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KOLONIALE
W6elk&mel' en Tr1l!tn1u~happii,
, VERXOOpd IN' G VAN,

VASTGOEo:'KOSTffAAR VASTCmED.
TE

NIEUWLAND BReG,
MACHINERIE, VAATWERK, ENZ"

VOOR REKENING vL'i DE

Newlands Spiritus Maatschappij
(IN LIQUIDATIE,)

I,n den Insolveaten ,Boedel ,~a.n C~TLUN PETRUS nOPPERS.

DE On~ergeteek~deIlI Curatoren va,n bovengemelden Boedel, zullen
Publiek doen verkoepen ter Plaatse' zelve, Over Hexrivier, afdeelingWorces~r" ' In den Insolventen Boedel van JACOBm~ PETRUS DELPORT van

. "Kleinsteenboksrivier," Mdeeling Caledon .

Insolvente Boedel van J. VOOl" &
('0., 75 Langemarktstraat. •

Koopjes!Koopjes! lOnmiddelijk daarna en ' terzelfder
Plaatse zal worden verkocht,

In den Insolventen Boedel van
TRUS JACOBUS BUGO:-

'.~,
3rID-AFIUKilNSCI:I E

KO~l~KLIJKEMAlLDtEftS'}'
I, ,.f, \',,,; lllrk~I,," Maat.t-hllf>Pi
'f ~' 'tL,,-'r.}\:x,'ten de,zer Linie vertrekker
) 1"1" }\.!iJl!"n.d naar Londen om de.
" II ,h I ~.I':. >H, Ma.deira 'en Ply·

;:~b,.e 'liL I Helena on A~ncioD aan·
" ,"" -n h'l, "3',j,· 'QS8CbontlJden.
Ir.' u' , r

II \ II 11:IIE:'i CASTLE," Kapt.
II ,: -I ::h. '" ~I. li.leoa, A~D'

;';; \:,1,\1' C;\~TLF," KRpt. J.
~_ '~H, \11'\ 1,!83h}).'[1.

• _ I 111;i,,·I\F CA~TLE: K.pt. J.
, .,c:- v, "" :-t, 11.1.0 .. en Madeira.

,

" _ L' I,-LI\ C.-\STLE," Kapt. J. O. 0 ',,,,.,':;'(',~~:~~:8·.~~:'O"ll"m.n lich bj' P VrIjdag, 26 dezer,
,v' ' '""10 ChSTL& MAl .... ~,... UI; WOQD VlUlltof1iT
.: ..., H II I ,I (II, p_r.! l·_;______ HET BOVENGDlELDE KOSTBAAR

'eld Op Verband. Hetwelk ~Ai~~~D~ERCEELEN
verdeeld is, nam:-

G:::I ,:' rERSTE ~ERB~N'D, .
" " , i' rc.-nt. per Jaar, IS ver- ~ot 1 omvat ~et Huis, onder

r ~':.Ir t. Il Il'1ligf'n bedrage, op Leljen Dak, en uitgestrekte Bui-
:,~., Lo-ningen. I tengebouwen, tezamen met een

, :,;, .. I :\' ;_:t' Zil'h bij grooten Tuin en Boomgaarden. Een
I ! ':-:\ LTT '" ST LEGER. ijverig man kan van dit Perceel

alleen een goed inkomen trekken,
SHERIF F 'S SAL ES. daar de Grond zeer rijk is, en het

geheele jaar door oyer een grooten
toevoer water beschikt 'Wordt.

Lot N'o. 2 bestaat uit de welbe-
kende en gerieflijk ingerigte Stoke-

; 'Ii- ju I"m.,.,' "I ib- Supreme •• t fr t d H fd
-n- ,b, ,_ ~U)l, ft ~ .. l- .. ill h.. held rlJ, me on naar en 00 weg,

en een goed Stuk Tuingrond annex.
Lot 3. Een Kostbaar Bouw-

perceel, front makende naar den
JUH~ J. GRAIlA~, Hoofdweg, en geschikt voor een uit-

Hi.b Sheriff, muntende Villa.
De vorige eigenaar van het Eigen-

dom nu te koop aangeboden, dreef
een Kántien en een Winkel met zoo
groot succes dat hij in staat was na
eenige jaren met een bestaan zijn
zaken te laten varen; en de lig-
ging van het eigendom is zoodenig
dat de kansen van profijt voor een
man van zaken zijn zooals er zelden
worden aangetroffen.

Machinerie, enz.
Deze zal worden verkocht afzonder-

lijk van de Gebouwen, en bestaat
uit 1 Graanketel, met " Mash"
Pomp, 1< oeler, (Refrigator) en Spiri-
tus Ontvanger; 1 Graanbereider.
met" Mashton," insluitende Koperen
V erkoelaparaat en middenpuntv lie-
dende Pomp; 1 Horizontale Stoom-
machine, 6 Paardenkracht; 1 Dub-

_l, ',_' Il Tl.e«, in 10 "Catty" bele "Force" Pomp en toebehoo-
.a. ,: ", ren; 1 "Tubular" Stoomketel met
C ::. 'I The«, in Halve Kisten. Stoom "Dome;" 1 Mieliestamper ;
,\--,l1:, TrlCl', III Halve Kisten, en 1 Montstamper.

-, :1 l.lik ken van 13 Ibs. kan, Losgoed :-
,> lukn'gen ~/--.' 10 Gistkuipen. ovale; 3 IJzeren

A~DERSON & MURISON. Tanks (400 Gallons); 4 Stukvaten
ROCKLAN- D--S~ (5 Leggers); 8 Gistkuipen ; 1 Schaal

en Gewigt~n; 1 Voersnijmachine ;
9 Houten Troggen. Alsook een hoe-
veelheid Gereedschappen.

Ronus lal worden gegeven.
Ver1woping te beginnen om 11 uur,

G. W. STEIJTLER,
Secretaris .

• .. ~.- • ., .... ' t " L ,ni.;] nJv"rnm~r.t, Plain-
, , I. lIc)'S,'u,:<, V.leodsnt.

\ \ .. '. '_:_ ",H·1 I )JfltrtC' 11n TUt'"tiAY
v ; x v-ro ber, I&'f;: Rt 10 u'cI,Ck

, ?;'~ I':l. :-30~hl"!"p, 3OG!At~,
, I ,'I. 'ltd f ... art icl....uf Fur nuure,

> ~ ......:

: ,':1.11\ T ci.vx \\ ILLI.\~J.

'II.
I~ -:._.:r_n h-~ K,jl\)')i~l~ G 'u't'lrnemeot,

'<" J ,;; (. Ii,Y8AloHR, V.rw.erd.r.

1\, ,'C, 1;-"')81. van het !loog U.-',_. 'I j- b,,~.nlem~lrl- Z,,,k, 1,1 V.r-
l ~ . ~ -Ó: .:!"b,)Uri~D t e SCh"AP \'tdlt>i, in

:' .,j' d.i', 'P I Jiflll8 !I\ll, den 23i!en
~:-, . -·f,.:-·n)' ur e w m .• ,,\n~htt.qllleQ-
Jo '", ' -; Schap 'Il, 30 Rok ke", 1 P..a,IJ,
::- .'\..,',"', ..~' iJ lIUiSfH8.d.

roux J. GRAIlA~,
Opperbaljuw ,

1.' ., - d-:: I 'Jlprrbnlju'll',
, \ '-e '" 1.... 6,

~hiDeesche Thee, eBZ.

D~:\ ILlI" q.:ptl'ekenc!en bieden nu
(.l~lll -

.rste en
gselen
),'s BE
SNUIF
d en ge·
genot.
~I Kor-
t

_"'IlC,"IJi:(' Tll','(' (ill 10 "Catty"
1.••• -) ill \ij( Ill~cbillende qua-

I~S,
e u \. 10',[-

-u r , C_:·Jm-
t 'r,,", £(10-

Maatschappi i.
~Bt:ns, KENNISGEVING

iN,
!.\\ j'r,lh(hbf'ff' in bovengernel-
. ~ " .\hat-chappij, dat op DON-
c:.RI'\I,:.: llECEMBERA.ANST"

.\LI,L\IEE:\"E YERGA.DE-
?:\" (!, h, ,ulr'il zal worden. ten
H ,. ' " ,:, ,i. Il heer ASDS. UIJS, om
.' .: " T~ ITi~l,l,l(!gs,wanneer ook het
~'.I ,i: 'Lt bd~lUlbaar zijn za], en
C,' :) ~, IJl gd,rekp zullen blijven,
... ,': :1:" lJedhebbers kunnen
u'. .w ~ w11rdl'n.

,~, ;r :':":!' Jl (lip om Aandeeien
• : -, '. ,r\'!J('gcn zich tot den
(:, .. ;,'"k, nd«,

Aan Bouwmeesters.

TEN'DERS zullen worden inge-
wacht aan dit Kantoor, tot 12

uur op Aanstaanden Maan-
dag 22 dezer, voor het schra-
pen e~ weder kleuren van buite~ v.an
de Kantoren van de Havencomnusme,
in de A.dderleystraat, en het schra-
pen en tweemaal Oliën van al het
buiten Kajatenhoutwerk.

Verdere bijzonderheden kunnen
worden verkregen op aanzoek bij den
Ondergeteekende,

Op last,

JNO. SAUNDERS,
Secretaris.

Kantoor nn de Tal.lbaaiecbe HlI'I'ellCOmmi.ie,
Hl No",mber 1886,

Geboaw der Kamer, No, 3 Kerkplein,
KUplItAd, 17 No •• mber 1886

H, Jones & Co., Afslagers.

DOODBERIGT.

I Dood-
[sen glJo<
en tegen

.TAl'S, BOSMAN.
;, ··'",!!\IlJ,., 1,,) ~ov. 1886.

.e .

LIT

I",
EN T
.rt IJ

()' f,i,U:fIE;.I, op 19 dezer, Kapitein
t, l-:KE IL\R~~I\D BONCKER

,->. 1. -. I!('('mstede, Holland), in den
l::- r " ::. 1",0 +V jaren; diep betreurd.

" ". ," ,f"D IS zal plaats vinden op
~ c->, :/, r ds,-:\ namiddag, in de N.
" ,,:, ;f,:"at~, te Mowbray, zulloode
:", 0::, ~ l.aif 4 ure worden opgano-
::',," '"~ :1", ~lerfb[]iB, in de Soottatraat,
" , , ;.". ie lIoopstraat.

"ê'; nVi\rrten en Vriendeu gelie1'en
',. "'·IH.lNgeving aaB te nemen.

~': '"" "'LLcne COU18n'en gelieveu over
,..-',-!: -:-',

vt-rt rc\[
geland.
!Dsdag,
censicll

()lfi,I.I-:UE;.I, to Wellington, li
•. .\ v, I.-tti, HI:.TTIEliUGO, om-
·~;c:7 :11r~n UUC!, t'!:lnig docbtertje van

,j. lj, l\ETII:.F, J. D.Z1f., ea
ti L:::,'l1:H .M. H~TILF.

KOLO~IALE
Wee~kamer en Tru~tmaatsehappij.

'~mber.
I."ft.ira,
:-.'flJber,

Y\,., 'n Ill' gdurl!{ smartelijk: Jijdl'n
... . ." [>I, z,.vell jaren, het ft het den
~,., :)': :UtL(d [0 ZIJn" lolllige r[]8~ over
• ,,' _'''Il IIll]n dl'Hbare Echtgenoote
ly 'A )!.I.HJA JOKDAAIf, in den ouder.
, ',,:,I~j'H~U ell 5 maanden.
r '. d I' d' "In ..nell ''u geIeTe ezevoor

! .: ;~_.... " t(l'U[)I~geVl[:g aan te nemen.

p, 1'. DO TOIT, P. P.z~.

-
GOEDEH.EX geschikt voor Kers-

mis Presenten, Speelgoed, Werk-
doozen, L(.'ssenaars, BeUl'sjes, Toi-
letdoozcn, Handzakken, Klokken,
euz. Alsook de oyergebleven voor-
raad Amerikaan~be en andere ge-
reedl!Chappen, Gereedschapkistjes en
HuiBhoudelijke Artikelen, moeten
uitverkocht worde1l.

A. J. PLA1'NAt1'd, }Otzamenlijke
J. W.S. LANGBIUUNN, CurMoren,

GebouW der ][amer, No. 3 1terQlelD,
x-pttad. iS No"mbtr 1888.

" :; log-
,'_ t ...j.:co
"jhb~lC'Il

tn.:s de
. llll.IH Jl

I', Kblr- 'j,: I". lO! ~ov, 18il6.

.tR,',,,ka,-or ••
tirma
plá,

Op ,W oénsdag, '24 l\ov.
, '8 MORGW TEN 10 tras PRECIES;

1886,

.44i
UNION LINIE

GREENER, i KONINKLIJKE IIAlLDIBBS1'
UNION 8TOOKBOOTJlllT8C1W'PIJ

, <BBPERKT>.

". rol,:. ,t ~!'JI. it i

BELANGBlJXE

.PUBuEl:E 'VEbcioPIBG, r

DE WELBEKENDE PLAATS van den Insolvent, GEDEEL
van" PHILIPSDAL," gelegen te Over Hexrivier, groot eenige honderde
Morgen. '

Het Eigendom is 'bekend als een der Vruchtbaarste in den Omtrek, is
b~lant met eires 50,000 WijnstOkken, heeft uitmuntende Landerijen en is
bijzonder geschikt voor de Struisvogel-Boerderij.~

'BONUS I 'BÓNUS 1 "
IIEDE 20 PRAAlJE STRUISVOGELS.

JAS. ROBERTSON, } G,ezarnenlijke
, A. A. C,ILLIERS, Curatoren.

LINDENBERG & Co., Afslagers.
Paarlsche Brandassurantie' en Trustmaatschappij.

BELANGRIJKE VERKOOPING
VAN QNE

K()ST1SARF WTJNPLAJ\'rS,
VAA-TWERK, ENZ.,

Te Klapmuts,. Afdeeling Stellenbosch.
In den Insolvent.n BO'edel van JOHANNES NICO-

LAAS PHILLIPPUS :MARAIS,

Op Vrijdag, 26 ,November

I 'I'

VAN KOSTBARE

Vaste en'Losse Go~deren.
,----DE Ondergeteekende, ,in zijne hoedanigheid als Eenig Curator in den

bovengemel~en Boedel, ~ per publieke veiling doen verkO?pen, te '.

., KLEINSTEENBO KSRIVIE·R,",
Op Zaturdag, 2' November 1886,

TE WETEN:

De Eeuwigdurende Erfpachtplaats genaamd " KLEINS~ENBOKS-
RIVIER," groot 1,830 Morgen en 290 Kwadraat Roeden. Deze Plaats,
gelegen omtrent drie kwart uur van het Dorp Caledon, is goed bebouwd,
zijnde er benevens een goed en welingerigt Woonhuis, ook groo~ Stallen,
Wagenhuis, Buitengebouwen, Wijnkelder, Muurkralen, Buitenstatiee,
met Tuinen, enz., enz. Er zijn fraaije Landerijen en extra Weiveld voor
groot en klein Vee. Ook zijn er groote Tuinen, beplant met alle soorten
Vruchtboomen, en een Wijngaard van 30,000 Stokken. Er is ook volop
loopend Water, het geheele Jaar door.

LEVENDE HAVE :
1200 Fraaije Merino Ooijen, in extra 631 Fraaije Merino Lammeren

conditie 4 Bokken
1 Opregtgeteel de, Mer r i e} Geteeld te "Nachtwacht," b~j den

"Cont~ssa" . Ed, Heer J, A. v. D. BIJL. Pedigrees
1 do, do. "Snowflake" zullen-vertoond worden
7 Rij- en Trekpaarden 1 Struisvogel
1 Merrie 1 Menigte Pluimvee

10 Extra Ezels (geleerd) 20 Varkens.
1 Bul

BOERDERIJGEREEDSCHAP .
1 Nieuwe IJzeren Egge
1 Span Tuigen, met Zwingels voor

12 Paarden
2 Paar. Achterllrigen
4 Zadels met Toornen

I 1 Lot IJzeren Standaards
1 Schroef·

. 1 Groote Zaag
2 Tijger-vallen, Graven, Vorken,

! Pikken, enz., enz.

1 Extra Bokwagen
1 do. kleinere Bokwagen op i

Veeren t

1 do. kleine Kapkar, bijkans I
nieuw

1 Sui jmachine
1 Trapmachine
1 KoomdonlCher
1 Dubbele-voQr Ploeg
2 Enkele do.

aanst.,

KELDERGEREEDSCHAP .
4 Kuipen (extra)
5 Stukvaten, 1 met Wijn
3 Drie-legger Vaten, 1 met Wijn
4 Leggers, 1 met Wijn
1 Zes-Halfaam Vat
3 Hall-leggers
1 Twee-Halfaam Vat, met Wijn

1 Halfaam
1 AzjJnvat
1 Extra Wijnpomp
IJ Kajatenhouten Emmers

Manden, Kisten, Trechters, Kra-
nen, enz , enz.

ZAL publiek worden verkocht op de Plaats zelve :-

1. VASTGOED. De Kostbare Plaats "GOOD SUCCESS,"
gelegen te Klapmuts, drie kwart uur rijdens van het Klapmuts Spoorweg
Station, beplant met een fraaijen Wijngaard van omtrent 150,000. Stok-
ken, een groot aantal Vruchten- en andere Boomen,. met .goede Z~i1anden
en 1{eeweide, en volop Water. De GebOllWen bevatten f!'aal WOOnhUl8 onder
Dubbbele Verdieping, grooten Wijnkelder, Bediendenverlrekken, S~llen:
Kralen, Schuren, enz., alles in goede orde.

2. LOSGOED. 7 Sfukvaten, 3 Leggers do., 17 Kuipen, 13
Pijpen en Okshoofden, Trap- en On~~rbalie,· 2 Ossenkarren, 4 Ploe.~en,
2 Cultivators, Eggen, 2 BrandeW1lnketels. Kelder- en Boerderij ge-
reedschap, 40 Leggers Wijn, 4 do. Brandewijn, 2 uitmuntende Kar-

ezels, enz., enz.

BONUS! BONUS!!
. F. J. BROERS, '}. Gez.

J. J. DE VILLIERS, ' Curatoren,

Paarl, 1ó November 1886.

De Villiers, Faure & Co., Afslagers.
Op bovenstaande Verkooping zal mede worden' verkocht al het

LOSGOED tot den Insolventen Boedel Tan DANIEL· DU TOIT MARAIs
toebehoorende. J. J. DE VILLIERS, A.P. zn.,

Benig Cum tor.

EXEC ur hU RS K AM ER.
PUBLIEKE ,VERKOOPING

VAN

VA S.T a O,E D,
In de Afdeeling Tulbagh.

GRANEN:
DE OPBRENGST VAN

33 Mud Koorn
13 do. Garst
30 do. Haver

[

4 Bushels Rag
! do. Erwten

In den Insolventen Boedel van HÉNDRIK J A.COBUS GILDEl\TJIUIJ8
VAN ZIJL.

