
G W B~, 1aLD., C J EatoD. A ElIden,' du Toit, J ~ Voe, HG Uijll', :r N Uijl, J J
J M Kirsten, B L Dre)'SJ', G P C de Kock, PT Blooard, J T l'ahlandt, JAG Uijl, .!p L Uijl
U~a, J SJ Tan Behoor, J C ftD Behoor, H H C Lanbl!Jt!l',Bf,L Tan Nielrerk, M C Moaterd, J
Wjburgh, )II J de Kook, M J de Kock, Sr., B Pde Kook A , K.nten, :1 de Kook, 0 P croe-
L de Kook, J P Dreyer, B J le Roux, JUnt., B _, P Sobol.tz, J Stolt., J 0 TredoWl, J
L le Roux, DJ du Pielllia, B le Roux, &nr;, Scholtz,8enr'l John, CrowleJ', J Hegeley, B
B P van Bletck, J li KoW, W Dudley, S M M de Kook, 0 P"tenen, B W AJdermaa.

En nog 250 Anderen, va.nwier londerteekeningen
behoorlijk bewijs aan dit Bl$,d is geleverd.

Olifan\.fonteiD, Jaanarij, 188'.MIJNE aEEREN, ,
Gij bébt goed gedacht mi; drie aneriDYloedrijka~ Requiaitiea te I18nden, mij

nominerenae als een Kandidaat Voor de VetiegeD"oordiging VlD de .AfdeeJing
waarin ik zelf WOOD, welke nominatie ik de eer \heb "0' te DetlJen.

Het is bijna oomogelijk om in bijzonderheden - .., treden omkeb& de nrachi1.
lende ond~rwerpen die waarl'lOhijnlijk de aandacht va. het Parlement lallen besig -"- _

bonden; ~ur gij hebt bet regt om mijne gevoelens. Ieeren kellnen omtrent de _." _' ~_
rTaagatllkken van deo dag, en ik muk 'Ue gereedelij~ bekend. ' ;' UVIO- V LINI'IiI' . •
' 'En der voomaalll4&e panteo ÏI BeJastiu~. Daar ilt een u"er beo' eo seer peel ...-. ...-., ':,. ~ .1:1.. ~, ,

weet boe ~oeijelijk bet io deo 'SBeowoordtgen tijd foor de boeren ja om rood te

kc,m8D, -~ bet mijn atreYen zijn 0':0 de ,~be~olking lIOO1'eal bl~lij~ te ...rij- K O.~_'NIN KL IJK' EMAIL DIE, N S1~waren voo, bet moeten betalen vao bel_tin gen, d18 niet bepaald nOC?dlg SIJU of die
onregtvaardig op hen drukken. ; .
' 'Daar de kwf'lltie van &I••~ingen IlOO naauw 1'erbo~den ia met die der Uitp.....n,
volgt bet ~at ~ Beslliniging ingevoerd moet worden :;om onze Uitgaven gelijken
tred met onl8 mkomaten te doeti bonden. [

- Men Jooet sieb. aan geeó oorlog wagen; wij e, onle kinderen lijn t' hais
noodig. Soldaatje apelen kOlt goeld' en on. middel. laten ODa Diet toe voor die

VOOR de DERDE KLAS PUBLIEKE w,aalde getel uit te geveD. Wij beh~ren nie' aanleidi,g tot oorlog te- gnen, oocb
SCHOOL te BREEDE RIVIER. !lAB,. VOOreen .tand lep1'- te betelen. • :

LING !JRUG. Di.~ WORCBSTKR. s.Ja· Ik 'bell vaD oordeel dat wij de naturellen met ,as~id, ~ ook met regtfaar.
rie £100 per JIU, met eeu gwieftiike nij. diJlheid bebocreo te regeren, ell dat de invloed door d~ Rijksregenng, _000 moge-
woning, i~prilP YOO1' Boarders. Een de- Jiji md ~ beate bedoeliageo, Qi*goeoefend, alJemAdéeligat je.. Boe minder be-
""lijke kennia nn \ de floUaodlChe n moeijing \'all deu kant YaD Kogeland met onse nata~lleazeketl hoe beter. Ik aal
Eapltche taal wordt, ":t!'" EeD ge alle pogingen ten 1rI1l8te van BOOdanige betnoeijingen ~estrijden.!::idr!'~~ "w':cte':i:-!pt: ~t . OtId$~lje moet digter bij. de wtrDÏngeD c18r~ren ge~g&. "orden, IOOdat

alen de v_te waard. yoor het ll~eYeD gold ba ·.rlangen, die nltgaven wa.toeApplicatieD te wordeo iageaoada YOO1' gij eo ik btjdragen. . 1
:'~!D~: .20 Jhart e.k. bij de. 0DderP Voor proteotie .ijade, beD ik mt gevoelen dat Kq'loniale Nijverbeid belCbend

T D B"RBOLDT 8 béboort te .orde, n J dit al miJ'a. amati .... aaDdach1erli,ngen.•• • ,Ill ,1'., CJ a,.
Yoonitter. Botr Sijn e: eo het groc4a~!:!: in de ,VaD de lCoJpaie1aebbeDde,

Bl'IIede Ri"ier St&tJoo. lIOn ik Y~r harde wegen .jo, • D.... ' ~ ... tiODa ea
J2 Pebnaarij. 18R6. dorpen. Ik __ dat wij ill dit opslA" bij .odmi , ten achtereD atuo.

DeR, "ijDe VrieDdto, aijlllDijDI .. rieleila, en ik 1'Wkosea .• 'oMl aal ik ..BEYALLEN •. op 'cl. IUn FebruuiJ: tiD ait"*(leaea. _,-Iy;.;a~~. 'I. B~..: u" DitDItwiDip

DE
DEEL 54·

I~ d~1I Iisolventen Boedel
van ALllIl.~DRR JACO-
BUSH.~J~S.

VAN SALDANH! B1AI EN tlOETJES BA!I.

Weaielijb Provincie AdmiDiltratie en
Trutmaatachappij.

PUBLIEKE VERKOOPING
,.,.w zus Koen ...

otlPMA~SWARRNt I1\Z.,
J1!l
PUBLIEKEDE Ondergeteekende zal

PUBLIEK DOEN VERKOOPEN,
voor Rekening van voormelden
Boedel, op

Zaturd&g, 1 M&&rt e.k.,
nB PL.UT81

BRAKKUIL, .DISTRIIT PIQUE'l'BERG,
30 lfuddeu ~ool'1l
40 " BOQ1t
10 II Hanr
50 Zakken Kllf
2 .enies
1 Zeug met 4 Jongkenl

20 Kippen
11 Vebakken

1 EDkel-Voor Ploeg, 3 Jukken en
-Trektouw, 2 Houten Vorken, 1 pik. I
Graaf, Vaten, Ladder.. 1 Zadel en Toom,
Huisraad, enz., enz.

FMILE H. VAN NOORaEN,
Enig C'Krntor.

AJp:8mMn Ajl@nt .. ell Vendakantoor.
Piquetberz, 18 Febr. 1884.

DeheerJ.O.8TEPHAN,Af:;lager.

TIN

Dorpe Worcester.
In den InlOlventen Boedel van FLU'-

CJSCO S. FOD'tES, handelende
all F: 8. FUEBTES , Co.

OE Ondeegeteekenden zullen Pobliek
doen Verkoopen, op

Zaturd&g, 1 Maart &.8.,
'S MORGENS TEN 10UUR,

Det Uitgeb~ide A.....vllu .. M-BQO.
TIEGOEDEREN, behoorende aaD ge-
melden Hoedel, waaronder Linnen, Voer·
sitz, Geruit, Kindsrkleederen, Gemlakt
Linnengoed vlln alle Booten, Combaaraen,
Flanel Jufvrouwen Dreuen, KooIen-
waren: Broekengoed, Sambreelen, Schil.
derijen, Demast, Alpacca, I!an~doekeo,
Sitz, Krip, JafvrouW'en Beatjes In soor-
ten, Gemaakte Kleederen, Stevels en
Schoenen, Hoeden, Schenkbladen, Bor-
doorael, en eene groote veracheidenheid
Fancy .Artikelen.

VB.DIJ. :
Een Ver.cheidenheid HUISRAAD en

Glaa·en Aardewerk, IJzerwaren, Beschuit,
1 Voermncbine, I Brandkist, en eane
mer.igte andere ArtikeleJ' meer, te veel
om in een Advertentie te beschrijven.

JOHN SNOWDON,} Gez.
J. J. D. BUYSKES, Cnratoren.

r.L, J .indenberg" Co.,Afslagers.
MALltESBURY

EXECUTEURSKAMER.

,

DE ',Ondergeteekenden, daartoe behoorlij~ gelast, Zullen alhier op het
, Dorp MALMESBURY, ten 10 ul'ef v.m, op

WOENSDAG, den 27sten DEZER,
IPUBLIEK VERKÓOPEN,

40 J()N·GE PAARDEN, MERRmEN~'RUINS,
Met zor~ opgebmgt en ingek1>Cht in het }?istrilt Harrismith .. Onder

deselve bevinden zich egale paren Blaauwechimmels en V088en waarvan
sommige gedresseerd zijn. .

. ALSOOK .

8 GEDBESSEEBDJ! EZ ELS.
J. W. MOO~REES, JR. & Co.

- A FSLAGEB&Malmeabury, Feb. 188'.

Vertegenwoordiging VaD!

ANTWOORD
>,

VAN

FUBLlEK£ VERGADERING
D.,oBeer H.W.GIID.TI

PORTERV ILLE.

DE Ondergeseekeude, behoorJijk Ircl".t PUBLIEKE YERKOOPlNGdoor deu Heer A. N. Vol,lII DIRMlR"., __
lUll voor diens rekening PUBLIEK doee

~;ijd~;":;Maart -.1884, Prachtig Vee,
TE DASSENHEUVEL,

VRIJDAG,

YAlI

AAN de Heeren die de aan mii."erigte Reonisitienenz., Geteekend hebben, name1l:?k:-

,TAN ~I!LM£SB~Jlf.DIENS PRACHTIG EIGENDOM, gele.
flen in ~et ~ntraaI8te. gedl't'lte 'l'&n Porter-
yille. nIt Elf,(tmdom UI 200 VI~RKANTF:
ROEDEN groot en is beplant meheaig BOOrt
ftIl Vrachtboomen en eenen pracbtigen Wijn'
pard . de G~boa"en latea niets te wecacbcn
over, en bet gebl't'1 beeft Teel onreenkomllt
IDet die Erveo waar de Paarl 100 beroemd
Toor Ja.

Er eullen tevenl VerkocM worden:
10 Weigedreeeeerde Fzela
2 GoedgeToerde SIaRtouen
I Opregte Namllqaa Bul
1Dubbele "oor Ploeg, en wat "erder

Dog sal aangebrag' worden.
BONUS EN UITSTEL VAN BETA-

LING.
KMILE H. V AN NOORDEN,

Afslager,
G'Denal Agent. en VendD-kantoor,
_~~P~"net~~,_l_l ~n.I~~ _

JA.XBALSKLOOI'.

