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lI. :1, j,r: chtige condi
I:" 111:ZI]Yln aanget
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~"l ,,' 1. Yrip,t<Jut en
I:i'l;' \"dl k(,~,pt'lt>wel w
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Hl~hl FALJAN, J

[II

A.
3 lL:llt isoo. f

11~r,id "'-". F(n, rt ~' Co., ~,'slagl!"&.

~~l.'
~,}

6(1 b'rste Kla~::;e.EzeJ1,3"tot 5
jaar oud, .

i\1 l.crst e -Klasse ~a¥den
Huin", !

OP WOENS1PAG,
l~ MAART 1Zt Ll.E:'" I pgemel,d: !Ezels en

l','dl,]l'll, jiut liek ver~ocht wor-
dt'!i arm 1.LAPMUTS 1STATIE.
(II':, I; de EZtlt> zijn vetscheidene
kit:i:"liILliI,:'11"loot en ~teTk ter-1 ~ li'"
W::I /,J, I dl' Puurden frqaije egale
Pill'L 1all'aardtn en 4itgeáochte
Jl" 1',',IIJlll ZIJl), en daar deze dieren
dl: I ';1li ()IjUtrgeteeke~qe persoon'
ll,K 7 ;fl u:tgeZLcht, uit. Lie 'beste
blltttllJl'll lIJ ijlt Distrikt Barry-
H: nl.. ziJll zij de. aanbereIin, aan
k", l'tl:o over w aardlg. c ;

i r
I'. J. F. BAAaTMAN.

1\,<1:1. :;;j Feb. 1890. ! 'I

J~~:~~Á;;~;tr~l"
.. ~ ~

, IMil S d,lze \\ ordt kennis kege-
1,-,11,'I.,t Ik Heden ~l)ne ~e-

li 'Cl I,' 1Uillli'gt heb verlleendl aan
';.>1. itu W. Il. F. KtE1JN,1 van
L" ,;, Jl, "Ill \LOr mij, ~e gej:even
;:t·,' I'. J.,k 1'llJIIl'afwezigheid v~n de
1., .'_;-/l', :, I

(iEO. W~'FU~D,
.\i.l; L' tl., Et g., L.R.p.P., ~din.

t~;~,i'Ii, :.:I .r"t.:b.1890.; l
;

lJ" I'Ltllkkmg t(lt1 bovenge-
L." -: b:, lil'i:,geving ,orden zij,
'.: l • i. jJr. }'JhD versclr~ildigdf zijn,
VLII':'_dJK nrzocht huh,ne )eke-
;;:r.;:, II v!, titaaLden voet aan: den
L':. '1;;l'tn:keuJe te bet4Jen. i

W. H. F. WI.T:N.
Ci ,-.I'll, ::4 Feb. 189q.

0\r.HU lIE,\, te Klei* EDg~laDd,
• ho, t berg, (JP ~8 F~bruarij. ODa
;~' ~~,r;!, ill td (kchtertje qHRI~'pNA
I r .• J,' '.\ ELL \, IDden oqderdolD VaD
;~ st : "et: rna!luJ~D. '

D. G. BRASLERJ.
c. J. BRAjSLKR.

, gel:(.MU.~IK.
IC ";;, > h,h, 18UO. 1 ;

1\ , ,,\I()(?i lltiliTS leVODS ~erd gi,teren
r ,lell duud nm m~ne zij4e al-

,": ,rd, mIjne teerbem~de .E~tge-
,d ", "\1:.\ J.\CU:\1I~A1L_E ROUX,
J " ':. f,ll' ('n bitter lijden! nn achttien
~:' r. .,t, dtn ouderdom v~ 0.) jaren, 4
rt""l.':IO ~O :. dHgen, mij palatendl! met
l,eYe, r.ul!Jtx:hv€,'eDde we~n, W'8fU'TaD
Qt' ;UL~8te slechtsvijf uren (oudia, dm dit
z,,-' IWu!<r verlies te betreur~.

D. D, MA.IijAls, .D.%l(.
Grc'()t Drtiker,8t~iD, 26 Feb.11890. :

(h::u.N11 215. ;,

VERKOOPING

i PI.. __ ,
TE KOlL~RIVIER.

MEJ. W. LEBt:l'R.A.U, zich aan dl
Stad t~r woon vestigeuda, zal

doen v~rkoopen, op eerstgenoamde

op _aaldag, lP de.er, ~7~RlJDAG, e.k. (7 Maart.) iZAL ~~Ondergeteekende publiek Bare Ploat&en VO'leltJlei, me.t be- 'f
doen verkoepen te KDAP· leadende Stultken Oronda, RiettJlei I

MUTS 'STA 1'1.E, bovengenoemde en .I?e Wei,le lGrond, nabij Caaaela- i
Paarden en Memts, uitgesocb] uit vlelJ en La Belle AlJianch. Dei Oe- ! 6 Paarden Rum. en
de Beste: Stoeterijen in' bet distrikt bouwen dp dei eeretgeooemde plaat- tqt 6j~n oud, 110'
Middel?~g, ~~arond~r eenige egale Ben zijn .gen~m eo in goede b?kken, 20 VarkenL
~~ren zllP~ ZIJ sullen z~ker pr_nt orde. W~ter v~dt men bijoa overal. I I' LOSSE
ZlJn. De Grondi.vhohtbaar, IIOOwel,oor i 1:1 . .. .

J. M. W(JODBERÓ. Granen. allerlei OroenteQ. De pi '.' te kla8ae
Paarl, 4' Maart 1800. Veeweiden en jRietvelden .ij'a uitge- np.o;er1.v' 2~pan.
De Villliers, Faure ~ (Jo, ~i'&lagt;.i,. strekt. MeD kan hier een bestaan l"~da E.

e
r o07

r
Z nsom 1~. van alles makEin Aaf gI1e, eneen, 1 .......v.,n

Eenige KoJij~n zullen tegelijk ~reedsc 1p, enz., ens., eDZ.~en
worden aangebcden, 1&1wordep aangeboden. r f

J. J. HOFMIEIJR & ZOON, . I

. i .Afslagen. enau-aantoor.

Pahliek~Verko.piq
, l vu

BOERDERJJGEREEDSCHAP •
. VE~, ena.,

OP DONDERDAG ! II '
·13 DEZED· :' SPEN~Lt~R'S DRIF~

At 'I· Nabv K~,p"e"eel Statie.ZAL de Ondergeteekends publiek " i--
doen v,rkoopen te K~APM.UT8 DE Onderge~6keI!cJe, op vertrek

STATLE, 1 bovengemelde Pearden . staande DRatde 'l'ran8Yaal,.. I pu.
en Ezels, ol>.gebragt uit het distrikt bliek dOODve.k~peD te 8penglet", Drift,
Ri hm d.l d' omt~Dt. 10 mlPJ1teo ·v.o KI':pltetlfJel
. •o ~n,. ,I.~a~on er. egale paren Stat.e, !
ZlJn. ZIJ *IJn ID goede conditie! en !

geschikt vqor dadelijk 'gebruik.' Op Vrijdag). 7 Maart 1890,
D. !vOLG.. D.

J! J. L. ROUX, P.zoonj LOSSt'. GUEDEREN :
Paarl, 3 Maart 1890. ; 1 !-plln Ootlkf'r1b.ruine Esels (li jaar).
De Vil/in',. Faure ~ Co" 4/,Iagera. I t:paDVOMeD,4 Ksal Voorpaardeo, t

_ .. _. 'I ' ~ pur ~.,paardeD,I2' apan WageDtuigeo,lJ
PUHLlthE \-EKKOOPING - eet NleD".e\{arl.u,ge~,1 Kapkar (nieuw),

VAN 2 ~aterkarJ,'eo \~tuw,) 1 &hotlOhe Kar
(OlfOW),1 Wagef, I'Openbr, 3 RaD'Kostbare Plaaf.:..e.' aome- t~ I Bow~rda]'Ioeg, 1 Egge,7, g " , SpaDZWlOgtt1e~wpleet. 2 Zeilkribbeo

III DE en ~.LaDd)uibbe~, 12 ZeD180, IS Ge-
Afd Jin ('1 '11:__ bl't'lde BeeeteTei~;a, 20 Gebreide Bok-ee g ,anW1lJWLW,. vellen, li , Twee-~alfaam. Vaten, 8 Balf,

V~/dko,.net8chap Mond call 0lV'atlfurietlr. ameo, 7 Zweepellleo ~tokkeD, 1 Zadel eo
I Toom. 1:

DE Olld~tgeteekende met instrue- V 'RDER: '
ties begunstigd door de Dir~k. 7 KOf'ijeD ,tO , al veren, 9 AlderDf1

teuren der Westelijke Provizeie Vaar~D" 7 dito ,a1't'8~e~, 8 Ouao, lt
Bank, zal . M.emee UI goede!conditie, 20 VarkeD',

. '. i' 800 .Hoeeders, ~DS8Il eo EndeD, lJ
Op Dingsdag, 18 Maart aanst., Hetn6V'er HODdeD~200 Muddeo Gemeogd
Publiek opveileu de volgende Koet- Voer, so ¥.~dd~u Dil Toit. Kooru, &

bare PLAATSEN . Mndden. t!,I]t'n,; 2 Irtuddeo, E•• teil,
• 3110 Ledige 2.kk!'0. 1 lot Bailee eo .er·

1. De Plaats "Roode HeuveJ" dere Boe~8tijge~dlOhap, alamede eeDe
alias "Koekenaa.p," gelegen aan 'de hoeveelbeidHul$kAA D. AI hbt boven·
Olifantsri vier, groot ruim 6,40.· 9 staaade kan .ale~t.te klae worden MIl-

bevelen, '
mo1r1

get PL_ 'VI . . :H. H. MIJBURGH.
. e mats "eermulsklip," J. 8. Jl.4.RA.lfJ 4' 00., .4.'llagerl,

mede gelegep aan de Ulifantarivier,
~root ruim 6,276 morgen. :

III. De Plaats " KlipbQek " alia.,
" Elandskop,' groot 22,2:.d3 morgen.

IV. l?e Plaats "l)roogek~,"
groot ruim 11,680 morgen. '

V. De }>laats .. .b.liFpekrwtJ "
alias " Oe1Jlboksfontt in," groot ruim
11,233 morgen. .

VI. Zeker 1-24 Aandeel in de
Plaatsen .. Goerap " en" Kalkg.t "
alias " K~a~eelk1jp," tezamen groot,
32,~06 morgen. .

Deze k08~re Plaatsen, vroeger
aan wijlen HERT H. DU TOIT be-
hoorende, grenzen aan elkandert en
zijn ge8Chl~t Voor Yeeteelt : en
Graanbouw. Deze gelegenheid b~dt
een scboone 'kans aan voor Kapita·
listen en anderen. :

Indien de Plaa.ts~n niet verkocht
worden, zal de HUUR derselver.
onmiddelijk daarna, 'publiek opge-
veild worden. ;
•De Verkooping lal gehouden

worden oP' de Plaats" Boodeheu-
vel" alias ,.Koekenaap." '

Termen' zullen billijk zijn.
C. M. FhIJ ~R,

Afslager.

7fJ Paa.rden (Ruins) van 4 en
5 'jaren oud, meest allen
gédresseerd. ;

25 Goédgete Ide Merries. :

oud, 5 Ezel., .van 3
conditie, 40 Aanteel-

i ~

i, 1
(nieu,.), 1 8paa
8nijauaohiDe, 1

, . Ploeg, jl Braak-
en Vorken, 1 lot ~j.
,op den dag der v,rkooping

,

JJ: J. ACKERMl!N~ .

24 Ruiupaarden, van 4 en 5
jaren oud, meest allen ge-
dresseerd onder Zadeljen
in Tuiz.

6 Jonge ~ .zels.

&:00., Afslasers.
........ OO,PING; -_

Goedelien,
f..... ~L&."T A.S.,
'lO URE:

i en
: zijn dezelve
i ve l:'laatsen zullen

8otlderlil!k 'en daarna geJ_lenJlil!k
opgeveild. '.'
geheel Eigendom

Omheind •
LOSSE GOED~REN
Keldefgereedachap, ij

van 6 en.7 Leggers, 8 .AUL.llIt:W

6.•Leggers, 17 Pijpen, J.Allle:nt
Hal1l~gere, Halfarp8n,

3 Druisen
Emm_

,gezoodheid sijoer Echtge-
eiude tit! Plaats vaD BljlleD

lJatom publiek te

"'DIlI.I1(IUDVa.. A.P :-Stukvateo, KoiJlea,
.Hn.u~,wiJr4lu,tel. 'freohte.a, 2 Soijmaob4o.,

'Voor,2 Vubb.ele-voor, eo

D}ll'ralMI, eo wat Dog verder zal ~or.
UUI'Mlu.nl

a; DU PLESSI,,-
( ,

•t,__Afslagers._
.aauchappij.

BoeDtje.'~rier Bru" I ~E !~,
Distrikt Clanwilliám. '

ien! Rohillll'1~,II;m
• ! .Een r.rclmetD&(!.e
nende te 7 ,

CILLImlS, Secretaris. ' 22 Feb. 1890.

• FRED. P'!!:'NTZ &
Afslagers.$ap,che GO~"""''''''''~~J .........,~t$ Spoorwegen.

.1

UUl~"'.II"'" School te VlCIsrSll·
(At'd. 'Tulu.........

berley , Terrein van Goederen en
zoo.gto~t is, als om geen ruimte te
t mil. ~ kellDÏa gegeven, dat op en
(jr$d van een ~.Ililllng een Ton per

Uoede~n en M.achineIie. die niet ver-
van a' deZen datum. of van af deu- r;u,l.lIACU

jte Kimberley. .
OtT, Algemeene Beatuurder.; , .

27 Febr~rij 1890.
- --_.- - ----'1-- --- -

TENDERS.
neJuid AtrikaaQscheOn:nge LaTen'

V erzuerijla.lla& ppij.

'~Y1UJdiD 18406. 1

Booed K.otoor l,iDar1ioptrut, KupaW,'

V~i~ter I Sir or.OIU. SouLa, K.O.K.G I
OplJeloopeaJ'~d. ...' ... .tl.10l.61!ll

Alleo belegd iD Zuid Afrikaaoeohe s.o.ri.
J.. rlij~t;,h} preoJ;uma £111,94111
10komeD Io..,.t 60,~O

AANLOItKhlJKJI: TBBKltU. I
Vol_kte ~.. 'lei" I
Vrij no Bepetiopo. U\Jllllu.1U

Groote &0__. .'.:,ilcter DRIIIl UREN. I !Bpoediaebe&alUJI na VorderiDleIl. .
<h!D \""'~~I BepJa&iel.
V l'l)e W0Il1IiI ~ a.M..
AJJ. WiDatIO CJ. r..s. ~
l4Mige 'Ohp_ ...
0..~ VII'UI'woordelijkbad.
Li"le O!_.......· " ......~.¥AUJW.L,

: ..... .
,-'.

TENDE~ zullen onlv'ngen "or-
den dOQfden Voorzitter van iden

AfdeelingsJ1L8.d van ~iketberg,: tot
op Maandag, 17 April 1890, Toor
het Begruizen van bet oV!:lrbliiv~de
gedeelte van den weg PetersftJntein,
omtrent twee mijlen, per y~d,
de weg 18 voet breed, en het uruis
12 duim in het midden, •en 9 d,iuim
aan de kanten te zijn. .

De laagste of eenige Tender iniet
noodzakelijk te worden aangenoiPen.

Op last,
Ti B. C. DIC:K80N,'

Secretaris.
Kantoor van den AfdeelingllrJd,
,.Piketber~, 17 Feb, 1890, .

ingen.
ger,g;,t,.eerde op,dt"'!'.

