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: 2. TWf'euitmunteade

:IJ_UIZEN, S4 en 36, ,ilJ.UI_raat,
elk met Drie ,XBmórs,
'buis, Plaats, en., !

3. Efn VEa
,Cliftonstraat, ~~k
straat, bevattende S ..,._,......,....
K()mbuis en Plaats.

4. Een HUIS. 4
vat'tende 2 Jramtr8, Kt
eD!Z

, 6. ~n BUIS, 67
, S ,Kamera, Kombuis,
ens, I:

'6. Een HUIS i ,18 tangemarkt.
Ittaat, bevatt,eIÏd. 2 K~ers, Gang,
Kombuis, Plaata" enz f

Alle bovenst~~de Eigendommen
rijn nrhuurd eil.vale 4er bewonen
zljn (Orreeds lang 'in ge.eest ; het is
daarom onnoodig: om de I tegenwoor
djge huur op te lloemen,ldaar zij vet
beneden de somllen sijn, die men
lIewoonlijk voor lUIke EIgendommen
krijgt , " ;
, Het it voldoende te ~eggfO dat

dit soort' Eigendom zooajls gead 'toT,
teerd, nu zeer gewiJd. i_ de markt
is , &meven. te wijzen dp het groot

3 APRIL, TOOtdeel met h~t voqruitzigt op
l 'veJ!meerdérde wllld'de ~t het &all

De \ volgende K08tb~e koepers oplevert, en de iuitmunten-I Plaatsen:: de buurt nor het·Terhuten of voor
1. n, Kostbare ZAAI en VEE- speciale besigheids-doeleinden,

PLAA ~S, genaamd" H A~rG E-- Verkooping 1;$ begtanen 'om
WON~EN IS FIl~8CH- Il UUT. i
GEWAAGD," gelegen i in de G. W JSTEIJtrL,' 17'0
Afdeeli~g van Tulballb, nabi] eo ,.a:..Dt

grenzel(de aan Piquettltg f)tatiOD, (Eenige! Curator.
en bev~'ttende eene uitgestrektheid Kamer Gebouwe~," X~plein,
van 2,It77 Morgen en 399 K~adraad. Kaapstad, 18 Maart 1$91.
Roeden. Deze Plaats staat .bekend K. JONES & 00., A~8lagers
als uitrsuntendeZaaipleats, ~n door -,
de grobt€ uitgestrekte en! goede HOLLAND$OHE
Veewei8e, is dezelve zeer Aeschikt ONDE RWIJZ.,.,1n ES.
voor deiVeeteelt. Under die voor- Cj[\,
reel, teI1i_aan de 6uDstige iligging . i

TerboL~ep, is de nabijbeid )an het EENE geëxamilneerde Ondenrijse.
Sp<lorv.J)€g Station, met dei,Groote ree P. G. lag zich [gaarne ge-
Bergrivier over de Plaats loopende. plaatst bij een Fiunilie ijl deze kolo

II. iekere ! (half) Aaltdeel in nie of aan eene Inriqhting voor
de Eeuwigdurende Erfpacb~ Plaa~, gewoon Lager OnderWijs. Zij Je
gen~d .. " ZAN~LEE~TEt bereid op eigen ,kDetenjdie reis te
groot lP ZIJD gebeel j 06 Mqrgen en ondernemen, als zij Vah te voren
10(1K ivllod raad Roeden, gelegen als eeae kenniagevillg !rijgt, dat. :mj
boven .n grenzende aan d~ Plaats als ONDEBWIlZERB8 kan wor·
,. HALFGEWONNEN IS'FRISCH- den ~esteld; ook ~et opgan
GEW,4AGD, en aan de: Groot ,an eala.ria. De beste ~etUÏjllc.brif.
Berg Rivier. Deze Plaa~n lijn ten staan haar ten di~e Br. fr.
vo~rzitb van het noodige W4£nhuia, No. 6,962 Alg. Adv. Bur. W. I.
BUiteugebotlwen, Starren, :Xralen, VAN HOOeSTJlUD. i
eDI., hebbende uitgesochte ~a.ailan- Noordeinde 9S,} dell ~,
den en 'Prachtige Veeweide4 P. Heinstr. 3]~ (Hopand.)