OP Edele W:P Duckitt, Jamea Hodgee, LA.Ro, :BU8011, P ~ Stofberg, A J BT'MA M
John Daly, P W Korsten, M P ;Doyle, J Burger, H:;O Canten. W 1 ftD er erwe,
G Mocke,' B G Bohilthuis, P Pile, Henry F P 1'&11 d~ Merwe, P Y&Il der Merwe, Paul
Cloete H:J van der Westhuizen, P E Bede- van der M;nre, J M Deprenaar, B M P
llnghu'ijl, A P Steyn, W J Laubscher, J W Dippenaar, 'A :B J Deppeaaar, J li Tan Heer·
~oorretllJ M M Laubscher, D lmmelman, J den, DJ ... Kotze, G P Lochner, P P de
0, Ru~berg, An,ton Alnbom, B H Fiifer, Villien, N 'Y" Ha.nelro~, J N P Xenaedy, BA
Jl W P Lduw JO Smith JO Jordaan, J.A Hoft'maa, B, F du TOIt, D KetIlledy, Robert
Loubeer G H' Loubeer, J 'A L Brealer, H A Gordon, B•.(., J SohilU.ma. Jr., P I Lombard,
Louw, W ~ ftD Berde, :1 Kijbnrgb, JO: J Louw. '

14. MAART 18iU.

DE Ondergeieekende, R81ut d~r den
Heer JAlf A. B. T41I AARDI, dU', eele

Veepillllt8 aaa de G I'OI'lle Kloof gelr~h~
bebbende, vaD Boerderij .tut te "eraade-
ren, .. I doen op"oil... op bo'8IIltemeldea
datum, de "OlgeDd.

IJEVENDE HA' E,
BOERDERIJGEREEDSVHAP, ENZ.

3 Span eerste klu gedreueerde Ezel.
1 Do. Jonge EzelB
8 Gedre_rde Merriepaarden
6 Do. Rij, en Trekpaarden
I Uitmuntende p,lIteeld. SpriDg.

bengat
20 Slagt. en TrekOlIeD
80 Aauieelbetosteu
SO Varkeal
20 HaDI Bcblpea
1 Tent1l'llgen
2 Bokwagens
1 Molwlcen
1 Kapkar op Veeren
1 Waterkar
2 Enkele Voor Baoaoms Ploegeu
~ Drie Voor:~- do.
4 Dnbbele- Voor do.
I Johnllton's 8aneater (SDijmlohiDe)
1 Draak en een Zaailand Eg,.
6 Span Wageatuipn
4. Do. Ploeg do.
4r Do. Zwingela met Trekgoed

20 ZeilleD
60 Graansak ken
1 Koorabarp
2 IJzeten Krai1l'llgenl
1 Span Jukken me~ Toow, compleet

Een boe"eelheid KoorD, Ha,er. eas., eac.
ea "erscheideoe andere artikel ... te "eel om
te meide.,.

De artikelen die behooreo tot die eel'llte
kluae Boerderij, sija Tan de beete qaaliteit
ea in uitmuntende ooDditie, Il00&11 iedereeo
welbek~d is. I

A. G. WATERMEIJJ:R, J,
Secretari ..

VAN HOPEFIlLb.
D :M Slabber, C lt{ de Goede, John Slabber, M J Greefr, .,. P Muller, J W Stipg, J .P., D

J Smit, John C Mitchell E Berah, W H Brand H~, PJ .Arentzen, J li ~aar, A,
A McLa.ehWI A J Stig!i;g, dr" G Marth, ii W Best.e:J B~ ~ Eyberg, J J Katse, Jr., T M
A Buaon Veldkornet, L B M Beater,W XraUM, Slab~ 1'l'e<t8rick M Bock, Godfried Bock, R
Il Greeti J Laubscher N W LoubIer, J H Abel, H J &bierhout L M Greetr, J J 1 0
Rut, Jj yan TubberKh, Sr., JJ Kotze, 8r., I GreelF, BSo'. worm;t;,dt, N J Btigllng, Veldi..z.
J l'1UI Tubbergh Jr.,M 0 J J Beater, 0 J J K H Bestel!, H J Trater. P 8 Karaia, B "
Louw J C ~ 'D T du Toit, G H Steyn, J W KaraiB, A P l>ippenaar, B'P Vos, A J BUgling,
Walte'n,JDJ Viller, A J Viller, Jl B ViJMr,K Sr., C H A P'Jck.
D.O., P A Smit, :1l1OOb x:ot.e, D M Blabber, Jr., .-----_.-;.-DE Oadergeteekende, gellet door den

beer ALiWI1JilGROBBILUR,_lop boven-
~noeDlde pulli voor dieDIlrekening p.bliek
terkoopen, op

DINGSDAG, 18 MAART E.K.
~ Madden Zaadlifllrat

130 do. do Haver
1. Muddeu loom
10 do Rogge
" Gemeste Beestee
3 Van eo.. moddervet
2 W elpdn.erd~ Esela

En "at yerder ten dap der l'8rkoop sal
aangebragt worden.

Buim Krediet 8n Vervenchingen ook
EMILE B. VAN NOORI)EM

Ar.lager.
Oene1'll81 Agents & Veudo.Kantoor,

Piqnetborg, -4 Febraarij, 1~ ,

E P de Jough, J C Heydenrijch ...P Mouton, J J Lombard, ~ A t.obeoher, J L&nbeoher, Br, ,
Laubacher, J N L Heydenrijcht." 0 Pienaar!. A J, A LoublOhfr', B P C ~, D lJ Bhlera,
Pienaar,:tBlBhlenOJWalterl,TJABeater,uJ J P Heydenrych,B F HeydénrYoh, J. ZOOIJii.
J,Buokle,BdwardJ Oord;y JOS~haa, T Laub- PA Heydeul!J'oh. W P Baard, 0 P Lerm, P
1Oher, Veldt., R G Nichol. A Win Heine, Jobe Loubeer, lll'He;ydenryeh,:1 ltA Kotze, Tho-
~den,D'C NoTelle,L :McLa.ehlaa,W B Wat.- mM Olenienbion, J F du Toit, .!.B .An~tI1'801I,
bO JL MwJLacblan, John Morieon, L J D BAndenon, (l 0 Welanach, P G du Boil, J J
Kobe, M I Kobe, CJ du Toit, J C B Hey.- Koetert, J ~ Sadie, John ~ 8tJphaa, A
~h B, KoUe, J J ftll Rhyn, J G Kot.e, 0 0 Valent"" W L Bd. Wheeler, George
P.ZOOD, P P Kotze, JOKoUe, 0 C Smith, BP Stewart, J J Oo"er.
lIeydeuryoh, E.P.HOD, S W van der Menre, J----..,....---- ...-

\IAN MÓ88ILBANK8IdVII~R.

DURB!~VILLE.
EEN BAZAAR

Zal gehouden worden op Malmeabut1, 12 Feb. l~
DEN 29sten Dl£ZER. J, W. )(OORmS, Jr .• Co., Afalagera.

De Opbrengst zal zijn 'voor het

SUSTENTATIE-FONDS. AAN WIJNB8ERE~
EN ANDEREN.AAN FAMILIE ENVRIENDEN

WORDT biermede bekend ;em.a.t,
. d.. bet dea Beer ftD leYea ea dood

behaagd beeft, om OOI OIII8D eeoipa 1000,
JOBn HIliD IUCJ: , iD deo jellJdir ... ouder-
dom Yan twintig jaren, elf maande. etl
Icht-en-tw.iDtig dagen, op d~D 16dea Feb.,
door den dood te ontn$eD. Voe. nim
drie wl,ken werd hij door MDe beYige Iroort.
, ~tHt. Hoe Sw.. r on. dese beproe"ing
';> - keweeat kUDnea diepan """oelen die
ODaen ont.lt'penen lOOD tot 1'I'ieod ZijD
geween; IDaar de wil dH Beeren recbiede
In wij nijgen atil oode" aijne alaaode baDd.

Bij desea welllChn wij ODsen hartetijkea
, duk te betnlgen aan de "eie ni.adM, beide
Tan terre en nabij, die 0111 100 kou" hebbeD
bjjgeatPan. _

J. H. KIDII.1
A.G.K .....

(leb. LI Ron.)

Da OtIdergeteekenden hebbeD pu ont-
nogeD ex t, CoUWl1 CutIe,"

9 KISTEN SALICYL-ZUUR.
TBO.SO. WATtlO... 00.,

ST· GEORGES STRAAT·

Ben oaderwlJzer heDoodigd

BEK!NDJlAXIBG.

OVKRLED1<N.op CletJ Udea deaer, mijD
teedergeliefde Ech&tnooi, de beer

WIl.LIlI lauc Lotlw H.ID .• ÏJI deo CMlderdom
Tan 26 jaren eD 6 maaada ; mij nalaltPncle
JDd twee blllpelOOZe Weeaja om elit sija
onhentelbaar "erl~. te '-'re_rea.

ANNA Jl. LOUW,
pb. TaOIi.

BIIDODI Vallei,
Q,. Dnk....... 16,.1886.

,0 L:MARK T, TEN~E~S~~:w..'
BEAUFORT WEST, hdeJlBoedel ftJlWUlen _Beero. ':

\ JUW)GJ:B& ,
ID,;verb~'lId met de Boerellbesehermhlgs rereelllghlg, TENDERS.zulleD door de Direktiil

' ; , worden Ingewacht tot ,
." . IlAABDA.G, dID 26Ren DBZD, ~

,"oor bet volgende, te weten :- -

4 Aandeeien in de Kaap de Gtede Hoot
Gaslicht Maatschappij. .

9 !andeeien in de Kaap de Goede Hoop
Trust en Assurantie Maatschappij.

A. DENYSSEN. ~ri~
Exceuteur Teat&m,nt&Ïr.

Kaapstad, No. 6 K~rkplein,
IS Februarij, 1884.

OpMaandag, den 25sten Februarij. EXECUTEURSKAMER;I'

v O,'L K S V R: I END.
. ' I· "'

DE TWEEDE !{WAR'rAALSCHE
VEAKOOPING VAN WOL

Za.ta.lhim-worden gehouden op den 14de'nMA.ART.
;Er is alreeds tamelijk ~ Wol ontvangen en er wordt dagelijks meer

ver'tacbt.
J. J..VAN BLOMMESTE1N, Secretaris

. Boerenbeschermings Vereeniging.

Alge.eeue Boetiel eo Weeska.er.
PUBLIEKE VER·KOOPING

VAN ZEER KOSTBAAR

HUUR-OPLEVEREND EIGENDOM,
EN EEN

VERKIESELIJKE WONING.
In den Insolventen Boedel van GORDON MURISON.

be Curatoren in den bovengemelden Boedel zullen op bovengemelden
datUtb doen verkoopen. •

J. Zekere twee Huurhuizen in Kromme Elleboogsteeg, bevattende
twee;en drie Kamers respektievelijk, een gezamenlijke maandelijksche
huur: leverende van £3 lOs,

DeI8 Veilige Geldbelerging lal verkocht worden te 11 v.m.
lI. ZEKER HUIS in Onder Buitenkantstraat, onder Leijen Dak.

bevattende Zes Kamers, behalve Keuken, Dispens, ens, een maandelijk-
AChe lhuur opleverende 'Van ~:7 lOs. en wegen II deszelfs centrale ligging,
altijd; goed verhuurd geweest.

, Dit eigendom zal verkocht .orien te 11.30 v.m,----
, ,

Bonus z&l gegeven worden.
o.W. STEYTLER, 1Gezamenlijke
J. J. D. BUYSKES~ Curatoren.
. W. A. CURREY,

Gebouw der Kamer, 76 Adderleystraat,
; Kaapstad, 16 Februari], 188'.

0& Heeren L P. CAUVIN& CO.• Afslagers. ::

EXECUTEURSKAMER.
------------------------

PUBLIEKE VERKOOPING
VAN DAT ZEER

Kjostbaar VastgocId,
BEKEND ALS

"KLEINE scrroUR," te RONDEBOSCH.