"- ..-. Fabriek, Kaapstad

·M EN
O".UK~PK KL ....EREN sija o'Ver-

Le· knlgeo, doch w.. r ia eeD qoed
tu bekomeil' Ga ,aar FJ!•••

lS'eeatraat, Hotlk •• 0 Laage-
.. .. ;...._ ••"- w&ar },akkell .l!:.IeereD, BeID
b\4t'iulat Gonduo eo Zily.r.D Kóró-
lA .ao allea te krIp il•. (1,-,.,
IHfJHlHlI'



, I

!i
l

I •

'" I

lj

•

.-
Z, A.

een goede
lle'tjvarlll:Anof te

hk m..t Nlltlll.
tijn natuurlijke vindt,
op goeden voet moet
efe drie StatuD wlillr een

.pr,'keud6 bevolking baas iia of
IIRK kan gevon, zijn In ~

Itorltetqn zin natuurlijke bonuzenoote
dm een hunner met Natal, waar

I
haDdel delJkt, zijn kan.
Wat ziet men echter? :Bestaat

sc't"f) die Staten, een werike1i

I
naar eend ragt ? Van den V'
President sijn wij' zeker
bijzon~ere pligten met bel~te:ltklln
Z A. Republiek en de
Ien zal' vervullen, Van een vij
I • f'" d akIDllluweI1 "actor In e z en,
Afrika;, de Britsoho Z. A. J.U. ....... "'UI~j.l1J

Jis het ook bekend dat haar
niets liever wil dan met de drie
samenwerken in het volgen eener
in he] Noorden die, al gaat zij \
eeu 13rlt6ch ligchaam, de hulr. der
pésche volkplautingen in Zuid
behoeft, .en dus ligt een echt
Afrikasbsche kleur kan aannemen. '

I" __.." t; q • <1iaPREPARUROIlIOOIt nu de Riaapk'ilonie en de Z.
7 - () 2 4 I>r J. C.AfD" CO.,Lo"ell, Kua , ti. S L 'Iusschen die beide hooft,
\J - (l I I II 'f'.IIr1j,_ b~ DrotIftM ID lI<41cIJuhuul_ Kruger in deze, het .MmisterieIl - Il II 1\ •
• - 0 lj , --.:... ~---!-- __ ....- ...Sprigg .0 gene het roor ID
4. - 0 1 6 • gehad, llteeds zekere wrij

:, =-;; ~ ~. ~ t !uid·ifri~aan.d:~~;~gfl~::::~idekan!= g ; ~ -+J~ In 1888 word een poging der .iU.nl',IlU'"

R - 0 8 I partij in het Kaepeche Parlement
II 6 - Il 1 ti DO~DERDAG. 6 MAART 1890 zaken op beter voet te

uen, r~Tmud .. R - 0 ti a toedoen der Regering verijdeld.
W~k!rmclo"nen 1 - I) U , E"ENDRAGT OF VERD}.ELDHEID? sohenea de vooruitzigten beter,
___ ...;__.4_W!a-\-g_en_!_o_n_.....K_~_r_r,_~;_.__ Ell'T Vereenlgd Zuid Afrika, van Tafelbaai/maal was het de Z. A. Republiek .

tot de Zam besi, IS veler TreDal en veler de schuld lag, en dat DIet biJNIBUWE MARKI'. u a.. I h II <troon! ( lf die droom ijdel of zoo als President Kruger, die et regte as
do oude dichter zl'gt, door de' hoorneu/1hij den Volksraad die weigerde ..

Vr.u' tol 5 Mujt,rt. x:>rt, dis tot ve~\ ulling leidt, gekomen volgen, Na .~ll.~p der PlIorlewuntszlttlDg
f. I. \1. f I d. is, dat ubJft de ~ag. Maar om het even had er.lle? WIJZIgIDg ~er zak~n plaaf,4 door

Allr hU'fl'1len.per IlIInJ ... U 15 0 - 0 IR 9 "!lt lt "'UL"!' (1cvutilcu IR (IVP!' dIt punt de oprigting der Britsobe Z A. llaat.
Appelen. per II~I 0 J ï - Il 6 6'" I h" teg woordie« E nlI ' dat de Kolouistcn vali Zl~d Afnka tI Il ISOapplJ, on onze 011 1,,_ tiAm"odelell;" IJN I~ U Ol Ji- 0 u ai M' k di d K' bid I I
rt/Mr, pAr Jl. '" Il Il ht - u I 4. belallg hebben, en dat hot hun pligt iSI 1D1,~er ~.n.l~ ete rm ur ly e it'vo net
Boonen , ] pr mu'! . I 191 u - I I(l 0 OIUtul behartl"Hlg \ all dit belling samen geB dier WIJZIgtDg zoowel als de f1l.ll.lek
t'TUlvpn, per rtlan<!l l) 0 io - 0 J I te werken, d'lt"wordt "lfl.:hts door ellkelelaan die de Rijksregering ten opzlgt~ van
ilij.ren, per loO U ~ ') - (I II 10 anti-Kolonieleu en zelfs noor dezen niet'de Z. A. Republiek, ruet goedkeuring der
E"nlicH. per otUIL u Il" - 0 2 li' IK I.. R . da ht te ïGranaHlapp.I, II, r I (~I 0 ~ J - (I J , 1l1t3Jdopenlijk ontkend. aapscne egerlllg, o 'IQ gen.
Groene )1I"lte~, re.lt~). 0 ,j I - 0 J 6 ~ell heeft iller strijd eli vn'de gckond ISlr GOlidon Sprigg verzweeg .~T?ij
Ged Per en, PPI lb II U tit - II u li. Het sprak van zelf dat toen de Kaupkoloni .. het een en ander, maar wat hij Izelde
Hoenders u I .. - 0 2 I onder Bnlseh gezag' kwaqJ er tusschen II.vas, wat den inhoud betreft, van
~':!~;::e~~"r:r ïl~ .: ~ ~I ~t= ~ ~ ~l heéirschers en beheerachten ;eclszin8 span- dien !lard, dat hij. bleek

l
de. bed~nKlten

Peren, pArlil" . I U U'hj - 0 6 !I ning moest ontstaan \Vlj zullen van de der. Republiek evenzeer a 8. ~Ie er' o.
Pouipoenen, per 8t1jk 0 0 4,- 0 U 41 oorzaken dier spanning thans niet anders lOU1e en der MaatschappIJ ID het,,, ""',.."', ....
P"nlken, per l'K) U ~ 2 - 0 9 a leglgen dan d.lt zij in hooge mate samen- te houcU!~. ~och ~eet het dat ~d ~IJze
fil'a&D8~h~I'{'~,p stuk U ti 1.- 0 U !I hmg met de maatregelen' in de oudo waarop bij ZICh Uitdrukte op I resident
1uwa"' ... , P' r lUO' u 0 Ó 0 I i) K' . d k n, f
r d ~ 0' II = 0 • ' da~n toen men hier zelfbestuur uoch rnger een ongunstigen ID ru nee t"li~a, fer >!!u... ~ J , k' lf S' F • d
Wu ern el oen, I'er 8ilnk u 0 :.I - 0 1 5 par emeutatre instellingen had, met opzlgt gemua t. ~~t8 ,!,at ze d Ir ran"s e
-..,....~----+,....".=----...,""' ....,........._...".....,....tot de Naturellenkwestie door de Regtlrlng "\VlDtO? bij zIJn onderhandeliuge. "

VERX90.PIN~EN, genomen. Toen dil groote trek ziju aan- :Pretoria zal hebben opgemerkt; en WIJ
r..._ \aug nam, werd op de opvattlDg ou bt,hau-'~(){)~ ons, schoon wij voor ~Ir Gqrdon
"LU'T. I del1!llg dier kwestie door do voortrokkers Sprlgg als spreker groote aohtmg kQe8t~.

-; -K,"Jpr",~r, '\ "8tgupJ, l'an m~, W gewezen als op de redeu waarom ruen ou- ren, kunnen ons voorstellen dat, wie
LI~betr IU,-J J ~ufwellr.ï:. 11U00, At.lager~ der de Britsche vlae DIet kon leven Maar Presidenj van een onafhankelijke llepu

I - \\ eiLevreden~ Levende 1I<&.e,IlwrtlerlJ. e bl k f G K 1 i .
d h L·'" (' , d de Britsche vlag volgde de "·ekkers. Wel le 0 wie ouverneur eener 0 on elS,ger~ !'1t! l.~, Ol'4,.-,q Joe"er('n, eili. "Bn t~lJ """ Vf" d' " J

heer G :-; LI"Kockl \\ Il jo' KI~I)n, Af81"lI:erdra Izag men baar waaljen over Natal on mlO er g).1nptlg over 8Omm~~e ~IJne~ toe.
i - \ Ift,cLb,d~ llermon l'itatle, Paarden het ~ebJOd tus80hen Oranje- eli Yllairivier. sprQken $1 oordeelou dan WIJ die slechts

Pn E,el-, ,au din !Jeer J (j Gf.,rtelba.cn,-H Nacjiat echter eerst de vrijheid van die Afrikalle],' journalisten zijn. Maar ~elf8 wl!~l:eel~te dau zulke ellendelingen,
J ~de '8"lIl, Alf~aDl'o/ft b KI' hlS Hoeren erkend was die benoordpn Vaal. WIJ, als journalisten, zouden ons1niet Transvaal en de goede naam