J. J.jDE VJLLIER8, A, ~.ZN., DE KaRTS' TE,Sec. P. Brand & Tr.Maat.
Paar", 19 Maart ISDl. SNEL~TË
J. S. MARAIS & :00., :EN t

Afslagers.' GOEDKOOPSTE WEG
Op bovenstaande Verkooping zal NAAR!'

mede worden Verkocht h~ ander MA' SHON: AL', ANDHALF AANDEEL in opgemelde
Plaats I'ZANDLEEQTE,"
voor rekening des Boed11s van Vi~ de Puagwe ~vier,
wijlen den heer H. A FAGA~. Per Union B- s. Jlaaiachappij en
--~-----_.+---- -- Castle.MaiJi Packets Maatachap-
APPLIOATItS pij, aanslUitende ~et

VOOR de Betrekking v~ Secre· DE PIOXEERiLIJB,
taris van den Afdeel{ngaraad Van Bivier-Stoombo(>ten, .Ame·

Piquetberg, zullen oDtv8.D~n wor- rikaanache PasaagieraWagens en
den door den Voorzitter tan den Traneport W ~n8 van! Port Beira
Afdeelingsraad tot 13 iAPRIL (onder eontract vo?r ~t ~erv~r
1891. salaris .£60 per jaat. Becu- van de Mails der Britsch Zwd Mn·
riteit Voor £1,000 woldt ver- kaan8che Compagnie), ~ dagen van
eisebt. De namen .van: borgen Dgrban. .
moeten: gemeld worden. . Voor volle bijsonderheden om-

Op last van -den Afdeelinrraad, treilt Vracht of Passage;, en Datums
. J. LOMMI88E'fR' van Vertrek, doe ~k bij .
; Regeerende Sec. A . Baad. Alle AgentBch,:~pen ;a.n de UDI0~

Piquetberg, 19 Maart 18,1. S. S. :MaatschapPIj ~~ lCastle Mad
Packets Kaatse1lapP1J': '

O~T&1,APEN t.,.,WopperlbBJl Disttild Hielde, ' & 00.,
Clanwilliam, den oden lIaalt, ua Oriental Place, &lltbJLIDlllton

eene k .ijneDde en "lllarteJijke i .iekte de Direct aan de ,t;12~eDlt!&1'8
Eerw. JOHANN GEIWENE$, in zijD .
bOtigsui levecsjaar. De ootslAreDe WGS. JOHNSON HEANY
een zeer getrouwe en hooggeaêhte Z~n St. Geo~raat, 4&lt.p81r.&O,
deling rllD b~t Rhijnsche Ze,ding G&- Port Beirs, ...."1\_ ...

. nootschap, I'D wordt grootelijkei betreurd ' Biri&lw' en
door loijDe bedroefde bet.rekk:i~gen, al... 'I.__ID.dpor zijne 'roes.re mede for-d.,.. Fort' 11\&11,

De paarlsche
raD' le eo Trost
8c_appij.

I'
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! t

ZAAI, EN VEE-
GDliHD :

" Halfgewonn$n,"
18 ,I

~C '_ISOI81" A48D".
" l

; G~LEGEN IN DB .lPD~G

vAN TULBAbH~
,j ,

Na~ij Piquetberg St~tie.
~ .:

DE ndergeteekeade met !instruc',
ti begunetigd do4- d~n heer

PAUL • MUBUllGH, zal1atelJ,ig doen
verkoe n . i

'~ .."-..~-._---

o VRIJD.4.G,
i

I
: i
, I

I I

. i!

i Wagen,· 2 ~r JJwielen,
, .~,
;:. " i, i i I ;.

-!:~oelrcuI1'lUre~~iJ(lbit.Jl ""Q alle IOOr~ i sooal. :Ploe~n,

Komt en :Ziet !
at alle. :terate ltW&-

hMI' G~ENB··
eep'P~e· .

blllle1ttelDClLeu B~er.l;
I "

.......,,'wu.,.1 .... -,ewaarbofld.'~.ger.
I r

Dr.

0. oom.. BoeklOll4tr.
o.a........ oornol .,......

P. G. B. ,
PBBD. G• .p.',IIIIU1.IWIU

•

1891.1
,I '

ODt~.tlg!-'1l van Inl ...........
l'er~gbt'tuld aan .LDIIl,!lrIrer.
Int.efE'8t toegtok:end 0Pl ...... 1,,,.11." R8'18biin~,n

D~. do. op Opt·n ~.
Iled~.g GilD CreJiet .~nInl~gel'l, DIiDle1ll11t

.p. rsonen ...~. ..~ ... tH8,791
,Fondsen der Ve~eenigiQg 20,660

I •••

tJj7,97i 10 :J
}4,7,6~ 0 ~.

