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XIEZERS DER. XI_SAFDEELING; SWELL~NDAM

V 0 -0\R IJU PRE EZ"
E. D I: B 0 '~ REN V R I E N 'D .

STEMT
I uw OUD LID

D£-WAA[-&-O£~KOCK,
. mJ~!f·,-&A,Aj>STAD, ..

BIEDEN TE KOOP AA N TEGEN LAGE PRIJZEN,
Wae.a- •• KN-.A•••••• V.I'.a, all. matea, Domkracht.D,

a.mm•• ,·. ula mpea, Ttmm.l1DaAl-, Wag.Dmakel'l- ••
Smld... G.n.ochap, Pott •• , .&IUl.a, '.t.la,

:s... tI'OU.Il, _..... e. VOl'k...
1.p.l .. .AstJa:StaAd.en, Zad.el.. ToomeD.

Balten, Zw •• p•• , V.ri V.I'D.... OU., Teel',
"Ol'.a .. ," &o81Jmol.»; Vle .. cJuaachln •• , W OI'.t.topp.l'.

ALSOOK,

BESTE HOLLANDSCHE HOUTEN KOORN-SCHOPPEN.

D _l1~ W A AL & D ~ KOe I{,
IJZERPAHUIS, BURGSTRAAT, KAAPSTAD.

HEININGDRAAD.

Ontvangen nu BezenuingenOVAAL STA~E~ IJZERDRA.A D .en
STALEN IJ2;ERDRAAD MET PUNTEN, die ZIJ tegen zeer Vermin-
derde Prijzen aanbieden

IJ ZE BM A G A Z IJ Nt 15 GRAVE-STRAAT, KAAPSTAD

Z. A. ASSOCIATIE. :Stokvateoen Kuipen.
, --

'}' ENDERS. zollen door de Direktie' STE L LIG
worden IDgewacht tot op .

Douderdag tdeo; deaprox., BELANGRIJK VOOR WIJNBOER£N,
VOOR DE Onder~eteekende ~.eemt de vrijhei~

, te berigten aan Wijnboeren dat hijEen Aruldeel in dele Associatie, bereid is TOT DEN 28ateó FEBRU.
met de rente voor het lo1pend jaar, ARIJ ~n8taande eenige order Toor
gerekend van af 1 Mei laatstleden. Stuk vaten en Koipen aan te nemen, daar

hij een ~oten voorraad droog hout in
zijn bezit heeft.

Ook prachtige DROOGE TRAP- en
DROIV.ENBALIES reeds klaar.

Koopera zollen goed doen hem een
bezoek te geven-

Let op het Adres:-
D. J, DU TOIT,

Wellington,

A. DENIJSSEN,
Secretaris.

KAaplItad, No. 6, Kerkplein,
30 Januarij 11:JS.. .'

ZOID-AFRIKAANSCH E
XONINXLIJU MAILDIENS'I
D. " Oa.t~ Mail J:'aeket." Mtlat.cMp-pij.

J"l E ~toombooten deiet' Linie vflrtrekken
j van Kaapetad Dur Loaden om den

&tldeftD LiDI.d~, ,ja Madeira eD Ply· WAAROM inlfnoerde Zadel. lloopen, die
mouth, te BiDt Belen. eD Alcencioa laD· jlUD .oldoeninjl jleYeD en Ife~nellli' ,oor
epgende op t'ilaalde tu8liCheDtijdeu. bet KUp'cbe Pa.rd If"CIhik\ djll, &erwiJ m ID DU
)'eb. 18.-liO HAM CASTLE, K.~. A. ,oor den.elfden prijl RvTn.'. beroemden Kolo-

WnrCHI8TII1L ni.. 1 "maakte Ir;N.I!:S ZADEL kaD bekomen.
Feb. 27.-GABTH CASTLE,K.pt B. Duw. DiL Zadel ia dDl!~ de .~heel. Kolonie bekeDd

CAlf beeft "emakkellJke Zl&tiDII', ,olie arooUe. G...
• • to..,. et.tmpeld en "'''''OOrrd ,alkalDIIDte pul<!D.

Mar. 12-HAWARDEN CAS'IL.c., aapt. PrObrer&deVeerenZiulD, met GomeIutiek,seer
WllI8TllL gerid.lijk, en WalleD Zitdl'lt. Zadel., Tui,eD,

:Mar. 26.-GRANTULLY CASTLE, Kapt. na.,1IA&r idi.patF9flen ol t..lleninlteD IfllDukt.
C. H. Yomro. ODd. Zadel.. l. Dif'u_ oPlfem•• k& eD nparatiëD

A.ND&l180)t elle. Bllld80!f, belloorlijk ~d"D. Orde" wordeDdoor tDllcbell"
. Agente!! komat Vali IedereDknel.l.a, toeg_d.D. Prli-------------=---. lijileD op .. nrug nrlrl.ilJbaar, 811 let op b.t

T E H U U R I adA:" T. RUTTER, vroeger W. INNBS,
No. 24 DarUDptru&, K.. patad,

LEEUWENHOF.-Dit Landgoed, T •

rachti el' Dia de Tuinel\, aan BB~A~EN,-V.n een fr_cben ZOON
L_ \..- P . dg g aged HO "'ST u&AT . MeJDrYl'ouWP. A. MYBURGH,oe' uvveneln evan e ~ DA , II
te huur voor een korion tijd of onder JOOltenberg, 6 Feb. lSSL

konDt.r_akt.L_ be t • aautal BEVALLEN,-Op 2~ Jan., MejDf J, Uil
h geuuuw va een groo. . HUID' vao eeDe VO BTI!)R.

groote Lucbtige Karpen, me' Stallen K t~ 24 J 1884-
en BoitenvertrekkeD j heefc prachtigen ups _' an.
Grond, ~plan' met d~. fraailte vruchte~-I' DEVALL-E-N-. ,--O-p-g-F-e-b.-l88+, Mej, S.
boomeo In dregt, WIJngaard, eD•. , en UI 0 A '18 ,an eene DOCHTER.
leer geschikt voor eene HeereD-woDmg, Du Toita;"n Oiamantvelden.
Holel, Logie8hilil ol School. . __ ' _

Het kao be,ig~igd worden per, kaart, REV ALLEN,-()P 4 Feb., Mej. P. Kos.
op .anzoek bij de ODdergeteekeDdeo, nil, vu een i;OON.
van wie men de volledigak bijaoDderhe. . X.. petad, li J'ebnarij ISSL
den ku bekomen eu die gemagt.igd sijD '. .
direkt. ten behoeve 'fU den Eigenaar FOSfE&.-Overleden, labiet, op ZaluJ'O
te ooderhandeleD. dag. den 2deo dezer,.te Clanwilliam,

ALEXANUER JU8TUS SOEK FOSTER,
JOHAN J .o\NSEN &.. Co., Prokurear, ill deo ouderdom vaD S6 jaren.-

M.kelaatl eo Algemeene Diep beknrd.· .
AgeDten.

Nienwe Standard
Bank Gebouwen.

WBGGELOOPBN.

-- ---=====-. -~-"- ------~-.-._._--- . - ~ -- -- ,. _ S£

DB KAILBOOTB1( DER HA.A.T8CJIApPU ~TRRKXEN VAN lUAPSTAD

• AA. ..0BZaA.D,
Via MADEIRA, om den anderen WO~NSDAG, te 'uur n.m., te
HELENA en ASC~NSION als onder aanleggende.
TROJAN, Kapt. LARllER, 6 Feb. .
ATHENIAN, Kapt. W J.RLEIGH, 20 Feb.,via St. Helena eo AlCel18ion
SPARTA.N, Kapt. W.ur, R.N.R., :> Maart.. '.
MOOR, Kapt. C.AINE8,. H..N.H.., 19 Maart, via St. Helena.
TARTAR, Kapt: TRAVRRS, 2 April.

Op ZATURDAG, 9 FE»RUARIJ 1884,
T :E:. 1 0 uta B,

Erf No. 7, met de daaropstalOde Gebouw~n, gelegen in het Dorp Montagw
Dit Eigendom is gelegen in de Kerkstl'88t, in de onrniddelijke nabijheid van de
Ge. eformeerde Kerk, is beplant met een Wijng~,'d en V ruchtboo-neu in soorten.

Met het vooruitzigt dat de Spoorweg binnen kort naar Roodewal en heel waar-
schijnlijk ook naar Montagu zal gemaakt worderi~ en daar dit Eigendom gelegen
i. aan de Hoofdstraat, nabij de voorgcstelde Spoorwegstatip, is deze een zeer
gunstige gelpgenheid Toor iemand, die zijn geld .~p voordeelige wij le wil beleggen.

VAN

~10 N '1'A G 'u . ALGEME.EN~

;Boedel en Weeskamer. KOLONIALE 'VEESKAMER ~ TRUST MAATSCHA.PPIJ.
~.

tPUBLIEKE VERI{OOPING'Kennisgeving aan Debiteuren.
rh den In80lventen .~ van KKNNI·
; ADOLPH VOLSTEEDT, Marktagent,
i van Kaapstad.---I)EBITEUREN in opgemelden Boedel

worden mits dese ,erzocht de be-
dragen hunner' Rekeningen aan den Onder.
gttrekende onmiddellijk to betalen, bij lie-
breke Wkanan gere~teliJke stappen sullen
worden genomen tegen hen, me" DU B.
BELE REGTSKOSTEN. .

J. F. VAN RERN~N, J Gez.
W. A CURREY. Cnratoren.

,Gebouw der Kamer,
76 Adderleystraat,

Kaapstad, 5 JaD. 1884.

BEL A NG RIJ K I~
"

Publieke· Velrkooping.
YAN DE ZEER KOSTBARE PLA.ATSEN. ~"; ,

CALAIS EN ST. o l!tLER,
Gelegen te Dal Jehosapat,

Wolwasserij, Stokerij, .8truisvogels;i
VAATWERK, OOGST, ENZ, ENZ.

DE Ondergeteekende, daartoe .gelast zijnde dJor Dokter J.uu:s Ku, zal Publiek
laten Verkoopen, ,

--------~----,-----
IN DEN OEA88IONEERDEN BOEDEL VAN JOHN A'l'HUTOH.

Z. A.ASSOCIArrIE. OP VRIJDAG, l~ FEBRUARIJ,
VERKOOPING ZULLEN TEn PLAATSE:zELVE WORDEN VERKOCHT,

[)IE zeer Kostbare en Vrnchtbare Plaatsee CALAIS en ST.O.MER, in .de
E1:,ENCOTTAG1E L'N.l1l' G..RO\ D, Afdeeling Paarl, omtrent vier mijlen van het Lady Grey SpoolWeg St&tioll

['; - en in het midtien van de Wijn-industrie der Kolonie. :
De WIJNGAARD is in uitstekende orde en no in volle dragt. Er ~jQ

LOS SEG 0 EDE REN, omtrent 80,000 Wijngaardstokken, waarvan een gedeelte onlangs i. geplaut'en
. TB' men rekent dat de Wijngaard omtrent 45 Leggers Wijn en omtren~ " do.