I - p..ng er 8 ti ,na IJ lp euve tatl~ . d ' •• h . h' bOO . I
L~\pode HlJ.ve 4;'8e GocdtrtQ Boerderl)ie' n\ll1r feitelijk steeds on8Ih~liJk waren storen aan wat (lUll, In e ...e e natie Ier IJ WlDoon, en
re(' J~<bnr, enz : valliden beer H.' H Myburgh, gewt'ellt, werd oo[{ de ()ranjér~~t'r Sou ve· v~n een zaak, kreukte en griefde, me~hheid geenerlei vflJ'liee lijden,
- J S ~11lf~18& CIl , AfijlUjl:en remjteit ID den Oranje Y rlj$taat herscha. dlC taak de regte achtten, en

7 - KlelUf,ntdol (J1lJ.mnlll""'. Vute en kn terwiJl ID datzelfde 'aar ook de te' op weg WBSom haar beslag teL, ~~e (,oeder~, nevende Ba'l!e, ella., In de .• J eers And d kt P 'd t K
lllpulv,nIe Lvedclelvan H uti ZIJl en W IJee~kDmst van een Parle~ent ~er Kaap. ers eu resl en . ruger
ThHofl von ZIJI,-~haa. M Fry"" Afallloger kolQme plaats hud. Aohttlen Jaar I...ter als h~t..gerucht waa~held bevat
i -K""ptatl, :IUt~ocd, In den boedel un weM in de Kolonie Verantwoordelijk llI&ll ZIJn Excellentl.e ~en Gou

....IJlen den heer JJ!. \ (Jedf,-t G. H. Moller, Bestuur ingevoerd, en \'erschillende om- cu Hoogen Cummlll8&TlS te
AflllageTr kl f •-'J 1 C" d V lltaadigheden werkten mede om de Hol. heeft ~geven dat hij dezen te

ii - I ger 00 1'" ee Ing ...e lIG, ute t' t l' d d
en wie O~8Jeten, L"eode Ban, en•. , laD<~8Ch.8prekende bevolklO:g, die laugen nau B on. lever zon er an
'09n 0 J N. !.i)enpcn,- H ,1. Dempen, tIjd Illechtl weinig in de landszaken had Gordon Sprlgg zou ontmoeten, UUIL.liUtltllmo:rPDI
.AJ.1a1tfl , ingttgrepen, tot hElse! van JIe pligten en het dat Z. tl.Ed. tevens te kennen

I (l- KIAfn u1~E1iallc,O~etn lID KoeIJt'n, van regten te brengen dIe m$t zelfbestuur als ZIjn Excellentie Sir Gordon's
drn I etr .A Jurglo@,-De'JlJhrs,Faure&odli h ~ h f woordigheid raadzaam achtte hiJ'Co , Afslagers. gepaar guan. arc OIlL.llDg ee t op '" '

Jil - K1RrUIUt,S4a.tIP,r lardeD,. van den beer de~.gun8tlg('u loop dIen do Tran8vaalsche berusten 1I0u. Het schijnt echter
,1 M \\ ouduer~,-lDe \ 1I1Ier8,} Ilure ti; Co, VrlJbOldsoorlog nam, geen genngen in- Henr) .LOO.hmeent dat het voor he
Afslagers, vloed ~eoefend. onnoo<l!g JS om een raadsman aan

II -1l8r(hol~lJl(bs Kbp, Aohtilr Groenberg, De tegeuwoordl~ staat. vk' JzijJe te hebben die in Zuid
"....t. fn J ">PC Ootidcrto, Lnendle Bave. Boer- 'J 'd •• an za en ID k th" d K kl'
der'Jj!:~re.dFchap, e~., van B G. dn I'leaaie,- uUl ,",urika IS als volgt .-In Nata~ dat za en lUll 18,.en voor e aap 0 on lit o.~
M L SD"ltb &: lo, jAfrllaiere nog een Kroonkolonie il al heeft het vertegenwoordigd te worden op een biJ.
lj -J.ooetenberj(t oablJ Klapmu~ Statie, parlementaire insteUlDgen, heeft men een eenk0n;'.st door ".ertegenwoordlgen Ivan

I ('~end" Blne, H<li6rd~f1Jll:ereed~chap,Graan, zeer bezwaarlijke ~uturt'llen:kwestie wel het !tIJk, de belde Republieken ell
~o~. ''';t ~ G .Jo ~n ~ lckerk,-.J S HarBle ker oplOl8ing de tegenwoordige Rijksre- Britscbe Z, A. Maatschappij bijgewoond, I.V'~",u.

110_:_A~I~S,~ D~bl) Moorreesburg, Levende geTing niet aan de Kolonisten laten wil; en waa.~ zaken verhandeld zullen worden 1~.,del!1nll(,
Bne, LoP"eunedeJtn, Ilul~rBad, COl, flin J een \Vetgevend ligchaam, Waar Britsche waar ZIJ zelve groot belang bij heeft .•
J Mnttert,- J W Moorreea, Jr ... 00, kooplieden en planters de overhand heb./ Nu ac~ten wij het een groot ongelllk
AfMI1,er~ h L L 1 I I d H L ben, en een Afrikaner botlrenbevolkmO' dat PreSident Kruger er niet op ~bijntJII"""'~'"-W_

• - nil cr.U88lrc, .CHO e ave, 0fI1Ie di dl. c' .... let te hebbe d Kl'OOfderen, :\Pjtollew'r(lI, rns, van den beer W e met-ren ee 8 te~n zelfbestuur OpZICt, 1!)- • n ~t een oODie waar de
J Laubscber,-J i\\ \(oorrce8~ Jr &I Co "en Olll verschJilende redeneQ slechts een IAfnkaner»evolklOg den toon ~eelt" en
Afsla,:cJ'lO /beperkten invloed op de zaken oefent. III een.Regeoog aan het roer is die bij de
12 - KInrmut8 ~(~Lle, Ezel. en Paarden, nnlde Z. A Hep~bliek meeft de IJollandschelAfrlkaner partij ~~un vindt, de regte!~be~rl PJ. Jo IHaartrna~,-~ S .&lauI! bot'renbe\'olkmg het heft ID handen, maar/bondgenoot voor zIJn eigen Htaat il, en
l~'_:_lI~Il~~~~her,~IPlrlkl Tulbagh, llDII~raa<i,begint Illen in te zIen dat men ten:~t het dus zaak voor hem iA om h...... ,.u.,.qlllll

en., 'an den heer ~ Il Therun,-B J d~ gerleve, en op den duur! met hulp, niet te kreQ~en, haar belang niet uit
Vaal, Af.lager \an de Il,leercndeele Engel.sch'IPreken_I/OOg te verliezen, en niets te doon bicloenllalo.l>pelo.

12 - 01'rn8t en Harmonie, DIbIJStellenOO8oh'ldO ultland-dlO bevolking de k verdeeldheid voor de hier zoo nO~IIl'6I";I.tL08BeGoedere..., Le~ende Have, tns, "ab Dr bl' za en d t' dIk
A B :'peteutlD - P~ J BOtiIDaOP \, .000 moet t'~turen n de Kaapkolonie Ï8 een ~g In e p aats an stellen. ..,'OOllt.l"
.Af~er' , 'het Engelbche element lang buas ge. hlDdert het o~.nog veel meer dat Sir

J3.- StlklanJ, III,ltJ D~rLaD-lVeg ~tatle, W6t'8t, maar heeft, zoo als wij reeds zeiden, /~~nry Lo~h.ZICh schijnt te verbeelden dat
'a.~ot'd, Lev~nde aave, 'aa&werk, enz ,- J de I1on~ndsch-8prekende bevolking in del hiJ de ZUid Afrikaansche toestun4ell
J IIl30f~leYTdetfZOOD,'I fS~dBjtelire U_I .. laatste jaren zwh grooten in;yloed op delroeds geno~ kent om in haar beoordee. Notm!:·... .n.- ...ao ontelD, BI'ee Dg ", ...meelilury, k ' . llin be1i. .
Leunde Have,IM!.JOoednell, Gfanen,Huls./Za en \erw~rven .. Er 18 echter geen g en liee~.geenraad noodlgto
raNI el" van dcn lheer M A Lambrer:ht8, Afnkaner MInIstene ID deu waren zin des ben, en dat hiJ, al8 Hooge Comm
Sr ,~J \\ Moorr~e8!Jr &: (Jo, A(Pl~cen woord~ en h;t IS zeer de vraag of zulk'zich naar de Conferentie
13 -KIsl'lOut8 I:ltalUc,Paart.!.11el!iF,Ie!., vBllleen ~ll.[lIstene thans mog!!lljk of wensche-Ibelan~n de .. Kaapkolonie, .