1,364 2 'I
4,79010 1;

VeriDe~rderiDg of Ve~minde'riDg ia JjIj: ~Di)III~&,
[Perscnen (Verm~DdelÏo,). ,.. •
!Fondsen der Vereeoigi,g (V

l)nttaD~n voor Afh+taalde; Ver
Bel~gd In Nieu we V~rbandtm ,
Redrllg belegd iD VerbaDdeil ..i,'
Ve'lcbeideo8 Per8o~en ,~r yen*buldigd.n

;lut.relt . ..~ .l.I'
I

~oui"ernetneotll Eff.,~ten ... 1 "j'

Cr'npanten ~~lan8 \ ".~
Vll~~e DeposIta... ! ....
Protectie Fonds;.. i .. ;
Kosten nD Bebeer i

182,865

4,~OO 8 1
t186,6b~ 19 I

••• ! 60,000 0
G.430 9
2,876 0

... : 66,097 11
2,334 6

i, .•
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I· .. t5,183
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'lHat Boel"anoongres.
QUEENSTOWN, 18 M4llT. - JUt

Boere, coogrea heeft, een be.Juit pIIom.
ten ~aD8te 1'&n ~en algem .. oe en flr·
plilfte Brandsie)'!te Wet, ook 'fOOr d.
landen over de Kei. }[eD b.. loot cUt
er ..... arder .tra~ moeit aijD voor .a~-
ralldiDg nn uo*"en. en das ma proef
plaateen op groote ech.aal mneli he"bbeD.

Een La.ndbouw-Teo toon-
st~lling.
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Dicht .. p t ... uren h ..meldalt :
II )odom mij ,lood ea ,IaoNII
.&t een .tilt'. die 8'MD tOOD.. buk.
Ba eea looht l 0, "'D ll1Gbt 1 ..
Ad.m Ooda. door ro,'l'lIIucbt .
Kij IDCJ. loajpll
Oedrooc-o.

".Ik feD trpft'od. reiDhlid,
Die hi .., to .1Ieo kaut mij OIDIlOOltt".a eene roerend, fIjoheid
Saad., weerga op '. audrijb kloot I
Bn een lichl,~kJaar ala &acht.
"eenohijQ •• en,.leo.l'qllaohaoht,
All. om'lqw~d,
O~uwendl

, 'k Stood op d' eeuwi .. kru...
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Boo,.. dAlI "laar t11llObeo IObaDeeD
Tij .... br~ .tob nit.
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Hollqellcl) D. politiek die 1rij OUlilug ...

op een rikel in de
wordt, ~l. Daar
eigeDlijh beteekmil .' IDP'"

"r,:.,lt!l' rdL': om ",ederaD~woord van de
,rn;\'n; ...~t ma.r .ij wordt
!lrl~H'd-.,,:~il'l:!' weet all cc de poli~e\:
dr b. 'IlHlddej:lon dier woorden Volgen. onaen
In Holl&lldfche wij dat de hoogere .t......n ..n

men zich ~zig houden met tullen hebben van hun
<Ar. s llerlei aard, en het aal veel .. nemen en IlOO min
"f!! ,an dil toor.gevers dier a,=beideu, te~jl wij di' in
;,n.pn nl' men er al dan niet mln Ifkeuren.
I' ' ".1"11 is vtn het Alri kaner gelijk hebben IUd te
! II ~OOrtutEin en dergelijke bij d,e m.... '. het regts- ' pligt.
pH Jl}{'n lJ l., lijn nu .nder die DIet moel. soeken dl'
.om~ ook ~t'letterde Hollander Ippij .ioh re(lélen mOtlt. l door de Regeri~g maar
I ti T<'C r dl ze.u h. t Kaapache Volk,6od8 er bij dat men dit i door gAfrradu.~rd(4n
een :u.lie van ge4'n gel ir'g belang moet IIOeken bij de beere<th bt>36t. gPg ... ;u,.erdeu, kOlltll1 in
men. ~()r ollla~~ .gaf .~t8 lUik , en teven. dat "bet h!>oglU>Beck een ~'llcP~ka",iige dliAonder