Op Vrijdag, 10 DeCQ_Dlber aanst.,

EN ~EN DERDE OPBRENGST VAN
I 6 do. Haver

OOK
2 Mud Kaam
2 do. Garst

1 Eerste Klasse Dubbelloop Achterlaad geweer, door

Extra Rifle.
EINDELIJK:

EE~ KOS'I'BAAR .lSSnRTIMR~'r HUlSR!ilD,
Als 1 Middagmaalstafel, 1 Ronde Tafel, 11 Wasch-, Kleed- en andere

Tafels, ~ Kleederkasten, 19 Stoelen, 1 Madeira Stoel, 1 Sofa, 1 Zit-
kamer T~pijt en andere dito., 3 Ledikanten, met Beddengoed, com-
pleet, 4 Huisklokken, 24 Schilderijen, 1 extra Verrekijker, 1 extra
Weerglas, 1 fraai Sideboard, Boekrakken, Lampen, Spiegels, Glas-
en Aardewerk, Keukengereedschap, enz., cnz , en een menigte andere
Goederen die ten dage der Verkooping zullen worden voorgebragt.

Bonus. enz., zal verschaft worden.
TEN 10 URE 'S'VOORMIDDAGS, ,

Z.AL worden verkocht, voor het Kantnor van den Civielen Commissaris,

TE CERES,

J. H. F. KLEIJN,
Eenig Curator.

Caledon, 1 November 1886.

W. H. F. KLEIJN, Afalager.

GEORGE FINOLA Y & GO.,
BIEDEN NU AAN

St1rJAAPSCRAREN,8ttaiu_8eb&nD
McDOUGALL'S 8CH"PEN,IllP
lJAM8CBRAPEBS, Pijpeeyoor Dama'D
SLllI8"RANEN,.oor DuI.e.
RF.l'zn OI.IE,V.rf, Oli., OlijfoliA
OE\'.&NOlJE VF.BF.weree4 tH' ...1mtilrt
WlJ~roMPE!i, OOlftluUetu Pijpte.

IJzerpakha's, lli Qraf~8traat, Kaapltad. I

WIl!iGERO SOHQFFE: 8, SpaiteD
CRADLE ZEISEN, Sikll.l,
VELO. en TUINHEKKEN
BLADKOP~.R, Geel do.
KOPEREN KETELS. Hoofd ... 811 Bode_
GEEL KOPER 8OLI,JEERBEL, mik
n(,Yl'8ZOUT, 'foor v"

. De Plaats DRIEFONTEIN, gelegen in het Koude Bokkeveld, groot
1,477 morgen, zeer geschikt voor Landbouw en Weide.

Pabllelie "erkoopllag
V,uJ

Leve.de Have, eal.
._.J "I

In den Boedel van wijlen 8I1BlW1D
~U8 Bu.GEB.

DE Onderrteekende, daartoe ge-
authonieerd door de Exeou.

trice TestamEJitair, zal per publieke
veiling verkoopen op de Plaats

ELIZABETHSFONTEIN ,
IN DIT DISTRIKT,

TE 10URE V~M.,
op Vrijdag, 26 Nov. 1886,
. 300 Bchapen en Bokken

PAARDEN, VEE
.3 Fraaije Jonge Hengsten
1 Eerste klas Bul
I Ossenwagen
1 Stel Jukken en Toebehooren
2 Ploegen, kompleet

Een hoeveelheid Rog en
Koren.

Het gewQne assortiment Huis-
raad en Keukengereedschappen.

Clanwillia$, 30 Oct. .1886.
Chas. II. ~ryer, Afslager.
.
Berigt uilCrediteuren en

Debiteuren.
In den Iutestato Boedel van wijlen

AUGUST MIKL, in leven wonen.
de te Tulbagh.

..---
AL degenen die iets, van welken

aard ook, te vorderen hebben
van, of verschuldigd zijn aan den
boveogemelden Boedel, gelieven daar-
van aan en ten Kantore va.n den
Undergeteekende opgave of bete-
ling te doen, binnen zes weken na.
dagteekening dezes,

P. J. P. MARAIS,
Executeur Datief:

Tulbagh, 21 Nov. 1886.

TE: HUUR
i

TE WELLINGTON,

EEN GROOTE WIN'KEL, MET
WOONHUIS annex, tegenov.et _

het Marktplein~_ een YJUl.--""tle beste
Bezigheidstandeu in het Dorp. Een
goede kans voor een ondernemend
Persoon. Doe aanzoek bij J. 8.
ATKINS, Wellington.

WEGGELOOPEN, op den 8sten
November, EEN KLEThTE

BOESMAN', met den naam van
ANDRr-ES, omtrent 3 en een halve
voet lang, met een zwart fluweeien
broek en een vaal baat je aan en een
klein kepje op. Heeren en Vrien-
den gelieven zoo goed' 'te zijn om
dadelijk kennis te geven waar zulk
oon jongen mogt aankomen, aan den
Ondergeteekende. door wien alle bil-
lijke kosten zullen betaald worden.

J. J. DE WIT,
Zandgat, P.O. Riebeek West.

Di'; Mai1boot.en der Maabob..ppij vrrt.nk
keu van, Kaa~ naar BDfelud.

Via Madeira, om clen anderen WoeDIdaC.to" anr n.m., ... St BeleDI. en Ascelllloa.1. onder unlWllt'Dde.
VOOR DGBLAND.

II .MEXICAN," KIlpt. B.I.SBlDOI 1 Decem.
ber, "ill Madeira alleen.

II SPARTANi' Kapt. WAIT, 15 De08mber
via St. Helella, ASCc'llllion-n Madei,..

II TAhTAR," K.pt. TUVBis. ~£1 l'eoember
via Madeira alleen. .

.. MOOR," Kapt. Galrrl., 12 Jannarij, Tja
St. Heleoa en Madeira.

.. TRO~AN," Kapt. LnJUa, 26 JaDnarij,
via Madeira alleen.

RETOuRKAARTJES Daar ESOELAsn, glD'-
bu, ..oor Zet )lluden. worden uitgerriit te,_
oeD .. ,minderi" .In 10 perceot op deu Duhbelft
1'1_ll'eprij.. ,

RETOCRK,uRTJES .00' HAVENS lan" d.
IlUST wo,den DittreTeikt .00f de 'wavea b,. 11ft
Dne M... den pe, d. Uelon o( d. Cutle M..utaeUp-
pij Stoom boot.ID.
Voar V,.cbto( P.... ~. doe men un_k IU d

Xlntoren un' de Maataeb.ppij, A.dderlryRrtla~
; mol. & :rvLLD,

4 lq.~ ....n~ Beldier4er ,,<>nr ZO "trib.

BUITEN HANDELAARS.
DE Ondergetcekenden voeren alle

orders uit met spoed. Geen
reizigers. Aan direkte communica-
ties wordt dadelijk voldaan. Goede·
ren tegen de laagste marktprijzen

. verkocht. Termen 4 en 6 maanden.
Dieoonto voor kontant 5 percent.

Joull. Bront Itn.
XOOPLIEDD,

30 ST. {;EORGESSTRllT.
KAAPSTAD.

PE- TEGEN VER,MINDERDE PRIJZEN:
BRANDRAI'dBB BLOEI VAN ZWAVEL.

1. De Erfpachtplaatfll NOOITGEDACHT, met een gedeelte van
KOELEFONTEIN alia!! GlJDOW, met Erfpachtgrond annex, groot
1 423 Morgen, welbekend als een uitmuntende Vee- ~n Zaaiplaat.s.
, 2. ZEKER ERF, No. 15, metde Gebouwen daarop, in het Dorp

\

CERES, ~. .t. B1WERS, Secretaris,
Curator in bovéJlgt'melde Boodela.

,.
1



-,

eioh reeds door bMr D•• na ala ait CIAlA.......... Br
een iáItDmateDbélutiD., m.ar

kenmerkt, en 100 lIJ. Danat baar Ik.,ea Disi .oor de KOlODie. ea hel ÏD1rOtJrtl.n.lf

Orahaml uItbreIdlOg vau Gode KonlQlfnJk op auda D.. t~rproteotief pldeo.Wol
tocb ook getoon1 ha I dat Daholl~le .10 he. l81ddrui ""0 lej.hJkb8ld; maar bJt .Ige- £2,000, w.t .oor een _ gDeJtIIl pnj. pldt - 1__ ,_ er .... frOud cb

I . o..plaatlP2 ~O()mor~" Voorde Plaat. ~kl'r w.-huwde ar tera om al
niet vreemd III. dau bad Uh.lQlau J, en 'OJra meeu menaobehJke te vatteD, dat la. ,eloo,oD RenDlQg.font~lD, IU h@t tot ta .eel Ifoud.pecul.tiet te.-..rea. De
l{e8n Eo~",lschmlln. hallf dit teD kwa Je ku I Wlj, dea lndi"jnelell mensch uiet hegeven deo boedel no een d"r.ttlll Kruger dar te«Pu .. oordi~ JUapeche B"1fI8nnll
Deo duiden Mort herinnert ZIC' hoe Lord 080 en JD.. t b.t rvoe1 blar"ao muk, da' men eG 1.746 morlr"" groot, _rd op een .... NedI ..... , al ... het IJlNkar. ouaelak

k • ..erkooplull slechte £9UO .. boden. wat m811 ge_i ~r la oorlo,an ge ...ik'keld t-
narvcn, op een bijeen kOlJUlt tIJd."s hut 'ert.re &lob, om eeD vuten gr8Dd onder lIJn ..oetec "'eiuI, achtte. Zwue fOnt had In de koom ",ord.",. maar lU d.Ia 'OOrlog 'VIllI 1877 lID iS
van den Biesebop vali Pretorm naar liJD stA aau die leerataUlI;~eu V'aatboudt" dlstricteu van het N Oosten &OO..~1 a;h..de had de Rijk_gering eLI Xaapeche tro.w t:
plaats, de boop lilt sprllk dat door N.n 14 leta {arl_aW80L b..rokkend dat koorD en mHlI te St -yuabarg bolpen, en kwam het I"ter tot oorlog iI""rlll~~elrb8l.~~(tUiie

&eer '"' rrezen. DI J..u Liou Cachet kooden. hoopten hij. de Kolom.tfID
toedoeo de glll'8tehJke aUD{>~ahe der I,et. ...1 een praohltge ont"uget ... D de boeren agen DIlddelen eD II01Ider RiJllahnlp

EEN TERUGBLIK OP Dj!; SYNODE. vaal weldra de polirieke WD 'oll{eo, WIJ er ZIJner gt'IDeeDte hebben. en er ~t-.a till .... Il Slob handUnu. Hij wilde .... 0 oorlog, enllJ()IDJIIU,,,le
Ned. oial PBBUillVRTEN OP MORGO -Groote Xerk moeden K8J'8(Id h kiDleren door ZWel· ftlI &Ilea de ~liibte ....

DE &eStlende SlttlDg van de Synode der kennoo gaarne dat de Ilguog die door .p' " '. morgen I. Ds Maeder, (VICtona Weet) , Bo· &rw~ te 1.':00:. ~. "'_bJkbedl!ll. een oorlOl tuachea blankeIl.
Gereformeerde Kerk I. Z AfrIka IS op waar predIklog hur doel aoelr.t te bereiken, Ul'O ~el.ach. D. Pieusar, (AvoDdmaal) • '1 ....Ollde. Twu T te.8llI letter- ZI)D eersueht .... het om de ruMD 10 ZDld
dige WIJIB gee loten door de rede op Donder- voorstanders zeer hgt er toe breogeD kaD om Ol" lPi8lllW' -N~leu,!"e Kerk.l_ '1 Dmor~~. Da. &etten ea<;?~~-~~abend .t '.oDeD. Afrika MmeD te bladeD, ea het laDd iD deo

b
'7 d ....ul er (George, I •.on ... , .. ....",maD. d ->e-e .I_- _ •• _..A at het ..oUt dat wilde l6llea ftD de

dag gebouden door deo predikant nn Noor natloual" strl!l"un,{on naaat et ullD 10l(8 en IWillo~lDore).- oventraat Ka~ '. mor- wuen e - kJarr ea d ... n ........ ~_e gee L-·":!-olL'- '._ L_" t et L !r:::.~.~,",...·~
W

\ ID _ luteruak. Le.; Gore had ol. op ze- blan_ "'" ..... g, .... ._.area. wan m , ..
der Paarl Oie rede w.. dee te meer vaD bekeeriugsw ..rk geriuif te achten IJ erkeo en '. a ..onca, DI Kriel.- 68punt" DI. keren be. d dat h Id Dlt SljD bewind lU d6ll.-t der NatnrelleD te YOllND

) -1'1U
1
,",d•• K&ap"Zootad.KADe,:!~II, Bul. IllS., ntUI omdet JUiSt de afgeloo'lAo Synode. IIOt!even g&l\rno dat die ngtillg, soboon meer BucDbneBr, (Tul(ba«illh) - P.J'6~dorp .: deos ::~':enhudd ii w s!r: klap ID kw.m mom tot barbunohheld, ID ftII

- v m.yr en n, ....... ra r+r: r : I o.mu 'Wij owmore); I."OD.... d d N U hiernJn te the6u De
" ~4 -l\iJpru~, .ld ee ltDI! CalfiDIA. \ utjlOt'd, schoon UI enkelo bealuiten Vlln belang hooft op Engl!lscboo dau oil Hollsudscheu boJem _ BogSebaai '1 ..,o~ca. Eerw ~~~~ ..oor dea ~f~der .':r ed: ':IOD::U:b: hij dea n:fdltaat' 'raD z;3dlgecliepnlCliml'

J r J" II., •• , I III d~, JU. '. I.. <llIlowen, Zich t och voorul ho. fe I{ck","wtlrltl I.l loo 8, op de Afrll<l\ner be ..olltlOg grooL. Dr.Ter. .,L.6~_' 'I~b L t __.. op6l..r. DA den Afrika en ZDld Afrib ma.t
b e ',1 .on 0\ \\ Pall!....' ,-H A ,a" UK..... &all ...... re • .-u, ) dieo. de ....__
H•• ," \tI RIL"' loor deu geest V"I op wuk IIIg lot Ver Ol k chr 0 f~Dt e'l er st I bo blJvl\1 VlD tt W I LVTII~BSOUB KERK -M~en preekt ald3sT. dlpfatal op een pellr ll~'lt:kf'll IOv_gn. f- o..erMDJtemmlDK met de MIl -p

L4 -I b Ip"Jol I),.r li-x IfI.', VUI".d ,r~1 ien die er Zich op mb ",·10 bopaal 0' ~e, , eli eindali k Ja or ook ow bIJ&<JlhJer, oehtends t..-n 10 ure, ~ rw Gohl ; dea .,1_ld had .De ZlWk WIU ..oor de Loge er sebende denkbeeld"" Nipt d.t hIJ N.to.l
d I boed 1 Chi J' ten half 7 ure, D. B .lDX Goede T"mptoli ren gebrlUlt maar Searle bad Wilde DltalUltea. maar Natal wy tD een moel

.,. rn .U "lO 'OUlOD - ,.n I"IIJ~ "at Jl! 2J" llU,( eu Je ZJuJa,,80 00 re.tenou van verschlll.lIIluo RBrd dl. bet "..._ K D' 'U'_.J1. THda lehivergoeding .-r":ht ..--- men bem JellJkc nnattie nD de Goa.emear en de Wet l'aEDIlUlrTD WBDt1i'<¥pI K l'p.r~,-LI' d."borl( & ().J • At.la· "T ..... EPIlL'IS EBK - I ..... _'Vregor. p--- , ...... r-- d konden ~ VYj,L
~.r'. hetrdt. Meer dan ceus bebben WIJ g ..l ..gen JIlr oo,h,{ 18 te 8obchtn, bil IU·Taar. vau RoberllOu. preekt Zoudag morgen te ..oor deo dl~f had mtgemukt Hoe de Ma- gevende Baad bet Diet no en • en DI. ~ had MD beecbnJ

.. _Ii - \laID" Ibu,y VutO.D Lo_ Uo.d-rf!" beid g(;h&d om er op te WilLen dat eun ver- le N"d GereformeerJe Kerk tot. .Ieraad en del avondl te 630. l[iatraat OVI!ll'het f"lt duoht. d.t kuonen 0gdUIBgeenl .. n beiNd~_!,,", o..er~ had ~ ~ IBkere tekortkolDln~
.nl III d.n " .. 1,., t n boed.l UD J b d u_ kaar. alt het feit aJl61den dat hij gedSB e ko ome lOU a_ gaarne epen. 8D ......~u K 'rk bij een heIRng "OOr het
0\ r., d.... -J \, !tloorre •• , I' .\ Go ac d fRO rIglIDiC. dat WIJ ree 8 vroege, /.Oowel al8 segen strekken ZIch al. \'Ra Da AaOD HOYKEYB ..au uano .. er zal Zon- I .. IIChlvergoedlOj{ eD elke partIj hMI' ~ woordige Xaapeche BegeMng kOD geldelI ..oor tek rtltc>
Alo .~.'" moonden te beboou waar!(enomeo. Ileh In zelve de overtul",l' g kan vaehdteo dat d..g te 8omer ... t Weet preelr8D. kOlt8D liet betalen. de ..~woordJ.gWter .... n het En~llICbe ~=~~\:eHet wou ..~I~gP~

_~-LJ ""I.r \ I.. , ~ol"!l.n ID d. Kar· dewzlttlllg meer cI.. :J OOIt te voren beeft voor- hd voor .11& IRnd bot belte IS .1. Enge- ~~~. RoU:IOJ'" ;hJkanl ee: áelegram DK IIAV'DOOllOltl8IK heeft op haar laat8te det:kbeel "dn b"".1 ~nr 1.ac~IJ ~?DetPb~ mAn de ... ndacht dier Kerken'''''
\ • "'".. 1 10 d.n 1nl Jl'ODt u boe- wt ar lW In I! "1" .mu, op _r op ..ergaru.nng eeD rapport o..er Doqelden aan. op een meer er 81 ul oge ell eo a c Da. C. Hurra,. 'Prak lfl deol.,t

d I ,.n \\ rull ..,d ge laan, maar 08 LoDW had vuikollleo ge Ila, d8 taal en IIIzlgWu er gaaudeweg yeld Mauntiue aange"omeo ellom8D waarbil die geldeD 100 g~rel"ld ZIJO betltaande, en er W&l lfMIl red8D om ..oor WIlde dat meo een IICb0"V
_IJ-r ,ubeth.tvct.w. dl.lnkt ClalwllIl"m lIJk met te verklaren dllt,ln wecrwd van v r· ""un n Wl!rd ccbtor zDlk con IIU onder DJllluB J ° AVKBT, LLB der KaapllChe Jat &IJ genoeg opbrengen ..oor het ouderhoud laatatgenoemden bang le CllO. ht d!ware; Kerken zou aanden. Natal bl•• k

l-,.nd. II... , en& In d.n l.o.d.1 ,an !!Cbd V)OUgevo< leu. ce IbOid Je' gClStOS hoefl du le<I .... r. Jtr NeJ lhr.-formeerde Kerk u toe~elat ..n om te Killlberley van bet Dok eo de betaliDg"u rente op Ife dnataarlll~ d nr~Dden8D waar u::: ..... liJk te lr8<iragea. De vraal[ w"
"Ijl IJ d-o b~.r S :; BQr~.r,-Chu ltl I I .dvokaat te praktIZeren. leende gelden Een pl.D om ~r .ommlge Ier 'FnJ dl IfO waar ZIJ zoo g oor ge naar de kerkenden of 01lAr ~e ~
1< Hr AfiIAtl"r gtlh, erlcbt Htt IS thR' s nl t ona p IIn om 1llgemeon, dan con dit, oozes lUllen&, de DE SPOORW.IODfKOlllITIJ'f van JaliJ tot Oc- Jr06I}ereo na.r de .. aarde te rekeneu .. ordt .treden hadden Holland had alln Eo:elaD lee: Kerken aug wenieu. ma&!' op voor'!>;l