~tn ht'~(J~ J Alfel Rotj:r, P ItxID,-De Vdl~er~, lijk 18. De .\fnkaller partiJ' heeft hot verne~r van: is, priJ's geeft door
r anre... 0, • age,. Cf'

H - 8choenmakerafontt'IO, ~elll~n Ba~ de eerst het hoofd opgestoken onder hetion erontle Ionvertege.l WOJl'li Igd te
I er~rlVlU, Btdcehnlt Malme.un11, LeY~ndeeer8te )lmisterie Sprigg, en Wias toen Qm Sir Gordon iSprigg's afwéz'gheid
HI1.~,.LOI't!eUlJt'derrll, G,r8ncn) cu., un den redl'nen dlO wij thana DIet ~ehoeve~ telConfe-rentio I kan niets dan Kwaad
h~er ~. J BUllon,-Jl " M,'orre~ Jr & 00, melden maar die zeer n' 1 k ten en wij' twiJ'felen d n k.Af.lager. \ . a.~u.r, IJ en ver·,. . a 00 n
H.- Oroel ber" ni\blJ \\ elllng1"D, \'88te ~n klaarbaar w:aren, lo OppoSltlO, schoon er m~n zal mi Natal .en ID an"',n.U'lU1U",'"

1<Jne Goede" .... J..hel)lde flaH, en., nn de1lwel. degeh1k overeenstemmwg tU88chen knngen er zeer meê Ingenomen zijn.
beer P P Jacobe,-tJ Fred Peph et 00 de IIlvidednJkste leden der Regering en de echter ~ tlians niet aansprakelijk
A~11~8gt~_. n dEI d Afrikaner partij op punten was waarivoor verkeehie maatregelen en da

IJ. - ",,,,mc,bt.:JY, "laar en en II) 8. ~aD en d d . 't tI" d eed
b.u P E Red('llDgh.us,-J W Mo,rreu ,Jr men, on er an ere Qm8tau(hghedeD, tot ru voor v o"IJen e tw ragt T.n.,.nt,"n
.i Co Af~ll1g~r" Ihet bewerken van zalllenwerking en 8ym./verwante volken, maar wel ..
17 ~Ma'Je.tontelD, !na!lIj .M8Ime.bury, 'Le pathle gebruik \an had kunDen maken. toedoen hij, .n met hem de .l\.118JJIIlO'lOllle,

'reMe 1I8Y~, Ln~le $o~dcr~n, elli. un dcnl Toen het lliDl8terie g,vallen wal werd er bUiten de ~onferentie
I:eer D J Acktrman,-J W Moorree., Jt. ti: een nieuw gevormd met d k jMogt het _nders uitkomenCo Malager. I .. ,me ewer Ing van ,

18.-Bl1rtebee8tfont~, OBUI) MaImubllry, aen. heer Ho~~eyr als aantoerder derjCoDferentie QCk zond~r. de aan .... ,&I~~U..4Q
Levende Han, tiraad, woe (ioederen, e"., Afrikaner partIj; maar met h~ Minilterie Ivan onsen E.J'stell MInliter tot IUOJ'.UI....r
~.n A J VIlndtr We;tbuIJsell,-J W. Moor- ~canlen kon die partij op den duur nietivoor de KoloJJie niet schadelijke _' ..nIl...."
refl'S'Jr·Ret °dob'Af.jl"«!/rll. K' A '1'- zamengaan, omdat het, m Natu~llenzaken Ileiden, dan ,zalonl dit evenz~r

- 00 e cu,e, 'f la.! (}e·~I1114r, t(-'!"=e- t KI' Ilk 1 ' I I d Il da
JÏIIg ClaDwJlham, \'.llgoOO,-O. M. Jo'rv,er,een .an. I· 0 oma e po Itl~ v9 gdo. De gen a 8 verw~n eren;, maar ZfJ' n
.Af_lag'r \ - verklezmgen van 1884, die de gelederen len onze me6e-Kolomlten Diet 'VAI'DAt..in

9 -Cuo8taotJ", DS/bIJ ~foJfree@bnrg, Le· der Afrikaner partij zeer versterkten, wer. b!j wie de ~huld ligt dat de
.~nQ~ HBu, LUfi~e00"flereD. Granel'l',eDl , ""D den dan ook spoedig door afttediug van ditmaal van! haar goed regt ......".t.~I.. ;,..
den hllu A 0 K0c4.!Br, J. W MO(1rree~,Jr het Mlnlllt~rie I1evolgd De h r H f[ . wordt I& Co , A181&ger~ . ., : ~ 0 me) r, . I

21J -SIIIclongll', I\&nldeKoeberg~nllVute ell IIItgenoodl gd tot vormmg van ~n MIDI'· t-------
Lt.•• (,aederen, Lem pe Have, Gr8!lcn, Hnis teTlE', verklaarde weldra dat hij die t.aak 'T EE1N
, ..ad, enl , 9&nJrn ht4tr P H van Slttllri,-,1 niet kon volbrengen, en de ge~urtenillleu
lY Mo'me., Jr ol (Jo!, MhlAjl;t'rs van iells later, die toonden welk oou j --- •
- Kl..pmuta l-tauc, I~,eu, nn D f. d. Vil t _ i cl kd dIllland h DE 'rek n~r Muhonaland II,

li,.,.,-.1 8 Ma"" • .l clio "fRj"«~f1I [ onguns I".n n ru ez?~e er o .. IC een berigt in de Cape Til/Uil,

;.lI -Yogelstlll.tunt 11:1, .fJerhng: .M&lmce-lprekende be\olklDg bIJ. de várkle&l~gcn ver geen vetziDICI all er reedl
bury, Leyeode llare, 4"8~e Uoed.ren, Granen, op de IIwerderheld der BntacheXolonllten lang' d tAR bli k
HalualiJ, alla, fan dep P A BUIIOO,-J. W gemaak,it had, 6lIven hem gelijk. Het t k N rd I' • epu e . over
~Ioorreca, Jr &: LJ ,Afalagere. I w ~'J' nad t" hUl da h re QC w~rta gMpJ'okeD II, en
22 -l(oOflulII.n.benre,l .l!aap.tad, Vu~oeG, ~tS .Ot, 1 re. ;: me zlJnd~ Prd t et denkbeeld nal de oprigting der na,OW:~1

-'U H Moller, .AfJl~r IDI' ne plOg n gevorm we ,waar Maatschappij Idrukker beepl'Oken
;li> ~Klapmut8 bta", Paarden, 1'~ J N~et vroegere hoofd van het !Minilterie dan vroe er Imaar in 100 ve

r:~orlOeeeter,-J ~ IHlU. & Co , 4falagert 8prigg tiLting in nam, en dat verklaarde verzm 1 gala' ~ le.r wel
27 -JJergrmer, ""!iI Honlgb«g, Ilftleelilll,gzlCb op cell ,• .Koloniale" partij te steunen ~ I r n~g ~eener 1 It.I.J)peru

.M&.Iweebury,' I~le en Uolle UoedereLl"L.,..nJe W t LQcLd'k Li V ".taat bet lt daa' tot n ,rganl.he gedaan
U.&ve, Ur&&eD,JjUI~. on•. , nn mej ~P. a e ~ en nJ J'e, r Dit laatate iU aan de Regering
..."d J liL BMIQII,-J lV· :Moo~ Jr, & Ooj 18 de H . ndscb',p,?kend~ ~vol.king brd door een TerpderiDI 1'111 u..WUI".,U

,u,lJtm I _~~~r,eq lt de RepnbS bf) JJl'~ 0111tu veldkorDIl I QDJun il 'aaitfdor'D.
'" Il·''''" 1 " •• ii"' I "..... -. ....-~"rI

I,
~

DF. Ontler~kende g~ ft lllermed"
kel'nlll,lilit hij van af den 16den

dezer maRnd ~D Graan meer bl] d6Z6

Statie Zft! kaolien of ontvangen, en ver"1
z1ekt ZI D!1 ellenten eti Vrienden om
Voor dien tIJ'! ~!es op te brengee.

~
, C, J, R. BH~SLEI~.

Ht'l nion, 5 l(aart,l Sgd '

DENTISTRY.,

DR IHmKS T i nUTomNSON (Dou. Den./
Surl[, Lio.] Den Snrl{, Ire) Tandheel-

kunde,:l N,ou ....o' Straat, Kaapll&adj &akbftig
_/' held un de Paarl' (Mr •. Kru,er'8) Sp6<l1l1lehe I

.oeken nUT M&.I~.bnry (O'1plmerOJ&IB*I),I
or deu 8er~ten W o(ene~, Welliultson (OoDII"er
(l1.1 Hotel), OJl <1~ derdun WoeWldag eD s,..1
ltmbOOlob (Mn. W ~UJD8),doo lódOlD '''0 leden
maand om klllUfu.adeo In ... eUen, ".oppen
DI&trelrkell.,en•.

