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KOLONIALE

Weeskamer en Trustmaatschoppij, ZUID
AFRIKAANSCHE ASSOCIATIE. H. A~LOUW, l.T.u.

Málmeabary, 2'2 September liM.

J._, .' .• ~ORltEES, Jll. " ~...~~"S.,IG1R8. :VERKOOPING VAN VERKOOPING VAN
Paarden en Beesten BUIS EN

TE MUIZENBERG.

lo den Insolventen Hoedel Tan JOHN
McKuLAa.

DE Oodergf'teekenden zullen per Pub-
lieke Voiling doen verkoopen,

0l) Maalldil~, 28 Itrzel',
TE 10 UHE ':3 MORGENS,

Aan HCR.SeH'S HOTEL, Muizenberg,
De Tolllende I!oed geteelde Luanda Hn.:-

1 Dekhengst
25 Merriell en Ruins
12 Ossen
11 Koeijen
10 KalvereJl
W. :\. UURHEY, } 0 ...
J. W. S. L,-\.:-;'OERllAN, Curatore»,

G.boaw der Kam e" Kaapet.d,
12 September isss.

H JONES & Co., Afslagers.

surHI~RLAND.
Publieke Verkooping.

DE Ondergeteekende gelaat zijn de door
de Execntrice in den Boedel Tan

wijlen CABIL GIBT CO&TZII, zal Publiek
Verkoopen, op

Dondel'dag, 1October 1885,
TER PLoU. TBI

IKRUISRIVIER,"
Tm 10 uur " Morg"'" precu.,

I-L EVE N D E H A VE
100 Menco Schepen
10 Trekosaen
18 Aanteelbeeaten
4 Paarden
1 Strnisvogel
3 VarkenB.

IL-Boerderij Gereeds.happen :
1 Wagen
lOpen Kar op Vere a
1 Kapkar op Veren
I Span Jakken en StroppeD
1 Krniwagen .
2 P'loei8II.

HuisrAad, Keukengereedschap,
eDI. :

Bestaande uit T..fels, Stoelen, Katel.,
Potten, Pannen, enz., eDZ.

Ook zal worden Verkocht de te Veld
Staande OOgllt, bestaande nit 5i M-nddon
Graan, in prachtige oonditie.

Crediet ell ,'erferschiogeu,
WK. F. MARITZ,

AW.ger.
V endn- ~antoor, Sntherland,

1 September 1805.

OVERLEDEN,-op 19 ~,oaeen.
gelukkige Eehtyereenlging ftD

_ bijn" C>9 jaren, in den Ouderdom TaD 78
, aren, S maanden eu 18 dagen, mijD
illoig gelielde F.chtgeDOOt, de heer
JOH!NlfllS TlDODORtrft DI VRmr, na een
smartelijk lijden van 13 dagen. Bij wa
geboren te Am.terdam in Nederland •

.Allen die den Overledene gekend-heb.
ben znllen ~oelen wa' ik eD mijne
Kinderen alimede zijn eenige Broeder
in hem ve, liezen in onzen ouderdom.

Verder worden Da. Pft....n, de Wel·
Eerw. Heer F .&.UB. en alle V riMJden ea
Betrekkingen niendelijk bedub YOOI'
de hulp eD eer &aD den O~eI'Ied.n. be-
Wezen.

GROND,
In het Dorp ClanwiUim. l'.Alf DI

~A.lPSCHI AFDEEtmG.

DRIIJllRLJJISCIiI VERKIlZING.
In den Boedel 'an wijlen den WelEd.

Heer RICIU.RD GIII80LD. D- 'ON1lIC·&GI'l'&BUltDBN sullen doen Verkoopen op de plek,
i rer Publieke Veiling, op ..'

VItItIDAG,16 OCTOBER· AANSTAANDE,
, ·0. ELF UUR V.X.

DI VILLiEltS, )lAU.. " 00.
ZULLEN ~E8KOOPD}l1 _ :

Ap 'MUTS STA TIE,
. OP ,,::~ ft

.. :'a, D'EN 30steJl..DPT.,
iS GB.()O!.&·8L"~TOSRlf
31i.'Z·WAUBL.~ fKQBl/1 Y'
60 lONGE OSRN ell '&:OIUIB.

_ A~8 00 KI.

600 iX VETTE en GBO!)TE SOSAil. ell; aaXltE •.
Bovengemeld Vee en Schapen zijn in. ui~u&it.é~dé conditie en zijn

uit NamaqUa/land gebragt door den Heer J. R~\(~N ..
"",,: >.:. b.1P.U .....Aft~ Go.

OP ZATURDAG,
3 OCTOBER AANST.,

0111 ELF UUR V.III.,
Een Elf met Woofjhuis er op,

gelegen in het Dorp Clanwilliam,
beplant met Limoen- en Vrucbtboo-
men, in volle dragt. Dit Erf heeft.
ook uitgestrekten en goed besproei-
den Grond voor bebouwing.