In d.n Boedel van den Beef ALIXA.NDD LOGI! du TOIT.

DEiExecuteuren in dezen Boedel zullen Publiek doen Verkoopen op of
! omtrent het midden van APRIL AANST.-I lie alom beroemde

PlaatJ (KLEINE SCHUt:JR,' gelegen als boven,.bijzonder vermaard I

door banr heerlijke Yruchte~, inzonderheid Druiven en Perziken, welke
laataw in Zuid Afrika niet overtroffen worden. .

De Levende Have en de Losse Goederen zullen terzelfder tijd wor-
den Verkocht. .

Volle bijzonderheden in latere Advertenties.

LIBERALE BONUS.
WED. A. L DU TOIT, } Execut ..
F. J. BROERS. Teatamentalr,

(BEPERKT.)

I·

. "

Dli KAlLBOOTEN DEB. ILU;irSOlUPpu VERTREJOrBN VAN K.AAPIITAD
; .A ....... B:r.A.D.

Y-ia MADEIRA, om de~' anderen WOd8DAG, te 'uur n.m., te
ST. HELÉNA en ASCENSION als onder aanleggende.

SPART.AN. Kapt. WArt, R.N.R.. 5 Maart.
MOOR, Kapt. C,UNE8, -m,N.R., 19 Maart, via St. Helena.
T',ARTAR, Kapt. TB..AvEJ:ts,2 Ap~L . •
M.EXICAN, hapt. : 16 Apnl, Vu\ St. Helena en AscensIon.
rIlOJ~N, Kapt. L.ulKEB, 30 April.,
i DB mnzmr LAlfGB DB KUST; ZUI..LD ZUN:

• .uR IIOSSEIi8AAI • .u4oABAAI. ¥OWIB EN 0J8T LONDEN.
MOOR, Kapt. C.u!iq, &;N.R., omtrent 2. Maart.
BW K088BLBAA.L AIAJOABA AI. ~ LOBDD EN NATAL
.dS/ATle, Kapt. HAll$oN, omtrenV 29 Febroarij.

~ '! ~

'loerTt-t ofPuap ven~.en!ich _ Iantore .. Jfamehappï,-~leJat
,J D" .. ~ ........... voorZUlAtdQ.

~ '! '. .

Z. A. Associatie.:
'['ENDERS zullen door de Direk~

teuren worden ingewacht. tot ;

MAANDAG,2:i DIZRRf
rooa

EEN AANDEEL in deze ASSOi'
CIATIE, met de Rente voor het loo-
pen.d jaar gerekend van af den lstezt
Mel LL . -,

A. DENYSSEN,
Sec. v •

Kaapstad, 6 Kerkplein.
13 Febr. 1884.

~Finale Kennisgeving aan Debltell1tll,

In den Boedel van jj!jjlen den hoer A. L. Dtrt:
TOlT, Xleinachuw, te Bondeboech. -f,

HIERBIJ gescbiedt Kenniageying aan;
de Debiteuren in den bovengemel .. ~;

den boedel, dat tenzij hunne rekellingen f f

vóór of op den laatsten dag dezer maand. ;..
vereffend zijn, bet ionen er 1'&n opge-_.:
dragen zal worden aan een Prokureur. "

Weduwe A. L DV TOlT,} Executeuren
F. J, :BBOE1I.8, Bec., Testamentair.

Strandhuis te huv
DIJ deD ondergeteekende, van den Bear io C. F. BnlRe, aaut het hotel TU II ... :
E 1t8T1 Ill, ftn deD laMu Maan tot den',
1&deu April. ;,

Adres :-A. J. DI WAAL,
P. O. Kuils RiTier.

}
ZUID-APRIKAAN8C8 B ~

KONINXLIJD KAILDIBBBT r
.;

De ft OtUtu Mail Pacludi" Jl~m. i'
DE ~toomboot«l deler Lini. 'ftrirekba ~

1'&11 Kaapatad Daar LoDclea om .....
anderen DiDged~._ "ia Iitadeinr. - PJ,y. ;..-
mout.h, te Sint lIeleJla ea ANeDcdOD .... f
egjlende op bepaalde tullllObeatijdea. '
reb. lS.-NORH.AM CASTLE, KaP'. A.. i'

WINC818T1B. ,:
Feb. 27.-GARTB CASTLE, Kap," R. On. t·

cu. ~_
Kar. 12.-BAWARDEN CASTLE. KapL ~

WIII8T&L <.

)lar. 26.-GlUNTULLT CASTLE. Kapt.
C. B, Tou.G.

JJDD.80K • M'OkIJOl{,
.&I8IlMD.

~-

WAAROY inlfevO:rde Zaelelt ~ eli. I

11'- l'OldoeniDjr,enD 1111 II'" 'fOOr f-:-
bel KUpeehll paard ,..eIIib tijD, W1ri1 •• •• a
TOOl den&elfdllll PM;' RtTJTaa'l berOeIIIdeD KoJo. ,'~
-Di.. 1 nm.akte INN~ ZADEL ba 'llekaa.. ,
Dll Zadel ia doord. ~lIbeell KtJ"nie _k_ '
beeft IlII... klrelijke Zi~n" Tolla pootte. - 0..
ltempelel eDlle_arborl1d TolkolDenW ,..... r, -

Probeert de Vlieren Zitting IDe'GomelN6akrA" .~
pmf.lijlr,ell Wollen ZiUin,. Za4eIa; Taipa, "
eD.. , lIMf alle petroon al tMkenillPll,....n ,
Oude Zad.le ala lIieuwe opgemaakt III repuadia
beboorlijlr,.daaD. OrOel'1lworeld cloor ~ , .
Iromat no iedenll handel .. r toepIOItcleD. Prl,-. .
lijlten op ua'frllg Yerkrijrt.ar, 811 Jet op ....
adret.

.A. T. BU'M'ER, TrOegeI' W. INIOm, l' ' ;

No. ~ narlillgIVMt, Kupetad.

DA.S OAPLAND
Deut8che Zeitnng fUr Sod-Afrika.

Draok aDdVerlag ~OII Braan,:MiebuliaI:Oo.
o A. P 8 'I' A D T.

;._-; ~
" DAS CAPLAND" bat aicb nr A'IlIgalM !:

gemacbt, die IDt.ereuen der cleutechen Aa.
siedler iu Siid.Afrika oecb Krift.ea II ".,.

treteD,eiDe etlgere Verbiadangder Dntaobeia
unter einDder herbeicllfihrea nud tie VOD
llleu wicbtigen Vorai.gea ia )lDtter-laode
.Dd allen ibrigea Stoten draeb ~lIkige J
BericbterataU.ng III benaebriebtigea. Awf. ,;
alze .11. dem Gebiete der Volkewirtbicbaft, l;
nterbalteade nd beI.hrende MittheilDDgea, .~
&maa.1l1Jd Enibltlugen aeblieueD eich ein t
poIitiBobea Bericbten &n. ,~

A.boDneJl1&Yt>reá; per 3 )fanale 6"',
-, )lOOlte 11 sb,-jabrlich 1 Pld. SL ~ '~D__ rando. 1:
Ulft'&t.PniIe: Ei1sapaltig per ZoU !ali. ,-

64. _d doppelapaltil!' f, .h.-Bei ......_.. ,_
An_pa ~ TOD 5, 10 ....,. 1:1"/0 bei ;
8, 6 ~p. 12JDooatlichea Aaaipa. ,
"....1IIIIUrD ,mu 114 __

,.,
1

}

i.
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K U I L S lt I V I Il, n. en blijf OftlflltWtlle "oor ..... :. IDatr 1IIet
tijd .WI luen dell' Hsere lij... '':'_De odienet- ..lIJ

.. ube1'olen. P Ik kom de hoofd~ing in- dPdell
bua; I Bm, hm, neen !Ik ~ mllM

U"e ,_Iidde broede ... ln Ohri.tu. JeiId, ik per week buurde, maar hullie ""niLl'e
A. ~. L lUW,Oud ..,lill1, J. n. lAabeer, dil., Il Fiel.l, en zoodra zij Villi hoofdbe-I In

1'. fAn der Spuy, Ill.k.", K. L. Pelltw.b, gaan zij weg, (heel ennoosel}' der iJiQ~!teJlen
do., J P • .Bo.ma~, do., O. J Lanhl~, do. eeu oude eche.apwa.cbter. OuSaro, I wordt u.&l~ÏIIldronla'ell

1
0
F
o
b,. 18 4. 0e1't P'-Ou Bara (met na~,!,~); echap PottcbElfetlroolmU... twit.lijljAri,. com'pond~nt IT.net 8rk~n".n -F-i-e-I-i-8-t-~-,e. Istaateche

CIa&bij ", ..,rlijk rich I'!-t il··hp~1 hev"f'jld Ir.- Kuilerhier, Februarij, 1984. heeft een vera-adering""u den;
~oeJt om Ol~t juistbeid dll',e.n ter plAatllnjl' Den ,,"pl·Eorw Z.O,Jeerden zich met heel 'lt'8t punt;n TBD: Dr: HA
• aD nw blad te re den, d.t pi"",. 'OJC d te heer J. J. Deek, Leeraar Het bleelll dat eeu I
D'Urbftn,ilIe np Z ,"dojl d-n 1Cden d- • .>T, d..n d-r gem.en&e Durhallfille eter, er tegen waren
f""ldAg un den " .. rJl':· n e'l _lom jl.r.chten en Kuilarhi ..r. andere stammen onder ragt-, ArU'" WBD Dingadag bent een
Ie.rur, I 'a. r.c:', bi, jl e- J,'jl.nbtid der ... rinll W~I-Eer"aarde en Z. Oeleerde Heer! del' Rijklll'egering k"amen; brief, tegen het einde 'an bet
,iJnsr 6O-ja~ be<!i"nIDjl. .1. de oudst e I.,r .. r Wij, onderll'ett'flkenden, lond&(l- eo dAjlI!ebonl eena zoo was besloot men ~et vorige door iemand &lUl een bandela.
on .. r NedtrduitN:h~ G,·r.l. Kerk. W'l Jt..fon I~rlingell le K uilvi.ier, 1'eraomeo hebbend .. da' een Paswet ROOd te keuren, mltllI 8tation bet binnenland werkzaam Mn
deo 0" op h,r tI!, rei n ten d ,,,. d..r fe.8tfl.rt"~ UWE". AaDlt.aDden Sabbatd&(l,'den 10d~D duer, lidi er toe ventond om be qn d K tad d b'd I
til .. n bhk nAllr bllll"1l .er~nlle. ",:eM "ij in de wijle ,oouieni(lheid O.d" aw ,ljfti,rjarill' door blanken telatGn uitrei- een

t
h ;'bj er tr d aaPSb over W~.a~l e

IlIlk eene (lTo-'te Ech",~ .1. missehien nimmer jubelf .... ' vi ..rel) sult, al. le.I'1III' iD dele p&l'QChie de andere besluiten wa. er een me e nnen.? gese rne~ IJ au eD
te 1'oren (l.ai~n WM t.. l>'Urbanville, bel (lod.. ea te, ..na .e oud.ta leel'1lllr oDier Otreformeerd. onraadzaam werd verklaarll om se- den Yerlii;)rteu Inboed er bIer "an m~ê.
"ebcmw nadertnd... W Olik .eo opknm.t. oud en K..rlr, kunoeD niet ula&en eD wij .chten h.t, de zijnen het ragt te gtlven om 'fa- dooien. 1