Ayar's KerSeD Bol'£1mlddel.
Hot" lang hel populalnte pljll.llllende.IIJm·
a1drljTend mldd.l der Án.enUmongkunde
"' ...u.t en wordt .,...,.1 door d, FlICultelt «oed.
,.knrd ra aaabevolen H"t venaebt de
onutolf'D wf'f'rllth, brt>f'rt de ,lIjlO op. bMaart
de bOeit ea Doopt fot rust Ah eene bulsmedl
dJn b<kJ.edl A:rer'. Kene. BoHtm1cldel

Den Voorrang.VROElGEMARKT.
Uet Il onwurrl ee rbaar Toor d4 • .,Uchtlng .. a
kroep. klnkhoo.t, ."""" keel eD al de longaan
d""nJDgeu Wll&raan de Jeug4 onderheng I.
(r"~n bUI:lreZID II 'tbeel "elli, zODder Ayer's
Ker!Oot"DBerstmlddel

\ran 6 Maar,
f e. d

a.l1rdl1pp~I~O,per ..."d 0 g
AI p"1 .. ", P' r l<tO~ (I li
Drui veil per h'"nJl I) t
l!hJere"l, per II~' .. .. It Il
"n~r)Ce~en. per 100 lb. n a
H " er , pPr III U i 0 li
Hoender-s, PPT stu Ir. ... II 1
K001, peT.tule. 0 o
Irweeper>n , f"'r I O(? n I
Peren, per I IJJ • • Il ~:
Pvtnt .... , per mill; .. (\ I

Per eiken, per 100 ... 0
To na~l""

d
t I.1 - f)
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HOOG GEREGTBHOF.

;MAAl!IOAG, 3 MAART 1$90

NAM lDDAOZI1 Tl NG --Een clJlb en ~en mooed,
B.A.RBERTO~,• MlA..un. n. OIo

voor " Sporte " .llll de TOl2eolde m:auul
Wl dl'8llllen la~. hou_ ~ tre.e-
hJke moord II ftr'leden i'IIreek bl S.'"t voet b[ij lliud op een b*ke vaD!den D-.m ftIl

Mooregep~~kere Goore."_'
hl Dl Wlwn'. Jo. op de HC1ro000-

-(1i.IWflb ot IIle te laten illllenpa~ en lGbOOt
hl Dl dood. De zPoordenaar tordt ~

l'I...nnr .... 'IP. door drinhn en kOOltl nitlt !l&nlprablilk
voor alJIl daad te .ijn r"~,

PAPERDQ.P.-._,.,._...
( VCl" <mzcn G\lr,...,.II4tt'" )

de OODltlluUe l'& , ~eD Afni
Wat he' el&eDfiJie doel en de

beuelreD" "'D deu BODd betro{
pohUe. die II UltgemaUt al. de aroDd
de l.deu orer bet .. Igemeen op ll&aD,

de gelulgonll nU deo heer HofUlfyr,
QudeD parlement&lren nrtegenwoordiJer

all die nD deu beer Dn Tou, da
I"D bandeD geboDdeD ID'holltlut,
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fraai Da den BARIlERTON. 6 JbU1.-De
Maataobeppij i8 iD
laoS .. het .Lam lJ8II
OD' r,ODDID. B·n bU",ID"IWC~'
riDg d$r CoDlOrt M.,atl4~.lpplJ
Jell aeJaoudeo. De

I baD. .... IiUlweq lID
op de Dlreatia. BIecht.

8iaDgriYier. KaatlObaPl'lj op Dituw
Wjn lilYe kleiD Seur BAl dalk IIh dat iD eo .. 81 nl.! deo

ik die laute .Iag van baDde diDgetj .. YOOI' ... !'de dat, mID
laat .krijwe bet wat mij nie aaDgaan lIie. hebbeu "raD £121.000.
Ik het ~eekrijwe over wat in dle houden,.er Con.ort
Raad .iJ kam, ver die ''''u.,..-u" .. , 111 1'8r die £60,000, waarnn u.\lVU'.JIl ,
Bue wat in die weet die arbeH.·, en 'nMn l!'t .. al IOU! l!II
di.nolk .elv d~t een II ventaDd Det £3~,OOO: voor ~enDl." be, :,.nD "raD
~ kort ie &I zijn haar. kan Die help waarbotg .-ou dlD. D, hIV BlaiDt • .dele
DIe am op al di~ "1"5 t~ ,~t i.n-, 11 bbt .~rltltlllh;l< t ... ohLOIl cm zOO "'pc,,.iJII .b.t
lIIDa&k V-r w'j Pt Ijj" ,t Jil J. h, 81:"10. Irapit .... l le ... rW'II, deeeu duor, VO..I' ~bt J>~bli"
andere il a. ,Ji~ W88 i . j JO wo nieu"" .. nd....l"' a~, M" ;te bie:ieu.

1[1' se Jong I a... .. be "-'Ié lob.t'e .. twintl,PID Ur zal ui» "thouw Lid Vall <li. 111.811_Ioo~Mn vuau .t •
perde .... t di. ouw li sci h ',t lo~ ilr ,i .... , .~n. til ItrlleD om dit eo hel ... d.... plu
Jrekom bet nie. Jij lp JOI,k. Mu, lamIIn lUet ,le Di,ectill. Da te gaan.:, eu daarop .tan den Redacteur. .
van sen paar wil ik jon .rt~1. D e ."r8t~ Yfldaagde de verfaiennl to& m~. Mijnheer,-Een paragraaC iu den, brief ~
w&s Amb.""I, die on w s ij n doulJ", br uir. DEl:GOUD •• "'DIII",T vu ..... ~.nrT. ouduliD". M.rais in U" blad !an h~en nood
rij p-rd, Ik wet'1 nIP .......u' ........... ~- .aak~ ml) om u nog eeIlI! la8tig le "allen oq.
Die om beter te W-N J\" " ruimt.e in uw blad voor eene teregtwijlling. j
trippel nie. !tIaar hij De heeren Jl)hlUl Jazaen eD 00. ge,vou -de ,ol Hij lo)lrijR; .. D8. Muller i. teil volle lit
perd hard draf. Zijn wa. amper 100" saude no&eringen $ot 6 D.1II. 6 !laad:- ..aárborad da$ geen der andere tw... leerareil
e~n man up een stoel zi die ouw baas gaan '~ .. d. ooit &a1181'taU makeu aal op lijlie ptëekbeur~
jagt, dan was dit '0 voorland 0..0 dir 0 IS. 0 lOOaI. hit nu nets" want de prediklioDteD heb.. . } k Alpine! '\I .,
eer!lte rre JO uf die bok rlUJ.kte lrap. Aurora Wee' !'.. 0 7 u lben aamen geelemd bij he' ve1'llllndeo van D'
Die ba ............ net zuinIg hom. Een hotnot Auroru 0 l' (J ~uJJu'e beroepsbrief, dat hij llijn werkkrint
~ïitmto~e~ie ti:oe~ra:~dha~dr bO~n.v".rl'Jbnotmw":Pka.tr~Aguee MUDro 0 6 0 alhier perma"en~ kon hebb." 1DII~ de ptukbeurlef.