Een r roog Brf, in de onmidde-
lijke nabijheid van de Pastorie, ge-
schikt om op te bouwen, vooral
Huizen voor Boeren als zij bet
Nachtmaal bijwonen.
Terzelfder tijd zal ook verkocht

worden een hoeveelbeid llectTo-
pleetwaren en andere Artikelen.

TROS. BROWNING,
A. DENNYSSEN,

"

"
JJ ,t

VERK OPING X!N VEE EN,'
,·ltII:LM:BSBUltY 8!AftI,
NDE~~AG, iOCTOBER,

75IGROOTJ"'SUB' saD.50 iVETTE -eW &lB. <.
t96-IJONGI TBIJWI _ ea ](OIIJ'Elf, en
aOOiEX.If&A 8&OO!lB ~JUP~e~ BOKKE ••

JJ

"

J. ·P.• AURB, . } A,.ipê ..
G. W. 8rBYTLBB,

OP
Sec. Z. Á. A.lIOeia&ie, .Eue. TlllCalDfttair.

Xaapatad, 22 Sept. 1886.

De heer C. lf. FRYER. AfaJagel'.

Pultlieke Ven"piDe.
DE Onderget8ekeodeo, behoorlijk pla.t,

door den heer PAUL J..RlTllr,· no
II Sohildpadvallei," in de.. ACJeeling,•• Hen

OP

Nu OntBch~pt wordende ex. GaenJJeTI, direk~i:v~;n Basreh, Hi•• ". ,.fot
! 'sistbi ~lf Dad.' '.'Iant.

:BR.Á..NDRAY"S .BLOEM V'AN zW.:&:~Li
Nu Ontscheépt 'Wordende ex DunfillaJ, Br&udraiu" BeáirBi~1Ilft1l

ZwayeJ. inV~ten van 190.Th. e~.·l80 lb.

OAVU'1iëlifiih;Hi_1
-1 .. !, : r- ~



.. 28,

"

'-,

.';-.':I
'_

"

,',

..... _.

~. 1... ,
!, '

;"

';~i
;~:::,

~:;,.

"

.,
"

c· ,t
.,; :.

, - ,
::'''t .

.,

JC 22 23 &pt ,lSM... 4. £
Il 1 0-1 0o 12 0-01\!

lid 1 4 0-1
0 7 - 0
0 810 - 0

lid 0 6 I) - 0
0 0 Il - 0
0 1 8 - 0
0 S 6 - 0
0 0 2 - 0 0
0 5 0-0 Il
0 511 - 0 7
0 0 6 - 0 0
0 7 8 - 0 8
0 0 6 0 0
U 16 6 - 0 16
0 15 6 - 0 Il
o 1 - 0 15
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o 1
o «
o 0
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o 7
o 0
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De "'fllloUtcm. ~ hier ontftDpl. be-

toogt in een infeidingsartilcel dat men !doh
ft11l'ÏIIt met te menen dat de ~rwaardell
WII&J'OP de Trannaalrehe BPgering de leelrin •
.... n £4,000 beeft 4Mlpgaan zoo bée1 Ileclit
rijn, eli dat •• 1. de Begeriug sich aleehte
houdt 8l1li d. gestelde 1'oorwaardeo, zij nipt
meer dan de';lO pn-cent '1 jaan- .... t"t~'?uwen.
"rOOI' een Brjlt!l"iug een- hoop Interest lI,-nI
moeteD betafen. o=s tijdgenoot it O1'erllJ!'D'
T&II oordeel dat de .oonraarden der leeuwg
dlUU"Om toch iD lIOmIDige opagten. b.". wegen I
den te greotea borgtogt die gegeyen Is. niet
~heel !lAAr eillCb zijn. "De Voorzitter." ~at
.erder onse tijdgenoot, ".au de ComlDlme
·.lIn _kkundigen, in de jonpe Volksraad·
alting penoemd om het be~~ te "oeren O1'M
de uitgifte nn 8cbat1datbilJeftAn, als zulks
noodig wordt, heeft on~ het bIij~e.berigt me- Allerlei uit Bollandsche Bladen.
de8'ldeeld dai er bij die CommulII1e 1'ooreent ~. "'OO.DIJI.
~e ~e itl 'Van de uitgave van nIke
'·lCbHDpleisten.' De belutingen-achter· WallDelr wij UD het 1I1*0en gaa" "ioden
. "allige aoowel als loopende--Iromen zoo goed wij oDder ODI meer Tllrklll du "IJ deDk811
in dat de .alren waarlChijulijk 1Il1l1ltm g~d waden, Da.r· h.bt gij het ...oord lO BalAllr •
""Den worden lIOIlder tot buitengewone ot lOB....r.w ~a't een""udi, .. markt,"" H.dji"
maatre«elen de toevlngt te nemen. Dit il (Arabiecb) dAl lOJl"1,rim" bote.kend. "801.
waarlijk goed nimw! en wij hopen nn m.. r tan" wordt in Tllrkije "ooral uo een lie-
d.t bet bewaarheid al ...orden." .toneD heh.errcber drr O.loo1'i,en jl'Ilhfl.l.(d:

De vrees der Volkut",,, dat er veel ne door lOO' h.njl bij leeft het't hij li."t "Padi.he"
de l ....tBte regen8 zou zijn om~ekomen, il be- (PeniecD) = ..keizer. EeD .. Kedif· (niet
waarheid. vooral wat het Kaapveld betnlft: 8n kedi, ..) i. .en "ooderkonio,." EeD ol .b. It

later bebben zware hagelbuijen Irww gesticht ;. .en ol kooi Dil' • en 0'" ech.....k- of koninp'
en zelfl boklren op het veld cedood. De" oad- spel mOt',t dUI Pigenlijk ol Sba-ep.l· h.eteD.
ste bewoner" herinnerde zich zulke sWlU'e Wij Ipreken "aD de Porte ; de Tark noeml
l'8llf!ns niet. het m~1 seo Arahiech woord .. Bab ali't

Het volgende berigt bevat het nieuwste Hooge Peort of .. K.pu" (Turkecb) Poort •
• '611WW uit 8W1l%ieland:- .. Istamhonl" of ol Staml»ul,· wAarmede Con.

d et.Anlinop,1 "eretaan ...ordt, beteek.Dt "I.r
I Je 'be., O. R. un Wi.llillb. dA J",~ meter .t.d «." De Turken moakteo h.t fAn bM

O.norul. die 1011:80mot den b ... r C. J. Joub~~t Ori~k.cho "la tin' polin " d.1 "la tin bolin n
1t'lIun WOl om d. 8 ..... i•• l1r.". te rell"I.8,' !I ait"eoproken wordl. en loo,eel ala II n".. de
terol1l1.~e.,rl, flij rapporte-rt dRI d. Comml8111. dh id " b" k ol M k It

uilst-kend in bore IPr.di"'f 1l•• IAIIgdi. pn dat de ,tad bij uilDe.en ol tee enL oe ee ~D
. " lDiDJI.ret.• lijn lI'e8118TIllIuehe woordeD, ennmla

S ... ries, w.lk. binnen ons'llrenlfn g•• "liPOSIJD. "I. "Islam" jlsloof en "musli." Ileloo'filfemel.ijn
heel 1I0ed kunne b.laalinilen op'l..tl\len. n WR· maenoud: II mo.aellllAO," d.1 dua Di.'. te ....
sielend .. If mo~t " echter n"ll' ....o•• t tO·II·Rn. ' en heeft m..1 Olll woord II man ~ PD WOD.
H.t .. uit ruiker," en .. op-ten" i. dAAr nOjl .in derli k jllimlncht j. een pijnlijkea trek op
,,~lIen IW&nIT.en wee d~n Ar':"po dro~mel ~t. uu- bst J el."l bi" ~ WAnne~r gij .r. II lIIJ1I8l-
gerobn .. or dt, fliJ ,. AIH,d ee~ TIlIr. du wel. m.nn!n" ",n m.!!k\. lOKiol.· bdeek.n&" taln-
'I'1'Oaw.n en y•• l ye" besit. .~)j8 wDrd.n bem bai •• " t, ecberWt" (of lor bel) .. UUC!ataD-
lond.r pudon ontnomen en bIJ Itlf wordIon. t ~ ' .. ""r.y n "1III1.i, n "odAli'qo., lt .. Ir......
bermbartijl' jI'-018Ilt", Il,brand. I!~"'ok.n en op n. ,'aj • .. HMlm'" (A:.biach) hel,.lreDt" 'er-
and.", wi ile miebandtld. lOBdAt.~1); lo.. n .oor I ~ ·'0 (yuboden plaat a, waar lIleD Diel komen
)lem een 1•• 1 wordt. w"nne"r hi] rl-I door e'no en W .. di • . "b tech"
JrenAnig. beecbikkinll dor, Vo<,,,i~"illhpid be- mng). ifat) een