';"DII', kl.in to llroot, en "nArto. , Om do" da, wij on•• an pli(l't1'ersuim 10uden IChnldig te koopen, want hoe ligt 'kon niet De achrlj"er be,riDt met te wijnD op de o""er-
~i(len (lTIjzen di.nur d.s 11..er ..D de bhjlreD makl'lI, indien wij niet een een"oo<ii(lll blijk Daar elders vervoeren P~n ander IIChillijlb.id w.. rmeele de IIUIk un den h.ndel
....n lidde en PTllentt'lijkb.id t.., to!brengea, en Ilnler "rkeotelijlr. eD d8llkbaarheid UWEOI'''. ZOO1'er wij het verstaan, dat men nur h.t bqJnl"laDd 1'all Z. Afrika door d. Kamer
~ooral d.en God die dien IIrlJ&en leer."r onder looti"n toebrengn la den form "'"n dit .drN. tijden 1'an than. de wetten op van Koop~ndel alhier, toeD aij er opmerk ... m
h ..a tot soo rerre g.ap-,prd b" ..fl, te 1'erb.,.,rlij- Wij immel. lijD de I"mme"n u"er kodde, el verkoop minder streng moest op werd lfemukt, heh.Ddelci _e, eo "Irt dIlunI.
blv m- t PsAlliien en gneng-n. aij dOl herd.,; en, krwijl ODI. Zaligmaker de een ander dat de traktementen det "Hl .001 de toekom" '" 1111banll'~D YID cle

J., di. f"nt<i.rinjl te Ij'UrooDville ia een (loede Herder i., eD toen Bij op !lalde rond".D- moesten worden. Dolt overeenkoqlt tWIIIChen de RijkmgeriDIl en de
kroni.k in ome dllj!.n, WA'" ....."r ,indt men d..lde teu einde liJD II'Toot lending."erk t~ ...er- gunate der Expr_ eeu besluit ge- TrA In.leeme depDtatie gl'8lop-n, maar dIt Itellig
Ir! de g~'lI~d.11I1 ons-r k.rlr, dat een I-e aar fUI'~D, kinderen Ii.f had 110 tot lich riep, ten bet be •• tt-D nn' land aan d-n h80dell"., door
60 j", ..n nebtereen Jljr.e llem".Dt~ lIetrouw ze- einde d.t lij ook d.elgenooten nn lijn Hemelrijk - d~ boeren :1'lIOr deo binnenh"ndel "erderf ..1ijlr it.
diend beef!. Aa"(l""t ..ld door df'n 8.cr.t.ris uo m0ll'en ""rden, alaoo, jl'ellcbte lee,..r, lijD "ij er Z. A. REPUBLI gK. Wftt de ",.nier betreft "aarop de botl',lln Stell*-
('t""t in 138:3, RIa I""''''lf van de par.ehie nn overtuigd dIt gij on8 li~f hebt, 1IIJ'IUltgij tooot land en Land O~D belet hebbeo, I8j1't hij d.t lij
I 'Ulb~n, die delt'jda dubbel hare jl'()(lt'e bo· bel"Il~.telli"1I' in on. "erk Illhier. En DO" mller Het Toonlaamste nieuws vlllldaar ill dat ofereenkODlt met de IZ'l'wone blkti.lr der boer.n
be!.,j~J breft del" 1l0da~elllllt mot onv ..rmoeid_u "pt~n "iJ'. d ..t indieD u,,~ krachteIl Illlke 100daD h om een kLoin op""rhoold te"eo een aroot in bpt
LI L hij Id E tekst Tan het berigt over de schikkiug tuaec en .._....IIr.,., d bet "er.. ~m opge ~~ , '."11. '11 toelaten, gij n:lJlsterk~r awe belaogltelliog in ona d harn.1 t" ~Il, eo dan' III. bemiddelaa ... ofte

"IJ unr n".n dAt h~t .. od doo., Z\\'Ee.r". in un den dflJl'lult leggen.-Drie ,ierde der nnder- de Rijklll'egering eu de Deputatie over e tred.n. R.t ge1'olg WI. dan d.t, 100 al. thar,. iDb 1 d I kh d rensregeling, Ii.r onderzeeechen kabel op 4.t Ir.oof .0 ,'m, ou pr m.klJe IJ "I ge- geteekenden liin door UWEer ... dOOl de bo ld- de d I Ol. S!.ellAland, ,de ""eren licb iD bet hnd' d"r .tri,'-'d' d J d h I L h I I verzon u. et lui t 1'0 gens de VtJl.,.uC~ :1111.1,I" en "', ",·o"gste. eer IJ"e UIlC ten I~gelen d., Il"ilijleo Do.~ Ingehjfd io de ktrk I ll-.:a: dende pArl,'J'en too .. stl<'lten dat 111 hlld e, tUi-I b "Grens gerog.> d. Voorwaarde gunstig, To "",ge
18 YOJrt reng.n. 'ID Cbr atu., en jliJ b~bt A tooe "aar !li, 008 ont- . achen die paltijeD een "ersoenin, pla.ta, lij beD

De R'Almeb fa'l h-t 0 lr,1 ond~r d~ h k"am. m<>ettee..o hef " ..ord toe te woeg.n. WeiaaD dlln, oplossin~ spoedig. Publiceer." De Volka8teln 18 er tocb Diltt flD Af kond.n lrrijgen. Mallkoroaoe
I..idlog no d~n he-r Llnd, n""rg, k,1ndlgJe aftn leer "eli. fJe I~eraar lone weD.eh bed"n i, dIU natuurliJk lU twijfel waar de eigenlijke grena- h"d aeen .nderen Itri)'d met de boeren den eend· b I. b b d " linie loopt eu welke handelsweg bedoeld ill, ,.da' d.. ".al ll(e III I",'" -n II1'16 .lIn to rn· en, de lIe.ró u mOa'e l"IleneD en b.hoeden; dat Jacohl d, auJe u"te:'uit lijn 1'nden tijd, en d.n h.dden lij
Di. N~etbljng (Ste:I., b ',cb), V.n Velden 10vd uw Ood .te.d~ moge b'i)'un tot aan h,t maar toont zich ingenomen met en toon van ook t"ll'@Db,maatbijtrou"blerl .. nd .. Brilacheb b,' II het telegram, Hetzelfde blad ijvert zeer voor(Utrec I), "ni., en I. !lIln . -t "lIu"r~1l ~ar.en. -t ..inde Ilwer dag.n; d~t J.lIue Chrillus uwen aDie maa.treclen om te beletteu dat Pretoria door Reg, ri nl1'. Toen bij d,.n 00,10Il ,,".klAarde aa'l
wu ona lets 11'0 pl~\{IJ~! d-n Jubl.ns ID d n Z~ligmAk." h~t Aoker uwer liel.Leeda mOlle be· h eeD klein aalltal 0 inUI\'e (Konann.'. P) aaD II)'DI 0 ' Ik I een uit rotiug van dr:.amiet en Itruid in et ..r.redik.toe t. alen. . We eeD I lI'en fo"r tooneo te lijn. D~28lld8 llister8D, bedeo, delelfde lffeDI.1I wCa dit ,oor de bot-reD gt'nOf!Il 0:0 hellQ
~el'lllr en ,ameente BI] d~n unno! v"lI.leht Ien in der eeu"ljlbeid.· DB' Heere sp"re U Eer •• kruidmagazijll iu de ucbt moge vliegen, en .. n te ...alleD en liJ'o ...iJ'"nden te(len hem te on-
"'- N hl' d d' zegt dat de zaak onder de oogen Tan den....... eet Inll er lI'-m·eD.te 'bI.u .. te ZIIl'len tOil eene l~lIll'e lan d"(l"n, en IChenke 0 op den W b der teuDen,: In djt hftd tot de eprigtin(l tier re"".P I 3 I) d d aarnemenden 8taataprooureur ill ge ragt, en _. r-•. 3-1 ...... aarna ~llIg .. waar ll{e JU' oudeo mur 8tee<l. " .. rdigen dAli',erdere kracbten dat deze beloofd heeft Btappen tegen het ge- bliek 8telll!l"Dd, in Ma ..ltorotmll la" .. , Ilel..id.
bl13ria 1':>or. :'" II. t"t t-Int n'ID"nde nOjf te kunnen tljn "Is een krllchtig 8~eunpilftll. in vaar te zullen netllen. Met Ma~kltroane, .die e ....n.~I •• ij.n ...?III: drulr iD
PI. 10'i ,. 1-5, welk ,%ler ... rp op b-kw ..me d .. V8rkondl~ina' d., (o! .. ng~he~, en moge Ood. De zeudeling Colliard, van het FfIUI8cb'l brand''':IJn doet, 18 d~ ~hn)~er niet lnjrenom.en,
W1JI-, linApO!lende op t

r
, el'R. ",hlle olD.tan,hl- Oee.t I\IIn U Eer". ve der JU de ,alate IOIte zeudin ft nootscha die etln zelldiu in bet mAfPJ hiJ li~art bet Af In de KllAp'C~e. Rellenng

heden, botbllodeld "<'ld. I ij jo(8"....ll
d
e un d· dA"rtoe medea'edeeld "or<len.-De Heer acheDke land d~r~oroetse ~t stichten, is m~t zijn dot du" IfJn h""ti6.I?AI~ geen ammunlUe bOld(l~:

(lroate bulp An ondorst_u I' il bem te beart g.. a ook ,erdOl' lillcbum.kracbten, ten einde dal gevol door Pretoria ]romen, waar hij een lI'ulld, wlln, ba~ hl) .dle bek~men d.n had hl),
'I'II!!'D d.,. liJ lt 10 deD pert<'Ou 'IIn WIjlen den lliJ in .lAat gllllttid moogt wordeD te 1'olhazden in 1'erga~ering gehouden feeft door al de nota- ere? al. ~ODtIlO", riJe 1'In liJD hAr:dela .... ",,1
li."r lIarlhinn. L~ur'nl~lls N~..thli"lI'. Vorvol- het "erk u opgelegd tJt un het ~Ind .. t01>.En biliteiteu der stad bi' ewoond. Nadat hij een ~'uld en lqod k;p"IT, het kunnen bouden. Mont-
(le... b.-.~.~Il PI. N".tbll"lZ' dpn k"l18 'I, dped ....n wanne-r U" I"",nlbaln t~D elDd.. IIlllljn i,!'etTleld, 8Cbets der zendinR' Ii!nen ven had, werd alOA h"d deb hll de boeren gljhlllt (l@!'laakt door
.matig en krachtfOl 1:' bed, eo allvo hep de mor· mo~t jl" dAn met dllo p .. lmist nn ouds ailroepen: h d W sp end gepge'd tJoubert UD deo Enuel,cben LRDddrOlt n" Llcb&eDburjl,d· t f u 'I' k k' did h d d em oor aarnem eu re8l ell . d "b' 'd I h I h .,~n 1-' a &. .." lllng I 00 In een Il er tIC a aw .. ea dank toegebragt voor zijn rede. "ZHEd. In ~n nlJ '1..1I(lOr.OIZ',a p toe te le(lgen, en .Dl-

'. NamldJ&fl'I spr.k D~.N~~thli, g ee[e ".Idoor- doods, ik loa jle~n k"AAd HeeleD, wllnt Olj liJt Wide dat hij ook een voorstander 1'60 de tendien had bIJ tWlat~~ m-t beo orer IO'Ondg~bied,
dacbt .. rede Uit DlUlr ."nleillnll' un het onder- I met mil, U" .Iok en .IKf die vertroosteD mij.- zeudelingzaak was, ten minlte wanneer dat in en ".rden ;brl.m en ".)n ,olk 18kere planderlIIgeD
were ' Door de l1'e",,:I.. Gud. ben Ik dat Ik Amen.· de goede rigting geschiedde en door menschen un boeren~UI,eo ti) leD8 deo oorlog ge"ete".
a,."n. De. V.ll Veld eo sloot met dRnb'''''lnz. nit AmeD geelt 0 Kl. eer, WIer eenig doel de eere Ood8 was, en niet door ESD der Drind.r" opperhoofden "erd nu er tOI!