Brandewijn 7..31 opleveren. ,
De Geheele Groote der PJ,:\ ATS EN is omtrent 670 acreII, wa&"an omtr~'

In den Boedel van wijlen den heerCHAH.. 20 met Wij~-lgaaldstokken zijn beplant. De Grond onder Coltivatie b9drag~
. LES BRIDGES. omtrent 30 uores, latende eene groote uitgfstrekthl'id grond nog open voor ~et

verdere pl.uitcn VUil Wijngaar dstckkeu ofvool' andere doeleinden. De PI,.t.
Op Donderdae 14 dezer is gedeeltelijk V rij ~igeudolll en g~~edt.e:~jk Erfpacht Grond, .dat de nijheid

O~ 6, ~"pft van grazen over UlrJlen van Gou ..ei-~meut8 grond ge.eohlkt soor U~D,
TE 10 UUR "\.M., Schapen en Bokken. •

ZAL WORDEN VEl~KOCHT~ op de. ..E~!~ ~k(\ Een PUAC[JT[G~ srOKElUJ op de Plaats, die 375 Gallonl
Plaats zelve, een zecr Praohtig COT-I Brand.iwijn 10 ~4 ~ren kan leveren.

T4GE, sijude de vroegere WOliling van den De WOLWASSCHEHI~,.dle dOOI: W!*ter gedri:Yen wordtj, ka~ 8,OOO,lb. Vette
hr,' ...BRIDGI8, bevattende vijf Kamers, met een IWol per dug wassc'len en rermgon. Er Zl.)nook 10 groote Strullyosel Kam~1l
groo.te uitgestrektheid Grond8. annex, gele; op de Plaats. .
geD te ~I~UWLANO, nabij h,t Statiou en , Het geheel bestaat uit Boerenhuizen en Stokerij met Machinerie, Dammtn,
tf'geDOVer bet Ei.ge~dom van dOD Heer ? I Pakhuizen, Oroogtoestcl voor eeu Wolw&88cherij, AfJakkeD, Arbeidera
M~UEL. De Tnl~ IS beplant met .eene nlt'j Cottages, enz. :
gezochte vcname"?g Vruohten~o.men, ens., De Vruchtbaarheid der Plaats eli hare ligging ID de onmiddellijke Dabijhéid
en;Il.eert een Pn.t die COD over'loe. digen voor.[ van den Spoorweg zijta wads •.ig dll..t hare waarde er zeker.door aal 'fer'meerderen.'num Water oplerers. . .

Terzelfder tijd zDllen ook wor4eu V""kooht . ~,LEVEl\.TDE HAVE'
de; tot bovengeo;elJcn Boedel behoorende . .'.
LOSSE GOEDEREN, bistaande uit Voor', 35 Struisvogels, 6 Paarden, 4 Keeijen, 1 Bol, 10 VarkenII.Bee- en SlolB;>kamer .M8t1bels.

Uiot Huis en de Tuio zijn altijd in do beste
Orde geb ,uden door wijlen deu Heer."BRID.
Oill ElQ de weg die van hilt Station er naar
toe;Joopt is prachtig beschadu w.! dooe .Eiken
en .Dcere BoomeD.

A. DE~Y~S:!t.ST;;.t~:u~ir., BOERDERIJG EREEDSCHAP.
. "

. gaapstad, Kerkplein, Howards, American Eagle en aodere Ploegen, Sikkels, Hollweelen, BoaolJ.
\ 1 Feb. 1884. . pikken, Harken, Breekijsers, Graven, Vorken, Mandjes, DwalIlugen" BDllhelma~,

De;Heeren H. JONES & Co,! Afslagerao Handpompen, Seizen, Wijngaard Ploegen, !:)ehaapllohardD, Ploegach.rltP,
Snoeimeeeen. ~ :AáD. Boeren, Handelaars in Pro- OOK, l ~

D'B Onderg~~!:d~: :!~.dan. 20.jarige 1 088enwagea, 2 Mol.agens en 1 SchotlScheKar'rcha&\;
ondet'finding in het Verkoopeo van Ko-

lonfale Produkten gehad hebbende, pat nail LOSSE GOEDEllEN ENZ EZ''Vooft Bezendingen te ontvangen en deselve op ~ ,.,. .
de ioordeeligato ~jze van de hand, to·aetten, op Galvanizeerd lJzeren Goot werk, i< oolteer, Tel pentije , Lijnoli~, Hoopelijser,
de Municipa.le Markt of. andezZÏDB, onder per- Wolpers, Btoeimeehines, Cartiers A leobol meter, 'l'bermomder, Gliakn HUISE'tI,
800iilijke toezigt. Bngav en !lDdere Tuigen, Karnen, Gonje-, Wol. en GraaDukken, hoeveelheid lood,Ledige Manden, enz., prompt :terug ge.loiJ- I!!J P .
den;-Dade1ijke en kontante betaling.. Cement, IJzeren ijpen, Geelkoperen Kranen, Spuiten, Lantaarn., l>rai\ten 'S~-

mOB. GREENBHIELDB, .Agent-Nleuwe ners," Lucht-Weterpeasen, Gomt-h,stiekcu slang, Gedeelten Yan Wagen6, KOljueO,
Mar1rt, of SO Langemarktstraat, Kaapstad, ~ Hijschblokken, B1(.kken ton RE-ttingeu, TlOg~en, Kwoijdel8, Winkelrakke!:.,

VERWIJZING :-Naar den Heer HMTLIW, 'I'oonbanken, Schalen en een voJlrdig assortiment Timmermansgereed80hap, enll ••.Worcester; den Wel-Ed. Beer G. J. DU TOIT , •
Stellenbosch; den Wel-Ed. Heer E. C. BAX enz., eDZ. .~
~,Worceater_.__' __,..- VERDER,
KENNISGEVIN G.

1 '

H'IERMEDE wordt bekend ge.•maakt" dAt
de BEVESTIGING nn ~en EERW.

KA~DlDAAT J. A. BEIJERSi tot Herder
en Leeraar der Ned. Geref. (iemeenie te
F.B.lNSCBE HOEK, zal plaat. hebben op
VRIJDAG, del<UdeD FEtt E.K.

J. H. NEETHLING,
ConnleDt.

ALSOOKVere:eet de'; dag der Verkocpinz dus niet'
WM, JOHN GREGAN,

nrll heer (jó I', VA~ Zt) [J~ ,\r,h~el',
XXBUWLAND.

MUlltagu, 12 Januarij IS!H,, ,

A AN B() l£Rf1~N.--_._---
Il. II. ROSS & Co.,BIEDEN iTU TE KOOP AAN

RANBOME'B PLOEGEN, Enkele, Dnbbë." Drie- en VierYOOI.
RANBOME'S 342 PLOEGEN, met Bslken-en ?"~l ....
RANBOME'B 343 PLOEGEN. '
HOWARD'B Enkele, Dubbele, Drie- en Vij!rvoor PLOEGEN.
AMERlKAANSCHE PLOEGEN, Nos. 19~20, 21,22,23, se en 26.
AMERIlUANSCHE HEUVEL PLOEGEN, 0.00, BL, A2.
R. M. ROSS &: Co', Verbetenle DUBBEI.$ ZWEED8CHE PLOEGEN, met

Hllfboomdi.' 1
R. M. ROBS &: Co's PATENTE WIJNG..uru> PAARDENHARKEN.
HOWARD'S ZIG·ZA.G EGGEN, voor Ligfien en Zwnren Grond.
SCHAREN en toebehooren TOOral de bo.eii8ta&nde. '

R. li. ROSS & CO'S vertoo~ van Landboujvg_e_reedschap, Stoommachinerie
enz., iJ dagelijks open in hUnu'e -Vertoonkamer,

R. M· ROSS & Co., Strand~straat, Kaapstad.
VAATWERK ENZ.

BELANGRIJI{E VERKOOPING
'VAN KOSTBAnE

AANTEELBE;ESTEN,
IELKKOEIJEPl, TBEIOSSEN, PAABDEN,

GRAAN" ENZ.

I(} Stukvaten, Gistknipen, Okshoofden, LeggerII, Pijpen, Azijnvat.en, Half-
amen, Ankers, Perlkuipen, E~mors, Trechters, IJkmaten, Wijnproevers, GallOll-
maten, Wijnpomp, ens., enz. '

De Ondergeteekonde, voomemene zijnde eene J4ARLIJKSCHE VERKOOPING
.' te houden, heeft besloten hietmede ~n begio te mak~~ op

Woensdag, den 13den Februarij 1884,
'S MORGENS TEN Iq UUR, ,

ian zijne Wooopblats u Glen H~atlie~"Hex Rifier ..
BIJ DIE GELEGENH$ID ZAL W;URDEN VERKOCHT:-

I. LEVENDE HAVE.'
u Ixtr& lrIelktoeijeD, met e, lODder " .a~rdea

KalvereD . " I ; H'
U lente KJu Vaaraen,:3 en a ja"r :f' eDgsten vu 1 en 3Jaar

3 I:::Oprt,tI8$eelde Buqen, SeD 1 :r..-m.... &&111 'aijpaard, " Jaar
3 J~ oud ,O)ld

I Span Atrlkaander TrekOll8n, re. ,1150 Af-DteelbokkéD
achikt VOOl'den tGfrt 26 J~e .Per.aiaaDsche 8chaapooijeD

12 Geleetde.eniea 6~", "mme.
VOORTS I 1 Span Geleerde RoodeiAfrikaander J[oeijen.

II. GRAAN, ENZ. '

len Hoeveelheid BUIaRAAD en 2,000 HA.VERGU VBN. ~

VERKOOP'NQ TE BEGINNEN TE 11URE.
,

LIBERALE' OUSUS l,tL GEGE"EN \\'ORD~N. 1~,
W. BERG, }'G I"LA. G. JONES, ezam!'D IJ .. e
G. W. ST&YTLER, CnndDren.

G~bouw der Kamer, No. 3 KerkpIeiD,
Kaapstad, 26 JaDuarij 1884.