t
IYI.~ I,~:,n ~n. padU

d .... .. tlI of pantu. w•• n WIJ. DO Y II • nAam
.wi)kt onder 8 PIJlIIIlIng w'''rAAn liJn. a. m,gB' voor eon "Iuit.>n.nt," "pocba" 'oor een "11'8'
1I00t_n hem onder .. ~rpen. D~ .h•• r un W,elhgh n-rsal." "Emir" (Arabi~ch) b.teekent" heer"
be_ft er een YO? die onll'.l~kk'jI'e al.p;totr ... 'f~~ , • bek de "EIf.Ddi" il een Orl.k@Ch
hel bt.rbftarseb b1111'.loo.f1l~llen••. n (lJ"6 beecbrl)··n ~ dat""door htt Turbch i. ourgen,)men
..ing y.n den onll.luRkljle II .keh,. Oe mAn "III ..oor. "., k R ..
ri1. ew~e81 pn bad Yol. Yronwen.n kinderen on soo reel .11 .heer ~.tee snt, oort !f.IJ
e~ .~81 Yee I1tbnd. Er wee oen of nnd.r oua.il UD eon "BAII~bl.boellk ,,,reke"! of. lI'ehJ~
in hel land l1'eb-urd on bij ... rd "gilllerolren" b.t ",ak word I al~~flPrvken, "Buch~~. eoaqa e, "
ala de oorlAalr d"",,&n. Alliin. rrou ...en .n 100 weet, .c!al d.t.t loo .. el .Ia en dolboofd
kinderen, umen met lijne and.", b.littinll.n. i., ,oor wleo ~IJ a wel te wachten heht •
...orden h~m ontnomen. Hij w"d "P IICbrikke· 8TRUD 0111Url' 1I118T.U,N.
lijk. wij .. mi.hAnd.ld, zoodat sijn rall wit i... o _ 0,,)( de boomen, die daar 100 rlUllig ata.n,
de 'Ingt'n ~n "'''''jlAftI.tehn die hflm t<>ejl'.br.llt 100 ... 1 io de. grond .ijD ,.groeid, 100 breed
Jijn, terwijl hij teo ,eYoljle duer ",iab.ndelioll en Yfedijl de armeD uiL.trekkeo el1 onder het
een groot_ Iweer in de teoe zijde be.fl beklImen, stille lommer nede ad.men en weldadige kalmt.
het o~"br.ken wur'.n onmiddelijk den dood IIner.-oolr de boomen hebben hu Ilrijd, han
len sr81'oljZ'emo.t hel:ben. lIit raluk.r rue ge- jaloo..i., huo medediDging ; nrdringeD. ,~rj ..gen
".di,. nrlo,ainlf lijn. want d. IlIAD i••• n ,er· .Ik .. r, hat.>n ~D b,ltrijd~n elkaar op leYen en
llooteling onder lijn 'folk en .icbtel •• n tolo .. r- éood. '. Nt"cbl'. wann@er h., donker i. en .. ij
Ia.t, Kindpr@n di~. b.l.ij oplelleiijk of bij on.! in onae !tui•• n weglcauil.n en de ...ind door d.
Jr"lak, hel weid in br."d et.k.n, worden oompe· i t.kkpn "iert en IlUlt, I".rell lij 81lrAnd~ront-
dOOjfend afllpm".kt. Wie 10 !I'.docht b.bben l<tL.ode g... cbLtl1. Zoo lijn in !lenemarken de
dAler nr-g ." .... eel b"blUlrsehb.id ,lak r,"Mt on •• ~.nnen belijl .iken .n bPuken uil d. bonc:ben
dtllr betllut ? t. v.,j.ll'.n, elden YerdrillKPn linden .n b.uk""

"In het bt>gin," schrijft een Wakker· do d.vn.p. lo O,au.buDderland bo.fl de pijn.
etroom,eb ~orn>ap<>ndent van d". I"ulk~".m., boCID, in verbond met deD 'parr ..boom, het op
.. ..an de pa. &frloo!",n w~1r ,·prhet de beer I deD lorkeboom jlemant en ook iu bet Jarage-
Hntchinlon met ~ijo guin Dna dorp, Zij zijn: berllt. ,.1 weldr. de lo,k.boom de Ipanen
~ar ZnlulrUld ..erhui.d,~Men zP~ bi~r dat de II fI.'lICh onrwonDen en teD on er gebTII~' b.b~n.
leger!! aan de kust " ..bl] 8t. Luctabul elf zee· In Zwitlerlllr.d. 100 heweert m.n, bet'fl de hrwn8
lro..iJen en reYen t.u!!,.la hebbim geschoten, be· b.uk '1 Gp de dennen ~D eiken eo berkea Ile-
haJ •• een ~oot getal bokken, mUDt die belig aijn te wijken 'foor de .icb

V~er vindt men nog het volgende in het (pdri~jleode opperbe~rach~ppiJ; m... r lij bebben
blad ID Irw..stle :- •• n kl.ille nrtr008lJng In h~1 lot bnnoer Ita ••