Allen ~lr.ilen f8lkwlkt en yereterkt In bet ge- Hit Amen HlUljI't Diet meer, menschen die onder den dekmantel van Gods lI'ebrllgt om hem te beoot!orzeD• en Pen anntnll>.?"-
loof bOIS"ftllrt,. Zou God ora bede tlChenkeo ~ dienat zichzelven trachtten te verriJ'ken of die r@D,ond!!rNlkoIRIIBO.y,hd "'And.~ V~Jlka.,...d \~),

\'
ol
ll'lIni alkolIdlgin" vond DIeDIlcb wed., bl]. Dit Amen stelt ge"ia, d d . boo r h t .__ .l t ~ t ondertl'eund.n dezen ..n louden Zich In liJn land

e'n op fIing,d., deo l:! I.n, eeuten. In bpt ITod8- DRt BIJ die d' Ameo i~, °un er ebm r mh~dn. __:htF"""'t Vteon w 'dg b.,bben vAa~ 1l~let, hRddeo ..iet de IItIn"ui(lheidbo I I.... P I' lp)'" 3 e onge qprzaam el .. "'" eu verspreI ell k bi of' I'~. a", I. "aar '" . .aux Jet Ilngen •. ;,..: ZIJD "urh.ic! nooit Iftl krenken. tegenover de blrnken ZHEd. besloot met te 1'110 een klo. h"nd8J.tar j ruontll.~ en de ~a~en
IIn I I. Stn.b~im .ene kern8cbtlge, "aid oordacbt .. I d t ' 'd' h t triJrt nn het opp"rh(}(lfd 1,lf hun po~ltle lOO krltlek
'0 to p, ... hJke r.d~ h,el I naftr •• nlelding un I Due lijn de " ..n~cbeo UD uwe lidb.bbeudsD. ligrn Ir a 'kr ooven ed ID ': B h~1'ahge- g.ml\llkt dM, toen de heer G 1Pn.toria b-zochl
Le"UCIl. 2J: Il, " I lt jubelJllar JRI U bet 'IJf-j Oeteekend door i2 kinderen. O~ be: er van b eze ml8S~e, h IJ edir en dliAr ...."""'cbijnlrjk te ''''g"el. g.tr.cht h"d
till"t. jlIIIr ~l]n." ZEerw. Icbet.aUl af In IDd. st.-r· 0 del .n zegtoeenop hatere .. 1'roo sc e eD e e "m IIAnh,ch(lng t .. b.!".rken, .ij aich teruktrekkenJj

~ t I d ddt din rnemmg wen8C . I d b bo d t' hJse A. e wor lOg er gemeen., ep l!Zt 'ftn ORANJE- VRIJSTAAT. Het blijkt dat het berigt van verleden week en RD 't'IIO nn eigen n genoe el~C éo
LIer.. , jrgers de ge meer, te .n het te.enoverjlp- over het verdrinken 1'llIl ilrie dochters van den OlOt'et.en. Hun ll"drRjl tA!genoYer d~lell b.d een
.c.lde1"DI. Wij houJ·u niet nn te prtJlen ..f op • . heer H. Smit, te Middólburg, in zoo T~r on- lleacbJI ten ~e~nljle geh"d, en de t"ee opp"rhoof.
te 'IJI.I.n, lIJ"ar dit &RTleleD"1 I niot te I~jlen, '\i,der IS vandaar pokllleuw8. "Toen voor ~ d 0 hAdd~n .'ch h elte lI..t 1'8f1oend mAAr aan
d8t WIJDhelg trotM:b ma" ziJr: 0" 11J'n1.8raftr. eem"'" weken," zegt de Ernrrl' "het gerucht JUIst was oJB er twee dochters en één nicht "k I' k h !d • d' n_-b " " t

_,. r 0- r .., ya h rdr k .. E t wer e IJ e lien el WII8OD er """ uanll I nIe. eNa af! oop eD onder het lwgdn bekl ..m de Alnm in omloop was dat de kinderpokkeIl in &pl- onder:~;7s'esobi~n ZIJn. r woren.nh~hl: denk"n. I"tuaschen, bet "lUI de '!'fIlIlg of ~r ~nn
b..mlnde V•• P. Roux den k"Dllel ; toen "tHd deo I nore's gebied waren uitgebroken. werd dit niet v d d J cJ' waarvan treen ZlC hield Lllnd O"tI@D , ..el tere!!1 IIlU komeD, EeDlge
Jlijaen jabilaris dOQr deo E<.I. heer 1>. \\".sa..l, ,beve8t1gd, maar mtusschen werd door het Op- Wanl'Stloe81U1te

e_~ e haa lr te0ms ~n~~gd en pl_AIllen "Aten, "lISrecbijnlijlr toen men n"g op
"'D adres nn wpge den Kerk. rllad en jlem~nt" perhoofd verwkerd dat hIJ bij de eerste ver- lUJU<en, en a r er ID StaK e om heb' d T aal k d
1'oo-eJuen , "er ...... ld ..an eeDe bo-un !lChiJnint der besmettinO' den President daar- een lUIdere horer vriendinnen; bij de haren te .~11r l~?jl aall k e h nn", reb end el' voor,lle-

'P ,. ., pakken 't h t te te hoJ D oed nnlle p"Jlen ver fie t, en ....n Rn e!lar .. renlall eeu bhJk '1'110 de IICbUDIlen li~fd@ dl. II] b.-m van il} tmnÏII zou stellen. Onder die verzeke- de t en ~ ek wa r . en. tr e ~I er ammunitie lIIen v..rb..urd had "'~Ikillard had bier-
toedrOO'jfflu. \ enoJg.n •• prak J s. &ck op h"rt- ring en bl; het bewllstzijn dat het Gezondheld.s- .l~rt wee ve tn en zuhstera IS ~~_doo I. Eeoos voor .1. verll'o~ding plaAl.on ont1'Angen; mAAr biJd .. . k k .. I best - - Lt bl b t UIl men vrees voor aar vero_' . nl' .'roeren" WI}le liJD er "R" .. , Il'pm""ntl! en foore uur w....... e, even onze urgers gerus. and hrikk I"k I" t d v: lla t h~d le .ed"tt "teo fRr ..n eli Ilch om IcLII'''1'l10 _
llt. 8truheim toe ,oor de b.fd~fo I.. ",orden VIUI tijd tot tIjd echter kwamen geruchten tot voo::'~' wor~t'J on~ev:e~h,!id .rJsoin het Bill: dlnjl tot d. T,., 8VaRI.ehe R@gerinll ge"end. Duk
door bfm lli'ge'prokeD, eo hoopte dat des II.eren ons dat de pokken ID solllnllge kralen waren tnkt Li d b t . be d 0 b AllO "ndere bandellillre dil 'erb •• en VADdenlelf-
lPgelI er op rllllen III eo ook op bem en de .i IneD. Ult1':broken. rIt gebrek lI&l de vere18Chte ri J e~ tdg e ZlJnd gef ~li' ~z~ eb' Jen A"rd ~ed ..D h"dden ".ren iD Stell.I,,"d
:0.. Ruu d....d toen op lijn ge"one ernllige Wijle But entiCltelt van die bengten hebben wij ge- hi~J!egteverd::tS heetnll8Overmh__ l liro &IIll

het
eHnoole, voceld pl""t8t!n to~k ..nd; en WI'l '''n'8 yan dAt, luO 1111

eeD krrchtig .Iotg.b.!d. Malll voor m.n tot den meend onze lezen riet noodelo08 te moeteu e"ni"'e .l_ge 1__ --.l~d P dte d tge I tie beer l\lyliur~b b,."flf'JJ hOld,een d.,rde d~r be-
.lotl&Og OY8r~lDjl urI-ellt ds heer C, M. V:lIel verontrq81;en. Ongelukkigerwijze zijn die ge- -.... UIl n mng r=ua e ron oe en a sik' d Ja dEI b h d b"
(gewu.o .taduel deling) een adr .. d~r klndereo rucbteu maar 0..1 te waar gf'weest. Dr. W. J'genwaarde ::e~dt tloofd. Het. kom

h
\ op he~ vol- ;:enlD~nd:~e, i,,~..I:he~:dll:~i.t" IUIk:D...:~o~~~~

no d. Z)Dd~g- en d8lf8Choieu te KIlJlMifier d.n Krause, die van Rapam&lIlle (eene kraal op het . :- ne vrouw, wier ec gen~ e~n lukte b8lldelftaf8.
WAard1g80 griJs.o jubilllll' voor le leaen. Bloemiontem-Ladybraud pad) terugkeerde, ~dp wteekgJ!oovkanhU

Tw
18aan kin'~wderken Wal!, I. beZIg Wat "AI nll, .. n de belettiDg der linden in

Beide adreas,m 1'olgen .. n den fOpt dupr heeft, zoo WIJ' vernemen, meilegedl!'eeld dat daar ~ "n. ee eren vlln ongeveer k . Ir I d b L_ die
5 of 6 jaar staan biJ' haar. Zi' moot Zlch voor "pst.le, et gefO II' ...oor "0 IOnen.... Q 0) rDol griJZOllvader dn Kerk ach'en leer bedroefd 17 personen aan de kinderpokken bezweken eenige oogenblikken Ton d~ kokenden ot Om die ~""'lI' te beanl"uordlln m~st men "etaD

te aiJn en bedlUlk&eden beer Vlllet op Ilu"ehg. lijn. Dr. Krause wos door bet Opperhoofd verwijderen en in dien ti'd hoort 7.i' een ~er .At de.bloDenhandel ....IUI. Het WIIBeen bandel
WljU, unmerkeDde dal het lelden helll te benrt opgedragen om naar deu RIlrd der ziekte onder- kinderen biJ' den t vr!eseli k 8C~uwen. "A"rbIJ men I,oor,. 1'eeren, k.ro'IIen en "ee
la g,ullen dat ~"ee mllnnen 100 elk8lldef8 doe!- zoek te doen, en de ui~lag Wal!, dat er Dlet aan Met eeu zui li POd \.__ tJ lt" h t koc~t; eD voor d~ JIlllt "&Ardoor de Ni\lurellen
.iodea beaamdfon, ..n "en!Chte hem d•• Il.eren kon getWIJfeld worden of het was de besmette- 4~"""t""'8Chre~ Dfg~ndt e IJOCTI

h
anekinZiJ op ~ de drie eel'Bte'artikelen bek""men, baddOln lij de

IPgeD toe op liJD ...."Ir. w .. "an de oud" ",d~r hJke ZIekte." De Stadsraad te Bloemfontem ~O- O' 1 a, VlD een arer deren ID h Ihed . . r d' .
K k I 1 d N Il d wil t ki "---- li' ul den kokenden pot en 10 haren schrik en ver- II'roote ~Ye' en Ammumtle noo, 19 le U.ltder er met y~. of (letwg e. a. oop er eeu ver.s er ng uarec po tiemagt, met h p bijstering voJt ook de elin haar uit deu de KO~()~I~ werden &Anll'eyoerd. Zond r dIe

nrrigtin,eo "ertf~1l .. il altjleDoodijld tpD 1 Ifre der Regenng, om tegen besmettmg te waken, arm in de kokeude zwg f ..h t d ammunitie W~ de bADd.1 "el. Hoe llemAkke-
weder iD de Hofllll81 biJe ..n te komen, !.foneinde maar het 18 de vraag of de Regering hier aan- kind \._.l wille h Im08~Bw~d nu ZlJ e ont ere lijker men lie ,kODIDvoeren, d.e Ullifrooter j.gten
den in •• ndi~eo mensch te nrete,ken. Zoo 0.,. \YlJ. Wel meende men dat ziJ' ot, Sepinare's wou n a en. el en waren na uur- d b ti d d