DB VILLIERS. FA.URE& 00.• Ar.Iacers. ~.~eb je Jt gehoord?
~

.mOST. Heb je 't geboord, Piet?
roET. Nee, wat P .
JOOST. Koos OverboJlter gtat vendallie

bouL .
PlI£T. Waaratj. P
JOOST. Ja, jong, luister maar reis:
U~ heer JACOBUS J. OUIIHdLSTlR, door

zicl(élijke omlitandigbeden geJwc)ngoD, beeft
besloten &ieh van ZijflO bcslomluerilig to
ontdoen, eo zal dientengevolge op

Dlbgsdag, 11 ~Ia;n~t1884:,
pul~hek doen Verkoop8D, ~oor een tijdvak
vanHieD achte~nvolgllnde Jaren, de HUUR.
f&~ lijne alom beroemde PL,UtS . ST.
~"VIT ELZENBOSCH," I

geulrn éen uur rijden. van'. 't liefelijke I

l POR TER V ILL E. I
RIET. Begrijp DOU, wat 't b~itenkRn.je,

Joott, en wcn:pl er niet.s meer .. rkocht P I
JOOST, J. brClCr:2" Ynddl!D RoggE',15 do. dars', 65 do, DE REIZEN LANGS DB KUST ?:ULLE.."i ZUN:

lIa~er, 4 prachtige welgedr--'tirde F..sela, 1 NAAR ¥OSSELBAAI, .!LGOABAAI. ROWlE EN O~T LOBDEN. ,
PI~g, 1 Wagen., I «pan. Tnlgen, "'eederkas.
fto'StoeIen, TaCela, Splegels, enh enz. ATHENIAN, Kapt. W.ARLEIGH, Woensdag, lj Februarij, te 10 u~r

PIET. Een wie il die A£tla~, Boet P T.IL
JOOST. Ou VAN NOOR()P, van Pi.

ke~rg. waar '0 meDsch alle vctdere in for. NAAR 1I0000LBAAI, ALGOABAAI, OOST LONDEN EN YATAL ;
malie kan erhlngeo. DANUBE, Kapt..MoRTON, omtrent 15 Februarij. .>

, Wal &eg je! Nou '.ar pat ik !

toe. V00 RTl! 'Ioor Vracht of ras£~e' vervoege men :ich ten Kantore der M:aai.sehappij,AdderleJ~'
mea, Eo RLL&&,~' Best.ierJe .. voor Zaid AfriQ. ;

350 Zakken Ex_tra Goede Zaadhaver
400.. II Fraaije Garst
15" II "Rog
50,. Klein Koren I
100" " Korenkaf.

1 Spant'Tuigen 'voor Zes Paárden en wat
ve~el op den Dag der Verkooping
zal;worden voorgebragt, .waaronder
1 PITENT IJZEREN KANTOOR SAFE, ge
heeJ nieuw. ,'. - :

.' \.:': ., UNION 7;. .. LINIE. ._~4t~
KONINKLIJK}j~ MAI'LDI,ENSrl'

N.B ..-De Koeijen en V~rzen zijn van ~e ~l'8te St~k 'fan .~en Oo~~rgetee-
kende" dIe zoo goed bekend ZIJD da' aanbeveling ,pverbodJg zou zIJn, en zIJn allen
beset van Opregtget4!lelde Bollen, ~

S~bikkiDgen 'foor hel afleveren 'fft Graan, ~kocht op de Vorkooping, zullen
denaelfden dag gemaakt. worden; c'

TROS. T. HEATLIE.
« Glen Beatli~," Hex Rivier, 22 Jan. 18840, ij

J. J. Tl;IERON, AFSLAGER.
, :1

tJNJON STOOMBOOTHJ..lTSCHJPPIJ (BEPERIlT.)

• .~ ,,
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N G KERKSCHOLE~ DE ZENBING

\\ el ngtoD Feb laai.
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• dt bOI>m waaria de Bn,.1Icbe1l pklnmIBea li D I 'eNeIIl(fd .00k achter ifeh, I Il. unUnr.,. ua
.. olil 0111 te 'U'IlMen. n. ."rlehJke oor_k ",.elatea .ao ji,.n lan,. politiek. ID Idllde,.n, ."rden
u ... eene andere." Mea Dlnt.t lijn rl'llijrl bij .11 nn dAD khltber.1I 100 •• Illt Honderd. kralen .PM"n
bet a.,r ..bn reden !wbben om de krllcht lijner Zula ooring door d, RiiJr.m.rerinll'. Ut, door d. bun ..n te ,..,brllnd ..n, II ..
"O<'Ird~n re,t te ....Uen. Bij ,,,,tul de ,.he~le "III. f'en~~ politi~ke partij ir. ~lItAI, jl'uOffd, 0 de pal Inlt,buld .. ",'g~t Uil
!WIk. Pu lf tie .M.bl.k~lalu i, een \'An Ce', .eJlor~n lIJn. Drltaeb gpuJl' en In,loed loaofen .... lOflren ....... rden IOIOptnd, en
"I)!O" mu.l Jretrou .. e AA~lhInQ'.r•• Tuen de '''Or lf08d den !'lek lijn Ife~nken. ~" m..t de dl' k., onOllJ.ikbeAr '0 'r mer.acheliJk fntod. r )E~erget ekeud«, IJ b06rhJIc &reIllAtDo N ~II" ;. i. Z. At" .. "._, '.d ("""".,." •• )M" ""0< ,,, ", T, _,. Ib". 'NIh"h"", k' "". w. d,. ."" d ,." .~ den II II ,

'_nl'" .1 ft. '" d ,10'•• - , "' I"., _U" ."d'L E'_'''_d _b." ~,~ .., !H.' -'_'1" ._,. uI keui •• PUDLI<g due, 0E Curatoren ill den Ïusolvent en BoedellOOalnHtth~I'D"i,k.tlloPJIGhliekjl'f'bll!d Het!eetewayoDuBl .. ro .. rbonrd t.e.erpen, enlieh deo. De eenure kant,..u de befitellln .. '''0 UUll8lfd"nwanwee,..erd.n~lf.!.o RKO I K _-1 V k
lal derbal,e 'onr 'f'len niet nn boolaoll'OtItblootl'o...... , .... h .. " - "" .. " M ~ _.U" ..... Im~';' n, " ., .. d... . Ob'•• 'lo I... 'M ....... __ V,· OPI<N. op 20 tot 26, Kazerne-st raa t, uapstad, er 'Dopen nu aan de
lijD, alj bd oolr .I.chla in pene ,Iajltille léheu, te etell.lI, antwoordde bij BIet ,eel be.li.theid:- in Zaluland lIf'1I loeetand in h~t I... eo t, ,",ten o.,te ... yo .. den liJn herllteljfeVoteHr4 Vriidag 7 'lUl'aart 1884 h . Vernlinderde PriJ' zen en in hoeveelheden ten gerlevA'en loop df'r .. hn In Zalaland gfdu'end, de .. ZooIenIl' O8te_yo eeo Ituk J'roIId b... ll, 100 !08PBo die annr:r:atie onnrBlijdeliJk ~o~at Bla- k.ABI n~ _t lijn .. nwg 'oor du d.1I' OBI' '\I , .LJ.L 'I ulZt:n, tegen "

loo'" ;.... N .. ..... • ..... ' ...... ri.. "1 .tjo '''' ol. Ik Wj ,_ m~ bOO ..... l'!"od. ,... , ~."- - Ht ••• 'n .~-.. .. DIENS PRAOHTIG IIIGENOO........ Koorers den aan bovengemelden Boedel toebehoorenden Vool"l'!l.,H. 'Met h..t 00jl op BuutalAnd en de TrAll.bl Iran /" .. he .jo -. V........,.... ".1,,, ,..... ... .. ,. ...-..... _to ..~ .. ~ Vu d~."",..... ... I. ...........,ot. plNlle ... ......... pe, "_ 'I
... ""'d,j'" .i~ .m'" n,...,.. do,." Wi; ft ...... d..... N' "" Z.,........ 'M N ~do"''''''''''._._ 'U D'I E' • . 200VISRKANTO I' K'd'
'Io "~,, .r ~d im .......... '" •• ,. d. Do ,"""..... 'M 'M ZoI. "" .. " '~"""'''''''' OO.... yo,_, ......... "" di op 'v ...... d _ .... , .... ";'" • • () , •• en rw .nl.rs.ar.n
Xuplloloni. te d",n b ben, kenn .. lullen nemen I.~Ibekelld, eo nol!' nneb in bea ,eheUJ'eo ,a" 'lUI een deel ftD lijn l'IWger IlUId, ,ord.r- ftl'Jld.IiJke rooflMnde •. Dai .. nde IDAODo,n,,roa- ROEDEN groot en Ja beplAnt met ~D1g eoc;n-t Aardewerk en Porcelein
... de !:noljlen nn Imperi.le bemopiJlPjlen met Tan ten ied ..r. Door .trooBlen bloed. been d, de onUroonilljl der kooinkjea. Na .dat d•• PO eli .Iainderen t~en, BIet )jan .ee da' nOA'te l'an Vruohtboomea eD eenen prachbgeo Wijn'
..... ftlloo•• 10, .. bied ".", b. d" ..... - .. ,_ •• lijk" oln ........... Id... r .... "' ........... 'ol .. Ik .- '" .", d............. i•••••Id... n. H' r.II .. """'. pa"'; a. G........ lale, .;.,. te ........ Lamp- en Glaswaren
burige en nr_Dte Kolooifl. .-rmoorden, liep deD ""tredeo door de IDI- den W .. rnemenden S'cretari. wan Inboorllnjl- al ~ll111'tende 'oo~ -bf nAllr d~ T,An .... I, ... r lij o..el', eD bet gebeel beeft .eeJ ol'ereeakom.t

Do. .. ...... " .. e .... " .. , •• """ .. Bo. ,""" .. "i,d_. H u ..... ..." a .... op d.......... b.... - "!........ 'm...... boh""~'" .."" _. 'I._ .... dl, B..... ..., •• ....., ............ d Huis UI.rw.rk .n Blikg.ed_&aland en Zu~uland •• oo.el ..18in het brakter nlnjl en nrbenning O8te yo. net btogeerde te gebeureD Itond, werd dele plejl'ti.held ,olwoerd de R..erl'e, .ur II) "P tie ,reDl "'I!rden Illg.. .

n 'R "" .. d" ~ ~ .. I - -'. ""'kC M•• ". lo 'M 1Jrit, d~, S" R.. .,. "'.'" R~ doo. d _ i d•• i"._ lIIle rk, Ple.tg •• d. Borst.l •• n Fancy Goederen"I', II) ,.reed~liJk toejrretemd. Dit neemt enn- .. eld .. n "ftpenMl,teoIrOitenneenigemillioe-M.j"lelt'.SpecialeOomm_ri. 'cor Zaluland. Il8f{nl!', die han ",iligbeid '001 den ,i)And boden, Er lI:ullen teven. VerkocM .. ordeo : SchM;fbeho~tten, "el'}garen, LeiJ:enwol 0' do." ookPO"" -....... ,~, • ..,... N.", .. , k.... .iII.... .. bo· Ilo .W.. , .M......,. Ii d". ,- .,. .. .. ,.. _ ol mM' b ,., maJ. 10 w ,_., r.... .~ < •

mi., -JO dl, i..... , ... 1ol, •• , """ ", .. b.d. bo. b., 'm.. ~' , n.... bIOdn. nu H'." _ -, H•• " _'ol .M "j •••. 2 G SIa._. Speelgoed, JuwelierswarelJ. Ornamenten, Lustres, ':'.Ill,......... ,,'''' doo, olj. N OO h. N.,.,. M ~.,ud ' .. '_, 80.u Io d 'u, V~ d , u d"n," ION B ,
Boudt men dit ,ut, dan 'oljll bieruit .. ~ .. If te~ pben .. n een I," pohtieke 'lijbuitere (w.r- leng '"11 de lee tot IIn de Trannaal, en fan 6 ,lujfteliUJ'en, berooid Yaa ali .. , lelt. fall IrOBl- pl"egte amRqua u