d '. ~~- ",. ,\then .. Woro .. ler 6 0 0 ~treft tot CU Tweeck Kerk (~perkj), en ~
peer en Licht en SicJ'al(d. een blaauw schim- Blue Sky. ... 0 , 6 ltd herek.rltjle besoek aan9aa~ tot dat ~lu ekr
mei .en een rooij sebimme~ Dit Wild twee b&nja Bankel.8 0 8 3 gemtm'< dat aan D,. Luckh.njf b~." :
mooi perde dl e. H elle !:(et een kar net raak 81ack ReeCB 0 8 3 Nil weet oudeJ'ling Marais heel ,qed, dM dr
geerek, ~k bet nog. uile zoo lien paj gee Botha'8 Re.., ... 0 6 6 woord811 die hij ondereohn.pt, nooh ID miju be;
Yer die disselboom nic. 1 As die ouw Baas Balmoral, 0 6 0 roepabrief, uoch in het beelDI' ,an ~n Kerken,'-
lIerk toe rij uf Dal ander ver plekke OiIJ aD'" Suburban 8 10 0 .raad, oopij W&arY&Il mij mel den brief
too dan zit. bij die t4ee Your perde vao Oroesu. 1 lo 0 geaondeu werd, ,oorkomen. Zij lij dUi berlW-
die·e~.a.n op die I,unt AIjrie dan rij hij juta. Du Pree. 0 , 6 bud om den leaer onder een llerU.rden illdnU\,
Dr.IUJe maak moet een m4n laat staan, A» die Drj efontein . 0 4 6 hoewel gUDItig ,oor d.. oudulingll saak, ~
bau.Swellendam "lO' rij,l en hij draaij lOO Op Durban Roodopoorl , ._ 4 6 0 brengen, _
Da dl_~hll18 "an ;,JW .el~' Alber~. op Rietkuil, George (Jooh ... ! 0 10:1 W.t de predikanten (en ook ouderli:og
bet hiJ die vier Kraalvle.t'che altijd '00 elfen !.Jes Gold Fielda ••• 4 '() 0 in samengeetemd bebbeD·bij het "".",,-,,,.u,,
laat errIng,manr di s pure gruis waaij wo.t jij dan Geldenbuis ... ••• li 10 0 m'j" beroep&/w,ef ia: dat ik "vóór het .....Jn... L.. l"~Rn
.iet. Ik het al meer as ten slag daarvel' jl;8- Do. Main Reer .•• ij 16 6 nn mIjne ambt8beligbedeD .. I kUDnen
denk, hoe kom 18da' d~1' dae nie meer zulke Gipsy... ••• 0 7 0 betlij bij wij.eeener proefDemiDgof 'i!oor
perde, he' ni e ns In OliJf! Jong dae nie. Kijk Glencairu '" 0 13 6 nent: (a.) DC lijn .. erk in de gemeenlete
toch walter 800rt perde k~ een mensch lien op Griqualand Weet Gold ••• ij 13 6 bij de .. T .. eede Kerk, lelijk DI. LnakholJ'
RhOllOl'terfO_DtelO, toe Oll~ mijnheer &nt. en Do. Copper ... .,. 0 l~ 6 laat8te jaren van lijn di_t .. erk, dan
ouw' seur Duk Bred ... 00 fure opregte l~eDgsten I Heury NQur...... ••• 6 0 0 (b.) me' de twee andere leeraren Dr. Kotlé
daar ~bo~w het. En lioe het me ding dan Heriol.8... '.... "17 U DI. Steytler, hetwelk iD de gemeente
Jl:elijlr. bij die Lo.gl'1lnsleI!. ~Ie ba ze het moa som- liartbeeat Union 0 6 6 bet Ool1egiaal BYI_m .. umen le vel71IMlIio
m er 1006111t: lilllt dl~ re?~lel oreral in die land Johannesburg W!Iote1'Worh.. ••• 016 6 alleen .. at de, predikbenrSen
loop wen. En nou, le dut DIe een skaode DIe Jobaone.l\urg Eltatee : ... ... 1 16 . 6 de stad verdeeld in wijken voor
As een man hier een arde~telijk paar perde wil Do. Tram'" ._ 0 I" lJ Dit, en niet de woorden door
heb, dan moet. helle \lIt die bocland uit Ir.om. Kloinfontein ... 1 6 0 ondersebrapt, il .. at'de predihnSen en
en dan moet.hl] ook nOl' klip hard .daar~oor be- King SololnoDt Mine ... ..~ 0 ó ,(J leden d.. Kerkenraad8 bij he' ,enenden
taal. Sips, 11 w ord ver ~Ie kontrIJ sijn base Leeuwpoorte _ 0 4 0 miju beroepebrief in samen I"temd bebben.
glad/skaam, o.BIk tlcn ho~ helle kerk toe kom, Lue • . ••• ~ 0 1 ti Mijn antwoord il elne aCWijliDg van (b )
Die meepte het ou w ~R 'kArretj,es, 1081. tw~e Langlaagte Eatát.e ... 3 12 6 lehreef; "ik neem bet beroep aan meI de
perde W8J\r daar glo.d DIe ~en ~ectJe hOU~lDg bl) Langla. Unik,d U 19 0 .tandhouding, dal mijn werlr.kriDg iD de
J8 nie. En gedovne ....aarlbanJa keer riJ ~elle Llo. lJlook B I a 6 .tadlobe gemeente lich permaneD&
lommer met Ir.OOIJ.kll~pcns~laW! van ordentedjke Ilo. Lleep Le,el .. , 0 7 6 .&1: wat de preekbenrten betreft,
kar kussens. 1.'00 ouw me+ster Harry nog., bier Do. Ventrale.. 0 16 ij co Tweede Kerk" en wat b.et herdvlijk
oeral ~om vandl"le .• hOllw ~et. bel hiJ t\I! biJ e~n Du. Weekrn... 0 11 6 aangaal lot dal gedeelt.e der gemeenSe
C'prrl{te henks, of bul, ot riIUDwtl ,erl.oup.llltijd Ma1 VOD80lida~ 1 li (I DI. Luolr.hofJ beboorde." Met andere WOora,flD'
,esejl, Vriende. die wereld moet voorout. kaan MalO Reef ... 0 1Ó 6 ik wij. het aanbod (b) van d. hand,
Maar iD mijD kort Icwtt~+ smaak dit of alios Maro.iri Roef U 9 u om meI Dr. Kotlé tn DI, Btepler om
ac~teruit grl(o.un hel, \~)lar bl; een mao n.n Metropulitan. ... ... li (I lJ te preeken eu herderlijlr. werk ,e doen iD
dag tt'n ordcotllJIC .pa.n ~6tlet;t W!Iot.nog op .6~ Meijer en ObarlklD 1 11 6 andere wijk dan in die wellr.e &&IlDI.
druij helle k....a.ten laat ('WUI I \\ &&l' krlJ JIJ Modderfonleiu 0 II 6 behoorde Dit afgewe.en hebbende ,olgi
een ordentlijke paar perdel w.. t. raak. trek, w~t Mo•• Roee ... .., 2 0 ti dan niet·.an .elf, da' ik gekoleD' heb,
bij die boer xcI! a ..ngeleel ~. I ~ ee, die goed 11 Moes Roee ElztelWOD ... 0 7 0" Mijn werkkring in de p'lI1ednte te
weg o.itdie la.n~Uit. ~)l8; maar ,pure 61.,18,- [Jeop Le,.e! ••• {... 0 10 0 bij de' Tweede Kerk,' gelijk nl.
esela.-e.els;-En Idem aleur. dl. 81 te W&&l' I Mulder'. Farm 0 7 6 I&at.te j&len'YaI1lijn dien.lwuk'~
wal die ouw baa6 baDJa (keer gr.eh het, een S.bob.... 0 13 0 lijk wal de predikanteb en Oud.
e.el i. tooh maar een esal.rlJls m.OIl .en dlD~ I Nigeb... ... 1 6 0 llUlJengee*emd bebben bij bel "neuden
,wat lb<.p dt..an al8 JIJ wtl hoil! dat hIJ moet dral. NOQi~edaqbt 0 13 d mijn b~roepebrief f
~ jij ,er hom .. vad hcu~. dan h~1 hIJ, en!", do. (~ioioria) ... ••• 0 6 v AI. de woordeu" gelijk DI. LooUolJ'''

, bIJ ttbrlll, ian JIJ 8taal m~. dat die kar op die SooitgedaelJ& Elnelllion .. ~ 0 13 9 beleekeneD, dan bet.eekan,n lij dil: dat mij
wal i. of in die .loot .:\1'1'i., Ik kan van dag ~og National.' ... , 0 7 0 rellen eli voorregteD die D•• LuckholJ'
·Die "ijn lag beu Ill' nie u ~ de ..k .oer e~n dlDg Prin_ .. r 1 3 0 door den K.erkaraad niet 'paciaal uitge,ho~lde1l~
wal ik een .Iag hier gemq het Die. Een b... Paarl Uphill .•• 8 0 ij mij verleend lijn; bij Dame bet
en een nooiJ het cen elag 1 !lier gekom Uil die Paarl Pretbria ...' 01 60 00 eln87t8wdeeoo~:~"'en'Len'genoten d900mrlwhee'm ' _"_, diell'ohKarroo nit. Die bll.lL8w>WIf100 net Ikraal,. ell Pia'. PeU Wa& daartoe ..-_
die nboij 11'0.8 zoo bulzakac~tlg. Helle het lWlte· &OO4apoori &imberI" .... 2 0 U h..bbeu die permanent in de Nieu"e YOIlden tijdig
ment:met een kar en Vier jes,:b g~iom. en het Shebu ... , ...... ••• 1 7 0 dienen, en geene beurten me' de IJverige ,