Mtl de pat •• n h.d.n ochloDd lijn .. n Z. M. II' nooten in RaalsD". wlUlr juial b..rk.n en
d,n Kor.irg 'an Po'tullal hli ... n ur. &IIr.t.llinll 'Ihn Reducbte "ordeIiDg.. maken, t"wijl iD
l!.kolIleD 'oor Dr. L.ydo .n den h• ., T. N. d. 8li1e,i" d. b.,ken de .lIoenbeerechappij gaan
V,llirro ala Riddeu .an d. Ord. drr Onbey, •• le 'erw.uen. Zoo gaat het in dd wereld der
OntuPII.nia, .n f~or de I..... r C V.ck.rmarn. boomeD. "'Inneer de menecbelijke bllod bet
Seo,. tn J. :1'. C.lli .... 1. Ridd.18 v.n d. Mili· I .. aklre niot bnchermt. lJe aard fila den Ilrond,
taire O,de tan J.zu, Christ u.. lJe brie. eo 'oor van b'l klimaat, nrieeDen gToote 'foordeelen
de b'H, nL.,.,. '0 C.lli.'a li jo hon door den •• n den •• n. di. GntboadeD wordeD"o den
Con. ui 'an Purtugal ,..dl oo.,b8r,dijl~, l-rwiJI ..od.r, en het lIan lich lelteD oYer,elaten boecb
die aan d. beer.n De Vlili.,s eo Uocknmllnn wordl een kampnld 'fan twee of lDeer ongelijke
oH,b8ndigd ,ulI,o .. orden lOodrA ,i) in Pretoria f ..rtiJen, wunan de ''Wllllete bet ondellpit delft.
tHujI'!f.ir.trd ruilen lI)n. De•• bhjl<en no on· Wie denkl het. al. hij •• Imte en neCl. loelrt
d8lseheidiDIl lijn OIInd. lI.noemde b.er.n to.,,- und.r de beecherming nn het zachte leover. d.t
w... n voor door h.n bew.l.ne di.noten, oooral bij in de lIabijheid yan .ulb atrijdYllardige
iD .. k. d. trAralto·k"'fltie tlU8CbeDMosamb.que reulen il. d.t het IliIl., .temmi,e .. oad eeo
en d. Trar nael. Nieb..lungenliod linll', waaria helden ellraDIJ.r

"Jf gllda@' n.middAg bef ft In de Markt.traat met reDlenarmen bekampen ~
albier •• D t"arijl onll... 1 pl•• 1II Il.b ..d. Eon akH!.l.IlI1! BRIJl:J'- JIN GI!DACUTKNWIUJt:LIN ••
kind .an me,. Mackenli., onll .... r 3 of 4 Jareo V~•• b.bbeu li" die aaD aDderen gewigtige
oud, ,cbiJDt cp deL trap VRn 'en voolbij"ftAnden med.d ....lioKen bad den te dOdD.n le gaarne ge-
"""fr. If·klemmen of lI<tlld t. IIJr. :Een oo.dere beim wilden boudeo, .iob UD .ooderlinjl'e mid.
b",.d<r ,.t Lit b.m op drn tr8p en .. ild. b,m d.l.n un eort"poDdeotie bediend. Wij kenllen
(-P lijn ocbe-vt "emer, m. t h.t ong.lok~ill II"" allen de jl.ecbiederi, "'0 PerilUlder 'aD Corinlbe
.oljl dat hrt I\Tm~Wlcbt door den trap been Il.' (lij i. op T.'qui"iua Supe,bua o,.rg.bl'8jlt), die
ulleD ie.n b.1 acbt" .. i.1 nn den wogea oyer iD enlwoord op !!too ".ag, hem gedaaD, niet.
b.t boofdJ~ jl,k"gen boeft, w,,,,,dror de bell"D' aOlwoordd., mlo&r de h",,~.tb en grootel. plat.
peo ,.,bJlJleld w.rd en. 100"la to bejlriJp.n ... It. leD •• n liJD tuio afan..,d eo daarmede in liD-
de dood PT diTtel "p vol~de. Het nDIl·,uk oeb•• n Debeoldijle taal te kellD.o Ilaf, dal de hoofde.
lIi.t dodelijk b.merbt t. liJn. Alth.ns de "OileD der Romein.cb. grooten moeiten 'allen, EeD
re..d 9nort on d. b.dier.d.n van d.h b.er Field baM. aAn C,.rul teo IItlcbenke loelluollden,
a(leD h.t kind op It,,,at liwll'O eD drOejl.D bel bevatte een berigt, dal hem bewoog de 1If"dillCbe
bIJ bur ba•• ,n hU18. Dr. Crow werd g.baald; monarchie teo oDder te brengen. ZonderlinKer
'd~cb bij ~OD er r".t. aon doen. d.", bot ArID. oog Wil de WiJl., ..... rep Ari.t&lloraa hel teaken
achaap r... de dood w.e. D. Landdro8t Il nd de ""11. w"lIJbiJ de opstano UD Ionië teg.n lllU'ill'
poJiJi•• cbt~r den wOlloO .,," eo jli.t.r." mnrjleo mo.. t uitbreken. ZiJD sehoooud ..r Riltiaeul
'ID.. kte do eill·""8r, e.o b"er. W, W, J. J, n.,. !IODd bem un vertrouwden l!saf, die allll8D me&
,ulde,b,ul g..... md. ZiJD" V8lecbiJoinll in bet de Dlondelinge bood .. hap hewl "a., dat hem
uDcidroolbof. Hij .erklaarde .chtOl ni.tl nn teretoDd bel haer gelulipt moeat wordeD. Aritl.
h.t Otlgelak bemerkt en er ook nirt! uo g.".teo tagoraa ,ond de eigenlijke boodach.p, die de
t. bob"" •• hor,u d. politie bij h.m k .. om Aan eluf breagen k .. am, op di.n. hoofd gl!lChreYeo.
ZumiJlepruir.. \\ ij h.bben 'I. eb ter hooron be- Z.kere HenOjf nn &.ufon di. t. VineeDntl
""en d.t hij korl Da bet oDgelokkiK jle.ol wel gnugen aal eli verlof h.d g.kregeD op d. plute
or no 1le1"IUEcbawd maar toeb foortg ..redeo IIch meI een ballpel te urmalren. wilt eommig •
.... ; doc:b wij hODen Ol. luIk eone hard_oeb· bloUen. waariD bij briefje. g.. token •• d, "lae-
tiJl"b'ld ter r.a8nw<rnood .00ret.lI.n. lJe LaDd- .nllij(" 01'<r deD muar te laten Yliell'en on lijne
drOOltIi.t der. Illan" ""n. 'fri.nd_n, die hoiteo .tonden, wierpeD I. "'Nr