dat ,nor pen groot deel deaelfde bemoelpnjlen ichOon de benllmlftlC) 1'.r .. or"n, "Ill de poll- tot 8 uur te'pII.rd breed, werd Reeern. 0... baa.. en mAtje, 'eien Ileheel n.. kt, BloederII, Iria- 1 Dubbele .oor Ploeg, en wat l'erder
in beid, landen en met belde ltammen ook 4"" tJek bet ano .reed h.d onthonden, ge:ag en In· .trook grond, ger.kend on~er de Bleeat wrn~bt- derell h.dden een blen jlfUh"'weJ lol bed en Dog sal aaDgebragt ,..orden •
• U'. ~ •• ,,',,' .. U.. bobbo.ft ..... d........ ,. ZwJ"'nJ. N. - •• ..... -. lo .. " n "'.. d",.. _ Z.,.' ..... "d r.~ 'M _, '_.1 .... ""'" lo •• W.... ""d. BO BETA
'OI"fD na .icb .Ieppen. Tenai, de .. @tnn oor- doen met bfl o,erwonnen en nrmden I-nd 1!11 hIk 1'00r bol Imperiul Gou,ernpment l1ean- dllf!'fD 'an JuliJ en Augaetat. Voor nilil!'beid NUS EN UITSTEL VAN _
_ k en rnoJr-r..r wille nn de Itoft'ebJkl', 100- ,alk. Hoe beea en jfe_kkehJklt te beboudeo nf'zeerd door de laolt@Ili, Il' "In esn ~d@.nt in .ene .treelr, Irora te '01'110han eigen land, ,or- LING... , •• ....Ii,.. d" B ~ti,'"_' ulb ~, •• ~ pri~ _. ..'~". c..mm_.i ~, S~'_._m _ •• """'.... ZOO•• nlg E)lILE a VAN NOORDEN,
ter ,,1I1e 'All 'I behoud UD de eer der RI)ur .. Mel ~ beant .. oording nn dele ,raag nngt Bet jl'ebled wan tien Andere kOlllDkJ'" .erd .. n derde en honderde beraten ill de Imperiale ...
IIfrinjf .ordt n,br".kb" ... look dur our eel1lge efne t .. ~·j;rlode iD de ge@cbledenl8 der lm- Odt'''Ayo ter~g""e"n. Dit ia .. at nu genoemd '''tort. Duilende Zula aochten een, ICbuil- \ Afalager.
maandelI of jAr.n •• n Z. AflJb le AA!'lecbou.. en periale h.e~ingen m.t Zululand AIIn. wordt O8ntrAAI ~alul~nd. U8lbebu •• en .. n de pillala in boeeeben en bergeII, in d. hoop wallijl't ,\
''l!'nen WOrdf'lI, •• t d, nuebten ell IIllelllDjI'.n De WolHl.y rt!!elmg, 100 .ord,n in d~n rIlgei d"rlien, .Ien. jlebied .cbuiUl .ehter bet lIan dAl 'de .torm niet lang lOU ,oortduren. Wat die Generaal Agent. en Vendu.kantoor,
di!!'r brm08lJlngen II)", g@IIJk die lhane In""l de ecblkkil gen Jl'eIJoemd dIe met betrekking tot O~te •• yo loegekende stak jlNnd 11Ijf,naar den hoop hen .eburd heeft •• ten wij ni.t. Dit Piquetberr" 11 Jan. ~84.
nuebtbaar en fl'1lc:htJ

ll
ZululAnd te lien liJn. Zululanda besinar, na'd@n ZlIlu-oorlog IfllBlftUt kant der Bom,o, behield ... rdill'held .ol"nd "'et,n .IJ, dat Ulibebu .0 Ob.m BIet bunne b.n-"'Ie .et.. "1 "IIt Ba8ll10land wacbt andel lIJD. Ilie r.geliojl"'Y eenoudig d. l'erdeellng ala onAlbllDkell)k ,oret. Meo htmerkt al d.de- den .eken achtereen oDlI'ehinderd rllftr bllrtelult STELLENBOSCH

Imperiaal htatllur, kome en lIe wal ID Zillulaod "0 het land onder derlieo koninlrJee, die gebeel hjk boe bet b~nlel, "Verde81 en Beerecb," het "erk der 'erni.ling blefen l'oort .. tten, totdal •
bMlt pluis l!8'fond.n en nog dAlI'ehJka 'foon.lt. onafbankelIJk 'II'areD, eD, eeo leder in bet hl!m door IDlioed der Nataleche r?htlci oolr in dele II] eindelijk, moede en ,at nn bu. bloedig .erk

De .,eebiedeml der nntech. bemoeljllljl8n met Ioejle.eleD df8l, 100 jloed III. ad beperkt gelAg nieu,..e regeling .. erd ingeknoeld. Uat Iller nieta en met een njken buit, lehe terUJ'trokk~n. Z,e-
Laluland en de gno!;reD er un, _Ijnlln. n•• r .,langdeD. NomIDeel stood AAn het boofd nn jfoed fan te ter .. aebten ....... ut en lall' een ieder, dllftr de e'fltellogen wan bet _d door Imperiale
.iech f'f in biJloDd~rb~deD te IIChele.n, ligt builen due regering der derller:en, feD Bnlecben R8IIi. bebal" ZIJ dl., om hon dOfOIte bereiken, mela band bij de I.atete regeling .an ZulalAnd ge
BlIJn dOfI en beetek htld". Werd dil eena bIJ de deDt, dllllOO ... t iD hn ~Idden .. oonde. Wilt ,..eten en lien .. ilden. Eene t .. eede, 100 ge- etrcoid, door deo Zala geoogst. BemJtlpDa_ar-
hand jlenomen door een bek,.. .. m eD onpartlJdli eljlrnllJk de tuk en de phlflili!n nil den Reaident heel .. lIlekeurijle 1'8f1nlJdlng nn Znluland, dIp: lot, ,oorseil." het 1'00rwerp 'an Imperillie
.an, dil "nijIJlInI 'lDel de om.l.ndlg~en ~ .. aren la miJ nl.t gebll4!l dUldehJk. Of bij ook "lUIrblJ geen acht ,..erd jleel&g'llo 01', en jleen berllltJartigbeid te lijn.
kPDd 18; die de (flieleele stq~ken er op belrekking IIJce polItie goed begreep 1111bIJ Jell beat .. etl!n. rekeollljl gebouden ,..erd met de gellndheid nn Eene korle "'POO.ing ,olgd., Oete.AyO .ai
heb~nde bedAllrd kon llftga.n ,-de kunet ,er· Onl.nga Y181miJ de opdrtlgt ID bonden, Ilegneu h.t 1'01k, moeit noodwendig nieu .. e moeilelijk. in b.t Inbodhla Boscb. De wla,qt"ling'liI ".,-
".at 10MChen de fejltl. der dépêcl:es In te Iplen, '.n een Suk-Oomm_ria In de R .... ne. Na beden bareo eli treurigIi lI'8folgetl na licb liepen den aanjl8'zegd dat lij terull' kond ..n IrAan, ,n
het lOU eer e b lallf!71)ke blldllljle II)n ,<,or de die llelel8n .,1 nog eeo. geleien te hebben, .erd Boe d. RIJkaregenng .. n dele _k h.re band eeleDf jlelooyende dat ,,11•• nu 'elIIII' ,..U, A'lnjlen
grtChl~deDla der Nlliurelle~-pollllek '"11 Z. AlrlkA, het miJ duidehJk dat er eigeohJk in Ilel ..gd .. ordl, beeft kann.n leenelI, fene gllDecb onboudbAre en, h8fln. De Bnllcbe Reeident .. t nog te Ulundi.
en in de toekl)DlItJge regellllll nD did moelJellJk" met 1'41..1 omhAal no ,..oorden :-" Mnn, dH allu om het mInst te IPRjlen, ge.etenlnoae @ChlklllDg Oete._yo'a ,erbh II In de Ree.ne .erd f'Chter
lI"Nue oDtrger.a'p'geIiJk jlroot .. waerde bebbeD. en d~ nr~t,.· Hl, 1.11 lelde mij alle. goed te beelt kunn@n ~kTAcbtigen Id eo 1111 .el een spoecijg geoordeeld genarliJk te .iJn 'nor den
'ViJ moetton 0.. tbAni leneden stellen met de bPgrlJpeD, en Ik benijdde in de stilte de jlllf8 pohtiek ,"Adael bhj,en. Tocb, bet is gedeIIn op ned.. nel meerend .. 1 der Zuloa in de Reaene
~fdpanlen .laarteiIJk lIAlI td stIppen der ondel'PCbeldl~g die bem ecbeen eigen le IIJO. hur num, en il] IS ,erantwoordehJk woor al de .. lIrell bem genegen Men "eeede bem. Maar

De ffgtslree"!cbe bem~l)u geil der RIJbrejle-. Later ecbter bl... k bet mIJ dat dit goed ~gTlp getoillen. Nog meer onf8rklMrblUlr .ordt dit bo"lIlIl .. lIren de autorileiten beducbt dat bij lijn Prov.'nc.'aal n~stuur
ri, z.,., d.,'" , .oo u lo 'M d.Ii,,,,b••• ,,, , M ,., 'p" "'"" ..~ d. "_k _ •• TBM'U' W, 'OON"' •••• boh.,. JM)
lrelld ia, "'n af Umpanda's dood Tot op dAl bem biJ de ontnnjl'lt geguea ('erbel .zpl,oll- echlklnngen AIInj('eYoerd. ""n tlJne IIlInban,el'1l in de Reae,.e. 0"te"111