, _u -\1<UW aO"1 Brag, \ "I.j{oed \locbl. 10 een beoordeel ID lo( Vltn de banJohngen der K.ork op den duar ten _rRte 8eblldeD tober blIJkeu In 11I1!6 .£2~ 63~ meer Ledralfen iIoor de Wet met toegelaten, maar meo &al El)Der grootlte ~lngen g6llCho~ en al.a d Acta&riw ..erkooa men bet I... tl(.,
llOn•• \ odl".rM .Ul. 'an de N,eU" ~yuode te tredeu, en lichten sommigfIn WIJ !ulll!n thanl niet herbalen het""01 te hebben du In dezelfde' "' .... oden "D 1886 met het oog hiprop op wet ..... raud~nog aan- f:"1d natJei In 'drop6 ~ 'Fn611ZiP,:;'kP verdere W1JPglU&, In de be
I.o~. :;p"ltue ~aallCbdppIJ,-1l Jan.. dnnien H~t rapport zal &00 mogeh)k met 1 e eD, waarom .n II ID Ol n a ua Dog eenlK6 d1llCaUle bet
&: L Afs ai( 18 h~tlo(eeu er gedaan IS b v de beslu,ten over WIJ over de uale der HollllodlObe taa' AJ,.."( CORBI8.PONDJIllrTEJI'-De bnef van December aDden met 1 Janu&nl III werkmg ZOO dacbt de Bogennr ell dl" zuid Afn aangenomen. •

_>(l - k l"pwutA. ..lJee lOll' S~.IJ.nbolCb. de BIDnonlandscbe ZOII lH g on oVer een tJn die van deu ra88elllltrlJ I In ZUIJ Afrika .. Een lid der Gemeente" over d.... erlri"lIlng komen Op voorski van den heer WieDer be kaan.ehe p&rtl~ er o.er die te,.6II0.er de HUWILlJIt8B.of'
\ ".I~","d 'aatwo,k enz ID den ID- F J H I b b d G van KerkerUdaleden te M&lmesbury wdleu Iloot men te klJkeD naar d8D "Dil en toelltand uIt ... RiJkSp6rti) ltoud, maar tennJI ltIJ haar EAlIlBTIy
• ,,-nl.o' bo.d.1 ,an' J N P Al ..,au,- on s voor up L OeiQn u eWOtllltco, met het 00 ~ op zeleere d"b"tten dor SyDode "I) hefet Ulet plaatMn. daar hl) onzellO.leUI der maga.Z1Jnen, w.... r etof vu .teenkolen ZIch regt op iet. bettora dao achl}n,,"Jh~ld unli Eeu beel:bnjnnglpunt (64 ~
V. \ Jill.ra, r lure ODCV , AlalAjlero van mInder bela. g d..n hetgeen. b v 1{6zegd bebben, m')&r wel zullen WIJ OD" berekend II om kwaad bloed te zett~.n Oo~ ralmbaan m ....kt" Het b1.... k dat ..Iln de haafden. eD de MIDIaten blerom aan lute onr de pligten V&ll ~O

2- -Kr ru,I." .l~e~hlJll' GarD.r.un, Vut ID &nke bet OnderwIJ8, verme leu IS, vertronwen to kelIDon e,eo da~ onder de de twee mt Blfibeek West g>rteekend Aaron leemng ..an £60 000 'VOorde Hsvenoommillle nngen bloot .tondMl, W&8 er DIemand In dUI huweU)lube&mbte wilde moln laten
~ ed 'n d.o 1n()()I'eD~.n boedel un G dan zullen 008 LIerover III 'OOn g n ter plaaulDg ongellChlkt slecht. 31.197 beochlkWr w.. , zllode er ..oor partij dIe "an bet RIJk g6lChetden ,"Ide. en maar Da. 8tegmann had een VCMg
I h."'p.r.-S Cu,uol,u8, Afs ager WIJ ~ pre Jlkauteu lier Nud GereformeerJe Kerk. HET AANSTAANDVSRTREK VAN DI LUCK de r ..at eeu beboorhJke tender mgekomen allen Wilden Bngel"nd de hoofdma(t van punt In "erBand er meé eD Dr Hof

:1" -hl.".I ....nbuhrll1.r. \ •• Le 0" !..oae strijd ",agen loch wdleu WIJ op \ he ZIO voor ball groote taak die OH -Ds Luckhoff zal ZIJn "f!ICheld.preek Men b ...root de Begenng te verzoeken zoo Zwd Afrika zIen Met AdDllIaal HOIklDI ....n :liIIca8lle wt te loUen, wat echt"
(JO.d.,." L.... Dd. H.,., Bu.rdorlJll'e· merken dat dil C 1f ( 1 ""eli. dlO zulK "ch tu du SyuoJe getoond beeft, UIot op ZlIuda.g /) December. del morgen~ lpoedlg mogelijk de reet aan te IObaffen. Gs .... hl) bet eens dat de Kaap ..oor het BIJk ten deele gelukte.
r•• !Cb"p (j aDon•• DI. IU don lusohon - d I lt d ... od bebeschulJI t d de Nieuwe en des avoodl In de Oroote bepgd w..ren 719 ..rbeiders "oor DIeuwe !l5 Uiterst belugnJk w ... en all Bngelal:d ZllId 1'IBlLUiDTK OOlOU81IE '.U
t.<o bo.d ... n J P Velpvrt.-\\ [1 F !Jen oor ee vc e Lyn e l! strokleon zal om de sywpatble te ver 00- Op Zondag 28 de.er zal ZWeIEerw. voor oude wprk"n, waarvan 634 bandieteo' Afnb het varen dan IIOU een andere maj{t
h 1.11 o\fsl.~., van Olt Klelomoedlgbeld I\all de z!\alt der Ont v~n w!\ar hllu mode Afrlkl\llers biJ deu lOg VIW DIeuwe lidmaten houdeD N D er Itcb nestelen De beer 8pnjtg elDdllfde Daarmede werden de BeacbnJ

- \\ 0 c•• t., V .. t~oed \\ 0 .nbout enl h ' d h bbe d ATAL- e HollandllCbe bladen m Natal Pin toe&ki......k met een tout op lUrar Ma- verklaard afgehandeld te ZlJn.n bel
- - d ' I ~ t. III '0 F' onulng geen regt ge lIan \e eDen Il lJestaandeu Iatlo, ale u atrlJd mter dan NooDwrno ONOKL'J][.-!n De Beera MIJ be"atteo over Natal &elf welOlg wat OIet t '.- te h t • t Heflll ..yr en de ActD&l'l

1_ eD 1090 '0' t~n u"ed. Uil bid een Schotsche timmerman Tho. D k diD __.1 I d O)es el.., nla no. en e Will lu ItJn an u. !'en P'li
\.1 -F L LIDd~Dhtlr~& Co Afsls"'ors WIJt aan een ge eo ougepaste vrees om I! a.auspralll,; op hebben be h' IC , r ...... 1 Uit t" "grllIDJllen bekeD w.... vn woord daarop dat dA MIDPter St&nhope Ben om te malten liat le punte"

• • ~ N er Zlg W&8 met outen 81utten In een der SII A Havelock'l overee ko lt met de Boe- .... d h 8 hi Id I bii C "
3U - J IJvuw, oldtn.t Clao"illelII. L.... nd. Ka~psche WIJnboereu te beleedlgen a \ gangen te plaatsen door 66n tpl iii ~ d N Be bU k m Zulnl d lofr""e op en eer p~g e a I lJIOO- ommlMle "'0 &enn.

HUL" ·bDbL'AI8[J.JOoA·dereD, ZUDI\\. lP hebben WIJ reden om le gelouv6n dat mon 'r Eli N E:-J A l'IJIJ [< 1< dood. ZlJnde ruen w:...r.cbIJnhJ~~letOon~!rngt:;:~ ~~ I::e nr~tw:.u.d~ ....ng ::U= der gellCdblklt°dm I!_':"D &00 mhoetIJellJktte re~ O:koo~:dt r.:bbe~ &~~~en
B u .,- tan IJ Au a- I n nabIjheId .. - , ren lan a I e ~p aan e roer e p)n er g I" tw
g" • flan Je Cape T.m~8 geen zoo Uiterste denli.- V&n z J doch de Afrrkaner werkt op dat wel Sir en bem ....ukoDdl~e dat hl) tot nrider ZOII V..U genoem le C

beelden omtrent de noodzakehJkboJ vao IMET vreugJe zien WIJ oozen t'cb .. tmeeeter Ds BoussF.l,u KN DB W'lJNKwI8TIL-1n onl Ar hurs gedrsg ID de zaak ten IICherpste ...erhe ..ell word8D, Hl) achtte bet eeu zaak over den tiJd vaD d.

h
d I,; d k Generaal thans Sir J G Sprlgg, IU vong oomm.r 18 een bnef g ..plaat&t .... nn DI. wordt veroordeeld. maar dat er ..ol strekt metl van het grootate belang dat Engelecben eu werd tot de volgende Syno

ont on Ing van gee.tn] e rau eu IS toe IK 1 't b t bel g 18 d t Rousseau werd voorge.te'd all lo bet debat over ten n&deele der Booren zelve 10 de bladen .. Dutob" thanl ID humoDie m~t elkander steld
gedaan dat de botelhouders der K aupstad 0 ome erag, waar e vlln IIn a abchafting van gegiet en en ongegtsten gezegd worit Hetselfde blad heeit een arti leefde •• eD dat er een ~zame politiek gE>- De Sonba ltelde ..oor aan detelfje
Iln bet blad flen gevaar lij k VIJ" .I beboeven l,ewand van z'Ju ouderVlodlllg S'JU pla .. ts WIJn gesproken hebbende Uit ODI rspport kei o"er verlengIDg VBDden Natalecben Sp<'or- vol gd werd BE'Chuanaland IIn Balutol ..nd ook de punten te verWlJlen die

a 6 I b d h I 1 ID den MIUIstcrraad weder IUneemt un v..n betgeen Z Wel-Eerw gezegd beeft z..1 men W8g 10 de ngtmg der Z A Bepubhek ten !!Chenen In goede nrde te ElJn en schooo En aVODd In verband met bet
o 0 te Ileo , W!\ar t f1 mt met e ge tJ 0 po I I d d Pd' b upn dat hIJ v..n dit punt met Ir"eu wo,rd wel- tJlOde N ..tal ID ltaat te stellen met de Kaap· geland gB4'n gennr n ... nt':oordAIIJi:beld 10 dawenfondl bchaurlelri ""Mln

1 3t llek van de C lP" TIme. om verootwallrd'lo(d eeo ..aak II S I" er on 0 s aan IIngl~ rimg heeft gemaakt. eu WIJerkennen gaarne dat koloDld te wedIjveren w..t den h ..ndel met de zake Zululand had, boopte hl) tocb &OO.poe- wilde over eeD paar puulen de
4 0 lte zIJn als er ook maar eeu vermoeder: be.I,s \Vilt bIJ op den bem g'gcveu hf.cLelJs het eeu Vt'rlwm van onzen kant was om blec- Bepubhek betreft D.t Delaj{O& Baai be- dig mogelijk tot een reed. te 1"..gwtgt'ltelde b'IIDlten laten opmen. daar ZIJ
Il 1 li b h bel d IlmaaltlJd gezegJ beeft, dat znllen Ol r.e aan DIet terltond IDeen voetooot te hennnereo ltast en waarschijnlijk vnj spoedig mpt Pre· 8chikkIDg te geraken. Verder weIdde hIJ nIt WareD. Da. C Ml11T&y h&d
7 10 steat van Inac tnemwg vau.t aug er tona door een Mpoorwea zal verbonden ZIJD d te 1 t k ddR k W-.l f d al dIelers In verkorten vorm In ons verslag EEN KWADE nOND -Zekere Rockley, die In d h .. , over e ()()naequen po I le I" e IJ spe euuwen OD" s e " ..atltel&'u
4 6 IKaapsche wI)nboeren door een lll{ebaam ale Komp ..gnlltstwn er een kw ..d..n hond 0 na aar 80 lJnt D1elDand aan t,., deni.en Een genog ten OpZlgte "an ZUId AfnU lOU ..ol kreeg. £60 10 de
BOde SInode Behooren dIe Wijnboeren ml t vau bet maduleuwS VIndeD, eu men zal er houdt. en op een diender gtltlcholden haT om- f:deukteeken "an "'jlen SIr BuUe Frere, 1gen, wnder. naar het !IChijnt. die pohtlek en de Á8ae8IOr ee"
BOl t dtb t H II d b Ik k d nit lIen dllt biJ rio poltlle, tot dus ver d..t deze den hond een !!Cbop bad ge~veD toen staande In een boretbeeldp op een ,:a.rt nader te kenmerken. maAr men kent bl ..r "uden ~Id ..oorstel dat er d
I ~ I to a g~ a e 0 an se 0 ras we S III ti d uw ordl e Ho erlU evol d biJ helD aanvloeg. II door den Ma 8tTaat tot marmeren voehtuk. II te letermanh nrg te Illude baar karakter UIt hetgeen meu van Ds M..~d..r wilde z~kere .ume"g'
4 I ree bJ de Cape TInlPS slecbts dlln gonad, door e tege 0 g K g g g (lil. boete veroord~ld Sohoon dr ho, d een door Sir Th Shepstone onthulJ de 80blkking mAt Znluland W<'81 Weduwenfondl D.... r de "\ 0 -.1,~;!Ylndell als ZIJ zicb vrlJwdh~ lu taal eli denk Igetrou" bltJft. eu het heil vau ZOIJ paar klllderen a..nge ..loge_n bad beweerde &IJn A nk t d .... list Het II oven~nl del te meer op pnJ. te WIJzen, en dIt werd goedgpvu' Jen
o 5 E I hk? W Afrika daarm ziet dat bet naar den lID baa8 dat biJ zeer góedaardlg W"I maar de ~a oma er Jll.a oom-Istell,m dat SII A Havelock's schikklug Het voorstel nn den 8cnb& rial
Ó 8 "'Ize tot nge sc tJn ma pn IJ zeggen J~r KoloOlstenbevolklD oo8tDurd wordt Magistraat zeIde van neen~ en vertelde bem boot. d" Nieuwe Repabllek ID ZululAllii bl~ ..al heeft raaten. werd nu weder te lJ.nl.

1 Olet dat de b,sluIten der Synode ovor de I g dat hIJ er Ilecht af zou kODlen all er OOit wooer gpvond ..n. omdat In Eogelllnd allee UI rep (n n .. een18'e dl8Cu881e aangenoilleng 2 Onlh~adlDg8Kweslle, die zoo als meu weet ID\t, zoo als In een Engelsch blad ben!!t klagten over het dIer kwamen De DrlLmmo ..d Ca8tk hep Donderdag ~: rOf'r IIChiJnt te lDJn o ..er die Zulu Aken. en SYNODALB COM.\IIS"IK
[) (J ook oos, let volJedon gllllom Il "'Ju om de wordt, een alu tal "Znl j AfrIkaanseb AAN OoRBE8PONDENTBlI'-Een correspondent .tree\. den IDlddag hier binnPD. en ragt I~pn op dh~' Bril" Z~" "nJbm'hïdten '"Jan DI St ..ytler bad een voorstel om t
o I 1.._ _ bl' \V d koopltedou" hIlt raadzllam gdvon Jen beLben st~lt on. de vr""i - Daar de "S&lvahon heel wat uade bekenden te beglDnen ~t SIr en vand lfed e ~.1 uh!'Urt 110ke d'i geve 1 d ..t de Syuo<iaie COllllllIS.I.

II IJ' uu<:ren te CleVl!O IJ Z JU OVd' tUl!/; Aiiny de8 Zandllgs door de draten gaat ..I J Oorriou Spngg en ecbtgenoote Ds LI Imeo ID enze en ...,em 00 ..er on Ir"" f dia
lJ r deed"Jl l' ~ v _ 2 \ &lIen. 8n 12 h ~,,"n Jat die leden dltl t ..geu JtJ Af cb~ffi Jg"P'U- dWIl maaltIjd ulet biJ te wonen, t, n twJ" zlUgende en de o.... nb..re god.dleoltoefe~lDg Oach"t en den b....r Siler Amenkaan on Engeland In Zwd Afrika een pohhek mo~1 luepen~18bo d Wpenlatle "lIJ ii d
, I II.. 111" , HJ IV 'Il-n ... Ó 1\~,r"D ' d hS' r- " n· vol~ di ook In de Be abl k n bijval n dt ve ID ue IJ e et aangewel_n
_ -------- _- - - I •• len v~.I=r red e v"n be te tooneu Jat ZIJ met en eer prJg!( hierdoor ge.loerd wordt. zoo dat de predIker sul albler Verder voor hl:::ir ODg8)J ow 0 en e ha p Slfl W" 'u' n Gie wilde di~ m gt .,IJ op.r~ " = eli n ~ I t k k f d '" V Il N u er VOOtJ<lttersc p .. an II _cAnhnr 18 • """ u'IJ r 1:: D W £ MAR:, (' DIet In betzdf,je scbnltle v.. reu, dat !laukt DIe ..u voortgaao zoo vraag I 0 e _ ..gill- en 0 mer. milJ Ixon, alOe lDllln. N I lU lake de opn "'I I v,"

gInsol lau vao raaJzaamheld voor huu han. traat dat met beletten kan De Ml\gl8traat rue) Eburn d..n heer eo IJle) P ..k8D JO _ een VIlrgadenng van ..ta sche en antlere koop i bo ~ g
\.n 18 lot Il) No. 180" deiwIJ" badden en die overtuIging ,alooor lons een Klaar be"IJS dat onze Mln .. ter In albl"r zegt n ....n W..t zegt de Wet '-On. "nt g"JJ Norm~n, L~Vlth. en Rogen, den .:er:o hl!<len gebouden W&&l'verklaard w ..rd dat Sir -n deznonl_':.._,":utoerk rg voor ft,