lender, dle PUil UIt IIIJn land, t ~~n . de boogeie en Iterk ..te, di .. &eer popul ..ir, WHI, rvanr di~n
~ekornel~ b.j A.mo8 of Hayl~tt en lius . liJn, II om "oor het regt .an d- g Ite~lig Ulllt",lIOn hebbe. ulo.r«,.tj.ld,
t,-el "ntl,'r .\fTlh~1l8 -.ra. Ingek~. mindere en de Iwakkere te lIo~gen," bil in ha", oogen en

ti :01,z.;u ",cf",ondmng te k~!len ~ d"t tt ~e ~n ... md8 ...lMI~er~ ItAO· iff~ hcnl'eit g~n
Tee1110ed Iloflaudsche .preekWl)1I81l !llor bun c"Jene M'gten met die taD boYen .n<lerea bellti Zelf.
no~ in Il'tlbnl~ ",.nm die men in aol deren lmoet.Pn J onderWprp&Di 1110 Dr. Rt·ok "an tet l~elJen ;
lat,l/elf Old lileer hoorde. Zlllh . hooge~ l'9jlt van gemMMo~appe H.egering ':011 broot gestel~ .hebben :
'liJ!en té ziel! wegraken, dat lOU ]k belanll, ,an hAt hoo'fSf.e IPgt ~II· niet ong~gr ..nde aanmerkingen val)
>Jk jommer [zijn, ~n zij lullen t'f'Ze God, lt>ert:' Na ja, m"iar <i .. !tAnt v ..n het doc~~.gilde •
.. el!T1Iken als men hier een Tolltlbodt Ipreekt 1"lf van IC de: hopgflrA ,Deren· ani \dAt wij, Da Dr.
aanlal onderwQzer. Tan Afrikaner ·n I'erkere di.. baat Illja," ,e~ h,' w""fsohuwden tegen h:t
·..k"mt die hw;t BoUandtoh met !tunnen dne voor het r ..gt "a~ o1i"d,.. om een gf'ntlt'lheflr in IIII!" p!a"tt
;'ti,it, en al. ~n ~l bestuderen reD fn ,,, ..kkereD en voor de l kill.eD, daar d!lO de ge~aeerdeD
der daad de hunne lI. !Je van het hoogde re~ 1I0rgea, .'a; n opaif.:t pp bet lOgt der H<I""..,rimli7I,_
·ul '. in Hulland .ell .on heel ger lij b"u lijn. ma.r het gf'PP.pel london inbr. Ifk milkeD; ell:Soo IIJ.j.UOlI'rOIIlJfJIX
Oi,Z'!liogen oqderhevig. Het' !Jat gf'p npel is, onder d. tegeo.nor· toen aDders over daoht, t"l1 iD geen
i!;]8~hl. Jlerd ons oDl~Dgl door _ lal(e demoorat.ilc~e .. iD8t4;lIiDjf&n I "lIn Hegering er tbanl! ~et. re"t oYer .I1,r.I._ .•n;
:mt"bIJ )1011andl'r mrêgedeeld, heelt Itu'opa, aldIlar feltelaJk mee.tel'. tin alp u-n IIIDg"vlIlltlo dat ZIJ Diet pf, do,r ~:E~~~~~=*
-eed- nu moeite met enkele uitdrukkingen 'I] Zuid Afrika de Kolonisten; niet Reek te benoemen, met de getleealcun ::
!l Hi:dfbrar:.dl. CImera Obscura, e~ dat zij ba.. worden, dan: zal· itdlto.ln, Of, met 'en a ..der aa i

~ k hier te lande algemeeD bekend boG, ZIJ tIl· t een .rgel't!n "ijaa4 ,..lle», met U) g'egra:llJeer<l\en ia
nik8 .~brijvE\l' nog, epritlgleTeDd Is hebben dsn die in lo urnpa he h "illen rakt D. 'i

er.con men DU ',de ~n~.t.e HollandlC~e bederft. De vr ete Gods mog~ bet
.,.:nJHrs lxhO<iJt te-rasen al. Jij 1"'01. te regt leeren. I'n met hulp d'"\rvl\'

