet FAIDvan twee le ech- ~an cim Jlt.dnkteu,.
ter wur de eeb"J"r dwaalt eli dwaalt grootehJke MIJahee~ -Daar miJ dikWIJls de vrug gedaan
en II alaoo diep te beklagen, of 00 .. WIJDbouwen wordt .. Wat III tocb de oOr&IIak dat de kleurhnjl"en
maken Ilch AI.O Ha yre_hJke "rhardlng ID de hunlle oud" kerk verlateD en Ilch biJ de Eogel.aehe
londe, IIAn de atllgteliJute hUichelarij achuldl1, brk aAn,llIlteD'" eD dlIIIr de ,00r8tAnder. TU dele
ladlen II) nlet dad.liJk lot het DltroelJen nn den bewegIDg Ilch loeken te reghurdlgen biJ bet pu
wlJne~k bealuite.n, en andere producten nrbouwen bhek, zoo heb Ik miJ Yoorgenomen een daldehjke
Voch hillr komt alweer het belwaar, wtOu, daar Terklarinll "an dte beweglnlr te geT en IC doe dit te
men tegeowoordlg Uit allel bedw.lmellde drlokeD meer, dur Ik oDder die lIIenseben woon met bnnne
of braDdewlJo fabriceert. .preekmanillren bekend ben en met dIe bewt!'!IDg heb

Om echter niel at te dwalen Ik achreef bonll- te doen geh"d Tao begin tot elDdt'
MD dellD bnef .. ZI}II oOie Wl)aboereo butch.. EYen gelt)k onder de Basufo e hf.tut onder de
IMn f" Vie Traag II In den IMtaten tijd meer daD kleurhnlfen In dele geweeten een" onwllhgbeld Ilch
eenl bl) mIJ opgekomen I omdat ik, eerlijk II] het le onderwell'pen 8AII de Kaapecbe RegerlDfl en gehJIr
gelegd, onder heD de mee.te Ifod.cbeelt.tgheld 10 OD' de Baeuto _ bUDne oote,redeoheld openbar.n door
land uogetrolJ'en beb DikWIJle mogt Ik een paar bet welger$n ",n belutlDgeJl te betAleD enl 100
dageD eo uchten In de gUhnJII WODHlg der wIJn- opi!nbaren IJJ laet door o,er te gaan naar de Ellllelecbe
boereo doorbrengeo, en matiger m8lllCheo heb lit kerk Er "-'etaat onder de kleurhngeD een Id~e dat
nergena op de wfreld IIl111j1:etrofflJll Uel 11 eene eeol(TIllo, oifereeDkomt niet de ,olgende Toontelhng
xeldllUlmheld als men wIJnboerelI &antleft, die Diet De Ned Geref Kerk eD de Kaapeche Regeling liJD
I mor,e.ol en I noodl hila hUlllfroda~heDI' WllUlle- één (II) noemen de twee te lameD de HollaDt1.che
men De meelte bidstooden 'IDdt Itlen onder ben, Wel"), en de Engll8ehe Kerk eo de Bntech. Rege
11) lfeYeD bet mee.t ,oor de .. ndiDJI", yoor k.rken nog &lJD'é~(eo noemen d18 te zamen ' de Eng.l~he
en acholen-en toch, II] maken den IOI~ eo brmui8'- Wet.") NIllegIleo II} het 18' de HollaDdecb" \\ et"
"")ft I la al die Yroomh8ld hlllébelariJ 1 Hoe moet of de Ned Geref Kerk, TeretlDlgd met het ParlemeDt
Ik he' Tentean P Ik heb 8eII bld-biJeeDkom.t onder nn de Kafp die AI de nef'mde wette~ onr heo
hen bijKewooDd WI&llD deo Heer .hartelijk dank brenn (I1nlpeleode op "tbe Village MlllIlIgement
gebregt werd ,oor den geseg.nden "',PIooglt I \V .. Act.r- .. n J88], welke III Ala wet 'an de plutllfe
dat lpotteD f Ik heb wlJoboereo gaaIen die 'I mor- .kregen heb~n) om hen te "rdrukk~m, en die beo
gena eeD uur vroeger OplltoDeleo, om te 1180 ol hanae 100 Iwaar belut (I1nepelende op de weg eD hllJ.be-""'''''''pm ".et ,muciiiM O'DWgnDW1a luJdMn en om IlIItmg), dl~ weet yu heo wll.lann makeD en hen
dIen dlljl" eeo ,ctra kiUl 1Ir1lllli~ at 'Ietobn, op &lJer11P1.IJI8 .. rdrakken WIl OuD II] nu o",r
doch e.... ' leien ill lD het yroege IDOlIlIIa.1Il God. naar de Eopleohe Kerk, daa IIJa II) mj ,an die
Woord, zODgen bun ochteDdpealm ol If-g. eo .. Ho)JaadH~e Wet" m.t hare Treemde bepallDgeD
nepeo deD I.gen del Heena lD,--daa gllIfj'8n &lj en beluunQlen Dan liJn JIJ bnelligd yoor de.1e
Daar den kelder eo eie btaadewlJaUllteJ,IODlI nog YeflllJ en 1\11. onderdr ..kking waDt dan liJD JIJ oDd~r
een psalm ot ,re.aang bmneMJllOllde l1IIIIogeDde Dit de" Enll'8ltcrhe Wet," dlr~ct oDder de R~genolC "'0
beb Ik oud"liJtgm ea diakmM der kerk lien dOell I onl8 Konm~I, en aal deze wper alle regten eo "oor-
WIIII dat alle. bedrOjl, 1811nrbluldiDlf, w •• dat met regwn ID 'r'Jh8ld te~ug geno TIn Tfoegere jUeD
God eo ,ocIadieo.t epoetea '-De door ml) g .. uk lD tijd .an nood hllO 'Aó-,koet eo geld VOOl'llen, eo
eebnJ'" ,aD bet bedoeld. optiel Ja tU CArUta ,ne 110 liJd Yan qorlog hen nfNhooneo om naar deo oor-
blerop An\woord, en ook de Wijnboeren Ylrdedlgen la, te gaall
hun óf ,eroorlootd of l1el· en ligchMm,el'Woeetend Met dell leugeo. Jlu worden de ookandlgen nlUlr
bedrilf' Ik wellee,b wwbelel 011lI1etII udeJ'l, I deD mood a.proken,. opgewekt eo galUlde gemaakt