"" I ' d d Ma N 1 d h A Ha ..elock VBD tlJn voegere pobtlek .~ ~.- eUUen
, • d £ • d ledoreen ged"elri worden d,e de debatte II oVel EugelaIJJ gebleveu IS wat biJ bier W1l8,woor dU. Watt. onlzedsInElIenk8'heetn gt hglstfTaattet m"l W·Yhotr• Een eeJr ~~ JonbgeJd bam, wI)k8D m .... r ten stell,""'te het regt del BI ks In eeD dl8Cll88le ovpr deze 'H' g •lee we egelIJ e re ee mej ng. er Jl murac e en eer en ...,- Ji 'u' te k da d 8
o I 0 - 0 10 0 Jo zaalr. net !\aO lacht gelezen h•• ft on ZICh DIet heeft laten ompraten door dat eeD openbare godedienltoefenlDg met. .D~ ie __- - Ec\ l' en der Zulu I tegeoonr de .. Boers" bandh.. _urray eonen t e yoo<\. b.o 11 i 0 Il 3 bl b;. ~ • en flf'r eli me). ers Y. mej t t d hadd gt lu.penllle moe.t bebbeo w u,tent,
O 0 - ~laar n .. t,onalo baat baart onregtvaar "!Ce maunen die, IJlI:et!s etg~"n uJ over la..-..unaken op .J1mt gei~x;l'Cwo.':t ltolme. meI 13 Th[)mpa~n pn de heeren J "Pll moes. wan ezen en geen re om D SteytJ bood aa

ti - 0 0 8 - _ _. . u' D • Id C P . .Id Zlcb 10 de zakeo van eeu land te men~u dat.all s er n EIJu
ulO _ LJ I 0 oordeeleD, en dit ondorvlUJt nu do SYDodu, z:a"k van Zulalaud d"bltareu. nlet8 hever :ëlN lUART DEB OOUDVELDO -Van de ....IlC ona ",mAron MP. lOU on. NlXon Zululand, feltellJk ....n de KoDlngln behoor- Da C Murray bragt ZlJU
U LJ - - 0 1 JL J-- ~- --+-.....,____~ h .....h.. aoa len !I~n dan "J1U,I_~;i"lr Th88obeo Ooudvelden hoort men th"n. veel. zondar kBeIT'JD~n";i t SB B~~ho ... eH·~rdmgT'hWal de, 8D waar besloten werd dat gehtlCI een ..oorstel. W&&I' de A88{'ssJrs.. 1'''' ,U 0 1_- ~-U I t Tv~l~ "IJ tt vaaw; O:)(lervoL~~ u;!IJL"''' _ h S b d..t WPO de regte liggmg er van weet In er. 0 n li. oo.......nn. ana. orn Zululand aan het HIJlugebied moeit gaaD gen om &&ti het mnd der .!tu g

~ E-n I_n p.' ,t k __ Q., r 7 _ J I Il I \'i IJ zoujen lut1l88chen dit pont onaan ..'tIlten die door deu eer prlgg et dit bezwaar U th&lll "oomen door de wt- Hamel. Elton, O&rdmoody. R Webater. J nex66rd worden Ook de heer Baden.Powell. bealu,ten te nemen Hoe al. de .. ke
-.. R.c.--;- n., lU\)_____...... 0 4 ti _ 0 i (l gtlrDerd hebben gelaten, _ want waarom vreesehJ 1t8t onheIl genoemJ werd d.t dit gaaf van een fl'&li!J8 kaa.t der Goudveldeo LH"npeadS' OJ OllltermGId..

n, WB Berry, '"Ma,.. MP 1rak bIJ die gele-I.~d +6_ die g" Kerktth},k Kantoor door tlRrfg<cHI IL~ ~ T al 13 la d d D H yams rown. ° stem rown "eo-ne' 8g~· _- k? D C u
Oon.-n p"r ,tuk 0 :J H 0 3 6 I "d h be d I werelctueel kan overKornell ID ue raun" en "aue n. .oor r J Elli~ B Stuhu Jsm61 Fer o· Robert bate" oers·. en de T._. heeft ook eeu dOD omen 1'I'oeg. JD.Urra) er
0, on- I ,wte, p.r mud U 4 8 _ 0 ó 3 za ue yuo Il z,e aan eou oor ee lOg ~d ..tz. eli UItgegeven door de firma S..ul Wb '13 Li hth g M 13 'b' W derend arhkel 10 denzelfdeu mJl over de zaak Beer W&I er "oor om di8tJ8 voonttl
OU"VR' por lW 0 5 1 _ U ~ 1 lG eón daj{billd storen J -zoo de z,n der .ook Z I I d bet .<lo Solomon & Co De kaart boudt 10 de Goud. Wyte, B DC cl elm, Fr d Z8Li1Ddnrg'RolandO gellOhreven Van de Pondo &aken WIlt men nog men De Mode~tor bennnerd. aan be

W"t dlo - van u n au r~.. Id L d b 13 la d ..rnar, an IOn. e nOl' rd' d b ktl:l r" r _Luk U I (J _ C 2 3 C 1 1 bt d b t bl d lf ve en ID 11 en urg. waz:te n en een Al ' weln,a "" ....r dat welD..... W&l genoeg om deo woo noo r66 wetten PO

.; ,e I} 't!léJ S tC s le vlln ° a Z~ J moor dan OOI. ,ersterkt In deel van ZOlltpan.ber~. maar die van WIt Jame. McKee, ..x P..ttoo, Abner Cohen. J k -ed --;;:- h • -kte" te d dal Murray Zt'lde zbn voorstel te WIlier
H "" p-r bot " 0 1 3 - (J 1 I.._ k I I L' I b wur en WIJ ~ d GSDelI H Lee KoudIen Ooldwafl P"well oers ..r n.aapac e ..ue n oen eo
KI~pp... I"'r ,tul 0 0 vt- 0 0 4 en vao eeu ""per t Muta u tra Doge sc • I olDtrent de goede gezlDdbell ",atersrau eu meer psteliJk ZIJIl er DIet T 13 D' B 'L dd 11 j Ol • Li i Het bhJkt dat de aaoval door eeu aantal ken, lete W&&l' I Stegm&no baog
KOJ v-r .10. 0 0 0t- 0 0 lj gelinden WBB Uit III ecbter Ulet hut c ous gcvodell lo ol 'genomen De ulhoenng 18 ..ao dIen a... el. 1 e, enDle. one LondenlCbe kooplieden opdeDheer8p en De ActuarIUI merkte op tI..t de "\no
Kem.emmer. pr .tuk 0 0 ~._ 0 0 ilj I ~ der tcKenwootJlge Ihlk8reg~rlllg JegcIJs aard dat men door de "erschillende klenreo ifii7 P~~d~~h~\IO()alllt;n~a~e. Buge, ruenl onderhandeliogen omtrent denlDAlï1!nst mUllle steede nlterst behond.zaam
K nr" ~ 0 Il (1_ U 0 Ut val I 0 tIJ j 18 nog DIet a g verst ru en Z Afrika, IIn WIJ UI!U oat de scblkls.lng en fireren. oadellJk zIen kan wat men voor u __ er, V I a, otte, °bek' d"rnltmn eo gedaan een plBD .....n onzen 8ohatm~r be klaarde pch "oor het voorstel

.. td' f I. er be d K h ft d k t t t all .,..,.,ten e e, maar geen en e namen tel d dK .0 p.r mud 0 15 U 0 ló 3 I oen e .0 rI.an weglug IU eze 0- tnucbeu ::SIr AHavuiocK eu de Nlea"e ZlC et". eu e aar Ele er OIe <!en voor eldera. 'treft om voor bet volgende Jaar. met goedk~u voors wer aar.genomen en st vat
llm ., en P" 1)() 0 12 I U Hl 0 lOllle een be"lD uam, en ~oen een Afn MtJe8 wt maar dunkt onlook zeer gemak HEI h nng der MaataohapplJen de premlën .oor snel Gie IDgetrokien
M."b 8 p.r Ib l) 1 [) 0 1 0 I Parlemllnt en elders Etepobllllk op een oogeubhlt getroffen 18 kehJk In het gebrwk ZIJ ..ormt een vnj et nge ac e DleUWI, "oor zoo "er het beid op te heffeo HIJ' had. hierover aan _
1rl~" U"., per stuk (J il 1 _ 0 3 1 kanilr partij Zich ID waarop bat I..wa"l In Natal gemaaKt eeu groot blad. grooter dan de bladen der naam· -~ me~t Z~fanAfrtki.o:~ ~d~ bb~~a':c~ill sproken, gezegd dat dit DIet kon ~bl~n ZKNDOiG8CONFERDTIE.
Pr I wen ,_r 100 0 8 B - 0 3 B bet eerst het g~IJen Het WBB eeu hd der lUIdelI woerk.lank In En!{eland had ge teek"Dlugen door den heer C C de Vilhers rooit 'r: Bradfo::1 toesprakeo aa!' de Coneer- zonder dat het Parlement er ID gekeod wed. DI JOOlte wilde een scbnj<.n
Pompo.' "n D-' 'tul 0 0 2 - 0 0 11 tban8 gescheiden Synode, Us De Vllhers d H d d k WORCESTER-Eell zoontje van den heer R ..atleve UDle geholldeo en daann getoond dat en dan kOD de koopmanaatand ZIJD belangen thie aao de JaarIIJluche , Zendl
PI""'.' p"r lW 0 5 0 - 0 5 0 van CarullfVon, Ole l\le hd der \Vetge ivan e~ oe weinig meu Mr e &a en Almg aldaar he ..ft, op de Opeebare School hIJ zICb boudt &aIl h~t hiJ vroeger te laten geldeo • maar de Londeu8Ohe kooplil!<l"n te K. W Town zenden D.
B 1 In.n p r bOO Z - 0 0 2 d d van Z Afnka begrijpt bhJkt ouder &an gymnastiek doende ZIJD ..rm gebrokeo Dutlord verkondigd ha~hoou hl) daarom achtten hd een 110hande d.t mpn hen bmten zeer voor. maar DI Steytler wa.
Sp.o.nvark-L" per .lUK 0:3 I - 0 7 fl ven de Vergaderlnli( don eersten Stllp ee landereu Dit de aanmerlul1~ van 66n blad' De heer J D Hugo,' 'zegt verder de plaatse- nog geeD drIe acres en e.:n koe aan leder dag- de zaak liet, en 68Dlge Pori Ehzabethen na- d.t meD te K W Town over d.
II 0 pe, [Lull 0 8 - li L I) om de Hollaudsche taal tOl'gang tot het d de I S Cb lW' IIJke Aeltert'B'T "afge"aardigde vaD de Wor 100n8r ge ..en wil Zelf. aan de Ilwting der men partiJ voor ben. Verder I8nog te melden sprek~nde be ..olklng ooms III on
". &<1<"no P'" .lU. I) 6 - 0 17 ~ P ..rlomént te geveo, eu het Mlulsterle at UltS ag van Ir ar es arren 8 ceat ..r Goud Pr08peeteerden MaatscbapPIJ debatten blijft hl getrouwen wat Ierland dat de SII Abrabam Oloete die onlangll o"er- 'Prak Vroeger wel. tbans met
\ Il~.', p.or 100 0 2 - 0 1 ~ II expedltlo ietoonJ beeft dat BoerunvrlJ- (beperkt) kwam naar Worcester terug Il Zon- betrt'ft verkla.srt hIJ dat de 'Ieren thanl zei"" ladeD u werkelIjk Geoeraal Cloete. bekend mt D8 JoostP, en Dil. MoGregor z.~
....orlo. ~.r b,... ... 0 Ot- u 0 uf Scaolen gar op dIt pant lieWI 19 toe en bUiters ZICh Dit de voeteu malton ..Is een d..g ..vood. en geeft hoog op van de vooruit- rulleo lOEIen dat. na de oederlaag van den de NatalAche geschlooen18. 18 Over KaaplObe zwaar lA de zaak. terWIjl D. ~ ....
yl ,tt. \\ "t~l.n )l6r boe 0 2 - II 0 ~ br~gt zelf de Wet door het Parlement 0 G upn van de claims der Maat!!Cbappl) De beer GJadltone er voor heD geen mogell)kbeld Wijnen ID Enr(eland zal men elders ID Onl blad bad om sympathie wt te drukken
Zuurhm eneo per loO 0 6 - 0 8 die nan het AfrIkanerdom ID Zake de Brltsch loger nadert Q heer ey van heer Hago bragt met Zich 66nlle prschhge en meer u om ~n eigen Bestunr te bekomen lete nnoien. denngen waar men zeer achery<:

WOODSTOOltsCHE MARKT-- I I dit b f PIttlas en de z'Juen hebben Land G08en veel belonnde monsters good-kw ..rts HIJ De heer Glad.tone wordt ge ..e~ alleen ..oor omtrent onze boereawenschen
taa een ee ven ZIJO reg verse a te verlaten omdat baD dIt door al bun bad ook biJ uch eemg kwartl bem medegege- de lersche zaken aan ..oerder PJner partij te P duk Ds Moorree.lprak lD dien un, eO Op

(j'APENDORP) Toen later de Uitkomst der parlementalro d 'd ven door den heer Howe (B98tuurder Worcel zullen blijven en men gelooft d.t 8Ohoon ro tenmarkt te Kaapstad. vaD den Mederator werd b..t V00J'!".c.

\ 1 8 " vrIenden wer,1 gera en en at ZIJ de 0 d P teerd M ha ., trokkenaU 2 t t 1 "0' l&ltJ verklezl1 gon het beWIJS leverde Jet de 'ter 00 rospec ers aatac PPIJ. £10 DIet WelDlg looeo bem gaarne deur den heer
£. d £. d I~, Il I k Id" behandehog bebben ondervouden die hu n undeelen) Deze hart. werd gestampt en Jobn Morlev couden ZIen vervangen SII W D h B Il & CO rt d KWEltKScnOOL.'ilt ure eupo Itle van geme lUlII sterw h d d b B 11 d d 0'____ ~,< 1 __, • e eerea a • rappe eren ato 18 D St ildA ' .r mud.. I I 5 _ 0 q 0 van deD kaut dor Brltsobe overbeid 10 gew8IIIC en oor en 66r u. en goo wer .uanJUnrt lIlJIl opvo ger uw ZIJn Eeu paar No ... mber all "olgt _ a. egtnann wete kennen

H.e,t .. "poch per Ib 0 0 1 _ 0 0 4 bIJ 0" meerderheld der KoloDisteu geen B er lo ge"onden De beer Home heeft ook eeDlj!' toelpraken van leden der Begenng o ..er de de Curatoren, del nooca zamen
Beeste,le.och gelonten 0 0 1*- 0 0 3 bijval vond, bad een Re eno sWl88ehn echuanaland geworden IS, dat IS voor nJk kwartlovergezonden van Leopards Vlei. berl8no~ der welvaart blijken In Engeland een STRt:l!IVRDIIRIIII-De markt u leor Iwak YOOrfes8aren, der KweeklICROOi. cle
B."I, f.' b • U 0 1 _ 0 0 I, I b h g g I{ die \ nenden zoo weinig eervol dat WIJ van en dit IS ou te Zien &aD de Blhlloth66k De gDeden IDdruk gemaakt te hebben all. ooort.o donk_re ..&M'eo eu .oor dIe VAnpDnten over de Kweeltecbool
Bilt njl p.r .tuk 0 1 4 _ u 1 7 P aalB wa .. r IJ et tegenwoordige MlDls barte wenschen dat bun 0 deu -dnnr SecretarIs (de heer Paul Bosm ..o) heeft 10 zIJn In BntBCh Indi~ le men ontevreden dat lo ordlDalre qu~ll1ell De pnJlen lIJn ID b.t all(e en zoo DODdig bun oordeel er ovpr
~ .,.. er I)IJ 0 ti 0 _ 0 6 6 tene. me t den stonn der Afnkaner partiJ, MP beZIt eemg goud, het resnltaat van een proef Engeland door een deel der dagbladpen er meen ten ~unlt. van d.o koo~'r w"te 80 wilde het niet <loordnJ ...en maar D.
O'Deoe E,wten 0 4 l) _ 0 5 3 I&an hilt bewwd k wam Dien stenn beeft oog regt zal wedervaren aar de VriJ gedaan door den beer Home," op wOIdt aangedrongen om het meereodeel wIJfj" ... eren I van IlOBde qllllhtelt SIJn orden te· wae .oor de a&IlnemlDg De
Ho-ode,. p" ,tuk 0 1 B _ 0 2 Bjl wdllgers van L,nd Gosen waren lOO DE STEDELIJKE BAAD hIeld Donderdag PJn der hoogere ambten In het land aan Europea- hJk nelie ..erkoOplDl(8D UlO on aan deu volgde
HOOljl per lb 0 0 4.- 0 0 6t het tot dus ver gebouden, maar Wilt ng wel feltelt lt "Is In de oogen vau bet gewone "erg ..denng. waar het bleek dat de nen te bliJ1'8n geven In Bnrmah werd nog eteed. gang OedureDde d. we.k werd811 616 lbe Uil- ONDERWIJS
K I per 'luk 0 0 Ot- 0 0 Ot men In do afgtloopen ParlementszltLlUg? J O"zondheld8 Inspecteur teven. het amht van ge"ochten Een dagboek van Bisaohop Ran ge~erd. g."aardeerd 'p £930 Een "oorstel l'lUl D. Bo, OIEr tlt'D

KBrW p.r I lO 0 I U 0 2 0 L' kbare V d thd Eogelóche publtek van Z Afrika In een Meeotw ..chter zOu waarnemen en dat de dia Dington tot op den dag van PJn dood ..oort- IJ teekeDen de .ulgeDde aaD all markt- tit I d Soh I I • 1",en mer erwIJ enug UiSC en 0 ., prlJlen e er 00 nlpectoreo wer
IIMn,," p"r 1 0 0 7 3 0 BORe ertn en d,e barer Eo elsche bond- gebeel andere poeitie dan de manneD telen wt de Meeot nrwlJderd werdeo Daarop gezet. IS ter band gekomen en m het hcht g... - llll\llente ComlDlAllle van ReVISIe ,0.,,,".,,,_1_
ROllJnen per Ib 0 II 2 0 0 2t 19 g li die In Zaloland de rust bersteld heb. volgde een lange dl8Ou8llle over hoenderhokken geven Hl) bleek nog op deo lut8ten d"'i[ Zlcb Pnma WItte. late. or-
Iilcbap.~llVlo•• ch. I"'r Ib 0 O.t 0 0 3t geoooten d,e haar Jaren lang gesteund " ..n de M ..rkt, waarvan men belloot ner In vnj zeker te buuden dat hij lo le"eo zou dlOalIe £5 0 0 tot £7 0 DRrE VERZOEKE~
L;'JPn p mud 0 7 {I _ 0 8 3 h..dden W!\arean IS dIt toe te schriJven? beo, en een exped tie tegen dezen zon bier plaats van twee te laten malten, en vervolgen. blijven Do. t",eede .. 3 0 0" 4 0 ~ over het Pen81Denfond8 kwamen nO~
Gr""," (lJen per h8 0 0 01- 0 0 VI IW h t t d nergens biJval en b'J de .Afrikaners een k",am een rapport voor o..er de nolenng. waar Het bwtanlandeche DleUWI houdt ~OOr..erst Do derde 2 0 0 ti :i 10 0 wt Steynsburg. Noorder p&&rl en ~t
=~========!"""=""=====_I ll.ara&n 18 e <l wIJteu at men In de b tte Ir.t b bbe d t tt Illt het bleek dat P"rendorp of bet nooivuil bet ontslOlJeren " ..n twee gedenkteekenen ID Do' In feneure Dit laat8te, kWiJtacheldlD1'( var een

grLnlldl8tnkten een strekklDg waarneemt ver I rlOg gewe e n ItJ 0 ronrlge tot naar IJzerplaat, op de Vl"kte. wilde laten Het eene W8.11 een kololeaal etandbeeld Aer •• IIChachti oogeen bezwaar. maar de t ..ee an lm
TIJST VAN VERBANDEN. om In een beYleerd Eugelscb belaug gevolgen bad KunDen lelden Dit gevaar voeren. ID welk geval bet tot het aanleggen VnJ beid, door FranknJkaan Amerikageaohon- WIJfJes,Wltteenlictte ,,10 0 wI)ngrogen van kl&8sifiC3he er d.

i
ll k h I IS Jank ZIJ de ge~onde pohtlek van v..n het nooi zon bIJdragen, of aoderl ..er- ken. en bj die gelegenheid werd er heel Wat (8upenenre) 4 ° 0 .5 0 0 - er tegen om zulke saken zOO 1....1
.oovee mogo lj et geta der Kaffer en d' Jd S h le langde dat men bet vuil DIet lo de Ba&lliet geeproken over de n&aDwe banden tueachen Do tweede :i 10 0 0 te brengeD DI Neetbhojl:'
Ihngo kiezers te vergrooten? Niet aau eu Inlster t .. ll )p. en zIJn ambtge- wtloopen eer men onderzoek naardestroo Fraokri)k en Amenka. Het tweede een van Do' derde 1 10 0" ~ g 0 wilde de zaak naar de Synod."