ZIjD, Z' IJ het toch ,.erlleerd aljn zoo all dl! V<1f./cabod,Milt. IC +iI8-
ce oud Aftik~Iler spreekwijzen m;t ~e'flerd worden Voor de neUli~~ en

te vef\W'isselen ; en, ronduit rio nm.i]e'ijke_ vru.~8tukkel) die oJlcom+n."
> daarroor t.e.taat, voor 1100 ver"'j .. waar vindt m:~ de "ree~·G+h 71....... J ....

kunnen, ook geen gevaar. : BI] manr-en ala "1)ll'n BradI8ngh~di~
~og 'ln ,,~rd. zal de Kaaptta<l, .~hoo.n ~oo~gaaDde yoor albeiet :t'If"n . . ,

he t Taa)ooDjrreS jleh, uden is, bij Klesdlst'IC,t. ID Engeland "ond d",t ~em klDdldatelJ !DIIODden, :eD dat
r.boech, ~urgE'r8dorp en ~oo Tel~ 'le h6tlldelrJk koos om eeD .rel In\b,·t eell OU~~,"lIt8 ken. llOU
re piekkelli achter blijven WuT Pdrlenu·, t te ~emen. maar die ~ó IlpUe hebbeD. .Maar ~.art)m jais$ die
fliuk aan. het Hollandsch gedaaq massa'lI uret 1..llge' voldeed omd\t I. het omdat 7.IJ eenOlaal lf8kosen

rOL.' Er worden hi ..r in de Wicbt~ bUD te gematigu wa. r Ra,ttI>n omd.al man nietl wee'
rE'ed- DU· bij gelegenheid Hol: in ora ar tikel, een .oberp (Jn~6 - een bunner Il, ltd

,:-,be voordragten ~bouden, en gemaakt, tUsaOh6D lterken i Pil heeft ui.gerigt, daar 4e .;tl" ..".oIn

'l! zouden de .predikaaten zich ken, rijken en armeD, van ,,~llce gealoten deuren wordoDi
IJ hH hooM yan een of meer ,(ooen omdat zij aterk I'In rijk aijn inet omdat men dUI maar
" den TlI.8lbopd .tellen? Het naaf elll'8 do ..n mogen wat .ij wil\8u, beett, daar
kt tier, gtl(>Ovfn wij. niet lhn zou de V'olk,bodlJ .~egt van IIprej ..·· weet of meD, door feD
er ten Toor ,ulke takken, mite ben.; m"ar ~II.~ Wil be~oog,len "111 ~ doen, den Raad SM rerbe$eren
:t~ de rtlIlt0 mannl'n viDdt t de 10 Z. Afr,ka geV8ltlgd~ hoereu- d~llkt 01:1. het gG,voelen
!eldlOg er van op sich te nemen d, als hardwt-rkeod en gelQovig, Fe' corrupond,nt g~uinl!- Zoo ,
met €<n beroep op de li.fde door een even hard metliin b",i·, Raad thaa bestaat ligt bet IObljo' 'iD d•• t bo... .l,ecUti."" 001"
:, lsud en vob: die bij die d ndeo g~leer~~D8taod.' bier ba.&!Ik~C-h" . om he~ ttt WiU

h
811ll~~ '''0 1=~1.7;!~:.b'!'~~:'=C;~,tJl

:u,;t, zollen ~ij <l.it aDS artikel rete ZIJIl ... er niet meer ~"l!l, IJ 18, wan. mtt em . .1. d. ~'''1Il er Dietopcleratoadpell_~_ul ••_,"
'lat onder lalk een boereDataD 1 ,tL 'gen tut men in ~'l blinde lo Zoid,Afrilla DOU rajl_ lOll tri,. b,t lDCMIIt

God. op dfln gang der zl\lt~n rond. Maar jl1Ï4$ hieruit blijkt he'~ voorllel1ell. I
rR_\ GEX, VAN DE~ HEER iDvl3ed .al doeD ge"oeI91' d~q Ion... iD.ien.,. dat BOO .1' de ~u4 JaJf D.a. OtIr.ou, ~o. putoor

LABif't"CBERE. gE'peopelheerllobappij r WIj z~u-:'r.>eger .ttllli, ieta Duttig. h""ft u1tge'- op "DdPl.gtip,_~j~d~OIDlt op .,.,- __ .•__I....nd~O ...
'v . h .. I" d a.I' h" lla . a ft dnmi a.01Id oor 1la ...... 11 • JlUOOhie