0tijdl1ip beaal de TrllDlYII.lsche RegeriDjl, boe ge-I tlOni). WaaneblJDhJk ""a de opdl'llgt un den De Rfaene .f'rd algpeoeden eli lan de Bntaebe mOMt uil bet boeeh gebuid en nur Eshowe jl'_
bhlrklg en Iw"k dIll ook toen Qog 'II'AS,en de IBriteeben Rellldent (ear trosted IInd .ell belo. Kroon lleAnDeze.rd, ten etnde, 100 heet le het, br&jlt ,..orden om door den Rel14eDt Oommmarll
boeren Iel,., ene zekere mate 'an Inl'loed onr nd) oDder le Wolaeley regeling eeDe gthJk- eeoe ",ooDplAAte te "rlCb.lfsn AIIDde duilenden te .. orden opgeput. Hetgeell hierop walgde
koning en yolk Dol ,ute boodeebapJM'r tu!ech.o IOOrtljlP. nn Zulus dIe op de lerugko.mat en regen ng ran maake bet 100 goed ale leker dAt UIlbeba eo de
U.pande en de ~nng der Repubhek leelt, In die eebikkingen "Dden wij bet btojllollel o..te .. lYo tell'ea ... rell, en DUIt. fan bem "Ilden jl'ebe,'e RIF"lre bloot een ,..~rktaig in anderer
al. ik niel beier weet, DOji'. HIJ beette Umbo. Dl'l'lde et Impe", (Verdeel en Heeneb) dAt In af .. eten. Dit .. erd de Zuloa die In het .. n Cete- hand .... Tnen de Imperiale troepen opruk.
gojaan. Het .. ordt ~elfgd d.t geen ri Ipaard, NIltal door het Dppart.meot nn Natarellen- ,..IIYO toel1edacht gebied .. oonden AIIngesegd. ten nAllr de relJldenlle '"n O.borne le Eeko .. p,
boe fUnk ook, bet Yan bem "IDneD lOU op den :raJa!!nmet goed gafOlli in .erlring jlebl'1lgt wu, Dat bIJ del. AAnkondiging de drAng ran pn'ateo trok U.ibebu. bende .eer Central ZululAlld bin-
alund tuncben Pr.torla "0 de KODlnkhJke.lad in al IIJne I!'HtreDjlbeid toe8'eptlat. Hne mirder inloed, lOO ter loopa en gebeel onecbuldlg, .erd nen en lejlerJe ""n de &banAn,o, dlgl bIJ de
iD Zulaland. la bel .. AAl .. at m"n se,t d.t', er uogaande de Zulu geechledeni. Yaa de .. AIInlle,..and, .. el, .Ie lOU iell anden werw'ebl jl'r~ne nn de ReMne en &ereno"er het InkllDdbl1l
mUlCben 'fheugen bto.tAAtOlt leer fijne indruk- penode gewegd ell openbaar gemAAkt wordt, dee bebben: !nch heeft de aitkomet deze be.erin, Boeeb! de tlldeliJke nrbh]tplAaIi 'lID Cete ... yo
lien door ,..oorden of jle~urtenl_n op de heree- te b..ter 'oor ben dIe er nrADt .. oordeliJk 1'00r 100 dllldellJk III. krachtIJ!' g-Iog.natraft. WIJ D.t dl' een bloot tonal WAS Iftl meo .el n,,-
lIell jlemwt, dRn loa bet der mo.lte .. aard kun- lijn Wel il .... r, In NAtal b... ft de Iot>pIII8ing "rlrlaren dit DIetop booran "Illl'en, mlllr aBIdAt Blilnd ,"1I~n opdrinll'en. Hl) bleef .ldAllr eenige
-:en Ii;', de Irmkker 'an dIen oade te openen. IIn YAndIt begIDeelop de Natorellen tot beefen tof, wij bet te.tm. V.o de dUllfnden die, aD! BIO "rken, totdat Cetll"lIyO lich blld onrgeten AAO
elnd. mfl bebulp tan een aterlr tl!rgrootgl .. lorjl- oiterhJk jlllen kwade ge'olgen gebAd. De nede Oete"1I10', beetour te ontkoDIen, onder Brlteeh de mAlft die hem bad opgeëiecht. Gedarende lijD
YU!dig te ontCIjferen Wilt dunn te wladeD 18 'oor 1100 lejlt men, 18 er door bewAllrd. Wilt ecbte; gU~jlln de Reaene louden IlIu~k"n UJD ""Ige nrbliJf .an de BAimnanjln 'erlllm ..ld" hIJ .1
de gtfchiedenl8. De commuhlCIIlie Wy altijd IlIter de fTlIcht 'IJD Iftl eener eystematJecbe nr- weiDIjle banderden opgedllAMd. Wel .. erd de lOO- ,..ed~r een ontlAgJl8bJke bult nn ber.ten. D.
mondf'ling. Docb dIt In 't ,oorbIJgftAD. hacbtiDg biJ den barballr flin .dele ~lfIneelen genAABlde Zulu lIatlVt R.~ !!In leer g."enecbt teruglf.keerde Zulas .. erd en yermnord, ",rJAAjld,

De gnere
nde

. nucbten nn dl@n Intined, hoe ollderhnge nrdraagla.mb'ld,h~fde, enz. enl,"'; tne,IUll'llOOrd ,nor BaaUtOi uit dlln Vrljltaat en berooM un all" Voor een dttel "In de gIImAAkte
I_k ook alt.rbJ., lIJn .rl bekend Het wolk bet 0pllillttehJk ,oeden en sterken, in eijl'en be- ,oor b1Tefi Uit N.tal, die door yerkoop of l'erbu. buit.betsten rUIldIl bIj paarden 'Oolr een bereden
genoot l'oeflpoed en raat. J le IftDgreolende Ko- lang, fan onedele en 'er.oeeteDde hartstogten, nDjI' 'liD Gouf8rnements gronden, ,..Aarop II] lle

mA
!!.tdieh ..m .. erd ..nAAng_bl.1lll:t duor hAn-

Ionlen bedden n~dp. De Koloblllen yolle YI1J' -afgunat, bMt, eDI. enl ·1II1de tijd ons moeten pl"lrkefl b ..t .. tte der urde jl'eooten b.dden, .eg delllllre nIt Natal of In de blind jl.apeeld door BlAn
lireid Dur goedyinden In en Uit te gaM Nlettf- leeren. WelIIjlt denkt men dAAro'er efen als moeeten, dur le niet onder blllnke koopel'1l of buar- nen, dill,- ... I, I.. t ona I .. ijgen,-ter Wille 'ac el-
lIIin .ae bet e.n doorn IQ het oog un de 'nte-. over eene gedu"g loenem~nde Kolonillie ecbuld deflltuo .. lIden, mAar geeD.. ln. 'oor den Zn'u. geD "oardeel eD om Uéebebu te ,aldoen mede deel
~n.oordijlerll HAft'r ?tJR)~St'llI Yred.hnende, 'II''' deneerd .. ordt :-" WI) gemeten de 'oor- Den Zulu dAArentegen die In de Relene .. oonde en namen .. n dieD rUIlbAodei ,oor gerooid 'eP.
en ,oor de Natohllen II)() barmbutllfe Hegennll"/ deeleD, drr leenlug , onl' kIOderen kUDnen kil- o.te .. IlYo 1'8rkooa .erd .. nresugd OIl te IrekkeD ObIuil blld inlul~cb@n ook niet ,til Jl'8leteD.
Jlien inloed te y..ml8tJg8D en le IIchze:f toe te pllul met reoten C'pdokken." Oftllr lIJD gebied. 't R.llokt ecbooo op JIllPier. MAlr WIllIr Oalb..bu niet ....... erdeD 'IJn roof""nden
eigen~n "118 eteed. de DIet m~IJI!hJk te ontdek· I BIJ ht In werking brengen TaD dIt begineel WIe zal "ebecbtheld IIIIn kl'Ml en gebOortegrond jle"ontlll'n om op Dleo. te ecbrApen ,.."t er .. nden
ken toel'lI" ",n de drladtrekken der Naturellen- In ZululAnd, bleld men Yolltrekt ,ee!'l rekenlD!l in den Zulu .. rtekeD P WelDlge" trokk"n "'ejl, ...... M()Ord en rooIlucht badden op nieu. l'n)Bn
poliLie.k in Netal. met omltAndlgheden. In Natal bestond. betrek- dncb bij bonderden jlillgen de Zulus n" UIt de teogel. Cete""1' '"s 100 I!'oed III. gnangeDf.

De .larooDlnjl wan een Dlfo .. en '''flit o,er de keliJk jleeproken, een aterken Inlned bellIlende Rf'lene been nlar O8te .. "yo, g."'"pend. ten be- Fynn ... ook til EaIJo"'e ia de Reeene. O"n tl'M I
ZalUI, bood daartoe eene lang begeerde g~I.lI'eD- blAnke bewolkIng en In iedere ald8f'ling _reil "IJle d.t uJ lIJn ,"lAg begeerden en erkeDden. Zululand w.. gebeel londer hoofd ol regeriog
held, die gretig en handli .. erd a&I1!!ellr~pen. In .mbtelluen die toeligt bielden en eeDe betea- Wel .erdell II) beboet, d.>eh 'l bAAtte ,..eIDlg. fan fenille 100rt.
die bandelIng moeet meo lorgen een.e hAnd te 1I'.I.nde lillig' 'ormden. iiieta nn dIen IBrd Oet Gounroement mogt Ilcb nrnJken met Zolu- Oete.a,.o'. partij 'formdeo ililgeJijka klomPJee
hebben, een .. erlr_m .. ndeel er In nemen. .erd in Znluland jletonden. MeD bn lich beeetfn, dnch de Zulu1ffl8et, hoeleer ook gekrenkt, of benden, die bllnne kaUl wuraamen om te
unjlt dien "Pg lOU de Brilecbe Rpgerlng In de eelHgermAte ,oontellen, III lut het aicb niet be- Iron liet door bet .. oord nil een SIl .. ordeo oit- monrdeq en te roonn.
IChattinl( nn den nl .... gelaJfdeo eo In bet oog echrlJYen, hoe het In dIen liJd loegelrAAlI ia. De geroeid. Bleek de Iedenering of bet ,oor.endsel Tot beden toe gaat dit ,..erlr der 1'8r"OMting
der ZaJa DAlIe de groote magt .orden. die Daar gre~len der nrecblllende dIstricten .. aren niet der politici, op grond wau",n de RIJIrsregering onAflf8btoken woort. 8chier geen .. eek "lUIt
roed,illden noonen opnll't en neer.erpt, de dre- al te DAIIuwkeOrlg 'utgelteld. Het 1'0lk ,..oonde beeloot tot bet afeniJden l'Jln de Reline, UIt het- 'oorbij of benKten ,..orden ontfangen. Na.
Fer lIjn 'An Ifgenlnjlen, ID één .. oor', de poeitie doorelkair. Wie oDder Koning No. 1 wilde geen .. erkebJk plAAts vond nn IIl1eo ~rood ont- eens da~ OhAm. of U'I8bebu' • .JNlI:lll d"n .eer
Jnnemell die t~t op dat lI)detlp door de Tran5- .taaD, bad lijn kralen iD 't gebied 'fan KODlnjl bloot en lel) onJOl8te te lIJD. de moeiJeliJkbede~ de USlltu partij eeD ,oordeeItJe beh .. ld h.eft
, .. leche Reg.nng en de boeren, louder 'eel No ti. Maakte Iemand Ilcb eeboldill' bij den en de nrArinjl er alt ontstaan .. aren DIet "el- Men kiln 11C~b op eeD afstand moeij.hJk
'IlIlerhJlI: Yertooo, 'Gur toch me' luik goed 11'890111',8el', bij yond In nIe !refalleo eene ecburlpIA.I' nljle en ,r'Kn8I1iDsj1eTlog, loollls I.tllr bli,ken lal. een denkbeeld 'Olmen .. n den .erbhJken
_.kleed ... ge,..orden. Ieder 1'8ratftDdlge .. I en beachellDere bi) den IInder. Zulus dIe oDder Ullbebu behIeld onafbllnkehJkbeid eD IlInd, omdftt toeetand dee lAnd.. De Ir8volgen .. n fUlm lee
.. el bPgriJpen. dat In ,fticleele .tukkeu olell fin Cete"lIyo, 100818 II) bet noemen, "bonden" bIJ. 100 men 'Yoorgnf, "8Igerde "eilr ooder Oete- mllaoden moord en "rniehng. ultgddeeld
dit aUra te "nden III, en ,oor dele 100 onjle-. (d. w. I. DIets te legjlen te bebben) jle .. ef'st ... yo te stalin MeD 'Pjlt d.t biJ ronduit le Rorke. door bebaarecbe beoden, II!n niel onder de kiel-
., .. gde ala noodlottige bemoelJlnjllllldere rede- "11ren, hadden konlnkhJke magt en ,orderden DrIft aan Sif Henry te kellnen gllf DIet "'n plao ni~hedeD: te rekeneo. Nog 'oor een pilar dap;en
.e1l .• 0ldeD langnot'rd. IJoch "le ('Ok maar komnkhJke et'r. Mannen die II'root.n londer de to liJD goedecblk8 lip le gnen, .. at bem .. etUg k.Am bet ""rljlt dal de comm.ndo'. ran Ueebebu
8eDllItlDA _t de WlUe toedflgt d.r Dak ""kend IIILDlielllijken ID den IAode geeteld .. lIreo ge .. eeat jleecbonken wu. Ten Ire'folge bleruD be.loot men en OhaBl .eer aiJn oPiferukt. O8te,..IIYo'. gebiedu., zal den eerllJk.n 'I'IA'rr ,.reen acdere oplo .. ng blldden deel nocb ene In Oete"'''l0'. nllialen: bem te IlIten behoadell ,..at bIj had Geloo,e dit bloneng.trokken, en dr.k be.ig .ijn met al de
'YIUI de .. kroonlrtp Ift't.ire .aDbu-den. Genae,. ecbap met milde band door de Bnl8cbe Regennjl "le wil. NiemaDd eenijluina met I.kell bekend en mleline1den die te ,indlln lIJD g.... 1 te ,,,rnle-
Het kroonin~lIluehtapel .. eld oot.orpen en Ult- wljZ'edeeld, T .. ee dier kleine 1'0nteo ,..aren met een grelD gelODd nntand lI'e,egeod ui bieun len. zoo. le en .. ordt DOgeIken dag Zululand in
,espeeld. Wij .tlppeD de AIInl~ldende ~~k IJobo Uunn, een Engeleehman, en Hlubi, eell iets lUlden lIen den eene r.ke pogtnjl om knollen den ,olleit Ilh de. ..oordt tot een ,..oeetlJn en
!laD eo Itlen "ne Bleer whoenge btecbn)nng Baauto. Df .. laal.te u een .f.tammelln, fan 'oor citroenen le nrkoopen. De loop dien de mnorden"flkuil gemulrt.
our lall de pen nn den toPkODlltllf'lD geecbied- din beruchten en door MoabHb ,,"rjAagden SIO- .. ken genomeo hebben .. n dien tijd lit le,.rt bet En 'an:,.... r dit alll!l P W.t ii de oorl'lak
ahriJYer. one II) be' _Iecbte ",rgund on, leed- kOIlY8111. ZijD nder Mota,..y nil uit den Vnj- onrtoigelld """il' dat Ullb.bu behield "lit bIJ "01001'8'81 ellend8 en jAmmer' Men ."all'e bet
w~lIn UIt te dru.laken dat de ~~ker8 PIlDch nr- ltaat nAllr Natal onder deD llrAkeoaberjl algu.kt. bad om, waar zolb noodlg liJn mCljft,~n .. erlr- den onbeechAllfdeo Zalu, den onpartiJdlllfln ko.
Rlmel hedl de ,emgUogen bi) dIe jlf'legeobeld Oue ,..erd tot kODing geelIIjlen en kr8f'g een tUljl' In de band 1'IIn andereo te 1110• Blnn~1I liJn loniet, ieder "ratandig Blan die eenlglline met
op ~d. b.m elgell&ardlge en medlge WIjle In liJn jl'root atalr 'Iln Zululand ,oor bem eli lIJD 'folk lI'ebled 'Yielen de kralen fan eeoige auerwanlen de Illken bekeDd IS, en het IInt .. oord .. I uJn :
)tJad te 'bewaren. In dit jlebi.d TIel ook de grood .""rop de "'0 ~t •• Ayo en 1I1f. nn een haI ..en broeder nn -'t la te danken AIIDde bemoeI Jlogen der RIJke-