I
vrees voor een strekking dat bet over- nooten, tballs vermed,m, en WIJ tWIjfelen mingen had gedaan. Op Werken vond het een oorlog tUl80ben Rualaud en TurlriJe. waar- Do: 10feneure en " verWI)&fn Ds. P"pler .tond d.

1
\I niet of onze "'cbatmeestor Geueraal heeft eet·te plan mOelJehJk UItvoerbaar. bIJ de RUlllll8Che Keizer pcb wooer eeutgBZlns schBChti.,. 0 16 0 1 08te)nloorg ..oor. ~n hlero~er
ulu,,1 P A Iller< "Igt der Hollandsch. sprelteDde bevolklog en bennnerde dat het tw66de wtge"oerd zou oorloglzuehhg zal hebben UIt-I-ten D D dok·" "li 0 "'-proken Stevn.burp wa' jl:'elukh16rtoe bet ZIJDe toegebragt H din R 8~' eo" 0 ere '" 2 10 0 3 10·- '") Itot verbrel<luJ( van den band zal II!IJon dH ~IJU ..I. de aveIrCOmDl1ISle gl!<laan had w..t hou g v..n asland ID Bulg&&l'sche zaken Fancy 3 10 0:: 4 10 0 om "an de tweede I aar de "er \

I io Kolonlo aao het Bntscbe R, k bludt ZIJ vroeger h ..d beloofd Het Comité stelde werd beechouwd "an oorlogszachtigen aard te Sta ..rt. WItte 2 /I 0 2 7 6 verbUlleO, 10 plaats van nur le '\ 0 '"
J ,De brief van dL'll beer P"IJeVllz o.. er dUll voor ZIch aan het plan te houdtn en ten· zIJn. eo men boorde v ..n ge1'&&l' "an e..o bom. D li ht ,. 6 minIe "erwezen te worden ... r

11 fm.yr, J \\ Kaap1tad - ...ant daar gelooft nlOwand !\ao,-maar Kaapecbe wllnllO toont teil dnldehJkst< ders aan te vr&gpn De heeren Stig"nt en bardemeot 1'&n V..rn •• !lChoou de Rl18IllICbe D~ 'd~:~ ~ 1~ ~" 1 7 WIlde van de tweede n..sr l.. d,,~I,

J
I~nn ten verstoordheid o,er het feit ,'at h t Jib t d K 0 Rmlly .telden voor dit rapport aan te nemen, o"erheld beweert dat haar eemge reden om Zw~ lanl:: 3 0 0" 0 15 0 Louw "erzekerde dat lIJn gemeel t,

oe groo een voor ee e voor eo 0 d h D bu Iil t geli kib d h ,..." 3 5 0

I

Je Afrikaners ••eh bon taal en bun III - maar e eer ormer ac e~1 J te.taan een paar oor og8O epen aar 66n te zeDden, Do" mld elmatige 1 12 0 1 w&8 oltge ..allen. Ds Maedcr .....
, 10U1alen wlJuboaw lOll ZIJU al. men blerlmet een oorlogsverkl ..rlDg'''nn de Kaapstad VJ'e88 was dat Bl18IllIChe onderdanen wuden Do dd I korte ,,17 6 terWijl Da. De Bgel' het voor \J()f

(~ tlgteu laten gelden, III pla .. ts van, zoo als een WlJnbouwers,ereeuI~lDg had en Bchoon aan P ..pendorp en de HavenCOWlJll8Sle. en beleedlgd worden De bekende Sakaieche eD '. ~~bte 0 1i 6 6 opnam, en Da. Louw EFll. 1.1
\\.1 J A d" Ladl'ml! noogor Zlcb door 0011 EIl~elBche ohJl\rchle te hid t b I ~ stelde voor M&andag ten lo ure een bwtenge. l..ter OoatennJksche ~taat8man. Graaf Von Do do gemee ,,2 nnode van het geh ....le Iu. 1, 1 <-
[jIUC•• ' te Kup Ilat~n 101den Of d,t kwaad-wa t "le 1 WIJ eo goe we en 0 vee .waar dit wqne ve~enng over de zaak te hoaden Beuat, II bverleden De ChIDezen worden ge- ' tot '!ameli k ne 0 10 0 0 J5 Nog andere looen sprsken onr I ,,,,

l!.IId BUrllbe,. dh " een "1\ a loheeft DU bot geld IU de WijndistrICten IDlt ",erd aangenomen. en DU kwam er een zegd zeer UIt bnn humenr te zijn over pogingen Do fiol J .. , 0 10 0 " ~ Stegmaun wlid .. ze naar d,:,\ ••
11 ll,b" Rn. "tAod.rd Il,,"k \I.lm •• b l'S dIe .erlitoor eld -blijVend of slechts van scbaarscb la, on goui de gemoederen mee. stándJ8 over de pilaren ..an AnderlOn en Mu van RUIland om een Protecteraat o"er COrea Vale. ian~ ':. 1 10 0" ~ ~~ .u.1aten "erWlJzeD, dIe VIi. I· Lu'
I I "m th J ".t Kvl B.n~ l mtat" ItlJdehJken aard zal z'Jo, dltt 18 een vraau be d d neon. balkon, die men bleek te willen houden. te bekomen Do Dllddelmati 0 15 0 " ~ lulicbtingen koa bekomell I)lt
Il (" vllnjl 0\ J ft."ver Tl vd". .01.rsl <lw z,ch tbans uo liet b.at tlltmakon - weegt aD I nlvenQat. gevooleu mits ZIJ bl) nrbreedlDg " ..n bet voetpad Van Z Afrikaansche zaken komt het eerst Do: Dllddelm enr;~rte 1 2 er door.
11 H) • b ru \, U lt v8_1>. m E Plkotb"r I I dg, WIJ on8 verphgt om op oleu" le aaudaeht naar voren werJen geplaatst De het'r de maaltijd 10 aanmerking door SIr D Cmne wt&'8zoobtAI 0 10
II \ vr-, r J ,d ()J-Dd&~J P Ra.rod,,1 maar ~e8t men e vll18cho yoorsteiiingen op dl~ nnt te Vestl en 00 aarne zoa Dormer had hIertegen .n wilde ebn ..oor ter eere van den beer SPf18'g gege ..en, en Do., do,. meene 0" 0 12 6 Ds Truter
12" 1"' JJ K....n. UJ J I' Alborl lae vlln het ge Irsg dor Hegerwg. b v ILl P g g sUIl er over doen. m.... r daartegen verzette waar de \llDllter St"nbope delBn aankondigde tot ta!:h k 0 5 0
L l, vbl-, )I J Kru!,,", H Bur,.rod I je Zaak van de vertegenwoordlgw der JtJn WIJ zIen dat In een ZAAk waar wIJn ZIch de heer Hofmeyr, en het bleek dat lalk <L.t de Konlngm den heer SPf18'g tot ndder D., do. korte do." 0 10 0 0 I~ ~~~~~!::188- IU W~rllll g 1 "i
12 ~t" .. hmp I G \. h·"Den \. C.lflOI~ Il il; d dEI b g boeren en wIJ'Ihan lelaars selve voor be een voorstel nIe' ontvankelijk W88 tenpJ eerst ZOII verh ..ffer; Het blijkt dat de Minlater Spadonae Witte en ,,0 Sonba "'&8 hier ..oor, mlLflr alii re
L l.ndm,n I L 1 rans el. oor e ugc 8C ° bladen der b te d R schorslllg der orderhJst werd aangenomen. geen woord heeft gezegd over dienlten dOOI 'lichte

u.Ddmo. JIl IKolo! le tegen beter woten In gogeven ooren &Orgen tJ tlgerlng moest._ Wat w&8 het UOodll!(, z.,lde de heer Hofm ..yr, den beer S}JI'lgg m zake Zululand of eewg Do 1 ~ 0" lOOspraken h ..t op ..erecblllel I
Lt dID" lJ I IrT \\&C, ult.nhlglworle. dau Ilet men dat 81tb d IllgTlJpen, maar wordt er nltte g.d .... nomdontiJdvanden Raad metzulktlellendlgeander land. bwten de Kaapirolome.bewezen Do:'ro~re g 160.. 0 oeI Kri~ wilde ~Iner leL
l.~ndlD"n J r J a~1 ZIJ le tegen deo nltvoer van slechten Kaa' dlOgen te verepill ..n Louter om de UleUWI- ODder de sprekers die ach bl) den maaltiJd' 1 0" 0 3 0 n tot e verg .. en ot, MD "

j!l SI.ffi I r de taak vltn voorlIobters van bet Eugel p hladeu gelllgOnLeld te geveu hun kolommen te lieten hooren W&lAdmlraal Su A. Ho,lrinl, die WOL-De alU1komstoQ bllJy.n groot. 8 ..1 weder Da. Truter lW'Rr" [.

"h f.i J lj ( Isch lo,ond pobt.ek op &lcb Demon no schen WI)D, dan gelooven ....11 dat bet ,allen. De beer Dormer noemde de aanmer- zeer sterk sprak over de w"vde der KAapko rapp~r\ 1&n eeD daIlDIl op d. An ••• rpeeb. terWijl Da. Roberl.on er \'() r J r
:,h.ili.ll tHm&I &"'WHreenlll (,,,,ham" I t d d Af bEg 8t811l1{het geringste vau twee kwaden 'OD kingen van den htlCr Hofmeyr afscbuweliJk lODIAlvoor bet gebeele Bntsche Bijl!:. toen mark\, nil ill. tot ld. P r Jh. 11 be ...... jld lf. der wilde de veraud ..nng I "rl
fAn T eO l, I seas e rll<aner parttj en aar nge •• ZIJD als de Re rIO durtDe door b t wat due Zich natuurlijk Diet liet welgevallen' ~ de beer Spngg op ZIJn g8llOlldheid word .." door eet) pr" .. t tlIl"jf'am, aD hed, d Ire len zood ... de nIeuwe lOd"", 1 !l

I
sche Vriende!) tea zeerste Vijandig ZIJn ge g, e maar ZlJU IICbOrBlllg ,fel' orderh)at kr..eg hij e; antwoordde W&I bet eente waar hij op w_ markt alhier ..erauderd. WIl teekeD811 aao 'OJ waa. De 8cnba wilde het Vool't.
en dat dezen cln8 een be,,,aarIlJke ttJJ l~ Parlement gemagtJgd. zelf den goeden Diet door. Voot"t. buloot men geen Oleuwe de belangs'telling die meo ID Bogelau.d om- l(oede hll'te .. ol. g_hlll' 0111 te _b,n, 6i~' ten aanDemen. DUt. met Cl..~,,:~u::,

SlmoDstelwacbten staat "IJn het keuren en onder haar merit Daar overeenkomst met pleuwlbladen u ..er adver- treot Z Atno koestetde. Z Afrika had. e..en tot 5td. &Aa cl. _herIJI!II. Getort .... de IIOn~enng werd gemaakt H t
E; laad d teot...,1 le maken, maar deze te plaatseo 10 de all de reet der wereld door den druk der ti leheerl.la 6d. lot 6fd "oor korle eli 6fd tot wer aangenomen. m~t bIJ ""'"Il ~

Stey Ib Nn sou dil SynoJe bnlten baar bestek zIJn ng" versen en bladen die er het best voor deugden. £1 6 aan den geleden maar er waren teekeneo dat cJe 701 .oor I'D~. wol, 10 d.. Kaapltad i.1e"erd. ling van den Scnb. olDtrent Clrt! ~rer
I:"K!\an en ha~r ph!Ct ver Laakt bebben hlLl achterstallige beLo.allug werd geschrapt. eezuge druk ten eInde Will Dat een der ooruken V&t.L!N.-Er II &III gtu t. lt.......eelh.ld ~•• _ Oaderli.ng GLe had een vr ....g

, Wat In het Gestlobt door 08. Naude tend~n voor de ..elbreeding van het voetpad het mvuertarief wu, dat _de meD wel"lDMr ~ebodell, tO eta pn.ll!D &IJ8 ollYer4lldomi WI aangaande toeiatIDg tot b..t Pre ,_
KRapstad c'J IlCh niet l Clten aUe polillek aebou len, lI!eeproken III heeft niet alleen, [laar WIJlaan Heerenjp'BCht werd n&&r Op. Wenea ge- bet Will &00 Olet, daR 111811 MIl drU xeleden .....k"n~~ ~ •. -B helen. 1 ~ wt 11 J ~ ll06nfonde. eD mell htlhJkt~ "; li: ."

maar liJ II! tocb b~t boogsle bestarend Illl ve,- verDemeo een diepeD Illd uk 0 b wDden, en bet bleek d.t het geld biJeen WUI had ...oor de verboogrog dar regten. Hij.oor lb.. &1..111.01 M. VOOI lIW .... ~d per jb .lI.::r d Ook DI Maraia h",! P~,,1 eg 1 ~PI'_

GrahalDl +~.... d d I h v_ • r p zIJn p;e 00 001 het "leuwe straatje van St. JanIlIttraat naar IOcb zag niet lD hoe de x..p DOf ID "et kort~, K~tH. y..u.. la. 1'.... NI B..a.rda le zonder \'eel ducuaeie beantwoor r<!
"""v&W!(JT Igen !Ko aam _er ......rk dit ~8maa"t, maar pr, ook oVl'rvloedlge .tofr Kl1mP"iwtlLUUI tel.tea mueu. Jaren MIl ,&Ader iDkolalQ kOG bebbe ~ 11. 611. Lo' la. 7d. pr .&ak.· fA={~kpren Botha yf'

Aan onze tnteekeaaren tel BYPOTUIIUlf.
• III Sb~ffi·l~. T "1

Pretona. ~::::~:: °flr~a Boowmeenlg
--- 'aD T eo G •

DE _lg. ntuur van ons Blad beTIlstl-=============-:=--
Dl1 bIJ de TR-\NSVA.AL8CllE ~ ?J ed ~f ek

EXEll'lEURSKAMER, Pretoria, ~t ~lU· ti IIUe
aan welke onze inteekenaren zoowel
als the op het Z. A TIJdschrift, voor-
taan hunne inteekeningsgelden ge-
lieven t, betalen

ZATUIWAO. 20 NOVEMBER 1886.
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BIE~TAT~~~A~NOT~G~FI~Q~~E~~~~i~
LOODllf PUPU, I tot 2 duim
GESLAGEN IlZdEN PUPBN, i tot 2 duim VERKOCH'
GEGOTU PUP£N, tot 6 duim, ..uRDU PI,JP&N tot U duim Te Kl
DAlI SLUIZElf, ..Oeutrifllple" Pompen
:OUIWAOU~ Wl,J1fOUaD aoBOI'I'.&L8
8IKDL8, DIlD.

pa 'Ill deëlcleïDIj mede dat d.--,roliliud liet 'aea-·'H"'elj-!I'óe
beaJ~t genomen had om eene I"'are boeta op tlli~d bad dae lij Diet III.., bu ..

- te lt·gogen aan die hoeren. welke bunne putlen ei 80e mllODea of VIOllwea 1II011l.e1l boa-
Verleden week belette ons gebrt>k 'ftIrlahm ZOt:der wettige reden, Eerat wuneer deo _r and.re IlIaDoen of. nouweIl moeIteD

un ruimte om zeker reisverliaal vali d~ veldkornet bun aanzegt te trekken mogen ,h_bben; boe yele onf'Cbl!, klad'reD .r Ifeboren
d T ziJ' dft doen, Een in de gegeven omstandig- werd.n. ~)e heer Buchler lOUOD.llleer flin de..den soecialeu corresponden t van e li a ! __L d i ""r'-ileo

r - beden I~r raadzaam besluit. II'."""I@ enl. aDnel! 'I'll... •
tal Boerenrriend, die Zululand bereisde Van de P embeni trok ik langB den benpden· LJ. heer Bucbl.r liet. da' Ifel??f vareo '0
en onder anderen Umnyama, in der tijd weg tot nabij de Uvulu. waar een zendeling- kwam DllIr ~onlajl'a. Hier werd hl) o.deral.euad
Cetywayo's Eersten Minister, bezocht statie uoh bevindt, .Maar boe .anrond.ro door d.o \\ .IEerw. Dr. S. Hofllleyr. ~nlen ge-

l d De WAIl ik een militaire tent te uen, voorzien, IIChtfD ltoerallr. lo h.1 e.rat w.rkle hi) hie, ~l.
had, ID ons b a op te nemen. voort- nn ".roere benoodigdheden, een paar Oou-Ieen dlllfloonfr. YOOr ~,'I!'eo pence per dai!'~ Nie'
zettlDg' bevat echter zoo veel belangrijks vemement~rd.n Oouvemementll paarden- Ilaoi daarDa begoD hl) me' eeo bakken). Bet
dat WI] deze thans pleetsen zullen. Zij voer, Gouvern8me~t. dekens. enz. Natuurlijk liep h@m mede. '~~j koa lijD' kindereu DUld.
luidt ala volgt : Aing ik daar op af. in de meeninglden een of I~bool le~.den. ,~IJ wooDde d. opeDbare gods·

" .,. I ander Engelecben oftlcier te vinden die Centraal dien.' bij, B IJ woonde de mloahlduren de.
In mijn vong schrijven baalde ik slecht .. 'Zaluland tot garnizoenepiaats gekozen had. I ZondMglnond. bij. HIJ li'edro"8' aicb al. eeu

terloops ~et bezoek aan, dat ~J gebragt heb- BIJ nader onderzoek bleek. dat niet de officier e.I,t. kl•••• O"r.tnrm.erde Ohri8t~?. •Ue heer
ben aan i'gslka, rle auster van wl,llen Cety wayo. v"n de Eng~lscbe troepen. waar wel zijn ver. Buebler jllnjr ....11 e'.PJo verder. HIJ rtjltte eeD

Tegt'D Vier ure 10 den n~mlddag kw ..men tegenwoordiger de bewoner wal van de tent en "I',.el op. Het jrillil I{oed lDet beID. De lDen-
WIJ ....n d!l kraal van dit lid der kODlnklIJke de gebruiker van de paarden en verdere Gou- ecb-n koum.n .eo k. ebten ~ij he~. Waarom?
fIlmille. -s,a {jIJS bekenJ. g ..........kt te hebben , reruements goederen. Hij w..e <1aar om te WIUI hij d." Diet een Cbrlllen diM .anbnolen
noodigde Hgmka 008 mt ID hare hut te komen prospecteren uitgezonden door eenige ol!cie. ..ao door den 1'.rIlM dor Ned. O.ref. Kerk 7
Voor de opening w'"" aI. vloerkleedje gelegrl ren mt Etshowe. Ilr kon mijne verbazing Het IllDg m.t IlII.e I'o.d. op eeol draait de heer
een bokvelletje. In de hut zat, of liever, Ia g Diet bedwingen, dat de OouvernementB goe. Buchl .. , toen hIJ d_ l(elChnfleo UD den heer
de bewoonster op eene m..t, WIJ zetten ons Ideren gebezigd mogen wordun buiten bet \\'Jilem un der Rlj.1 in de hllDden kreelf.
neder, en bewonderden ~en 8{'lerlgladden vloer, garniaoen ten bate vali private belangen. Uil het de op •.nbar. 1(0dldien.t "",. bij ~ioll'.Di.1
der hut. en de zindelijkheid le er heerselite. Maar nog weer ste ..g mijne verwondenDg. meer nBar de biduren ; bl) hield I.,f god,dlen@t
Een dronk KatTer?ler wetd 0"8 gul sangebo- ) toen den volgenden dag twee officiereu wij in lijn, bui •• de..lde 1.1f het A ..ondIDaIlI elken
den, en toen WIJ ligalk& een stuk papier g aven I passeerden. g.nolgd door 8Qn Kaapscben jou- Z ,"dllg Uit en bezon Jelf le doop-no Hij lI:inl{
met baar n....m dasrop geschreven, "&II baN' gen, gezet9ll op een Gouveruements muildier 100 'er om den predikant Uil te m"keo foor een
..,..ugde groot. ZIJ vereerde one met eenige en twee bel ..den dito muilen, op weg naar onbeseerde, De h.er Ha"nb.rjr k"alll hier ;
({'scbenken, zooals een snuifdoos, eeDlge drink- de Uvula. Oeen Eogelschman sijnde, zoo hIJ (B.) lI'eloofd. in de lI:eloof'lI'en."i0ll:. Ue" S.
nI61;n, enz , en "rO<'ff,..J1 teg~ngeschenkgdwat gaan deze zaken mijn begrip te boven, en ik A." k .. am le Monlol(U te land j hi] ... rd er lid
ta a en een 'jsa, le WlJ sar toese en. zou wen!!Cben officier te zijn in het ED!!,slschs ,"r, M'N Schreiner k .. am bier; hij .. ?u e.!~t
~glUk .. leeft g~~c':den v~n haa~ m~n, ~~Ike leger, dat zoo belangeloos zijne hnlpmlddelen nIet Oo.de Tempeher "ordeo, mlUlr elndehJk
• psrtlJ van .• 1 pu ge ozen et'rt. .IJ IS tot bet zoeken nur goud ter beschikking I .. nd biJ met .tn deel liJ lier f.mIli. O".d.