Van de MapochagrClnden wordt. onder dag- otar bi"non lIear b"t seb ... n, m.8r h.t wareD
teelreuing :.! Sept .• aan de Pokh,j.troom.r ge- Indel'l'. w.ariD e",neeDI briefJ" wIlreD gellttkeo
IIChrnen: en 100 eorr.lpoDdeerde hij oYer lijo oot.Dap-

10 don ",or,d Jan 22 Aug. II. il .:hi.r 8.nll.· pit.,. die daD ook .poedig ,ollfdo. In d..o
~om.n de W.IEd. O.ltr. b.er O.n"ul P. ,1-" no BOlllahaai Iwom eeo Engelach.
Joubert, ton ei, d. ond.noek in te ol"ilen nur knaap, met een belangrijke legerorder in
,.n graal b.dlOi. ~pple'jld door Cb. 'fan HaDkon d.~ mond. dwan door hol Holleod-
de twee jJ.hroed~:1 Boolieb, en lek~ren Serwi" de eche fIlur. Snugger ..... die jacobijncbe
drie geDoomd. p.'PODeD liJn in b.chterua lI.no· , ..Ihleid.r. die un .en ,rieDd een ner 001-
men en n.er Midde.llarjl' oPlfelonden a'l belebal· un~endp. daarait un.tond. heifJeep del hij de
dÏjjd .. n bedrnll en opli~l ..rij .. n nrecheidetlf! ,Ingt mo.. t Domeo. ZOO ..... het. Hij waa
pereollen, ",rik .. d. dope nn g'Do.mde oplil(t~ ... DuuweljJu .. eg of men k.. alll buieloe~ing bij
t>uiLlcberl "0 geboort", geword eo liJ., terwijl brm doer. V. 'fal 'fan Roheepierre werd lI&C
d. lutlte p.uoon ollder bwgtogl ia nijgelater, de ,eunK'D'D 'faD d. Abba,e aangekondiid
AUe eer lij toegehrel!lun d.o O.norul, 'oor de door op het d.k uu eeu DablJajnd huil ..... t
mOtile di. bij lich getrooel ho. II OlD.tnigo eeo noaweorok (robe) en dan eeD .teen
ecbeln.eo. in b'Ddeo "'D bet geregl te krijgen. (pi.ne) te urtooDen eD se 1'8nol,en. naar
ZiJD WelEd. O•• tr.;' Wo.cadag n.midda!f we· beoeden t. ,ooijen. Z.lf. moet een FraollCbe
der .. n bier vertrukke". spiOD de lJuiteeh. liDiëD lij ft doorgekomen

Dnel1de correapondeat berigt dat ju!!'r, Van met een pbotographitteh. depêche in .ijn-bollo
der Rij.t. die hevige braBdwonden bekomen .i... ED toen d. Priu ,aa Oranje un de bele.
had doordat. toen zij een mierohoop ale brood- jll'rd. Alltmaardell echr •• f d.t lij 1eI(no."r den
o.en beagde. h.re kleederen aan brand raakten. Spanj.ard go.den moed lauden houd eD, daM bij,
_ar aan wier bt>hond men toch niet wan. 100 noodllf. d. dijkeD loa lateu dooflkk~n,
hoopte, thUle overleden is, Te Potchefstroom oer.topt. bij dit berigt ill deo knop fAn een

_..J._ bti h f polMtok en .ond .ijn bode, al.oo IDejfellUlt,op
il hei w........ prae ~,maar ee t regeo aan Alkmur sf. lJe nrboraen brief ...erd oatdekt .'hei _. rijp aan de twnen echade berokkend. ..