· _ Ct Hn wi' dm hoofdinboud van ., met 110 r1J"en zoo a. WIJ Gan !I ~Igt, IJ & na niet meer eU«t- 8Jl. --"\ aeUi .. U ..rt. bij ~hdd ftD
.' d ~ d h Labo h "IJ niet aaD den ~énlln kant dil Yerrn~te le5s aaien moet worden ,YenangeDl v.o aifo 26 jari, ... ieDat all

" el \ ro~(n oor en E'!r uo e~1I IlaDdeo in EQrop~, met de m"'Ii'lEea' 8Umioere~de Uniyeniteit " .. al ea .. a, IMun ~ £100 O9IlrbttDdia:dl.1
I,·e b geJ.c~e .Regermg over ZllId iltisobe Itrekking_ a die er beel'llCh~n, ,'ijd beter dan.; ~Il' ioboolweten , he' 'oDtbrak biJ ~f. ".Dh.id

:: ,un l' he raken In bet ~a.rlem.en~ ge- n aao den anderen kant den ellelIdig,n he\ door haar: geoefende tO(aprUeIl - ~t. 8Oh'i'abnobr -llttll_J.
I J. 1 e zaak van ~aDloa, blenD ter leg der buitenland.ohe mart kendin Ida' ~zigt, ~ atelli, eeni, .
~ra,,~ p lragt.lblfn WIJ dur. MeD aal· hier invloed Otf"D'. om een ono~t·!de brou"erij heeft IPb~, ~i1!~::Ui!~;::d!'Hof
.1\t.dT!\ lht t ?ader.e ov~r hooreD, en het j9ikkeld en Qarbu.rsch ru het eve!l- tllana on'fOldoonde te alja, en h~t g~. ~~rd. m~ioj,p.tbadll. J[. Vlolrel'eD.IIQOI~
,wc"rd (,(r 1,egenng 18, voor zoo Ter ~'6r van cl" KoloDietenbevolkillg ~e dO~lDlroep om . een, ondenrijll8Jlde Ulllvem- foOr, baar jutrrotlr bakn~ _ 0Ill,daltl'1""
, ga.t, ben(dl~Er:d, W.t de "ioneD .111 het gepegpel het in "Enrop~!teit ia niet IOnder grond. Wat dit te l.~' Wil mlt".t~~HII •• ,oatl"lir ••

dcn !:eer ~rt~lIr Douglass ~llO he~ ge"oDneo heefL die iq _bet61. :betreft, moeten wij eobter wachten tot di. ~~ur.-:~rc::~bet~~&Dl.lt"II_U
'W n WI] uet IDZIen waarom de Engel- jd~n -deu tOOD gaven. ! lde heer Rhodet, ala hij hiertoe gale- jm kt... njfi,jar .. !· I"lrld,_~.

l\egHlng Zlóh ral met ; i Igeoheid krijgt, met aljn .plan.nen BD ~ruD ~ luias... , WalliI.
neen bnrburs<.:h . .. . f den dag komt; waot Uit etgen IItJll'!IU .. nt door "'* Afnaaar (Bar .......

rda(eD bt-looft of niet i Onder de mledaclen waar, ODlea 1.tI-!verbe~iDgen in het onderwijl te t. nl tar .-r. vau tlea heer·BlliI'l .. ca..sa.b"1d
,e bopeo wij dat die in deze Kolonie TIlfI ~ ligte ~n daar ataan Toot de KoloDie de hJJ hJ" 'koiat word.........
e~n llouglu88. h~t alleronaangenaam voor worden gegeven, ill tdie nil ~. :d~ Diet Daar. ' " tt ~ a :af"', ~
'" .! in OD8 heeie Parleme"nt, gt>en wil Natuurlijk weften . II ~_ . ' ID· nppor --1""'I'(III.D.