.,..ne groote, IOr.che, doch walgehJk diklre t lt T.mp.her en Mla. Schreioer liel lich door
vrouw \\ IUlne.r ZIJ ,Ioor hare hut kruipt, I H~t All 18 tameli'k oed en een zestal bem doopen.
hlngt bare bwk op d•• gronrl N ..dat WIJ gt' J g, i d E dl' did
i h I h b I j . ......gens p&llseerden ons op bet pa" gsan e . on .. oor ten 8 otte un mijne me e an ge-
a !IC PI' v~n ....r genomen a" en, en 7.1Jon. nllSr de Fongosl goudvelden. Na de Vmhla- nooten: wo"t voor"'fltlg m !~aakt.
een gld. had ~edegegeven! telde deze l.... tste, toslnVI.r overgeg ....n te ZIJ~, kwamen Wlj !Joor b.JY.lllt.ande ID u .. If.eerd blad op te
nadat WIJ reeus eeDlgen tIJd hs,lden ge;ed,~ te zonsonder aan den winkel van J..n nemen IIllt ~IJ III IJ ~rool.liJks nrpligten.
"een der heeren heeft lets vergeteu. ' " lj [ gen ikte Z d
w..chtten. en een KatTerlmsap br ..gt ons een tn ILouw en bere D on ag morgelI vroeg EEN VANDS YIILKNDIK nE YIIBGAOF..ING
een motJ" gerold BtUI< rundvlpescb ... I. e. lEtsbowe. Den ~Dschen dag bied de regen ItJlBBIi .IJG.WOOIiD.
b k Silk t h t I 'b I aanbouden, en WIJ dachten voor mmstens een Isc en v ..n, g'" a. voor os op e p"'. e ebeele week te uJn mgeregend wsar M....D.

klesehe W1Jze wIlSrop dit ge'lChenk gegeven 'I~ kl.... rde de lucbt 0' en konden MISS SCHREINEH TE ~ONTAOU... erd WILSopmerIIlogs .......rdlg. ag morgen P.
• I Wlj verder trekken. Te New Ouelderl .. nd ---

Na ons gespr.k wet l wny ..ma. za1elden WlJ I k ko den Wl' UISt wet de 8tklU .dan den Red"kte"r.
oni1.8 pw.rden weder op. en trokken de Tsekwe aange omen n J J po .
beSl door 10 de tlgtmg van DIDuulus iI ....1 nAllr Verulam vertrekk.m, en kwawen den MIJnbeer,--Oolanjll la. ik in de .h...kbode eenig~

Lit de ons In bet Engel80h door een K ..ffer [volgenden morgen Yroeg te~ uwen kantore aanmerkinjleo bY", d... erksaambedon un jj de
toegevo<'gde woorden konden Wlj veilIg ailel" aan om wIJn laat8ten bnei ID te geven, leer bell_Afd. MI88Schrein.r," te Monlogu, en Dil
den, dat ook DIUlzulu reeds lo kennis WILSge- I bplaall! te laat voor u ... nommer van 4 No· "Il Ik U tec't "at meer un die .. erkuamhedeD
steld met onze kom.t. en WIJ waarschijnlijk I vembar. yertell.n. "
met nog meer achterhoudendheid zouden wor- I ---- Behal,e d. loge voor de blAnksn heell lil nu
den ontvangen dUDbij l'wnylUDa Reeda van Ik I,at bl.rondsr ,o'ilen mijns opm.rkln"en be- ook •• n vo r .de ~.kl.urden op/erljlt en een lo.r
verre zagAD WIJ ,je komnklljke verbhjfplaats. : tr.tf.nd~ denRljr.meenen ll\dra~:dl.n IRoot'lno( op MnllenlIJk 11.101 van dio diep '.r"'MrluOl!de en
door de Zulu 8 L!<Utu gen ....mrl. Oelegen te· I mIJlle rdS, .aogalll de d. ,.rbuudlnK tusschen d. IUln don drenk ,.r.lanfd. scbep •• le II ou ger.d
gen de bellmg v..n een berg, beeft men UIt de Zulus en de Bo.reo., ,.n den drllok duor de iuecbrIJ,in" fan hUDne
kraal een vnj en rmm rul£Igt op het san alle I lo b.t .Igemeen la .0 d" Zulu., woneode op d. oam ..n In die Lo" •.
Djden door bergen mgesloten dal. Dit dal IS pl..al.8en der ilu-ren, In d. la'l.8te IIlftllud~n h.lt I • bldar.n un Jonge dam.s en Duk bejaarde
UItstekend gelegen voor den IlSnleg v..n eene I r"llIl{ hun land bebouw,n.n bu 'ee weiden. ,ust.n worden n{)~ go.d belocht, tut d..t bet uur
IUd. De nVI.r, de Tsek .... belJl. heeft helder I Dl.htallen 'an fee kOIIl-n nu en dan no~ .oor, "."bre.kt yoor de ,ameokom.t .aD de lBer bd'
friach watér. en doorstroomt het daim zijDe doch worden door de yeld.orn.1.8 .tr.n~ 1l-.tr~ft·1 glUlfJ. Mlee Schreiner; dan veri",,! o"geyeer de
geheele lengte. Nabij de kraal gekomen "". I De Boereo ... rken IAcbtje. aan met d. kolf"s. en helft d.r bldutlrl,den de bedeetonden om d.
gen W1J den Jeugdigen kOlJmg njden op een, ,.I.n h..bben dan Duk r.a'ie hun ",orkvolk Uit de : pr •• lt .an de leer be!lftftfJe MIN Schreioer t.
Wltten schimwel, gev01gd door een Kaffer te I krsion op d. pllUlls.n. In de str.k.n .. aar !J.bu· I gRan hooren. Z ", elOdlgl ~Ik ... rf bet IlUter- of
paard. De k~lJmkhjke kraal best .... t UIt een lamllnll en Meahl.!Z:,.uJu rell.erden, to, neo de I Jon..,d"m.e biduur met Winder d.n d. beitt der
300 tal butteD, welke. onregelmatig gel ... k.lfers d. m.""te on"IliIllbeld. De eokel. B,er.n II.den "t .."m.dl' h~t "lUI bezonn.n. Ofen ",)l\.
gen. op i'8ne opene'rwmte-conr-é~n sm ..lIen I die m.1 str ..ngbeld bell'onoen liJn. beklAlloa Ilcb I der, .... nt de bel{aald.te pre1lk., trekt alujs h"t
toegang lallt voor den bezoeker. WIJ reden nUdat de k.jf~,. de kralen op buaoe pbatseo , ..r· Ilro.: tA te I(eboo:., .
de open TWlDte blDnen, en werd.n 'poo(lIg i laten b.bboo, en IlLten nu jrebeel land er .. erk·1 Nu be.fl MI88 Scbr IDer ecbt.r nMr OOie een-
omnnj(d door eemge nngkoppen. Een Kalf~r. i ,,,Ik. Dur "Mr d_ .. Idkornotten bok·nd,;. Ivoudl~. me.owil e"n Kru,.n ml88lag beK"an. ZIJ
jongen werd de zorg voor ooze drie aarden I .. ardoo liJn me~ ~lsh.nd.iJnjl.1l dCl,r d. !l""ro" be.f! IICl nAme,llk "p bar"n betrekkelIjk il.-
opgedI1lgen, en een ~,j.tal Kaffers sch ....rden gepl .. "d op d. Zulu" "Jn de n"'H?n g•• traiL I ovrderd.n l.eftlJJ 181"" doopen door onder-
Zlcb ,()()r on. op eene reL Een tweetal Kaf. g... orden. : dOlDp_hojr, en dat n"l( BI duor den beer
fers, de een getOOid met eene rood~ sjaal. de I lo de mee81e kral.n, die .door on. b..1,'cht "lJO, i Buc der, .en mail di. tut jleoo K~rk be-
andere DIet e..n b.... tje v..n tln ...e,'lkoord. kw ... I d~den "IJ de fT""g uf d. Ueutu8 yerl ..nj(en onder I ho,,,t. m•• r vro8jler met de v.rmaard.
men van uit het koninklijk verblIjf, d..t door EDjlelscb b•• tuur le k"meo. en bel ant .. oord '''0 I Oro~newnal te W.llIn~t lO m..eiI.p: UIt groote
eene van gevlochten takken vervaardigde bel' Ih~n die In de Nieu ... Repubhek .. oonden, " .... dat 18cb\llljr yoor hB"r "Ilden "IJ .e,.t dit li'erucbt
DIng, ..ige.chelrlen wa. van het overige erleelte I Eog.land dallr mee! rOllt op b~d dan d. iloerail,daar m"t Ilelooven. ma"r toeD baar de een eD aod.r er
d..r kraal, ell UIt ""lIge groote hutten ~~.ta .. t. de lCII",-I.cb.1l d. ZulllB b.ddlJtt o,.r .. ooo." ; lO I fiHar "08K, ma.kte lij Olt ons lelf bekend.
ZIJ zetten ZICh voor aus neder, en vroegen bet Id. kraleo " ..Ielleo In b.t .11("liiIJks onafhankelijke WIJ "8re,n O'er dit ballr I{"drao( uer onle'~"
doel VAn kom.t. Wij di'elden lllede boe er Zulal.od krel1-n "IJ bet ant"oord, dat ill del. i d.o, m.ar lij boloofde onl hlenan eeDe daldehJke
in Natal all-rlel geruchten ver8preid W..reD d" vrRBill,'Uaen b..aot .. oordeo IDdl.D de Bo_re" er, ,.ralanoj( t. jle,en, IJat d.ed lij dan ook In
aangaande dell stIlSt van ""ken ID Zululand. Ibil •• rtell:"n'lll">ordljrd .... r..n. dll.r 'IJ DIet acbt ..r [een. openb",e yerjrllderinjr. en waarhjk ook bier
hoe WIJ al. b.>hoorende tot de meuw8bladen, I b~n rug .. I1d.o spreken, "t ..el, l .... g.n ill .r a.p. ,bl·ek bore ,.blttere, de bell:&A{dbeld; W!lnt na
gekomen waren om Ous behoorlijk en persoon Lil het 1""lote 1.ldd.n .. 118r, dat liJ m.er priJs har. y.rkIAnn" kUtifl.n .. ij nlett Ilnd.re getuill:en
lijk op de hoogte te stellen v..u den waren 81ed,0 op bunn. onllfb&lIk.bJkh.ld. dan dRt alJ "lJ88llJk ell relll b•• ft l(ebMd.ld.
toestand, en hoe WIJ bier 10 de kraal ,an dec I ~ )mmljre k.ffen de.lden ons mede, dAt bun IlIdl"O har. t.).spraak van dien nond koo "ord.n
kOtllng ~Bkomen waren om onze OpWl!.ChtlDgIn_men. IJlOualu ........ nIl81.jld. 01e'8 t-~,n del gedrukt. dan t"IJf.1 Ik niel of y.leD nn onl
te m~keu bIl DlIllZUJ•. MIlSr boe WI' ook 'pr ..- B".re" te doen, en bell te g.ho<Jraamen. tot dat zouden Inll.n. dat "IJ on8 nog een8, tO wel door
ken, OIiZOWPlJscb werd DIet IDgewllhgd .Meo i o.d.r. b-.el,o louden i·~e"n, wlUlrop II] tbaos ondordompeholl moeten lalea doop.n om aldu
antwoorrlde on. J..t rle kODlng, DS ztjne terug- I ... cbt_n. T all" gorejltl~b.ld t. '""ullen.
kow.t vau ,lw morgeant, over den ben vel "' .... I I,. k.lf-r¥pllelos .. aren all.~ d 'Qr Umny.ml!. Elnd.IIJk IS er echter nog letl door des. b....
gaan w"II,I.lel], Ook het begnp van eene eou- ,o~ero.p.n Oil een ba.n.". Sbllll(.an, 18 alge' li'a.fd, MI88 Scbr.iner Illbl.r aan ODS bekeDd g._
r&nt ko[\deu Wtj filet aan het ve"tand brengen: y....rdl"ld nllar den Speclal.n C"lDmllilafll te Pie- mukt, d.t e80lguw. ne.md II. ZI} hoefl 008

d~r Zulu.. \J pn vrueg lteed •. wie de wan WILS termarttlbul'j(. Yelleid dat baar broed":. ~n alJll- ~~Js"lbët
die ons gezonden h"rI. en .teecU! dachten ZIJ, dat i 1:JbL..J'tlIt;-l1~er1ftnnlrij( beeft bdhuld. eo
WlJ kwawen wet be~~'R"lItJek 9J)F"" --r-:r--) lJl{ L'SPO 'L'; U· i:~ir'Ii~~o dat Da. IJu Toit lijn noeg.r gd.chrlfl (oyer de
merk. Om kort te m"D wantfmi .. 1ie one V\" b L' J2jJ..' r; Vracht dill WijD.tOke lIaat herroepeo. Nu YODd
en w.lgerde o"«'~etÏ to.Pug tot deu kODlng: ik Zatllld8ll' hot. boekje .. UlIO die dllpu':"tie voor:
Zondo~ ';; beboon afgeudeld. of eenigen rlrolJk L .. IJ .TKLLD OIU tl'IJ:T V~WOOBD.L1J. komt. en daarin yerklaart DI. Da TOIt dal bIJ

-té b.bben genoten. konden WlJ vertrekken. en YOOI\Dil GIlVO~LIINIONzml OOBlUIIlPOI'IDDTJUI' liJD 'f(,etC.r lI'880hrift nl.t beeft herroepen. Vol.
ik kon ruet nalaten hun te vertellen, d ..t wIj In INGIIZONDKNSTUKKD KUNNIl'f .IIUT T.BT70GII ge[~ de laaute RADepr~k nn deD heer Schreioer
g&Dscb Zululand lJlet eene zoo olecbte behande- 11II8C'BT "ORDJUI'.-RlW.] .cblJnt het "el,.18 of bIJ D~. lJu Tait h•• ft oyer·
ling geuad badden ..J. )111st In de kraal van tUI!{d. MI_blen heeft hiJ v.rwnclat dal Ol. Ua
den vorst. NIettegenstaande dllt namen ZIJ I AAIWBEIJEN, CBlOOREI EN BEET. TOit d....rop lOU herr08pen Wilt biJ vroeger hld
toch dankbaar m ontvangst den we;mgen tabak I geschr.uD, en beeft biJ op dl. urwacbtiDg haD-
dien Ik bij mij had. Het dlent gezegd te wor'l.d an Ikn Ro""ktrur. d~lel)de aan ¥~ ~chreioer getelegrale.rd. dat
den, dat de Zulu. bun koning goed bewakpn., hiJ de o,er"IODlng h.ett boh.ald eo dat" D.

Pracbtlg IS de vlakte waarop men van mt de I MIJoheer.-Stellenbo8cb levert &eOlge duu.n- Vrucht dOB Wijnstoka" zal .. ordeo herroepon.
kODlllkhjke kraal het oog laat welden. Oroen don mll"den aardhdJen op. die naar de Kaapstad Hoe het IiI, Mill. Sehrein.r is nu .. rtrokkeD en
malscb gru geeft voedsel genoeg aan het len ,.rkvop ....ord.n gelanden, .alBook "ordt kan ons due bier g.en yerklariog van geno. dAllr
talnjke ,ee beboorende tot de vele Kaff.rkralen aldaar en auk 88a de P....rl chlcor.l g.k .... ekt. dl. II) .. eg IS. Een ding ie z~ker. "'&I lij hier dan
die zlOh 1U die vL.kte OOVUlden, z~er In tegen. , .. Illeid opbronl(t. Men IUllde ook b•• t kuonen lOUhare b"liaafdbeld dele oOJuiatbeid "'el weleo
"-ill th t d lt b t I ~ lUlokw..,ken. w.llrvan SUiker gemakt .. vrdt. Ik le ,.rklaron• .., ng me e ge ee e v..n e an" ", ..t Wlj d' d WIl' d '
tot t hadd d . d t d luU e, IIlIJne 'rlen .n t. e IDglon 88nra en Lit ben I.mand die .MIesSchreiner's b aaafdbe'ddr DU oe h e~t oorrell ,e. wa een Or en ook die produkten aan tB kweeken. daar d. tuin. e" I
,;g aa~~n, e~ . kraal b gt dIlronden aldaar leer geSCDlkt liJn er voor en er B.WONOlB.
an ar mlZUt us tapad deen ~oetpal o..enloed Uo waler op het dorp IS. __ ~ __

onB op een soor vFin wageD • at W1J1'0 g' E 0 A
de tot aan de lnhl ..:&atye. Mijlen ver loopt dit, • • •
pad door hoog gelegen boechveld waBr geen
... eem van water te vinden iA, en waar dan ook MISS SCHREI~ER OEDOOPT DOOR DEN
geen kralen ZlJn. HEER BUCHLER. Sa.