Het bleek al spoedig dllt b~l kroonlngll- Idocht- Trannaal aanepl'1lak mukte ala wettilf door bem Bun .. erd de keoa gelRteD onder U.ibeba te regenng' Van den dag lf d.t alj door middel
apel gleDAllns de begeerde en 100 ge .. enechte IbAAr nn Umpanda jlefUlld en dill nu oog oDder baUlen of op te trekken. ZIJ .,erkolen geen YIIn 'fIlDNaturellen pohtiCl In Natal met de .. ken ,an
ult.erklng op .laaning en natJe b.d te .. eegge- r den D81UDnn ,. bel","te grond" jtIIAt. ]lela beide eo onla.ten en nchtpartlJen op kleinlechAIII Zulul.nd acb beeft ingelilten, ia een stroom 'YAn
lIng&, DaID. d. hllldl81Dg faD en eerbied ,oor bet belde .lIren n8f'md@lingen, en gebaat lOO,..el wolgden. Zoo oDt.tonden Mk bl8r Allerlei ,er",k. ellende eli jammer o"r dllt ,olll: uIIgestort dIe
Ifeaag der RiJbrejlenng nrtegen:roordljld door al. nr8cht bIJ de nAtie. ZIJ .. r:ruimden eten· kehnjl'f'n, dIe een naderenden storm AlIDkondIgden. RIet te beecbrlJ,en i., eo ,.. •• rdoor dat 'Ilnd tot
de hootnJepl .. ts&e amitenuen ID Nal&l. Er ont- .. el niet han ,oordeel te dnen met de 100 on- Oolr In het AAn Oeler.yo toegekend gebied beden toe nog door .. eekt .. ordt BIet bloed Un
IklncMn apoedig wnJTllljl'en, ten gnoljle nn de nr .. ecbt ban allllgeboden ... rdlgbeld. Iluno bIe" bet Diet rustig. Zijne po8ltie ..... geen beniJ- mAnnen, "oo .. en en kiDiel$ll.
beruchte ,eor.lardllll Cetew.yo en liJn ,alk bij Ihet hutbelutlhg betalen en ,oerde S,..are kl8teo dene"'AArdige. De rellerillg in hAndeo te llemeD Nog meer. De ooget 'an ,oolledên Jur I' lOO
de &roonlDg 0pf!8legd. VolgeDa bel oordeel faD speele nAAr DurbAn, Ier b... arinjlID de banken. yan een tientalkoninkj81 en bllo ,olk, te midden goed al'jlebeel YerDield. Alln ploegen en pikken
~.Ien, .elbekeDd mel Zlllu .. etten en led@n, I Hlobl woillde zIJn ,oorbeeld. docb het alleen de n" eelle aljl'8l11eeoe 1'6r,..arnn" WY geen gemak- i. en kon dit }IUIr100 jl'oed Ills oiell gedaan .. orden
~D le dan ook le .. el berekend, In genl op I Zulu. die in liJn jlebled woonden betaleD j de kehJke taak. Bedenkt meo dAarbiI dllt Oete •• yo Het betrelr)lelljk .... Inige dat gedaan ,..erd ,..ord,
.tlpte ~"om1lljl ,..erd IIILDgedrorogen, IIene gedo- BuiltO's hea bIJ "IJ. Dil Zulu ,..erd dOl in boyendiell ooder 8Jl"Cll1l1l10UIgt YAOee~ nesldent nu door d. tr.kkende b!nden 'an U.. b.bo enJl". jll8tlD, In ZuJuland le ,,, .. ekken, die 'foe- liJn eljlen land &IIn un yreemde eehAtphgtljl. ,tond, t@r.. iJI U.lbebu de haDaen nl] bad, dat ObRDI ,el'1lfO""t. Wilt ,..Acht dit ongelukkIg lAnd
,er ol lat,r lI00d,..endlg tol fIIne uItbantiJIg I~I- I le &.ulO le@fde ala een blllDke boer op eene Obllm (uh am u) lIjn ~rf.liJke 'IJAod, er jlanlcb .n ,alk' EeD1'oudig een bittere hongeflnood,
deD .mlX'tl. Dat dIt door dlOD echrlUlderea en plaall. De Zulu in deo omtrek nn li)n ,alle niet op ge.teld WI. meer ondergeechlkt te .. orden; die .eerl~len en I)becboldigen, .an hel moor-
"~lIendeD .taalillllD die hel rner ID handelI had, hut moesl ,oor bem .erken. Wilde biJ niet dal be' IIln onderh.odecbe bemoeiJlrgtlll niet dend ateal 1>nllnllpt of .elligl gelpa'rd in berm- "
Dlel ""~.l'OOlllell, BlOjlegeloo1'8n wIe .. II. Hoe of maakte bl) Ilcb op eenillerlei 1I'1JIe eehuldill', ohtbrak, 1'IIn de liJde 1'In blankeb die bl) eruriDóf hlllturbeld, 'oor de hand .1Ijf .. 1 afmAlli)ell._ .,
dit oolllJr Nn nre6nlgd Zululand onder Cat.- dan mAAkte bl] op Jre,oelï,e wijle kellnia met ,..eten dill in troebel .lIter het jfoed "8ecbeo ia, Ge..,eode Trocbt YIn Imperiale bemoeijlngeo I "
".yo ,... niet Wit men jlehoopt bad det. hel liJn "Iljlen.lel en sJ"mbok. (Doch later welligt dan beneemdt on. de gebee!e ml8lallking nn dit En .. ij n!)emdell nog niet eene de '''.oeeUngen "
Jo. : eeD bUli ... m en dlen'lIg •• rlltUJg In de J mMr oYer bet-lAAt bet bIJ IIJII ",.ren oaam qu .. i.bflratel en de bloedige Ifetolgen 1'0lstrekt np zedehJk gebied door dIt lIJ1ee .. ngerill'l. De "
hand ftD kolooill

e
pohtleke dn)Yfre. lI'enoemd worden-politiek ecbandAAI, Basnto's niet. Tu.echen Oetewllyo en Ob.m nllm bet Zulu l' ..en .edehjk loo .. el al. eeo redeh]k echep. "