Bindelil'lr n0L!et "olgende b..rigt ait Lich. .mur de bedoeling er UD w.rd er Di.t te mi .. mea
k' se bereikt, j., nu lt eerder, dUl tie ,ijand, be-

tenburg. onder tee erung ii pt .• aan onllen " ... d gew"rd.D "oor de geaeim geho.den be-
Potchefltroomechen tijdgenoot: dr.ijrioll, h.... ti, aftrok.
om te boginn.J1, 1110et ik a "rtellen dal ik

ooleJlji' op een .. iae "aar den Rooi~ ronrl. moell lOUDAB.
liea d.: bpt ,"Id aural maar .I.eht wu, '0 h-t De JODgatepolitieke troeheleD bebbeD on. oog
"" .r r,."r aitsa,. ,oodat r~g.n ook een groote aljl.weod gehoaden uo d.a to•• tend der Ealflil.
behoefte WOl. A., Ken."m Will hel mij daD ook lIChen iD Ellypte. '1 r. de YfIIag, wie '1 meut te
om DU, P Rooillrond " •• nloed <liDWAter le lien. lijden hebb.-n; d. EDg.lachen, die la S"U la~
.Er Ilaao dllllJ' ..I een beel aantal bail8n en b.1 door ",lIerlei ph.gen worden beetoo.t of de .rme
ecbiJnl wel e.n jl.led dUlp te 1001I.n.. ord.n. lI.t inboorlinll'en, die lieh l:uD oowelkom ,eselech",p
kl.ine kamp dor 8rtillerie elAtik da.r 1Arl. w'" gelrooeteD moeteu. Rier d. Eogeleehen, die
w.d.rom eeD bewiJt 900r mij b08 weinig lIIen .11 .1i8l{eD wegltenen lDet den kr.el: Wij lal.
)lier un b.t loog.r.umde Ilruote EbfJ1!lud deDkt. lea 't nd.rland nimmer ...eclersien, daar de Soli'
Naar ,It ,erneem lijn DUalle tr""pen nn Mafe- daueel.D Ur8l11l1chteDd 'faD dOllt, wur de ...ater-
kintr -11'. eo y.rw.eht men binnen Iton de po. paU'D digtg~ooicl, de Truchtboomeu lI.pluDderd
!ilia. Hel i. te bopen dat er daardoor maar weer lijn hij wiJl. nn oorlOjrlrepresaille. "'1 II
_l roor Onl burgen te Ye,dienen lalliin. Inden ....;,r.~ .. t een EDlI'elaeh echrij'er, II dal meD 0111
IlIat8ten ti.d acbijnl er .eht.r lIIAArweillig orde een omm.le& te bakke., eijereu brebD moet;
onder cle tro.p". "'n O.n.raai WaneD !l'e...eelt lDaar .... Ik _ olDm.lette il bet, die wij than •
te djD, d.. r er telk.u I!'e",:~pendoklompjee eol- kl.",r _keD; i. 18 d. _ill waard, dat er 100
daten aan de.eD kaDt der hJD kWllmen. De li... 'fele eijeren om gebroken worden r Wordt er
... liagtplek der blCUlVtMntju·mannen flIo ISir Mn aationaal, p'hilantrtophitb, godlCllelletill' doel-
WarreD lChijDl wel een ,.kere wink.1 ta lijn. tinde mee berlIIk' of ook _,flOO)ll P Waadoe
Waal daar lrolDen Iii g,wool,lijk 'f&ndUD na dienl dit opoiferen tan oll8e beale ,old.tea eD ~OOGSTE MARKTPRIJZEN
sich .. n roe. lIedrookaD te h.bben eD 'faroer- ODle 'ben. IrrKhlan P Waartoe bit wINd •• lta,l- " , , ,
uken dan aJJerI..i rw.. ZOO k.amen er eeni. t~n eo 1IÏlphlnd_ 1'Q 100 ",le Souclaue.en P I VOOIt