,,~ liJ'k oogenbhkkeliJk dood " doch hl'er elndi.,.de "er en ~r Ile ou en en es: te mee~ go~ ereDIlIjId, 100 ged .. o; pn, wat trof ona dAal> Een land het oog wu houden. en deze ad er trou- .. d Il d br t d t
baDlret ... ngekgd op ~ ,mAk.!llke, .mukYoll. "ens zelf reed8 een cordon omfultrokken. de ramp, helaaa ' nog niet. De moeder zelldt wer eD, ID r!1 ,.ooNr Il .op enge le' Jllg eo,

E h I haar e!fJ·a.rig t' ko d d ,"n de h,nd IlI!I·t. u wl8t men lee. 1I'0ed dateo &tln;,e wijleIIs wij er ooit .en in de bnofdabld en ge ee e ns 1'an onge ukken wordt uit ri'den kan te .:::'rdr, Je, eeharn aap tele goe de Trane"""laehe R ..ge.ing deD haudel in Rm-
·.aien hebbo.n. I" b.t mIdden d.r tJof"18tond Wmburg aan de Erprf8& Dleêf:t.eeld. "Zoudag nJ ' .. - om en man roepen. . . t d N' II h I b'edt
" Het paard t t h h 1 di tb" munlt1e me .. bUM!"n lZ'e ee 1'er 1 ,om-"oor den Juhlillris eeo prachuj!' "rsierde koek, ".- na.nud~g, 27 dezer;' heet et," werd de heer zijn vader ::komr::., 8~~ di .o~ e~, vo~ h~~ dAt I!i dmn -nie~. op !lelijk~n voet met lieb
lijk !Oen b~wd_koek, omtrenl 3 fOet bOOl!'; bonn IHendrik Delport, biJ gelegenheid dat hij en woest voorthollend dier ter ~r on breekt WIl """, !'n "ta lij due In bem nn ~en Irand-Ie-
op WNI te aien het elbeeldael "'0 een predikAnt iD familie zijnen broeder, "onende op de plaats ~en hals' D l"!.~- ad t t "ell dAD "AS ~ aan den handel een elode. Toen
Il,n preek.toel meI meotel en boof,eo het \\ oord van den Veldkornet, den heer Jan Jordaan, het lijk v~ ~ onge ~"h! er ~t = in 1878 de hndel in RmmanÏlie in Oriq oal"Dd
".n God ...oor lIlch open hPDbeDde; "Uee n.taur- een bezoek bragt. terwijl hij en zijue vrouw, nog tween ZlIJnZOOI!!nl~ U1B.eliu Vl~ n, Ikr West, w.~enll den oorlog', nroodaD "erd, WRS
lijk no 'lIiker. WIJ nameD oD.e pilllltaen in pn, met zijnen broeder, P. R. de Groot, en diens Z Jner leve lOgen Zie oos. ...e d h t .. t k f b t I kk

eene vreeselijke ontmoetin dit voor de ouders &An"n e ,er'~ ,0 e veronge u en no11& voorgrbed door d..n Pruld.nt VI. Roux. lI'i<- &chtgenoote, een &eer rmtig Ir.'sprek hielden, geweest mt.. Iaat ~ oei da hfl81 WBt b IDdel.SrwA' bet Ileyolg, eD tot heden
,eo "IJ "D bet IlI:al1,o. Acb, beer Editeu., ik &enskloa,a doodelijk door den bliltsem getroffen. be8Chnj ven~ L!~ous ho eerEtv di:hort~ toe werd de dr~k vaD dieD tijd I!'evoeld. O-"'n
weoech&e loen "el dRt ~ij telZ'." .. oordig kOl'del De bel e laatstgenoemden werden ook ernstig verscheure d v haal . pen .. IRndere IImmllohle "B8 te bek 'Ol~D b..bal ...e Uit
ge".at lijn. Alle. "lA nitmont~Dd. En lou.k beJreerd, en ZIJD tot nog toe ruet hersteld; maar indien er aÏ le~r met ~lI&dr'mtohget ZIJnt' of. DRmaral"nd, tin dat te!l'en buit~nsporig hoalle
k.DneD ye'fl"ten DleldlOlI'te m.ken Y.n d""llentle- de vrouw van den over~edene overkwam rueta. er m .. _'- VIUI aan 18, a e rue"loo prilleo. Schrijver gut fOOrt met te tlChildereD
men wai!e,..' die ....,) hlldden P Ne..D, llio. h.bbeo De 8Chrik en ontstelteniII door het groot en zoo ~ ag ZIJn ...." ~en het ons verteld he:eft.. boe b_t, voord Ill. cle Jlpoor"81l naar DelRgo" Baai
ZIj lÏeh nn bunee tuk g..k".ten, eD dngeo lonverwacht verlies veroot'aaakt laat zicb echter . erder d~le WIJ nog de volgende meu.tles IdRllr komt w.lIi~t 100 nr ... 1 kOftJen dat blinde.
alaoo ouen d.nk "eg. beter ~voelen dau beechrij1'en. Op den vol- Uli o~e& t~dgenoott mede: I d L k I!lus die tb~s fn deKoionie wonen bun hooftlk .. ar-

.MAllr bijkan, hab Ik nagelateD &emelde u dat al genden dag, ook iu den namiddag, had een n.e a lCouran VBD1'er e e~ w'!'_ omen tier el'Jlen. in .te Transvaal luUeD moet ..n o~aah
h., he"rhJke en het lIerlljke nil die l.eettafel te dergelijk oDgtJuk plaats op Weltevreden, eeue ,encIaIJl,,~de OOUyerDemeD"" ke~nllfl'''''ID,!en ,.oor. en dAllr b.t .:mid Iroopen Wilt men thaDa ID het
danken WaallADde klct, beheDdlllh.id eo kunlt ""n plB&~ nabij dit dorp, van deu heer D. J. de Ue eertlt~ I~ d.t de heer W,lliam Joho Orl~1'e laDd Ilaat ...er'"ardigeD. Maar loaden de boereD
de fchtgtllOoteD der kerkeflUlul.den en "ndere Villiers, eu wel op de volgende wijze; De heer 1'oorlooplg II benoemd tot onhana:er ~er beL>atID' leneden blij'et1 lDet betgeen lij hebbeD P De
belanga&ellendim. ED, heer Editeu., ik wil (luroe BarendPnnlloo. dieeenderwouingenoJdaarhad gen. ~n e~o~ ,01lleDde kenol8lrenng word~n ecbrij1'er bewe.rt dat men 11', al'lij de vrijbeid
.hmea JIIIar IraD nies. Nog Iet', kom tocb eens betrokkeu, kNeg een bezoek VIUIeen op trouwen allen die "etuge aansprakeD hebbeo op eneD ID kriiKen om biin glDg te gftAn, weldra aan de
bij lalk\eene-g.ltg.nh.id &eL'Urheo ...ille eD Ik staanden jongIDlUI, Chriatian Fenn genaamd. het ferlateD dorp Schoemaned.l, ~ Zoatpana- Tati 1I'0adveld.n ..n IAn de Zamblllli .. I lien,
"'"' Il' nit iOlleoomeD "ordeo met- de aca()(lne Alvorens deze verttok wilde de heer Prinsloo beril, °PlleroeJl8n om da.u;vlln ken ma ~ geYen ten en dllt de bAddei tU8l!CbeD ile Z.mbesi "0 de
ee.; di. b.!hoelt waarlijk 'oor die der Ibld niel dat hij nog een kop lioffij zou gebruiken. Mej. Ooa .. rDemen~kIlDtore bIDb9n deo ~IJd nn eeD atllten teD Noord Weaten bt ARn het meer
oDde, te doen. Gelukkig jODfilDlln,die daar et!oe Prinsloo ging naar een tegenover de Toordeur mlUlDd nA dat";DI' "'8rgel~ld 1'8n de noodlg" . be Bembe en BiJlê, dien de Engelaebeo teD deple
der ICbooneo opdo..t. ingaand Tertrek om bem daaraaa te belpen. ....IJzeo to.t ebl.vlUg bunDer ~n.pfllken, ~n elD~e in belit hebb. ten deele, in wur"jJ l'IID de

Aan aaolpraken ter talel WIS H Il·en lZ'ebrek. IntllS8Cben gmg Prinsloo e1'eu OTer de onder- ,111 ~eflng ID de gelpgeDh81d ~e s!.elleD.ln cvnll- lIt1Owelillh.id iRn Porto~t'llCbe IillDdelAal1l, ligt
De .t.mmen ...IID IJj. Roux en Reck, de E,!. b.e- deur kijken naar het weder, en op ziju UItroep de~"ue te Dem'.D hoeveel eneD In hilt DIeu" aall iD huit kOllnelf krijgen, nrloreD 1111gaaD. ED
reil C,mbtinclr, L. W R .. M. J. Louw, HU(lo, "och, hoe mooi:" werd hIJ met eeua door een te I~ggen dorp ID ~atpan,berll tot dRt doel moe- toch ""I die ~andel teer 1'eel w"!lrd. De N,,-
Daniel We_l.,debeereD Vlllet,J~nCbarl1ollbert, blikaemstraal ter neer geveld. Zijne vrouw, in ten "ordeD beschIkbaAr ,elteld. Tdn Iloue "or- larellen "Aren ,eellalrijker en bfllChlUlfd~r d"n
F.BoIman,Olld.Loaw, Diaken llelienAb tn lien 1I'e- bet audere vertrek, werd tegelijk~getroft'en, en deD.lot d"D 22aten &ende,. gll'frl1&(l~1'oor d~. op- men meende, 'lij h"dden heel "at ing81'oerde
hs.le Itoet UD D1erlnraardige mann.n werden II'P- .jel m8ge.hjks op den grond. Een der twee meting VIIOhet 'oorreatelde dorp ID de nabijheid "Aren noodig eD niet alleen lagen er goud-
hoorJ. AI de verrigtingeD lijn in orde aljfPloo. kindert jee had vlak lIChter den vader plaats ge- v8ll

E
Marabutod.

d
t h'jf n_ be .eld.D In bUD i.nden, mll.r men deed er grooten

pen eD Itrekten tot eer ....n D'lirban,ilJp, m&Ar Vilt, en bleef geheel onlredeerd. De jonge Fenu NI correepoD eD IC TI t on. fan ~tas lo, bRRdei iD ne Diede, eD op den dnllr, All de .poor-
~ool'lll 10&eer der dalDu. Da. Stlll8beim sloot de was totaal bedremmeld, en wilde eetat met het .Midde~~~J ooder dlltUfD 6 F,bru"~!J:-De te "e~o meer IIlt'd_arte in werd eD gebralrt, lOU
eerate tal.1 (er wareD ...ijl) me' d.nkgebed. andere kind wegvlngten,. toen hij dah ecbter ""Id t. 8.oogat VAn~~ K~~erlrApl~lna Pok- meD "elligt de KlISp 1'IIndllSr nD Yee hDneD