De gwdaiedeJI18 der ."J"ngen graalsndee" In Zululand ID te smokkelen). ZOO jliDg hel .poedijl tot een btoehsten ItriJd, die ontstond oit .. I. Wie.1 de mAAtataf In de hand "'Illeo ne- "
,.boren lilt d. &rooDllIgII- conentle laten WIJ I,oorllan in Zalnl.nd. Boe bet di'per in toe- de weigering nn IAalatgelloemde om 700 beeeten, meo om de mAlt te nemen WilDde hdeliJke .. r-
d .. r. ZOO nel BI9JI'~hJk werd all,lI .. ,borgen 81Dg behoeten "IJ DIet te echetlen. D"t bl) die bij ten tijde ftD Cele.IlYo'. '.rbanning jle- "Oeetlog die rleda te .. eer\' ia geblagt en on tegen-
,.houjeo. Eeo dlgt ,oorb.npl bedekt de han- luIk eell toestand 1'&n .. lren 'erwllfrinjl nr- roofd bad teru. le 8'e"D 1OOA18bem door den lellS'ellJk ,algen moet op de .itl'oering eener poli-
deJilllfen Tan 'l Nalurellen DepartemeDt ID Nat.1. blltenDg en Yelerl~1 mOfliJf'I;Jkbeden geboren S~cialen 'Commi_rie gel~t .. u te doen. In 't tJek .aardClOr de lilden der meeat belllooae
Wie er let a fin .etton ,..tI moet door Blo~t- werden, hjlt 'oor de band. Allee, iD ~n woord, b8jlin nn 1883 .. are II de nieu .. e ecblkkingen In dnften, bloeddoflt, wrolr, roof.neht, en •. eDI. in
jee loeren, of "'~ .laI}ltJe n.men door lebeartJH, .. erkte mede Imperraal gesag ..n Kolonialen m- ZalalllDd iDgnnerd en reed. in Apnl en MeI UD het hart 1'1111deD barbaAr BIet ongeë1'8nurde ",.e-
elle fen On04fJIgU@', ten Dlel.1 le geelepeo of 1'Ioed le ondermIjnen en In miDacbtiDjl te bren- 'I lelfde j~ar, .. rkeerde het jl.necbe lAnd In een telllOOlh.id Kek.. eekt eo jlHterkt .. orden' Zal de W-"li t, ter/Ijk ambteDaar, half of beel ID de Ke- J'80. lJe Relld.nl die alle. doen mOfO.t,kon niets lOO ,terke Ifleting In spanning dal men elk oogen. bAnd die bet. "Ad atrooide niet ee!ll den oog.t met
lIe1meD u.ge"ljd, Ir8maakt b~fl. Eo dan nog of ahhan •• eer .einlg Oltrljlten. ID dIt tiJd- blIk bet loebreken YIn den 'torm kon nrwlcbten. ,..oeker in14melen P ZalulADd en de Zula gun
lItUn h., oog ID een lware BIlItof ..alt op eene perk .. lt eok de Trann .. llCbe oorlo" .. aarbij WilS ooit een lI'ebeel land 'erknoeld en in le~r thanl 8'e~n onder een last 1'IIn lijden en
donkere ICIIadu.. JJle .nJ"Dgen h6bbea fch- bet prl!lltige der Rijksftgerin, een jl"oelijl'e kntleken toPetend .ebl'1ljlt, Zululand ,..~s het teo rIImpepoed dle Diet te be8cbnj1'ln i.. Zeker i.
ter lII~ge • .,kt de Zolu nabe ,ut 1IIIl .. n te ilaa' .. erd toegebragt In het 00If nn den Natorel. re,olge .. o Imperi.le ~moeilingen. De Reenn, bel tnen. dil een "Jlreo OOjlat 1'lUI echllnde en
te alwten. De 00l1l'1klreling nn een .. lfstandi, Kortom, nel langer konden de zalreo lOO nIet Oete .. ayo·. gebied, UlJlbebu'. lAnd, Ali•• en al~eD ,Ioelr ia .eqelegd 'oor hen die bebben medege-t,·oel, det op lien jlleet fan. algeheel. on.fllan- ,00rtlfllaD Jorld.r ecblUld. en @cbade 1'00r de .. aren In een atAAt l'an onbeilspellende bernennjl ,..erka den Zpla dIt AAnte doen. Wal .Ij 'ut
elijkh8ld moet' Oltloopen, II len lIellte er door be.erkel'1l en bet i. DIet te nrwonderen dat nur die op eene ultbaratln~ moeet uitloopen. Het lUor p:eloo.. n, e"n 'ut Ills .it lI

e
loo"n dat .r eene

",onlezd. een rf'dmiddel .. erd Ultg.IIIIO. brAk uit op 21 JuhJ IJ., en no dien dag b8f'lt VeJ'jl'1!ldeode Gerlljftigbeld btetlUlt, is dit, dllt
De nrl.f'~n.oordlg.ra der RIJk8TPgerIDIl be- T .. ee ",pg",n .tond~n open, die dllo ook b.old.. Zululand eigenhik teo ,olie jl8l1D1a1rt. en h8f'ft ... ellIgt apoe4iger dan mea fer""cbt de gemAAkle

mellrten .1,.. dAt, Inetede Yan mlljft III Zululand Diet ond~Id"bJk door de t .. eerrtJJen ID Natal, .. le opmerken ,..ilde, jluien .. at de nocbteo liJD IIn de nog ateeda A"npoelJende bloedacbuld In
en in,loed o'er de Zulu na:l. te b..houden, dil .... ".n leder liJD Orlfun lill , .erden ung .. nn ImperiRle ~moelJlngen met NRturellen- bloed UI .orden Ifeboet.
liken een potCh aDderen loop namen. Hel Z.ln wuen ZIJ dIe deo Zulu oorlog reghurdlsrden etammen In Z Af"ke ~========
"olk .. erd eeDe mAgt dIe gene8f'ld be;roD te "or- pleItten lIterk 1'oor anDUllt'e un gebeel Zola- Op 21 JuhJ werd Ulaodl, Cetemyo'a ltad, un- BA8t'TOLAm>._De Fr-lef!d of d~ Frf't- Sta~
dpn, boog .. gey .. r"Jk 'Yoor eIgen IOwloed en lelta I.nd Kon de llrJk!regenng dllllrloe bewogen !lenlleo door Ualbebu, IIfgebrand, 'er",opet er. heeft een !lIet onbelangnJk artikel over den
el!!fn bellltingen. De olld.lIDlJDlng WIn Tran.. wordell, de groote en kIelDe pohtlci op Natorel- ullge.onrd onder beloog '"0 den nrtejlllnwoor- staat van zaken aldaar. Alles, heet het aldaar,
~aaJecbe ma,tt !!Illnloed .... gTOOt..ndeel.gelakt. lenjl'ebied londen de ecboolls!e kaos ter ""Teld dlger der RIJkaregerIng, dpn Brllecben Re8ldent, IS nog aan bet achterUitgaan, en het volk 18
De JIOI!ln" eigen magt en m,loed 10 de pl.. t. til hebben eIgen zak met bloedjleid yan <!,ellZulo Mr. Fynn. nlJ dIe jl~l.geDheld liJn III de veel I~ te behandelen dan vroeger,
• lelIeD, totaal mlll.il. Nleta aDdefi bleef onr te tallen. Het 'II'oord ann'Xlltl8 .u ecbter hoofdmannen 1'In ~UWllyo, op een pIIr uit- [Hiervan wOrdt dan 06k aldaar een voorbeeld
dlUl op de eeu of .ndere "IJ", langt eenallen aed ..rt dl' TrAnIYAAleche geecbledeDÏlI een "AD- ronderinlfllU nil, ",rmoord. O8te'Wftyo Jeff ont- opgegeven in de zaak TIln een doctor, dIe
of eerlooIen "Pjl, IIK't geweld.Tln •• ~nen te klllnk in ImperiAle OOreDge,..orden. Daar wilde k"Am looale Blen .. eet, en ,nnd tIjdelijke nihjl- naar pokge"'llen gmg kijken en door BMuto's
nrwenen, ",at een lelfauchtlge poh!lek 100 Il:8n Diet ,an booreD. De ADdere partIj riep heid in de R_ne Hoe Usib.-bu met een sterlr werd aangerand, met medewerkin~ 'Yt\II het
Leeh.t jlewe1jlllrd bad baar toe te brenjleD. Dat lOlde om nrgoedlDg 1'IIn 't onrtljlt Oete •• yo en komBlanda ooopgemerkt op Ulnndl een lIannl opperhoofd.) Ala de Bntecbe Resident komt
Cete"ayo fn liJn yolk biJ luik een to ... and nn lIJn 1'01k 'Angedun eli Plecbte lIJn ber."'1. IJe kon maken, londer dat men III de Blad er leU! no dan zal hij in Let81e Iemand 1'lDden die hem j
.ue. loolang ge .. apende bem""IJIDgen bebben RIJmgellllg kOOI bd I•• tste en ,poedlg ,.."rd af .. I.t, 18 8f'n l'1Iad.. l. 8lpcbt! door nm"d kou Z06 al niet tegenwerIren dan toch ook DIet
.fgekeerd. legt 'eel ID han yoordMI JJft Inen bet btokend dat Cete •• yo ale KoniUII terugge- dit geeehieden. Van dIen da, af "y Oentrul helpeD zal, en dien hij met geen mogeliJk:hl!ld
een o.. nui~nd be,..IJI dat oorlog BIet de Brit- mIt lOU ,..orden nAAl IIJO nrdeeld land eo IQ ZulnlAnd het toolleel nn .oord, roof, ",r.oell- kari afzetten. In de t • .ooe plaate heeft hIJ
IOCbeH.genng ftn de IIJde der Z.IUI nletll'uncbl "r_mnjl gebragt l'ollr. ti ng, en hat einde nn de ungebragte ellende met Masupha te doen. Tegen deU'llllOu men
ol geWIld .. erd.-

u

Ue Zulu mIrt Bloet ,etbro- OBI .el" redeDen de RiJkilpgenng dit beelilit IOCbijnt in het begi!l "n '84 oog nen nr ala ()p Lerothodi, Theko en Jonathan m de wapenen
bD worden," lÏed.ar ~cbter d.o gIInICben loel~ naBl le llIet dUidelijk. De oiel inge"iJde, die den dag tod de Itorm losbrAk. kunnen brcn£en, die mete hover doen zouden
der ,naijlde politiek, eG de .. erlrehJke oor ... k gelne Ifelf'gellheld rehad beeft dejleh)k achter Eao 1'0lledige be@ebrlJ"nlf te genn 1'IIn al den dan Maeupba tot onderwerpmg brengen,
TUI den Zalu ?<I,lag nn 187!l. Niel alIeeD lal de @cllenDeo te kijken, Iran dit mOli]ehJk be- j.mmer en de ellende o.er Zal aland sedert 21 JullJ maar Mama, SeiIO en Bereng zouden hlerte-
itder ",ntandl, eD on~~Jdlg kolonl.t u dIt ali_n. ol Cete._yo'e hefltel te danken i. un '83 uit«eeto!', daar .ilIen 1I'1j onl lief!t DIet Aan geD ZIJII, en er zou alle Irans ZIJn dat Letsie
ftW

n
, mUl leUs de eenlgsII" oot"lklreide Zulll een eerhJk pogeo, fan de II)de no het ~,nie- ,"gen. WIJ kunnen .I.cht. breede hJnlln trek. onder d. h~d aan Lerothodl'S volk liet zelf-