p~ tijd geled.n ,_ 'ulda~_D ct. nood. Wat 1011 meD winDeD IPlft hij de illnemiD, 1'&11 ,at III'D U I S V 1'1'\ • ft • 'u' Toar J~~~;~!1II~Iu& op de plaat. ,an ADclm. 'fall Aard., KarthollID t Daan de E~yptilche domJa81dDOl lG ,OIt... ~.iM "JlJ~~1It
waar lij _& ge .. eld op .e cleu blD-un I~r, da. "orel, aj Mlllllllclaacl" ZOO ct .. ba ... ' ,
III)wtnaehtea biaMD.eJatea se woNen. Daar er " ... r, eo. 't acbip. d.. ook tJa, .. Jio!l w... ." .. ..,.""~,.;;.
~ ofID PCIUa .erd, ........ ~ ~, ~tlijk iii.~~ lIJ ftfDI~· ~~ ~en , fl'1Ioop~ OP ..C~~

-K.AP'I!'.A;AL •• •• •••• •••••• co.
g ·mm.t'..... D8 ......... AlSO"I~~1"~ ...-

CJlOL'.A·(!I'IIJn'IlJ6.

In Spanje hehben de pogiOg'llD1'AII Dr. F....
I'lIn, om cle cholera door mid tiel ua IDeut!DJr te
YOorlrolDen, .eer de opmerk_mhRd .etrokkeD.
AnderbAhe eeuw reeds "oo,kouaeD of 1'8ruehttll
wij de 'er ...oealinll UD de pokken door ioe.ting .
N~II' oolaDg. bedt de beroemd. Paetear MD."
lOond, dal een .altere seb.peudelrte ( .. "eAt-a.%')
op afdoende wij .. heeU'eden Iran ...orden, _nDeer
b.l be.11 meI eon kl.iue ki.m fan d. kwul
.or.dt inge&Dt. Zoo kan 't cek m.t de choi.,.
I{UD. De th .....ri", die AlIII de." iaentilJjl.kweD
len grondelAjl ligt. il dese: dat klelnl hoe",elb"
deo nil I.k.re epidelDiaehe nrgilten lae, II'"lel
nij ...aroD 'foor d.. IOb.de, die grootere hoe"eel-
hoden, UIIhoadend lI'ebruikt, I Illd811kun Den te
weeg bren,en. Ve ...aarheid dll8r theorie i.
door menige proefneming g•• tufd ge ...ordlll. De
be...oD.re "'0 eeD mneruHreelr WOrdeD, .1 lijD lij
ook Dimmn door eD door ge"Iond, ...an_r de
moe1'lllkoort. aillll'.elrt, .elden 100 ~n
al. lij, die, ,an tide .. komende,lioh In die lire-
IreD "eligeD. Oak moeten d. ParijHnllAl' 100
gaDaeh ,enacli,d lijn nn riooljr_a dat lij de
tlphfl_ koort. het hoofd biede,., di., 100 dj
loebreekt, du ",.emdeling fn P.rijl nur liet
graf .Ieept. Al. er ...eder eeD e)loler.eJlldemi.
koml .11 Fenan'e inentiug mel ebol.ra-l.eill ..
but, daD aal lijn Dum IIUIS dieD nn J.oaer
prijkeD.
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iroop van Onderpho$phOlf"igzurt>,-!tallc.
Van GII.IlU.ULT & Cie,Apo,thekera te Parijs

~'la1L
....wjfr'$~· Beatllllbier.-.-..-

,.....'~
1CU\'IlARD, 1~., B.. tuwr., ,·c, _SEDERT 1857 g dit middel a4e- iDgelmaik

_gekomen kr ,eDui", nu de Hoest. 4e V...
k01ldheid,~~e:'de Griep.de IUDkhoen,
eD BorataaIlcl eD. Het i. "coral bij krin,
en .I...peode &lekttn dat het nilmnntende reaaltlteu
odle.ert; onder lijn in.loed bed.. rt de hoe.t, bou-
peD de Dacbtelijke nitwaaemin,en op. en de zieke
krijgt biDDen lI'einill' tijd zijne gezondheid ea freSei-
heid teng, De lJ"II_beeren I1Chrij.en ~l'der tijd
bet gebruik ,oor nn de o,erb .. rlljlte BOB8TPASo
TILLES. YaD Latawup ea Levier-ken, 1'8n 0 ••
)LUTLT &; Co., di. yoldoeode sijn ter geneziDr YaD
ge"ODeo boeat en ,erkolldbl!id. ora Damaalt k _-
komen. geli.,e lDeu acht Lt genD op de O1Iderteeu.
nill' OBlKAVL'l' " 00.

Dw D. L.A5 ICo. alecht. goed nroos .ao.,t ~bra_, kllDDeD aij DIet yo

T~ro1r!" .t.k.Arti~el ~~D. : .
1le, i.;)uit pbraik bl! Jiftii" _OlD alle GOedeNV te .. er_ met

. , ,~~.,. . ] . "'. .' - .
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