De nacht werd weder doorgebragt 1U eene
Kafferkraal. De Kaffermel.jes mt eeDe nabu- I
rige kraal badden ,he van de kraal W&al' W1J ..:I,m dm Redakteur. MIJnbeer,-Sintl leer yel. jareD ben ik door
"ertoefden. belasterd, en moesten daarvoor MIJrbeer,-Ik I(oloof niet bet lal k"lIi\d lijD a miju Ileite b.let om In eenige coar.nt te eohriJ.
geatrait ...orden. Een strijd tWllChen de Jonge nal_n d"n •• oig Dlea.. e Uit ons j01'Jl1e lende". veo; maar nu "ord ik daartoe door VEd.
dochters van beide kralen werd voorbereid. Ditm.alli' Ik u vertell.D Iota ,an Mil. ScbrelDer lI:.ooad",akt. Dat jllj in U". COW'llot in
op we~ naar de haal, hadden WIJ rt>eda tWi'e bur doap. de tijden der steeds IChandeiii~ anDexati., en Da
meiAjee ontmoet, die alA epionnen wt waren. E~nlll.n tiJd Ilel.den "erd in onl dol'Jl bet up- dien lijd, Dooit hebt .pgehoudm om ten behoe ..
Tot opwekkmg ten 8triJde wprden dien avond porI ,erspreid dat MIM ScbreIDer, de beroemde en ton voordeeie der Z. A. Republiek haar
eenIge knjgldan8en rutgevoerd, ...aaraan een k.mp .. cbl.ter yon,de Ooede Tempehers Orde, jl'_ partij op te oemen en haar b..lanll'eD t. ...r.
2b-tA1 meI8).8 deelnamen. Gewapend met doopt .... do" den heer Hucbler, B'. Ollt.Teo dedilleD, daarin deedl gij regt, en uw voed.
IIiokken en klen8l, dansten allen op een rei, op nond bl.ld MISS Scbr.loer eeoe publiek ... erjrB- Mlllr 10 ééoe I&8k bebt gij f8rkeerd gehan-
de maat van DIet onwellmdende k:pJgsli..deren. rderJnll' om h..re redenen np Ileyeo ".",om II) dold, en dllt ill ? Dat II'lj op bet Yeet.opoor ook ur,
Bom. gilde een bunner enkele regel a, die dan IIcb .. eder bdefl I.teo duopen en ooi: yerder le oOie cOl1l'llnt, de Volkutom, yoorlilaand. bet
door de oveng~n 10 koor werden beantwoord. I 'era laren In .. e,k ... erboujlO!( II) 8tond tot de niet bebt kuoneD DilateD om onleD Ho~1!:d.
V&Il tijd tot tijd verlIet een hUllner de rel .. S&I.. tlon Army." Zij bejlon eent le IprekeD beer Hoofdregter J. O. Kohé, leD beboe ..
en danlte voor, w&&rbl] zij wet de voeten over de .. Sahatlon Al'IDy." Zij lelde dat lij 'an den WelEd. heer E. J. P. Jori_n in
Itampte dat bet een aard had. Alle lichaama·1 de laldruchtJlI:beid van de jj Army" afkearde eeD ,oor bem l8racbt.lijlr dlllfliebt le It.lien.
dealen W&l'en daarbij In bewegrng, en de maar II) stemde yollromen overeen m.t d.~ III wil in deze ni~, tea olldeele vaD d@nbeer
gractewe- bevalhge-wending1ltl der danIere ... g .... t der lO Army," Dam.liJk om yerlore- Joriu.n I.lfgeo, maar Illeen uwe Iterie Yer-
880, de rondom ni'ergehurkte Kaffers, en bet nen bet Efftngehe te yorkoodijren. ZIJ leide oordeehng "'0 onl.a Boofdregler Kot&é uw-
ge&8Dg maakten, beschenen door het heldere I ,.rder dat bet b""r J.mmer "aa le ,i en en oorrk.Jm. Oij en leer weinillen kennen de
maanlicbt, een~fantaatischen indruk. wa&rvan de te booron boe veel tegenstand de "ArIDY" bier g~- .. keo die tegeo bem b.. taali. Maar
bekoorlijkbetd alleen verbroken werd door den ""Lmoette. Ware de W.I.Eerw. heer Andrew <lit .... el eeD .iede.r bi.r, d~t nn af 0nJ. Boofd-
aillChuwelijken !!tank, zw.etend. Kaffers eigen. Murray, eeD nn onzo Ned. O.r. predikanten hier r~gter Kotzé In dit IIlDd II ge~omen (io 'I be-
Hoe lang deze dan. geduurd heeft weet ik DIet, dan lOUbiJ. be.. eerde lij. ",ier op deo plAtform ~In no 1877) ZHEd. JOO ~In het Britach.
daar Ik tegen 9 ure mij Iwikkelde in mijn kom· ."lIImen .n de Ye'1lad.rinjr to'8pr.ken "ur d.1 Ooayeroemenl ala and.ren oDhlea heelt. "ao-
bu.n en lOslIep Tegen zonsopgang werd ik "i:!. A." gehua;!en .. ordl. ZIJ noemde nameO Dee! biJ a!8 Rea-l.er ult.p~k moeit doen.
gewekt door bet gezang der 8tnjdluahge "lon .erecbeld.ne I.erareo van andere kerkgenoot- ED ,nu, Iinu bet trearlg. ontlIane condlct te
Kafferdochten, die ID opto~bt O<!l1e w",ode- ecMppen In oOie II'Jloni. op die or aan de.1 nalll.n Pretor&8 In lake de Re~eIlnll: en Nellmapiu,
ling w ....kten rond ,te kraal ..Ivorens naar ZOO 'er voor de .. S. A." . neemt gIJ 1.lf. de lI:olegeoheid "lIIr om onl'O
h"t tooDeel van den .trIjd te ,"ertrekken Nu begon ~i88 Schreioer mAt bMr doop: lij 800fdrell:ler J. O. ,KoUá aan de kaak tell.ellell,
~e gel.genheld "w van dien ItnJd gelluge te iooe tot t.ut M.tt. 3: ló. lO Want aldlU bela~mt allof . Z~d. ~Wttt'l' of te .. rr.gaaode eigo _
mjn ontbrak ono, claa.r WIJ onze reil moesten aD... lie g.r.gtl~b"ld te venulJeo." ZIJ lelde lI'eregtlg .In d,•• aa I.e Protona gebandeld beeft
'Y'oortutten, DI.... r nog laog weerklonk bet: ill "lUl jredoopt toe" II) een kind "Mo Toen En "" lal.Zp W :Nj, nut dat d. RNiakt.ur
kriJ~e&ang tUS8Chen de berghellingen. De II) 16 laren oud "'JUlI. k.. am lij tot be. Dali "D. ~ojkutom" dm H()(Jjdrogtw l~tU-
aanvoerder, of generaal van de vrou_eliJlre: ••• no",. ZIJ noel{ baar vader, dl. eeD prediker d'!l<k, m :IJn, In d,. zaak !!elwu{~" ..LUK8 g._
bende bad onl den voni'en avond met een he-! w.e, baar t. doopeo, dMr zij Dieta YSn hMr doop dragpt.,. I.k denk dat glj er DUailpIlt YlO
_k vereerd, :n op on ... 1'l'S&g gl'l8nt .....oorrl af "'lat omdot liJ ~eItIJd. een laig.hnll was lalt" bebben, Brnde a de nommers der jf IJ. Vol~
dat, zoo mogehJk. Zlj den .tnJt! zou tr ..cbten IIHsar ,ader leid. biJ kon hel niet doen amd~t Item tOI 18 October jl. ontY&nl1oDhebt. lJe

;t!.lO':~omen. D ..t het 80ms zeer bloedig toe- bIJ geen hcbt genoeg had np dat punt. ZtJ b~d Redakteur der" Vofkulem" b.elt lich, l.er opeo-
t bij ruIke gevechten werd ons be~estigd I,.rscbeldene andere gelooYlIl" I.eraren g"'1&Iljld baring .n verded.ull"ll un h· t ~e~rag nn onlen

~ een van de In de kraal achterge~leven I hRRr te do.'p8'. masr die .. ilden bet mdt do.n ~oofdrell:ter Kotze, uir onpartl)"'f/ .n waarbeid-
T1ouwen. ZIJ kon nMr d. Doopsgulnden "aan, mur hetend gedrlllfen. MiJnbe~~ do RedllCteur.1 gij
.Vllll af de Inblazalye trokken Wlj EUldwaart., rdle g.holden In de Prod.,unalle en daRr ."" k.art bet af. dal <>nZ<! [,t~mdo Raad IDjre-

en slo.gen dan hl.r dan daar onze tenten 01'. i looldd 11J nl.1 IIIn. ZIJ .. lid. licb aan lI:e.n ge .. n bettt, en d.D HoofdrelIter Kotlé niet belet
Het land IS dor en clroog en de Vtl}staatBche' KerkllenootscbAp aaneIUlt.n. ZIJ b.d Chn.tonen beeft, om onJe Grondro.t te banrihuen. Oij
boeren, w.lke met hun groot- en ldelnv!'8 hl"r I Uit allo K"rkjrenoot!Cb.ppen h.f. maar 1118100t btlro.pt u op de h'"del"IJz. d.r Rogetiog In de
binnen gt'trokk.n Djn, lijden groote verliezen. llcb aao jr""O Kerkjlenout.ocbRp. To.n k .. am III K"'pkolonl., dl. pardon 8ch.nkt !lan Yeroor•
Het scbtjnt d"t bokken hier mO"IJeli)k kunneD It. Mont"llU In d.n krl."jl ,ao den he.r Buc"l.r, de.ld.n, ook .ondor b~1 llooll'ller.lI't.hof te raad-
aarden .• lJ enk.le bO<Jren vprrUllen hunne bok, lIJ"88 oy.rtnlll'd, Ja, Iljll:e'oelde licb .1 m.er en plegen. Mur .donkt jllJ of .nderen dan. dat toen
ken tegen Zulube.>.tpn, Onder het rundvee m....r i-dronll"n door d.o Hellill'.O Go•• t om "IJ, In F.bruUlj 18ó8, t.. RU8tenburjl de Ornnd-
heerecbt roodw"t., lU bev:ge mate, en bet v"e IICb t. lat"n dv"p<n. Zij no.1I' d.n heer Bucbler --:.t opll'em~kt h.bb;,n, "il niet lUIST dat Art.
wat VIUIde Ziekte berstelt, stedt: dan door ge- b....r te doop"D, en II] .. erJ 'oor eeo t... ..d. mAai 83 u4 gelitJd laoblwn. ",t t"' .... en 0111 te b.l.t· rnOXAB BTJ:XL
mk &&n vood ... l. Zoo had de hee: FOMlu.r, Il,doopl. z~o ur MI88 ScbreIDer. I teo, dat hAndel"'IJI.n d"or (}ft=<! Rellering zou-
wonend. aedert 'twee maanden ",an PembeDl' I MII!Il Scbrelner WIUl Iter il••cbl om de !loeie I dm of kunn.~ gedaaa wl)rd. , ALSNU i" sak" Eente; niete gepaueerd. f
nner, r~d8 120_n v.rlo,.,.n mt ZljO .p"Il., lila. dIe ZIJ ,oonland. De 10jre te kobertaon I met N.!lm"plDl plaate jleYondeo heeft te Pre- l)BIE lIU.LODII.
Den laatBten Zondag van de vorige maand IS de i t.ll y.r ov.r de lOO led.o. IJle YlUlMontajla I tonA. En a.len In- d_ lUpubll~ die de /aand-
eerste regen aldaar gevallen aedert de wa.md In de 60. Maar Ik moet lejljlen dat baar doop llaai,ng ,"n onpartl}d'll r"!lt dom, volgeol Wet T ...eede, in al de drie zaken. T8J8D Oad_
Pebn18nj. ~bet ".r. jlrootelijk. hIDder.n sal. Pe meoeehen I begeereD, moeteo en lull~~ v""lijd lijn dat die :,e: een IICbaJd bew_, hem met de ~

Het IS te hopen voor de boeren dat de ver· Ib.bl!eo nU eeD yooroordeel tegeo haar. ED wlo gfJf'14clatm~. en wgM'II)~ lUk a44 tot dUI- .£3-~ gejMllt &&II de Z. J.. AMooiatie
halen omu-ent het vmden van goud In C<ntr&tll I. d. mon dl. baar l1edoopt heeft ~ De hoer i Y.rre . algeloopeo eD onae Orondwel gehaod- 1~1:d ~ • w. .:n&am~werd =:or. NIIi
Zululand W&aI' zIJn. dan toch kunnen ZIJ Bucbl-r, W I. ie de heer Bachl.r f lJe boer I hllllfd 18. e '1 N.hd~ l'IUl_ ~ ta" en, ter-
eeDlg1lZ.ID8de ""b ..de inh ..len die Uj gelpden llucbler kw~m te W.lbnl/tun te land. Hij .. ., I Ho .... 1 ik. en all ... el deo kenden b&t betreu. TIJ Tb len £~U1tandlen.~d.nThboedel 1'IUl
hebbé" IU d" laatste maanden. Allee wacbt .. n 'l.r .. _d.nlvop8ro. Nu ... le d. wederd"op"rs: ren. d.1 de beer N.lIma~lua en f_lIIilie in la Ik <iliuld'oma.a ~,aan J w omu £26
op de re_dIng "an de grenllllJn, en reeds nu Il}' "II Ik na 1.1.1 herh",.n, hun 11-llCbi.d"ole .en tr.urij(en !o..stand 1l..JDI(.komen, df'or d... I I. gtolg wa8.

d
hr hemS .. erd de heer :Iller-

hebb.n pr08pecteen1ers overeenkomsten ~"" 18 te ."ed b-k.nd o.. r ~anach ZUId Afrika. D. InMud tan en de wt"ljlinll yao dat proeM, 100 I' lUI ft aan en eer tamper toege"oegd.
aloten met de eigenaars Tan plaatlilm tot het) beer l.r""De"oud wae bun l"lder. GIJ Weet DOjl kan eo ID,,!\, toch d. Groud .. et Olel verbroken A. G. I. TU LILL.
Terkoopen daarv ..n. beer Redllkteur, hve dat lij hel woord nn ODd wo,d~n, om ben lÓÓ ",. uit te.wrl_! Do. Schnldeu bew8MD lila bo.del R..

De heer Fo"~r htlt'ft zijne plaats niet ver- ~el"orpeD e~ .Ieehtl deo H. Geee&~boorl&amd Zo,o d.akt eo oonlhlt ten 1II100t"o,de Ilw" eIlI., Griaold (prom_> .£86 1iIL Gd.. il'B
1a4lll GIt b.t hoor,n der oll1'Ulfb"rende tijdiJl. IItbben i hve da, &ij h.bben will,e op.artrlllMr B. I, BtlaaIwqr, ftII NOOt\1eG (".t.od, .. W. _ ...
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5 PLEINSTRAAT.
ZIET OOK HAAR

Mans Wandel-, Schiet- en Voetbel Stevels, en de Werklieden
JONGENS STEVELS, in groote verscheidenheid.
DAMES EN KIND~N STEVELS, in verschillende

kwaliteit.
VELD SCHOEN 'EN, Mans, Jongens en Kinderen.
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PaarL ,!IL I. UDlILbIGIIVU ..

.4.." eNn ~r, 1>0. Schalden' bew~. waar ook ... un
.. ijala.r,....Er d'o oDlaDjfI in.. bIa4 MA deel MIl~.! ua jd. Bhaw oytr de £'1'00. eh

paar naamloou lI~neo vetlCbepen, b" .ÓeI B. JL 1'IUl .ftoord8D, £470. Cwator ala YOI'ID.
waarT.O il d. Paarl-Pretoria Go.d.i,in Maat- CJo.BDO. IIl7&I1OJr (TYDDI OTDG4U').
ICIhap:!L:r ftrdenkiDa • breagen. ID HO' lUll: Do. Bcll1ddea bew'_ MIl boedel _ 1.
vaD ._11 de .. Dn het ,ennoht -- lIIariIon (l'IIrbaDd) £8,200' do. (aldo 1'IUl
a.n d.t de ecllrij,.,. lDcll8ll bij '- iIlDt&e Mr- rekeaiDg, f71"'''' .....t ~ £6(0) £364 7..
lijll: i.. 111ft djo IIMIII ,oor dell cia, ~ al, lid.; G. P. CanteJJA (nrbaDdl £100; W,
Ioodat III.D weleD bo oI1111D lII.t HO tat.oea- 00ada~hU1lr).Ba' (prom_> U1 u.. lOcI. i
lijk Illaa, di. onder eeD "rkMlclell iDdrak " ... W. L. (do.) iDS 7.. i L. P. OR'riD1ID
k.aK, dao wel III" l18li ~ pefNOa, dl. 00. (do.) 6a. Bd. L, W. 8. Luprmu eD
1D0edwillig 'kwud .t1cbt. -wdoeo li...ft. Het R. W BallllUrStoreo
g@acbrijf i8 reed. wederlegd gewordeDllllaar wij' •
lDeeaeo 't regt te hebben II wriend.lijr t. nr- lJaaK 1'Bl"KU.
,oek~o ge8n verd.re Dntitie I.e a.lllen no het Derde. Het rapport 1'IUl curator Tred.
ICIhrijYeo UD III'DlCb.n di .. ala sluipmoord_ JOlt! hield iD dat de batea £260. de lIOhaldea
hllnDe aaD,aUeD iD het duill.er doea, eo deo £360 heeU. ta bedrageu, ..- de eenige
railÏjrer iD d.o rug eeo wood toebrenlf.D. bew'_ lIOhuld wal _ 'Y'erbaDd "lUl £300,

Ieder lIIumoedig ICIhrljveD al een aotwoord lien gunllte 1'IUl den heer D. J. A.IpeliDg. Ken
Ilebbeo, lDaar van D&a1D100IICIbrijvea il hier beeloot laat 'Y'Uta soed soo dra mogelijk 1'IUl de
1i'..4 Iprake. haIld te setten.

Wij hebben d. eer te lijn .nl., O. C. F. AlIBD.

Do. Curatoren G W. Suytler, Tredgold eli
R. J. Louw rapporteerden dat de baten be-
atoodea nit nlltgoed op £1.000, lIleubeleD op
£3 geeoh&t; dat op hilt Tutgoed 1'8rbaDd.n
tea l>edrap vau £900 lageD. die de "oorkenr
hadden, 811 dat de uitet.aude IOhaldea mOOje-
lijk ta inneD 'lfVeD, daar meo se behriatte
en inaol,ent aan geen boeken plagt te doen.
Ken beeloot het rapport aan te lIemen, dat
onder lUlderen 8IIIl UIlbeTeliDJ 0,",1' dell 1'8r-
koop ftD twee hniaeD in Bredutn&t inhield.

HET suooetl dat totbiertoe gepaard ging me~ het ~ebruik nubovengeooemde hl
dioijD beeft deu EigeDur deD Heer C. H. BoenuBG, el toe gE'bragt

meer promi~eDt voor de aan&oht 'fa~ het Pab~!ek: te brengen; het werd '
genUeD bewezen een zeer krachtig mIddel te ~Jn tege~ d~ ~ algemeen
IObeD,~ ziekte, die unlleduid wordt door hoofdpIJn, kortmghgh~ld, .druklung
OOIJ8D, angst, duizeligheid, gebrek aan geestkracht, oDregelmattghelJ ID het
piJD iD de leDdeD en verstopping.

De bijzoDdere eigensobappeD nn dit, Poed~r om be.t bloed te verdunnen ;n
nijeD bloedsomloop te bevorderen, om de werking der lOgewanden te pnkke.eo
te regelen, en le te zniveren vaD slijmerige en tlCherpe atoften, ne~en de
name uitwerk8elen w~ en genell~m de tit'lcte. IIet zal ook: Ile8r hellZ8am
worden wanneer net gebrl.likt wordt als boveDgemeld. voorteek~.nen, de. voor;](
pers van HHUMATISCHl<: JICHT sioh voord?Bn, en ook bIJ .drnkkmg.,fl':
borat, droogheid, jeuken en chroDisohe ~andoenlnge~ 'VlUI ~e bwd, en bIJ
sucbt, meer bijlODderwanneer Jeze uit oDderdruk~.ultwaaemmg Toortkvmt.