.... l di. en spreekt hel 'nJ lilt. tene In F..IIjleJAlld, eene pollbeke en ledeliJke ken en de Inl'ullillJ!' er un onrillten .. n de Yel- gen om niet te vechU-n. Slechte ale de Rem-
EenJgen u)d geleden had Ik een geeprek onr miacI.. d lOO,eel mOfZ'ehJkle ,erjloedell; dAn .el beeldlnlr of het ,!lt,,,,l nn ieder belADjntellende. dent ZIch aa.n;het hoofd eener sterke Engelacbe

dit onder .. erp met Melrlehuula. Men .Nlt dat ol men sicb lann dl~n .... Uit eene ateede toe- BI)lo'lderbeden hebben In dIlIeD niet ,eel .. Il- magt m het Jan:! vertoonde zon hij de .. ken
hiJ d•• an is dieD Cetew.yo .elgerde Uit nempude DI08ÏJellJkheid trachtte le ",,fdpn, moeten trekkehiJI.. terstond in drde kunnen brengen, en het zou
le1'8nm, .. aarop cle oorlogIYerlrlarlng l'~lgcl... IJ thilna ID het Blldden laten. Voor 100 nr Van Ulundi trolr Ueibeba'a oeerwinDtDde mag, RI!Dlakkelijk tijn de !rosten van een expeditie
Hij it d. oudste IOOn fan den hoof,jmaa 811'11yo, 1I'1J kannen oordeeieu ,..erllte lOO .. el het len ala nrwo.etend 'oort onder aall,oering 1'10 bem- <Ioor Maeuph.-te laten opbrengea. Had echter
Olllanp bij Uluodi ftlIDoord, en een ,...kkere 't ander mede lot bet netllen ,an dieD atap Jell'e eo Mnige bef1l9te bl.nken, EekeJ'lJpy. ~~ Derliy he lOO iete eenig begri_p. ~o
IChralldere Kaifer. Toen bfm geaegd .erd det Zalrel 18 het eehter dat hea liJnngt Ilandruiechte ColenmDder en anderelI dito, in bet blf,rdom hIJ ID de van BuutolaDd in~e P
hlJ de eljfeallj.Jae 00....... u ftD al ,odteWlYO', l~eD den •• 1I1Ch en laet jlMoelen "0 de r.1i- nflonken, ook lIIet genoega deel DII_ .an al _wij heer Meniman hem n-ie
ID08I)Bbjkhede.a eo 'lUI cle rampen dIe ~"er lae! Lid op NatllrelJelt pbied in Nalal, die.e an- de JtlU.elen nril<lDden .. n een barbuJ'lebeD had er getm Briilche eolda-
yolll gekoBld "Il8D,lachte hl] er OBI. Wat I 1l8:r:atJ. _r leeu terugh.r 1'1lIl Cete •• yo l'er- ",Idtogt. ~n Il'root deel fan Cete,"yo', gebied ten voor hetbedwugd.r
",do lUj, lf lal doo4N1 Taa d. 111,,4 w•• "~tIlufda. Ea "" WODder, )let 0e*tWl1l ea w.,4 aI,eloopeo 0111 t. aaoord'Dr t. root ... te Baeuto', lijD,

'JMPERIAU! BEMOF.JJIKGF.N lIKT ZU-
LUL.um RN Dr. GF.\'OWEN ER VAN

,PUBLIEKE V~:R ADE~INB Uitverkoop! Uitverkoop
, pOR'rERV ILLE. .

ZPLLEN OP DE PLEK VERKOCHT WORDEN,

ALSOOK IN KISTEN:
Buitenlandr.che Sherry, Champagne, S. .Moselle
Whisky, Oude Rum, BrandewijQ, verschillende merken
Cavendish Tabak, halve en heele Kistjes
.. Golden Leaf 'j Tabak. Duitlche el: Manilla Sigaren
Thee, in KistjlS en halve Kistjes
Eau de Cologne, Cigaretten, T~bak, in Pakjes
Gezouten Beestenvleesch, in Vaten, Dalels, enzI ENNISGEVING.

ALLEN die 'hoDne ACHTERSTAL_
LIG~ REKENINGEN, ,.Rn af

Janoarij J 881 tot December ] 883, DOg
nit't betaald hebben, worden drmgt'nd
verzocht dezelve to komeD Ver'E'fIt'Dt"D
binnen DRIE WEKEN Da datum deze!!,
D8 welken dBtum zIj allen, zonder onder-
pcheld VRn persoon, in regt.en zollen
tel volgd worden.

M. J. BURNARO.
VERKOOPINa

•
W. BERG, --l O('z.
G. W, ST~YTLER, iOuratoren,

KOtO~'IA1J~ 'VEESl\AMER & TRUST~L\A TSCHAPPIJ
PUBLIEKE

VAN

VAli' DEN 140!(OS'rBARE BOUWPERCEELEN,AFRIKAANDER BOND EN BOEREN-VER-
EENIGING.

ALGE. lENE OPROEPING.
OEl.EOEN IN DE

Hanover-, Aspeling-, POlltac-,Roger- en Chapelstl aat,
andere te maken StratenOVERERNKOMSTIG beslait der IBatste

Vergadenng roep Jl, ,erkozene leden
op ter bijwoning ouer 2de PROVINCIALE
HESTUURS VERGAUERING, te worden
geopeod te

GRAAFF-REINET,

IN DEN BOEDEL VAN WIJLEN r,EN HEER C. L. WICHT.

Op Vrij dag, 15 Dezer,OP

WOENSDAG, 12 M ~ARTA.S.,
'e MORGENS TEN 10 URE.

Van de Afgl!vaardigdm worden verwacht:

•(
te
lJ

"

1. Ooloofsbneven, geteekeod door deD
VOOrzitter en Secreta1l8 der Dlstnkt.a Be.
sturen.

VOUjtm8 de Oon8titlltl~ Artikel 6. a en b
2. Inbetaling VBn een~rde der door bet

Di.trilrts Beetunr ontvan egelden.
3. Verelai der .errlg I gen nn het Di ••

trikta Bestuur.

• Secore opgaaf \'8!1 Let ledental, me'
inbegrip \'ao Comités, l'ao de .. erBChilleode
takkeD.
5. Verelag or de gelden door de Dietrikta

Bestoren aaD de laatate Provinoiale "'1'-
echuldigd, reed. &aD deo Thesaoner lI:iJn Yel'-
ant"'oord, en indieDDiet; Waarom niet?
Volgen8 bealult dcr laatsl6 Vergadering:

GELEGEN ALS BOYEN

Bouwmeesters en SpeculateUis behoeven na.auwel'Jks aan deze r
koopinlJ' te worden herinnerd, daar het \\ elbekcnd IS (bt Grond in
buurt ~eer gezocbt is, zljnde de nu gea.dverteerde Perceelen bijna
eenige beschikbare Grond \ oor Bouwemden.

VERKOOPING TE BEGINNEN OM 11UUR,
LIBERALE BONUS.

Oebonw der Kamer, 3 KerkpIelo,
Kaapetad, 5 Feb. 18f34.

G W. ~TEYTLER, Agent voor de
Verkooplog

G. H. MOLLER, Afslager.6. Rapport der takken o ..er Program V&II
BEII(ioeelell bewerkt .oor A. B .

7. Rapport OYer Meeewnl en Bedieoden
Wet.

Nederig bopende dat leder Afgenardigde
&an de .oorooemde 'l pontou denken, eD er
lich op .oorbereiden Il:AI.

Blijve ik, ala altoos.
Uwaller Dienaar,

THOS. P. THERON, 8eo.
ProYlnCIRal Bestuur.

De ritverkooping duurt steeds voort bij
COR NEL I S MOL ].J.

ATTENTIE .
-GemabokafontelD,

Britl! To,..n, 31 Jau. 1884..

MALMESBURY

EXEGUTEURSKAMER EN VOOGDIJIAATSCHAPPIJ De geheele
de

Voorraad moet
te

Opgerigt " October 1864.

worden Verhuizing
lijken.

omIngehjrd bij Acta \'aD bet PBrlement, vergemakke·
Ter Administratie VAD BigedommeD,

Boedels, eD!., ena, eDI.

DIREOTEl1REH :
Ue WelEd. Beer B. G. GREEFF, ,; )()l'Eltter
" " "TBOS. A. J. LOU W,LWV

" J. S. F. GOUS
" B. WETBMAR.
" TOBS. C. LOCHNER.
" N. E. SCHON BERG, MD)
" D. J. ACKERMANN, Sr.
" W F. DUCKITT.
" P. J BEST BIER.

" KOLONIALE NIJVERHEID"
" vs. DEN

Commissaris van Publieke Werken.
"
"
"..

Auditeve:
Martbl. Smuts, Jr.; J. B CotInett.

4. G. WATERMEIJER,
~ecretarie.

AgenteD voor de .. }htDnl" LeTen ..
IBD.rantie eD " De Protecte'Gr" Brandr
UluraDtie KantoreD.

D" ORdel',eteekelldea, haDdelellde RaaI' de l"'Ieati. TU
yele hllallel' VrieDdeD eD aDdel'ell tile ID plaat •• UJk.

II1J'Yel'hel41 belaD, fItelleD, hebbeD be.loteD cUt middel ter
lauad te DemeD OlDKololllatell eD alldel'eD lilt te ROO.UeeDO.
.nUl Vlt,ebl'eldeD Vool'I'aad

WtAif,elijke Provincie Bank,
PAARL. KOLONIAAL GE!IAAKTE ~IEUBELES'
- re komell: best~tlgeD, opdat si betel' ID .taat 1D0,eD siJI

te oOl'deeleD ovel' het oue lt deseD bel .. gnJkell tak Y&IlJfIJ"
£51) Oot yel'laeld aan,edUD dool' de handwwiJse del' Jle,enq ba het
30:OCO 1I1tal1l1teD YUl "oloDiale PinDa. Yall het "l'elldueD yoor het
26,000 KOlltrakt OlDde • I e 11We :I' a I' 1 e m e D t •• Geb 0 11 lf e I

te.eubelel'eD

Besoeken sulleD bevbuaeD dat ODse :l'riJseD veel J,,&le~iJ.
dail het bedra, waanooI' .00ngellJke A.nUr.eleD 'YaDI:.. -fttc~
~a'brikaat k1UUleD 'qeyoel'd wOl'deD. Daal' wij echter Diet
'Yel'lall,eD ba dese keDDia,eYiD, oue Il ei,eD lOf 1I1t te )ugJ.
Ilell, n&&eR wij .Iecht. eeD ledel' dte bel ... , Itelt ID deD nor.
.ulaan, Yua a.IORlale ~abriekell OlD OD8 -&IUltD eeu be.
soek te bl'ell,e., tlau 4ft ou eeD1&IIllddella OlDde huadehrU"
Y&IldeD Edelell COllUDluarta vaD Kl'ooD1uaderiJeD te beaDt
WOOJ'4eD

N<lminuIItApltaal, •••
Opbetaald Kapitaal, ...
Uesentflinda,

DIRECTEUREN:

DeiWelEd:Heer J. J. PItOCTOH,;LWV., Voor ..
- T. ROOS, Sr .

D. G HORAK.
I R liK VILLIERS.
JAN Il. BOSMAN
J H. ENSLIN, A.En
OONSTANT WAHL, Ja.
M. O. Y_ THOM
D. J. Ii. UN DU SPUY, lJ.ln.

Malme.bury Tat.
B. WETHMAR, Beatuurder.

IrIODtaa"u Tak.
p, A EUVRARD, Jr., But uurder.

0.1SAACS &" CO.',elltlchap te Kaapstad.
DI K.uP. DI! GOlDl Boop B41'1( (BlPhXT.)

De Bank geet\ renteD op Vute Deposita,
nrdiaooo'teeri dagelijks goedgekeurd. wiuel.
eo ooder1teem~ aUe ge,..OH Bankbuigbeid,
beide het Boofdkutoor ea de Tak&ea,

.De komenbijeen op DÏllpdap

v.;; ....._ ~ 10 .. m, om oYer ditciOnio ~ ====================~ __===========-
B. P. DO' PLUsIB, Jl .. x...

\ .

88 90 EN 92;
LA NG E ~fARK T-f{"r RAA T.


	gray00343.pdf
	gray00342.pdf
	gray00341.pdf
	gray00340.pdf