En n~ WfnlCbtn wij den leer gucb&eo jubil.ri. bedacht, en zijn beet deed de vrou" weder bij W.08 "!! M.aek, "elke bIJ.o. nJp "lIB, 18 door eeu "oonien.
cln HeenD rijkaten legeD toe. te brengeu eu lUIdere maatregelen te nemen, .,_h)keo h"(lelltor.~, die nrledeD . ,,_ek ?...!r ZoodeD IIU, 'naagt de tlCbrijflr, de IIIkeD Dp

Den Tolgenden dag "erd Prinsloo's lijk naar de bliDDe kraleD trok, hlJna geb..,1 vernIeld. Er 1. behoorlijkeD 1'~et If-bra,irt "orden ala men in die
N. o. Kerk gebragt, waar eene lijkrede gehou- !feeD konel "'Rn oy~rg.bleven. WIlt de K~ffd'" liDden eeD belioorJijk beatuur, 100 Ala het Trane-
den wed. en vervolgena naar het kerkhof, ge- met deD bon~erlnood ...oor O?fl·,n. delen "luter 1'''IIIIChe, blld' Hij beADtWOOrdtdie 1'l'IIAIfont.
volgd door 6e1I aantal rou"dragenden en deel- moeun ~oeD., "eet Ik .werkeliJk 1,le&. De sta~ ken:lend, en wel op gfOlld dat de Tran ...... lecbe

Dur~n, deD IOdeD FebruArij 1884. netllende vrienden. De vrouw is later ook naar faD :Mallek II reeda alt elkaod.~r gegaan en III R"(lOIIrillg "UelI 'doen lal om deD bandel in
d Z 0 I d b J J het dorp gebragt en onder <looters banden ge- .. erken nu yoor 'oedeel waar II} m8.~r kaonen. hllnden 1'.n h.. r ei.7eD 1'olk te a len. Er

DeD WelEerw.ar tD per e eer en eer. steld, en schijnt IangsamerhlUld te beteren. Dd ~&g-lste.neD "ar~n 100 groot ~lI.elJereD. De heeracbte bij cte boe;eD 1!'IOlte wer.rrt"ring te-
Beu" Het ge1'oJ Tan den heer Jaoolms Combrinck en ~t ~ nn d., boomeD!Z'.eIIAgeDeDdne JOnge K"ffera geil de hRDdel.Te, die ~en, 1'erg.teDde dllt lij

WeiEennarde heer. i 8flt1 ziJuer ZOOUI,uabij Bultfoutein overkomen I dl .. bIJh~t ,ee "AI'8oIIJndoordeDhll!le~ellll!' gedood bUA IImml1,nitie' om te ~endel"n in h.t laDd
llr I>anlel W_1a, ben donr 41enF.erw .. rden heb ik reed. in uw jongste uitra1'e vermeld ge- -;-Nllar Ik ....rD.em ul eene comml8l18., heetaaDde hreD(leD, ala de: aan.tokel1l nil alle NAtlll'8lJen

KerkeralId Rlhier, In ...olle onreeutemminll' met Iden, maar op den laten. Febrnarij vernam ik UIt de heern 8. P. Oro ...é, AI. YOOfl1tter, en de oorlogen beacholl.t. ED tocb, 100 IRng men de
de (l.meeote, "nacht ,ftWOrdeD 0 Wel&r" d.t het weerlicht andermaal ie ingealAgen in beeren J. C. Hu~"n, S. P. Botha en J.~. Bothot, Nata~Uell bet Inen niet lutig maakte gebnailrteD
een .dr'. np del.D IMrk.urdi,ftn dail .AAlI~ h~ huis Tan ~en heer Andrie.a du ~Ieaaia. en den 2Ja&en YaDh.ler nrtrekkeoom te bi'll!llMn WlISr lij ban Irruid !'outn tot jftj!ten, terwijl lij bet
blllCln, lIi",de de nf]""rd"l!' "'lIn aw "'l1flllZ')Arlj!'drUt persooon-ik geloof allen kindertJea-heb- Puk".ne, MII11~~ en Malaga .. locatlee lullen .Iecb" tot 1'erdedi iD iI'lill'deD all meo beo
dientwerk In de gfm.ente te .. Durban." Voor- ben leelijlre brandwouden bekomeu. en de klee- bokom"n, d"ar II] A!I.en.de 'peloDken ~ulleD mIMI- uD,iel. De tijd Z!II g ~wiifllld kom"" dat ol
.....ur eeDe I.ogte nB dj"'lt aan (leeD ander.n deren op het lijf verschroeid. Deze reelta Tall &e~ 'fellAteD "ur II) Ilcll t~nl be"'lndeD. rle du land"" in /iJrndm ":. blanken VUUn: mlJtU'
Leeraar on.er Ned. Oeref. Kerk door Ood tot ellenden moet ik eindigen met de Termelding pnJS flD het ,kor"n IlRat anel ID d. boogtt ... T ..n mm moeit tr .'11 " Imnm nnnm ~00f _gm dm
Jaiertoe urieend. I )oor Ond'l lI'enade be1'iDdt 1'on een ender vreeaelijk roorval in onze nabij- lanp:e. lAatste la de droo~te urd.eneo. en "I) h~b- dit dan gem rnltoltmdfl "" bel.:romfM'l blrmkm
"i)' a pop: ID r&!lelIJken "eietAnd, 8n lijn ."e held geschied. Ietlland-ll8Om onbekend-uit ~n. ID den laatat.n tIJd o ....nloedlge en 1'er warm die ",fit. voor de N(I(IlrfU"" dom will", en

LI dh-Id SI t B tbl b _.l tal "L h' . fnAIICbend.. r'lreDI llebad. • .Lh! .ptllk1'ermOlrpna norz °Pll"· RAr eD .... r. aa e e em, Taaer Tan eeu nJI< Uisgezm, V rl rl n 'Voeoad D.' dd b f rt """ ....,., 'tllllleil ."tierdrllkktm. De boeren Wa-
Rij _en bhk 01 ulfen .Igellljlden 189801"ell', - op weg met een zwaar beladen ~wagen. eeN' b.. dag· ... ~ III!' ee I "e erolD reD t&lZ'en allIID 1'OOrult(lAlI(lder Nlltnrellen, lebl
hoe "eel ttoffe TaD 'l'fellj{de Dlur ook fill dT'OPf. Niet ver Villi den heer Iaidoor Wurtzhurg ge- .. n Y~n . jil. I. OD er~pl&elra h~~ log! .. verlateDt wat lieh .I~ebtê dllS.uit liet 1'erklaren dllt Jij
heid doet Ileb dan aan a op En ".nn .. r a"i makte hij, terwijl hij van den "Agen had alge- dat hij Dit eigen heweglnll' IelrerbJk DIet weer 1,,1 1'f~adeD dat dil' Nlltur~lIen han de bftlUllOnden
in den WOlpei d.e Heeren IIw,Ood, een 001l "p sprongen, onder het achterwiel, toen de oeeeu kOIl(lf1DOp.O~kIlD. De lle~an,enen !".~D, DllAr', "ord.D. D,c kmt tU lC'trt"~ _ m dat V~ der
d.lCbaar voor Il "erp', hoe Wlenl-O oDld.kt op eeua bleven staan. De driJ'Ter deed wat hiJ' eebeen, b..lll te "erkeD In den lOIn dIe aan de "'ntllr-"- ._J_ ot IJ •• ~ .. ,Z_'J

..- b' ltd ,- k t ._- .lO nl, .. r........"U, ft' t'M'.. mrd, "'Jver,_. tfI~j dan 1IOf, ""0 de JlelD~enteledeD die UFAr". kou om lijn armen meester uit zijn ellendigeu lODenp SA a ...~ eo uvn. gren" ~n er een rijkdom lwtrof. tk v fIl. 'ki" met de hoer"" uer
all jon~ljftll: ...oor de "",nte mul den preeatoel toeltaud te bevrijden door eerst de dieren aan I"an. ft'geOblll kwam. ZIJ werden dl-nl1'oltrena wfll .I"U""tn ~rltna~ IJ d

"-kl' 0 d b t bil d t te dri' I te achter d te weer In den lronk ~braj(t, ....eD...el lObder te Dh" ,'. d d bIAgeD "" IlIImeD. n er ~ ll~ "'aD "on - J1't!J1~ a r ze en wogen !!pau- worden geteld. N.dat de bui ..oorbï ...... werden .11 ee MJYer :elDdlgt met e BAD ~ t te
alllpeoeo be,indeo aich ook eeoe Il dierbare If1Ide uen, teu einde dien terug te tre1tlren. Alles te .iJ· weer D!lal baitiD ,eleid, eo toe~ werd eelSt Y8IItJl!'8Dop het ~1"llRr dIt ~O.IlID cfe plIImant-
eD geliefde docbter. De tpQ'eDwoordlll'e nm een- Tergeefs, en toen eindelijk door middel van een oDtdelrt dat een w.a ontsc.pt doordl d 'eidAn ~"lIft Ollt ,M.tDf8HeIl

E
thet blnneolaDd

teled.., b.be gij ,oor het meerder dHI door 4"" dommek:racbt de wagen geligt werd en de on-.. • -:.1.1 ' , en ele.1I arbeide ... te liekomell all mea de boeren 'toe-
Baili(reD l.oop der ChrllteliJke Ktrk inlrelijfd en ~ge man kon worden bevrijd, _ het a}D' ge'l'8lllf8un.& eede"n ~ tlltge~lrkeD en laat een touJgt b den" bee te hoaden
4aama ale lidlMteD he ... lti,d, Gedurende die reeda te laat. Men verbeelde .wh zulk een lehte.:r.!a&en. Er werden ollmidd~lbJIr eeD!~e en d.t d. o1'@rlál~1t dié~ beide! ook bele;
hal.. - waan gij a1eehtl "fini(le DÏaacdeo jDlllDlwjk uiteinde. Gij sult zeker met ~ij maD . apptID oitgelO~~eD OlDd.1l 1'oon ...IUjltijle "ordt door deo '1'e,koop nlf draalr IlADde Vel-
ter ",DieawiDIt eft bera&eIliDIr aWl lill'ehllAm~ wel wenaohen dat ik D,immer weer zoo veel weer!n !'&oden &e IrnJll~n! Wilt eehter tot heeleD dell, die de' NatlJralleD naar' IigehR"" 'D li,,1
knch .. n af"ezig. Nooit bebe 8'1i dl (l.meeDte akelig en droMig nieuw. te Termelden beb." IiOjfDIet l'gelDId. De CipIer denkt dAt de IWllrte tel: Yelde"e atr.kt en die 'dan oolr lD.. lrt dat
".,_hS cm u"eotwll bUIl.elljle"oQ8 uitjllluD Een oorrearndent deelt aan de Erprfu mede eonatAbell Rt'meene lII&lr makea lDet de onder- é4 d h-,Ud' d' L - ,. '--d .