,~",ll tt is JI;0ge )lebben. Het antwoord beel goed da' er ondenobeid ~ \\lINllll1~,"

: ! egWlljl op de ,ragen van den heel' ~ndllt obting en brandatiobt~il,;
. ~ud\fTe hiHomtrent ia echter van difn kwam e8Jlipn tijd pled.
'1 dal het schijnt a.la meent zij wel de- 'k Rondpand Hof, oDldat
i.: ~ ~eregtigd el:l:verpligt te zijn om op van eeD Naturel iD brud

zakeD het oog te houden; en dit i ~8token dien bij vau sijn p.... " -", .._ ,..,••
<qrer uls !Den de' vragen aan haar o,..r k~jgen, maar die cr "oor bed,ankte
\ err:vudin" lUl8<lhen Lo Benjlu~a pn de t~ ~&n Daar dit op luIk "D
brttrde lIaatsabappij gesteld, en hare ~eechied wu d.a~ niemanda leT.n ·er

.'o' 'Mdtil fr op, er in yerba.ud meê vur bij liep, kwam bet if8drag Vla
h'JU \'ft. lJ ier in de 1<010nie wordt over op nit:ta andere Drder dan dat11":<1:1:Lo Ben~llla:doet en zegt het regt h d willen bandha~8Jl

t: HrC(,nH:Il, zoddat wij de ier die door de Wet niet
st lau):, dtn odJweg over :Enjleland d te worden. Maar ".t
'r~o, en men meiene niet dat wij hier· MOSJelbaai ? :Een meid

klHgeo. Wat thllu aan het licht juffrouw beknord
TL' le w"e iedtrt>eD vooruit kon w:-ten: met tien kost op te
Lo BeDgula fIlet het gedrag lIich te W'1'eken eteekt ~j bet

t.anerde Ma8ts<.:buppij volstnkt niet wllar zij dient in brand. Dlt dUnkt
:ngenrJ!D\Cn, en dat bet zeer de vraag ia ~6D mil!ld!\lld waar, in hft belang ,J..,.I"''''t§''''
. aeze het laud dal zij voor bare plannen . bire veiligheid, leTellelan~
,_cd,i{Letl!, goedlclJikll van L? Bt>n Ilfraf voor m~l!t ~ven ,
"Gtk')rnen. OD~ dunkt djt erkennl'u Wil J{a&rDe dat,
n') Hr C( n zauk 'van weinig belang in een. stad zijn hui". 10
I Ltt deo btboorlijken loop van zak.en ten elllde d~ aaaurantie . te
:·>enurn, wat Lo, ~n~nJD goedschiks men, en daarbiJ, leven _enUIl8(lha~I!'''''_~'~~
. wd <loen, tegen ziln ZID te laten tot Tan aljD buren In de "

brengen. Over Maebonalandheelt hij nog ·ruim zoo achuld~g
den grond der zaak l volstrekt niets daad, even al. verknobtlD,8

:.e zfg~en> en al. bij pet de ~[aat- bl1Llldsticbting OD8 ten. mi8daad
:.PPIJ lastig m~t, dan zal het dele, ;n bij:ondfr erge ganJlen,

Lij \ erder in demo zin der Kolonisten dood gE'Straft moet WOrtMn, .en
[,!t:t. un geen: bijstand ontbreken, geval kunnen wij aDa eTen~m
za: :.)j weldra ook! )Iatabelelaod moeten Ling ala vaD TerllraClMID~
t:u Uit n, Jlaar DIen ziet het nu daide- "..rom OlIle n8lWn. leU.
· ,,' r UUIl ooit: in EngelaDu me~ Zeel' nnwUfDde
<. ·cH de stro\[ ~iog ~m die frall.ije zulke ligte .tnJIea er
",.13g[>n, uIe op !,lch zelf vco~ ge"en.
,J zIJn eli eltch!!1 i\1~ duo eind

,!~,_ w~t LeLcc'],;'Ctlep, vonf echie munt
" le !llWeo. )hn ziet dus ook
: \I ubi UtlU v .. n hetgl.Jeu wij steeds

·f'::<1 uebbf'll: clilt als, aAn een oor·
! lill d" )IRtubclf', do Eogelscht

"e~' :11 g rf'gt3tf((~ks deciDeemt, men
·"ilr L., Btl'gula 2oov£el mogelijk in
""l',ll\ICg zul zien nO!Dén, zoodst

I e.:~ za8k in do w::rr wordt gc·
I:IU. Slre"ls met hulp der Kolo·
·t, II kuu de ~I!l,dschappij md goeJl'·
0' "oI1lgtrn epn cqrlog wagon, en Wlllt

:. r, t, UIIU zal tegdoover den st!'1I0 dCI
:. " 1 '~i( IJ hf t \;fI'jag der RiJksre~6-
· , (~ Jl'r rndlknlcn "/'1 Labouchen'