Ala een huismiddel bij verstop,ping kan het veilig W\)rdeD 8&4bevoleu, al.mede
voor de bebandeling van uitslag bij kiuderen.

Volle bijzonderheden vergelellen elken Bo1;teL Prij. 2.. i per Post- 21. 64

P. R. FAUR8, t I'roYia.
J08. M. lIonrMAIII. M.ln. f COllIiI' leden, ZE EENS.

OE D RDE BIJBEL EN HET KAAPSCH HOL-
L \ND8(JII. ')tit..

.dali den RlIdaJdeur.
Mijnbser,-Dw. d. B88I' de.d relit lIIe' fan d.

Syuode eeD llitapruk t•• i.. ben m.t bet,.klriDjf
tot d. uy.mllting ..an d..n Bijbel ID het KaatJlOh-
8olJaodllCh. D,. dil Toit be.ft lich berucht
gemaakt doo, li j n fi~1IIw. • l&8Q.praki.· Zi jn b..
b... ijtgronddD lIjD lIiteret ICIhl'll&l. . Poor dat
men moet kiueo. ,ol~nl ZW. E.rw., ttl..cb.lI
KUllICh en Enll'elocb. ..il hij doen VoorkomeD
.'e ,f bet.lIollftDdacb bi.r .I"obtl bijtu.1 Will, ne.
.Ie b.t lIuit8cb en h~1 Fran.cb, bij... Afjlelien
.an dRt in b.t HolJaadeeh tamelijk wel ,18oren.t
..onII door onle predikanteo ..D dat b...eh ... fde
Afnkan.r f!llllilieD J"Ilt er op lijn Jioh er IfO~d
lO uit te d, ukken, I' het h ..... bet EDlfeilClhd.
yao Oou .. rDelDeDtlw..ge erkende l.eal d.r lto-
lObi.. Mei ~"I!lngltelJinli' lulleD u"e lellu dan
nok .. el Ilitlien Dlllr Wilt rij rader bieromlr .. 1
IDlt "Illen ophelderen. HMt "'.. het lot nn
IChriJ.~r deltS om ... den .It.hj~e jueD te mid.
d'll un de een ,0udi~lte ODler barjlerl te wone8,
en ik jl.. f u lIIiJn .. o~rd nn eer dat ik o0li' Dooit
eeu Afrik!loler beb aanlfetrolfeo die klaagde dRt
bij den HIJb"I."aarin bij ,oor .. der'D mo.der of
op de .cbool IDO<II leJeD, h.m onverstaauhaar
..... looyer de laai ""ogaat. Alleo wi.n ik daar-
omtr.nt nOdll bobb'D mij ter goeder tfua",
de venekerinll 1i'.lIn.n da' de Paall8cb-
Pdri"t>cbe Taal buo jlroote moeit. kOllie om t.
l.l.D, .at-Uj lIIij ook bew- .. n h-bben, eD bun
b.p ....ld Yre ,md yoorkwam. EDkdlen m"ll'eD aich
iD bet P ... r!tch-AfrikunfCh lI'eoefend h..bben,
maar ik loa wel de duil8Dden Afrikanert! bij
elkander "Illen lion die deo Bijbel Ilecbta iD he,
KIUlpaeh·Uollaadecb kllno.o lel.n.
Ala ,eie bra ... mer IChon iD de Kolonie gurne

g~ld yoor Julk em yert"ling 10uden willeD geun,
d.D lijn er onlllljllf.IiJk veel lDeer brne lDen.
ICben wien di.. Yelteling verdriet eo ""nIt ,ot lOg.
btlrvkkeneo. Oe I...e drie Holaodec:be Zende-
hnl(oo alhl.r lDo~t.O teD maKtijfen ioyloed op hot
Hntscb on BulteulaodlCh BI)belgenootlCbap uit-
o.f"n.n. al. IlIJ de oor .. ak lijD UD de on .. illig.
b.ld di.r oY8raoui.g door jleno.md Geoootschap.
Z,>OJA.d~n br-,o yoor btn I D.e ouderling yaO
Kimberl.y. die deo E.."". voorsteller bit .erlt
lteunde, YOr~Onlhot eenvoUdig IloUandlCh no
den Kiod~rbift,el locb boyen bel AfrikunlCh Yla
de Patriot ea drukte lich overigeu io =- yoed
HoilandlCh uil. Iloe nlSI.ea' lD.t dit ntl P

Mot b,sch..ïdenboid voor eiken .preker, Mijn-
be.r. maar Ik denk dat de bller Oie het meell t.r
1&1r" 8I'r"k. loon ZEd. 100 klaar hot dialek I .. n d.
l'ntrWi, d~t door HOltentutten eD MIlIeij.,. ge-
.prukDn wordt, in het licbt Il.eldo tege.o,er bet
Hvl alJdsch door h"wI.lf en de ledeb d.r Synode
geepruken. Ui. Steijtler eD O. MIlrr&y :'dDb.n
liCit biJ het beecb"" I Hollaadeeh pubh.k tame.
hJk in yerdonking jl:ebragt lDet betr.kking tol de
tiollllodllCbe l.eal. All Iii- d. taal yan Onl Yolk
DOg eeuyoulig"r willen hebb..D daa het eon 'ou-
dig HolJaucilch 'an 4eD BIJb,l, daD moelteo
lij huer .v"Dal. IJJ. du Tuit ala mannen lie-
ltaaa hci~D 'uaf- het P.arleeh Hollaocilch.
~W..al g.&1 lD.a m&81eeret aan bet knoeijeD me'
onl.O }iijbel, dan h~bbea de Patriot-maanen
"aler op hUD molen. U. H.E.rw. opal.eller
,au d.a Ki04erblJb.1 had 8eeD boose bedotlling
m.t het uItgneo YlO dat boeIr; wao' hij gaf
h.t wt voor <jODIf.kindereo POg.ncb o.gel.t-
terd. jonKe meDlCb.a kond'D er ook gebmik
,an mallen. Maar waoneer wae dal P Voor
eeo 25 lUI' geledon toen het bi.r ande,. •• t
d. opYoedinl!' jl"'teld .... dao DU bet geval il.

WRAT IiIlXT P
[Aao het ei£de UD dueD brief hebbaD wij

ee.. 1000p8ling op de no.gere loopbaan van een
ItMlraar ODI"r KeU W"lflfelaten di, geeD goed doeo
maar kwaad bloed l.lleD kOD.-RIID. /. d.]

Uit, de Baad te Ilop.
EEN EERSTE KLAS KAPKAR,

bijkaus ~ieuw,-Zwart Lederen
Kap.

B. LE ROux,
Pub. School, Paarl.

BIdAliGIBL P.lPIBB..
.DKID DOORDD IEDlG_ :JIG_...a

JOHN M. B~.OWN & ZOON, C. H. BOSENBERG, Chemi!lt en Droog18t,hoek van Bree- en Korte
hebben altIJd v~rhanden de mnrktstraten. Kaapstad

~ootste ve;rscheldenhmd van het N.B.-Dit gt'neesmiddel il hforeid in den vorm VAlI eat Poeder! soodat hili voor altijd kan g.
meuwste Ultgezochte Behangselpa- hou<len worden. ~nder deazelf. 8ÏgtllllChappeo te 1'8rliaeD; eeu voordeel dat 1Uld8n

pier. Verkocht in 't Groot en Klein m_""_I{_IIf'_I_._n_I..t_},.,_Z_'t_"'_n_.-:- --=:-==-=:-=:-:-=-=~==-=::_~:__:
tegen de laagste prijzen. A Fergusson & CO.'s BREADALBANE

Neemt kennis van het adres: 30 . onn..:-k
ST. GEORGÊSSTRAAT, KAAP- ".U..LO ey
STAD. Robertsons's Scotsche Whiskey en andere welbeken-

de merken
Calcutta Produkten van iedere soort, waaronder Olie,

Berigt aan Deelhebbers. Zakken, Tamarinden, R\jst, Salpeter, enz., enz.

EEN SPECIALE .A:LGEMEENE Keurig a~sortiment Cigaren
VERGADERINQ ~van Deel- JOappertJ~s

hebbers zal gehouden worden in het Brandram s beste B.B. Bloem van Zwavel
Bankgebouw, Vol assortiment Oliewaren.
OP DINGSDAG,

Den 21sten DECEMBER eerstk,
's 1I0RGINS Tor HJ uaa,

Ten einde de ACTE VAN OVER-
EENll.OM,q'!' .!.(3z:::~ :Sá;~ zoodunig
te VERANDEREN, dat aan Direk-
teuren de magt worde gegeven om
van tijd tot tijd Zes Honderd Aan-
dooIen te koopen en dezelve te ver-
nietigen, en aldus het Kapitaal van
de Bank te verminderen tot £12,000.

Op last van Direkteuren,
MARTHS. L. SMITH,

Kassier.
Wellington, 3 Nov. 1886.

WELLINGION B.l.IK.

ALSOOI.

BRANDRAI'S BLOEI VAN ZW! YEI"
DE ZUID AFRn:AANSCHE ASSOCIATIE

too. Dil
Aclminiltratie ell BDreClCleriD« 'fU Boeclela.

Opgerijlt A.D. 1886, ingelijfd door Ord. No. 6-
1836-Wet No. 9-1866 eD Wet lio. 17-
1876.

Ol'BETAALD EN OPGELOO-
PEN KAPITAAL ..

IN 84 AANDEELEN VAN

IN 'T GROOT EN KLEIN.

IJzer- Hardewaren Pakhuizen ,en
Hof van InSOlventie.X £29,400 0 0

860 0 0

PLEINSTRA AT. ,KA.APSTAD .RESERVE FONDS £8,681 ~ 6
NIEU W EINSOL VENTIES.

LU'ITA.U. ONDD ADKDrIlITJI.4ttJ:

Ruim. £73~O Sterling.
DIREaJ'EUREN:

D. W.I-Eel. beer GDJLUD~.Mnt71lGH,Voorll&-
ter. De Wel-Edele heereD

Ed. A. EBDZN. L.W.R I (.HOII.n: D.VILLI ...
J. A. BUI. J. O.Ol'DBlIlII,

Voor de Admioutraeie UD Boedell eD aad.r
Eigeodomlllell, .11 Enc:Ul.eureo, Voo,den,Ourato
180. Truce.. of Alf8oteD.
N.B.-De DirecteureD ul'J!'Adereo led.re

DiDgldag .11VrijdAlI'. del1'oormiddajraom Il au
WM. F. STAMPER

8eCntari •

800FDREOTER KOTZE.
No ... 18.-Alldriel M.tthijl Nel, te Bookoe,

die:rikt Ladi.milh, boer, batea, £10910.. j ICbnl.
den, £ló2 19.. j tekort, £.3 oe.

19.~Z.maar, Bali.e, te Kaapstad, ,roritioD.le
order vaD IIfqa •• tratie t~"laan.

19.-J .. p~r TheroD eD J. L. Th.roD, nD G._
fODtein, Sutherland. provision.le order uo eeqUel'
traUe teejl'eetaaa.

19.-JalDlII MoOregor .D William Coker, baD-
dele ode ondet,d.o stijl of d. firllle vu McGresor 8D
O"ker, yan SuIDll, di8lrik1 Xalaag., lloale ord.,
van ...questratie to.a_laaD.

19.-WieDalld JobAnOel Pretoria., vaD Toplin,
diBtrikt Herachel, final. order vao HqUeltratie
IoOjl8lI.eAa.

11l.-JalDea SOlDert! Kirkwood, I.e Port EliIa-
beth, ~aale order YIn Hqaeelratle IoeIf8ll.eaD.

lIl.-Thom .. Olarke 1''1an., I.e Barkly Goat
finale order vao I.queetratie tOOlf_tAAn.

IB.-George Walerl, vao Ollndower, bal.en,
£60 10.. ; achuldeo, £2iJ3 Is.. 6d.; tekou £143
Be.6d.

£b'I.DO
30,00
.26.00

Z. A. Repabliek, dlltr. Ermelo. te
Ue Emigratie. ó Nov. 1886.

.dan den R.dakt ....r.MootaglI, Il\) Oct. 1886.

DeCommercieeie Assurantiemaatschap·
pij, Beperkt, van Kaapstad,

(KAPITAAL £260,000),
No.6, Karq,leiD. K.upltacl.

_ • • •• VERA~~UREERT Graan- en Hooimijten, Woonhuizen, Vee en Boer·
WtsteltJkf ProVluCle Bank denJgereedsohappen tegen Brandschade, tegen voordeelige 'foor-
, PL'\.RL. waarden.

Voor Voorstellen en Koers doe aanzoek bijNominaal Kapitaal.
Opbetaald Kapitaal
RelernfoDd •• AGENTEN:SClIED'ULKN INGBLBV1mD. DIRECTEUREN:

De WillEd. Heer J. 1.PkOCTOR, LWV.,Voon LINDENBERG '" DREYE&, Durball1'iIl •• , BAUMANN '" Co. Cerea.
- T. ROOS..! Jr. BRODZlAOK '" Co., Mal_bury. J. H. WALKER, Stellenbosch.
- D. O. HuRAK. 8. J. "'. Dla 8PUY P&IU'J ID 0 EuuETT 8 Il d- J R Jl. VILLIERS ,.",,_ .....IIl ,wc eD am.- P.l: DI VILLIERS: P.J.ZOON. BTBPBA...'( BROS., Roode &ai ~J C. J.'N. VEKPERB, Caledon.
- B. P. nu PLESSIS, Seo. B A FAOAN St. HeIe"a Baai. J. UANVBRS '" Co., Bredudorp.

D. J. A. nlf DU SPUY, MJn. •• , Tulbagh.
TOIl8. J. tOUW,J..la.
JAOS. P. THERON.
Ilalme.bury Tak.

B. WBT~MAR, B•• tuurder.

November 19.-Joeeph JaeJbu Botha, "
Barkly 0<*.

19.-Walter Joho CII88Y. le KiDg Willialll·.
TowD, afllajrer.

19 -GerbardUi Louw, vaD Dooroboom, afd~e-
ling Piqu~lberll:. boer.

11l.-4bert JohaaoM B.odribe, YIDNel'kop,
CalYinia, boer.

lO.-Sehaik Will.m Jaeobnl Burg.r, YIn
Adamlfontein, CalYiDia, boer.

19. -PbihppD4 P.uu .Minnaar, .roeger YllD
SteUeoboecb, tbao. no de Purl, boer.

lIl.-O.n JohanD8I KOIIé, nO Zeekonley,
.fdeeliog Clan"illi .ID, boer.

19.-Kli .. belh Pa\llina J8COba d. Jonll:h, ge_
troawd lOader lfemteDlClhap UA goed.ren met
Pieter OerhardDI Rioht.r, nu C.rea, a1gelDlen •
hao~eIMr.

IO.-Daniel Jacobua Relief, E.m., I.e Paarl.
10.-Henry Cbarl .. Pool", le Kaapatad.
lll.-Pieter H~odrik R~odl, .. n Renteekrael,

SI.ynebaTjI,', boer.
I 0.- Walter Ftallcia GoodIHr., I.e Kaapttad.

lIoutap Tak.
T. EUVRARD, Jr., Be,tuurder.

Boeren ~n andere Personen kunnen ook verassureerd worden tegen
Levens- en Ligchaamsongelukken tegen schappelijke Koers van betaling.

_A. W. BROOKE SMITH, Secretaris.
J. G. D~ K.OCK (vroeger bij de heereulD H W HERMANN

Falrbndge eD Arderne), e eer •
];>rocureur en Notaria Publiek. I PHOTOGRAAF

Prooarati~~ re TraDlIYaalache Cl"ims be STA L PL EI 'N
boorhJk geatt6llteerd, AkteD vaD ,

Tran~port en VerbandeD geps.seerd, HEEFT, om zijne BuitenvncnJet\
LeeDIDgeD tot staDd .gebrag' Hu- < k··
w.lijkakontrakteD eD .1Ie ~ndere te ~emoet te omen, zIJn prq-
Notarieele AkteD gepall8eerd Rek Izen 'fenmnderd als volgt :-Cartes,
ningen gekollekteerd sake; wu:= Ihalf dozijn, lOs.; dozijn, 1,5".;
.geno.men iD Hoog Geregtehof en IKabineu, half dnzijn, £1; dOZIJn,
Magiltraatabof_No. 46, St. George-I £1 lOs.
straat (tegenover St. George'. Hotel. --.,--- _

GBVEftlGD 1836.

Ageutlchap te Kaapstad.
!J. Kur DIOOWS Boor BAJIIt (Bap.UT
n. Bank geeft renteD op VUM Depoeitu

Terdieoonteert dagelijkagoedgekevde wiMele
cn onderneemt alle gewoDe Baukbengheid
beide aan bet Hoofdkantoor en dc Takken. '

De D~reu komen bijeen op Dingsdaga
en Vrijdags te 10 v,m. om over diaooDto te
beeliseeD.

J. 8. DE VILLIERS, Á. "I.ID,
AIg.III_e &.tierder

VERGADEJUNGEN.

(Voor dm MlUter, den laellf"J. H. Holm6!l,..j

GIBTKREN.
IIDB PROT.BCTBUB "

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ J S HOODEND
0Heri&t den 29steu8eptember, 1888 o. OORN, W. G. COMBRI~ K,

KAPITAAL. £70,000. A.AN8PRE.KEB.r uz. HOROLOGIE.AKER)
DIREKTIE:- BEG~EN~8EN II&DgeIlOlDeD, Dood. OVER H. STURK & Co., ,-;

D.heerPA17LnVILLI&B8,Preeident. kiateD, LiJkkoeta 111 &a.wkoet..ea .I
.. " CRULUTolUlUll'oVOI,Vioe-Presidan& reed, in deD kortat IIIOplijken iijel ea ~ Jr.orieDluktaUaat. Kaap.ta~

BD de WelEdele hHrcm den billiikat • _- 8ieedI vooruDdu BOI'Giop.. KlokkeD eD JD"""
I 0 HonoTB, IH Be.nmn, lJ lID • en pnJ&' u..wart!1l. Zilveren ft Plated Lepela nl \ or-
li' I B L.urGDlUJI', 'J 0 W:uaID.e. • 'IlO •• lIt~t, 1It .. ..,..... I ~ Tafem.-D. PeDlleme_, llnUeD 000'
W 8 D.uaTD, IUÁO P B VU DD I ",la, HL, toa.

B IlntTBGH, Po:a.. ANTH. M DE WIl T 111_10, .... (lOk klo ti JII.tllfttwaftll ,.,.êpl~rd
De hem' G W tn"nTt.D, JAaditeurea. j . ARO.arr.ior .. allerlei .'""" ~D billilkea prij. ~.dm.

, 8 V Honmn, , Uz. I ~'Ill ailplrevlNl door Jo HIltiTU
•I. II.~ ~, O/aJVBip GBBOUWl4N. I ........CIII4. _ .iI al. .. Dr..

...... K.A. ....... .aft t "'1iOnaaD. a..a.. 8JIp'.,w.u.......~ I ....... Goudi
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