u t' __I • b "'. h h t Bo h f Kimber kapiteina 'I'8Il NJ'abel ID deelde 011 meel dat L" 0 e! opper ~. en, le 04>. ID liJn.... DIet..i_. .JUe' eeD m" 19 _!1nl ofA Itlj u .. e oe e aan. ae grenzen TAD soen - IIIn het GIIUferoement had 1'tr.~h. e .. IJ alleen IDvoer '''III .terkea d ... nk. mur ~Jr. h.t
Joopbua od .., OUI btIloonen 811 Toort(lllht \l>t l.-v met de betaling der hoofdbeiuting toegaat. ..... • om een brouweD nn heiIOt,met toe Wil laten.rac OIDICaIldilJlleid en ODtwaking V~II p.l;'tAJnoel "Het nieuwe," Eegt hij, "dat d~ veldkornet de 8Ild.,.,tellwar" COIl8&abe!.,welk varaoelr ecJa&er dat lijD &Aode Velden pall werken.
".d., de If8mreoteledell een. eenllfl~", bM.or~ booIdbelaating komt in'1'Orderen, wordt spoedig llGIf lUet "U 1.OegeItau. Daar,eJatea op d. "r.
~I maakte &en .. nlj ..n vaD li'" billijke overal Terteld. Nu ltIin.kt het Tall den dienat- de~ng. vaD clen If8v~njreDbe,....rcler ~nd i.
...".alr. Wij balen ~b, t1t'O~ta ter loop' '1." beer-de soeden er uitgesloten., dien de echoen of nilt, II het toch blijkbaar noo4aakehJk d~, ~
OlD UW Eerw. on •• dauburhud &e betoonen put trekt le l1li;1-' Jan ! haal jij de J*rde enl eell Oadenoelr "orde Ingefield omtftDt de d1lOt- plaats
1'oor de ineebiklrtilJkhN4 ou bewe_ ... 11. len J>ie~ de beesten: Paul ~ gaat jij bl de raIld! pli" ia .'11 tronk. Te oord"le. naar b~t«etll DJeUW
tijd ...... behoef... Weee t.. _ -.JOOd om Adonis JOaU, maak jullie Ifebaárïch, die 1'eld- wij , lijk OnJ.. hebbeD ,mn boe tta te UrlI&tI~ReliDe~
.. .., blijk ...." ICbUDI .. IWd. ~ ~trio!fe kOl"bet komt de boofdb.I.tmg inTOrdtrraa_ .,.,." .. ~ ..ra bewulrt door Ua bIaah plaat.lllijllre .J.ldmH':'_.!rw die wij l1Wkw.J.... ..... le bier il JUi all'-JH 'Alclkonaei: IDIl aaija: ., '!..lWU1I.-.IIM, ' ..... ~ mo,

nlT JUUELFEF.8T V..\:-< 1/:-. nEOK
lJ'Glm \~ v lLLE.

DE J.oaltM1nl.

...-

k> • tAG Boere", Halldataaraln Pr.,) ,ooping dukten,enl. '
- 4- .....;., .__ ~ • OE o~d'~~d:~t v:k~~ 2vO_~,~.

.. h" lonioJe Pr·-riuktell gt'h8d b"Lbendt', gaat f10~
OndergeteekenJe, dáartoe gelas~ zIJode door dell r'''r L:-;DRIK ,voort Bez!'~dlDgcn. te ontvangen en dn •.IYeop

G V ISS~~R,Za.I Publi ..k Verkootx-n de vootJ('('h~t' W1JE8 1'80 de hand te zetten. 0l'
• • t:: , de MrlUiciptJe M1t.rkt of &l1deU1D8, ond", l~.>

Op WOENSDAG 5 MAART 1884, aoo~:ty:'8'J~,elU"promPt terug gezon;
, , dm.-Dadelijke 1',11 kontante betaling.

" TIJGERKLOOF " Distrikt PORTERVILLE, 1~?~f~f.!:'~t,'1:~eu ..
J , VERWIJZING ;-Naar den Heer 1lJ.A!U1,

TEN JO URE '8 VO~HUUDUAGS IWorcester; den Wel-Ed. Heer o. J. DU ToIT
" , IBtellenLosoh; den Wel-Bd. Heer R. C, H.ut

DE VOLGENDE LOSSE GOEDEREN' IK.Ur_._W_ol'CHte__ r. ___

2 Paarden-Wagens 8. TWYCROSS, ....
2 Spannen Tuigen OEWEZEN RJo:KENBlUBJ'ERJN DE KAAP
2.. Zwingels SCHE BANO.E.L8BANK,

1 Dubbele-voor Ploeg Auditeur van de Kaa.p de Goede
1 Enkele do. Hoop Spaa.rbank en Stellenbos-

1 Paarden Molen ache District. Bank (Beperkt)
1 Span Jukken, met Stroppen en Auditee~t en A.:aakl Boeken tA Iie->

Riemen. 1cent.ngen op. .
1 Aanbïl Blaasbal Srnids- en {.,ollec~eert Rellt~ M Rekent7l!Jtfl..

J ' g, Negotteert ue1ttftgeft..
Timmermansgereedschap, enz IKoopt en Verkoopt Aandeelen.

H U I 8 R A AD. lIuÏ3-, Huur en Algemeen Agent.
Zooals Tafels, Ebelen, Kasten, Bedden, enz" enz. 7 Houtstraat.

, GRA..._\.N.
Bestaande in 100 Mudden Koorn (\'ette), 100 mudden Rog, 100 do. Haver, Westelijke Provincie Spoor_.

En wat verder op den dag der Verkooping zal worden aangeboden.
Een, Ruim Orediet zal Gegeven, en Goede Ververschingen lullen

Ver!chaft word,Jl'.

lO Goede Trekossen
12 'Aar,teel.Beesten (goed 1'88)

7 Goedgedresseerde Trekezels

2 Karpaarden I

1 Rij- en Trekpaard I
350 Bokken en ~chapen (in goede

conditie)

1 Paar Broei.Struisvogels

3 Andere do.

15 Vatkens (vet)

TIJDTAFEL VAN AF 1OCTOBER, iS8&. .:

HOOFDLIJN-lUA.PSTAD NAAB TIC-
TORIA WEST.

Te gelijkertijd zal

" I{LEINI~ARDOUW,"
Gelegen in het Distrikt PORTERVILLE, Groot 1,258 Morgen, 399~

V. R., behoorende aan den heer HENDRIK ALBERTIJN, Jr,

Deze Plaat~ is zoo wel bekend dat er geen verdere aanbeveling Iloodig is.

D. J. A. 'AN ZIJ L, jfsh.g·r ..,

worden opgeveild de beroemdtl V~e· en Zaaiplaats

Ontvangen nu Bezendingen OVAAL STALIN IJZERDRAAD en
STALEN IJZERDRAAD MET PUNTEN, die zij tegen zeer Vermin.
derdd Prijzen aanbitlden

IJ ZE R M A G A Z IJ N, 15 GF.AVE-ETRAAT. KA.APSTAD

ATTENTIE.
De I it,'erkooping dourt steeds voort bij

CO Il N ELI S ~f 0 L lJ.
De

worden
geheele

·de
Voorraad Uitverkocht

vergemakke-
moet

Verhuizin~ t£~
lijkpn.

om

KOLONIALE NIJVERHEID
VS. DEN

Commissaris van Publieke Werkenl

re ko_ell be.I,Ulea; opdat.l bet.r III staat 1D.0lell.IJ.
te oor4ee1ell o'Yerhet ouolt de•• D b.l&a&riJUD tak 'VaD.IJ-
'Y.rheld aaaledaall door d. hand_IwlJse der BeiertDI ba het
ultslultell 'YallKoloDlaI. J'lrmu "'aD het TeDdereD 'Yoorhet
"olltrakt OlD. de .1eu w. JJt .'r I e _ ell t a- Geb 0 uwe Il
te 1YIj u bel ere Il •

Hexri1'ier Ooat
He1'ri1'ier

bAankomst Worceater
Vertrek do.

OQudiniweg
BreederiTler "
C~"eg

~'6
t·"
10'U
1010
10'41
1111
11'61
'nm.
12·3J
U·se
1'30
2'16
216
N'
2'61
3'18
3'31
3·a,
N1
N
.'11..,.....
5'()
5'22
6'31
6'81

1640

Be.oekera .ullell ben_ell dat OD•• PriJ.eD veel Zaaier .IJIl
dail h.t be4ras waU"Yoor.00rtlellJke .AzUkeleDvaa EIl,.boh
J'abrikaat k'llDDeDlDle'Yoerd:wordeD. Daar wiJ echt.r Diet
...erl&11l" la de.e keDDIel.nDI oueD .1,.1l lof uit t. buut.
DeD,n,aae. wu sl.chts ••• l.der dl. b.l ... , at.lt IDd.D Yoor-
ulteaa ....... a.loalale rabrlekea OlDou -aaulla .ea b.-
.oek t•• r.llle., daar dit ou ••• 1& III1dd~lls OlD. de Ia... dehnt ••
'Y'" •• D Ed.leD C:ollulll.. arla TaDKroolllaDd.dJ.D te beaDt
woord••

D. ISAACS &. CO.
88 90 EN9S

LA'NG E MA RK1'-R'r RAA 1'.
MAUlXBBURYSClIB TAKLUN.

RED. , 1'.m. f U.m.
Vertrek Durban_g'.. ..' 11'66 16,()
Xraaifa.teiu • •. •. 9'20 I 6'26
KlipheuTel " •• 9"5 6,()
Jr.aJ&baeItraal .. • . •• 10-27 I 6'3S

a Abbotadale (~laa.tI) . 10'fe I 6'61
Aankomet l'tlalm~ .. 10'66 I 1'0

nauo. I T.m. n.m.
Vertrek 1'Iln Malme8bury .. , 6'40 .. HO

Ahboted!ile (haltpla&t.). '/6'61 2'31
Kalabukraal .. . . .. 7'1Q 2'60
!CJipbeuTel . . . . ., 7'42 I 3'72
Kraaifontein .. .. .. 11.21 , f'l

Aaukomllt Durbanweg .. ' 8.f2 I 4'12

Waar letter a etaat,houdt de treiD alleen op
als er psaagiml aijn die in of mt den trein ...u-
len~ ~ bataat, bn .-. YenenChinPII
bekomen.

De Zaterdagsm~ heentreiD blijft rrrer op
Beaulort tot 1f.aandag morgen, en de namid·
d g trein Tertoeft te Woroeeter tot ZondaI
nacht. De Zatfl!dag 4.60 ".m. terugtnlin na
Victori. Welt doet 'a Zopdqa morgeDll dl
atatiOnJ Tall Goudiniewegtot lténuonalleen ad
als er ~ sijn die uit of in Willm gaaa.
en ~ dazi fIia Xraailontein naar Xaapetat
De trein T~ 'rUl Viet.oria West Z4tt1J1o
dag te 1'20 lUll. blijft op. Beau.fort oftf t
Zondag .TODd. De D&midclag treinen heen ID
.-ag aemen 3de k~ .:;::tm a allesl tul-.. "ellinsten eD Jr op.

DE WAAL & DE KOCK
HURGSTRAAT, KAAPSTAD, '

BIEDEN TE KOOP AAN TEGEN LAGE PRIJZEN,
'Waaell. ell Kar-A"'11 •• Ver.a, all. _t • ., DoaJuaolat.a,

BelDlll••• "arlampea. 'I'lIDIDerm&lU-, "traaelUlULk.r.. eD
51111.... en.acla ..p, .0tt.D, JP&aDea,•• tel.,

ZuboU... ...... .D VorU.,
:r..pela. A.IJ':StP,4e..., Za4e'" 'l'oomeD.

Balten, Z..... a,: :".1'1 V.na'" 011., '1'.. 1',
..ar.... ," ".SJlDol.lt, ,.le •• oluaacl&1D•• , W.ntat.ppen.

ALSOOK.
BESl1E HOLLANDSCHE HOUTEN KOORN-SCHOPPEN.(

DE ' W A AL & DE KOe K,
RGSTRAAT, KAAPSTAD.
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