:,ur I \d H:d !'ch"deu. Mur hoe Ills
.. MhLO\,;chappiJ hgt vntrouwen dOl
:\_': \ I'\t-n vrrl\\;st1 Hoe 0.18 ZIJ ~e·
., I ur.noodige verdragen met Na·
·l: tl.hodJen slait, die dezen wedr.'1
. I "chL'rmtllDgtln oeoer .Rl·gerint:;

, oKt dIe 8:eed~ Ill!dwongeu "ordt O!DIJlll'UlOllUJ'iJ,

:: ral liJ der N at~rellon tegenovl r d,
.Il. 1, ll,stCa te HemeU ~ Dit ZijD vr3ge~
',e WI] Illet zQ[:der bekommerillg aill
··ll· IlZl'~l'tt aaVlons llelvB8telleu,e, ..
Wt ;kt:r bebnt ",oording in Ku/oDialeu JUL

CCvf den heer Rhedea 0111 COil nit,ul
~e4ni'Q ~ yl I'lpijUJl. .
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UNION lLINIh

1:0.-0& LIJKB!XAn,DIU8'j
IJ1101 STOOllBOol1lUJ.TSCHAPPJl

(BIPIaiT).--.....
DB MaUboolen de. Ml.a180happij uItrek,

kea ....D KOllr.tad Daar l!;ulfllalld via
Mad.ir., om r'en audëreu WoeD,dag te "
IJ1Ir n.m., ti St. H..Iellll!. A_Dlioo. Madeira
a Liuaoon RI. ODOrr O~lIIlplI'lI(",rie.

voos ENGELAND.
WOORt K8p~ G~lfJl~, 1 April.
:atIXICAf;, Kop!. LAl{IlIll, Jó '-priJ.
dPAliT"N, K"pt. MU.lf, 29 ApIII.
"T.HJ,.NrAN, hapt. Jj~I.NBI!IDO¥, I lUlt;.
l'&<'JAN, 6.apl. Jou., 27 Mt:l.
... vu !le Jh.tech.PPWI .OoJj.ttMoID'

"OOMD al 8Otl'l'B£JU'l'()N .. -laM Voc;l
~,kon DI dtb .uh..,ri ..... d•••

i.~.i .

I tftOUllIAAaT:'X~ 1I~.,IN(U:!.Alm~""lu
~ \Ur ... r lee V.... d ......... d ... ,i.... Ir.~ ~ e'
: ._ ~IIII ur. 10 p.t.o •• ' 011 deL. J'1J'b·.I.D
: r~. i I
i =trálCUhTUI; ....,. BAV&NI'iI~, II.
: LUBT ww4aa lIi_er.ik'! ..~r de '.rq"';. :.,.Iu...
!"Irt.lllud .. perd. Uaionio(ti. c..~I., (a ......... ~

I rij ."'''*'''',. ., 1'_ Vn... of Pa_" .ue lae" .atJ_1I '._~ .i•
.. (a .... UA M Mut.ohapp1i. J\dd~.le,..~r~.'

TliQS. E. l<'ULLER.
,......... B•• U .... ,1~" "Oor ~olt1 Aj"rt. a
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,-• DB StClO1llboolen dese~ Linie nrtrekkeo
i 'vu K.. petad Daar; Leaden om den
, lldereD WoeDedag, te 14 uur D.m" via
·(adei:a eo PJlmoutb, ~ SiD. ll"lena en

, \_.ioo uDleneDde o~ de bepaalde IDa
· obealijden.
· .lIMrt, ~.-ORANTULLY CASTI.E, Kapt
I Bu. .
:A.pril8.-DRUJUfONQ CASTLE, Kapi
•. 1 J.Fn.nl. : .
i lpril 22.-NORHAM OUT LE, Kapt. J.

W HlCBIBTER.
:Vei 6. - ROSLlN CASTLE, Kapitein

BoMl'601!l. :
.!lei 20. - DUNOTTA~ CASTLH, Kipt.

r WnsTIL •
Jaaij 8 -OARTlJ CASllLE, Kilop~. D10"D
· roar. .
, ~ .. 'WTIOht of JlUla~.~ men D(h;. tt te -Mwtuur ftII de ~ JUlLBQOI

~ . <UWRC!aAPPU (R.".r.Ir~)
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