P. Olll Ilcb biJ de Engeieehe Kerk lAU ti aJWtlll (hJ,

Koos BOER
Patnot ~f'lreTe oTir te nemen

DE KEftKELIJKE BEWEGING ONDER DE
KLEUBLINGEN TE ZUURBftAA.K EN

OMSTREKEN

.
•

TM l'rttna' die nu • allp wnt ben Jl! een moo J~
jODgl'n epeelt krlJlt"t bet 'olr;e.de nn II III Z I'tn
op lIJn brood -" IJ. wonderen lI,n nooit de wH.ld
uit' ID hur nommer van d-n 241ten d.-Ier mMnd
JUJchte de Fntmd de :Svnode d~r Ne4 G...r Ge
meeDte toe, Toor hur onbelrromJl"nh~ld om het E
flelscb pree keil ID bllre kerken to~telllteD! I e Synode
eYenw ..1 weet on~etwIJfeld-of wordt :al ! Il 8 V1lr
oDdeflt~ld beter te Weten dftn 11" J-wa, tot , ut I'
der k~rk dit! lij Yerte~enwoordlJ.(t OAlirom h"
scbouweD WIJ haar beelulC lila hMr 0p'Dle ter dl., IlIlI m,,~t~.~o j1en
lake op deaen oogenbllk op8obare&de D"18 plUIS Op d~n dllil der kregu tt u~ Wil! de geregtlll:llal
kao mogelijk nranderen Doch p de Fherad De- dBD 0 k 8tAmp~ul
del'lleude ill bare bODdlDg all 'verdealger no de I 1 • dxn ... r_e "" rJt p PT P"
Nederdaltaeb Gereformeerde Kerk mlUlikt e n wo IC" lUI fIl 1 ." tel e J
derhJk, grappig j!'eNel Ilch nn 'l"r~u rl u \1ftn
'pl)~ het on. dat WIJ onaen JeIPf8 111t nltllu '" kie who p'
1l!( kunnen lChetien hoe dat blad In dit OpZIj!t OU3 Bal" dil , r !
,oorkomt Er II een spreekwoord dAt ~ mO<lIJ.hJk DMr kom d~ net A nnn lw. Jerd)Dl'
hier kanneD woerte",n, docb hetwelk dlu-rop neer Een ~pe d uad m~ en III r<u THIen A Ier
komt 'dat &IJ die In !lUD jt'ulld o"ervloelden 'flin I eht 0 ~"O 'l~lt~D 1 c~ op ha~r \J. r 11 cl 1 ArIIlIO!De
.IOnlgheld op rllper!!n I..ef IJd I ch IlMr~e als h~il 8 8>lt "'n bsa Moel r >Ofl( .. nr de pr~e d~ t Lue
Ken Willen voorduen" En de over,"ng Hl onzen.. flu lt ert htm h~t" e II I h (> IJeze kn kt
lIJdgenoot heelt blijkbaar olaatl Ged.rende eeti t6eke t heL a twoord op t:" ,~t lag eh ud bt:L vclhwl
ieD tijd heet, II) IIcb op de tI1!"6!echehtr.lc verln~ Twrt
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