• nilgellp!lon bij oerlede •• ut Piel \ illiel'8. Die Simmer azid Jaolr 6 III e Ir.eraadaleden Wi8laJeD: Dit ,oorregt heb ik ook
dag WIUIdaar een vendu"e! en .Ik staan zoo lUll- S$an.hop.. • 6 ij 0 kil op den laten J&Iluarij V&Ildi' jaar ~Do&en .
ter Da die laf praatjes v~ die dieavolk. Ik Steyne .... 0 8 0 All ik nu door de bepaling "&&lijk DI. ",..,·.... _v
g100 dit Wal om die rier.skrW bau te. pla, dat Stare... 0 19 0 Luolr.holJ''' niet ge .. aarborgd ben t.egen den iD.
die aDder bue ~eh. á~t belle liJn vrou· Saliabnry ... 11 ij 0 breu. 'an <j.iakenen en op ééu deel d" regt8ll
wen8 Jldie mooije !Jl ...."l btt, . en. ~oo rate ~ali.bory EIx$eDeiOD U III 0 door;?B ..L. Ilitgeoefend.,dan il hel mij een r&a4.el
i.. M..ar die K ....roo baa8; I(h hiJ wil nie ieu fharei.... . 1 U 0 boe Ik " ten voHe gewaarborgd" ben tegen <Je
nou. heh uIe wat net IV+. een bokkom h)k {JDited Maln Beef 1 6 0 &&Dsprakeu vaD Dr. KoUé op een ander deel der

. Die. Hij het e'en mooi v~uw,. an eeu nuch Verae 0 " 0 regten aan DB. L. verleeDd. en mij al. liju op-
vrouw, en I\S zij "I' Jic k+r klll", JalJ hw Van Riju ... : 0 l' 6 Tolger toekomende. Kan een Ir.erkeraad iu het
dit.-'-:\ou ja, die middag tote olie 1l1l!\8 lal. weg Waie"al ij ti ti aangi!ligt ,aD de bepaling IC jl:elijk Ds L,"
rij het ~1i8~ea Tuoie zIJn dlen~cbe ver miJ bIJ Wemme", 6 u 'v een diaken teel aten om gewa.arbargde regtel! te
die wink~1 j(evra UIII CODPatklUe Da dIe kar .toe I Wolhuter :it 0 0 .erbreken •. uit vreel dat ale hij bem verbood ,
te briDg. Vaar Btaat net. ttn h~do trop. di&!· I Wownll:h&Ul8 0 II 3 bij sioh in ~va&r stelt "op eene andere plaat. :
.olk toe belle ....pgtrok. ".li- up die draalJ kom Woroeeier i1zploraU. ,lJ u 0 tot rekensobap geroepen te worden"; mag die- .
da!lor een !lo'nut mot e~n ~t"J wa, en UlOezels ". zelfde Ir.erkeraad dan e811 leeraar die enn eenl

1 ' I h I b I Bijna glleD tran~.tl". didbla.aa Dct een .Iang, cn , c.ar 0 wie oe 'oor e gehee e gemeeDte gelr.ol8D il, Ion er
Maar ach ik bet ver die ar e ob .... 1 baBI! al te I betaelfde gevaar !linderen voor ~e gemeent8
jammer gekrij. Di e Luvij !het op hom geval, I PROD1.:KTE.~MARKT IK' KIMBE~EY. di~Det te doen 1 De woorden, .. gelijk DB. \.,"
en bij sohreeuw moord en lood.lag• Ik 81DOOr. , mij legen diaien da Wet Diel bel!Ohermen Ir.un.
Ik smoor, help weh. bell' t ch, .. (JU8 hol almal I De beer Jalbel Lawrenoe berlgt dato :la Pe. nen, dan Ir.unnen lij dat even weinig liegen de
IIOOD·Ioe, en het ver die ,OOIJ upgetel, ma..r: bruar;j :_ . &&Illprakeu VIUl Dr. Kots8. Of dé regten ,an i--=====~==~~~!!!!!:!!!!!!!!~II
die baa8 Fpring op net zf>'>" oen Jong perd i Aardappelen (belte) per . eflJl diaken moeten OD.ohllldbaar lijn, en di,
wat jiJ OndN voet getrek 11ft. hiJ gee .zoo een I lak, 163 Iba. . .. £0 lo 0 _ ij 16 0 vaD eeD predilr.ant niet.
Ian .. IU" ~n leh lommer, p..nll.le dat Ik ontler I A d I Ib 0 ij" ED hiermede neemt, W&t mij :betref\, bet.. "'.., .~ I' >···om zwaar man e en, per • - 0 0 6 -_ .... r d __..
dJe vrpuw lilt I, .. Zoe, Il~,," U~ 'J Buter (versche)... 0 1 0 _ 0 1 3 g_nJ onr e.e ...... een einde. U dan·
Toe die and"r baze die ~~J LlIl' tue g~neem .. (tweede)... . .. 0 0 Il'__ 0 lO kende voor de plaat8 mij telkenl in uw blad in.
bet eJI vcr ho.ar cen llle e lielmon8 KrulJe B . .lo 0031he 0 10 0 _ 0 16 0 geruimd, ntblijfik, I, di b DOnen per I .... ~ . '
en Ho~m&D.drlll'pel., gegee e', en toe ~ ...... Eenden... .. . .. 0 2 6 _ 0 lj 0 Beer Editeur,
lommer daar bij dlo kar t~n snal,ele geneem 1 Eijeren. per dOlijn 0 1 6 - 0 1 9 1.:", Dienltw. Dienaar.
he~ llD Ioe beUe zien dat ,.em~1l1 dillcr gbeelJrI)Garst, por sak, 100 Ibs 0 18 0 _ (I 19 0 C. F. J. MULLBR.
het nie en daar ook nlk!!l811lu.en 18, gin li . k 1'0 Ih 0 19 0 _ 1 0 0

. • I t' b I1rrie J'''Dg hoc aver per za ,0 a. .
helle ver hom Il' p a en te. I " ',. , Hum en Spek, per Ih. l) 0 6 - jj 0 9 Allerlei uit HolludlChe BladeD. '
lijk die dinjl, nou! .JIJ II moe een moolJ i Havergerven, per llkllbl. 0 Il ij - I) l:it 0 fOE
nOllW heb, en eeu .vn.eh hou,.. hch I Maa.r Havcrl(erven. per baal 1 5 0 - 1 lo 0 DnOELIJK. VIRKLARINO. i ·tteltk_ TlUl AI,,!,I'.W!IU
dit he~\van dag met JOWnct ou,.. .IOUW geg~D Hoendere. peratuk ij 2 0 - ~ ~ 6 ,ia ~ om
neh I J .. zcL die .kr..al b ,.1118 JlLlDmer, DlIJn Kaf, per baill... (1 16 0 _ 0 18 0 Reiliger: IC De.o melk i8 vreelelijk duo I" te 4 uv n.m.. te St.
".lOuW i. ~ bietje IQwp, ~) het amper miJD Kaf, per do .. (O,V.S.) 0 1~ 0 _ 6 16 0 Boerin: .. Ja, dat is leer goed mógeli;lr., de \1•.1"::_ _ 1':_'-=
harlll ..g nitgedruk, -m~ IJ 18 daar,?~ een KalJ'crkoron. (roode) per k04l heeft 'lUl morgen looveel gedronken I ' !'"~ __ 11__

mooij vrouw elI een VrJsc vrouw, eo nuu &&l .alr.. ~OOlbe. ... .. 0 lf) 0 _ I) 18 0 II>N ULII: IN DB TOKKO"ST. • __
dio elcl8 moet baar laat. . KaIJ'orkoren (witte) per II Zeg cens, Karel, jc Ichijnt nietlo blij te ' VOOR .IU."'_~WlIIoJ.'

lJie dienolk $eh ilio mof allp on dIe riel onl .o.1r. ... Il 18 ti - I ti (I ,~n meI dat mooie 8peoJgoed! Wallrom TROJAN', Kapt. RnNo
dio vol ..truia bet.. .. 1 Lcter. I M.."r dit lijk ver! Kalkoenen. 0 lê I) - I) 16 0 nIc' JP MI£XIUAN, ({apt. L.UM.
mij nie lOU uie. Ikkanm ngocdonth""w Ioe:Mecl,lijnoper~ak lOU () l~ 0 - i 0 0 u Omdat ik dW&aII ueklappen. d~eiku.1 ~THENIAN, Kap' . .BA.
ou Ill' Lau Llaant;e r;iko . Ill, en ,(Jl I,.. b&&ll Meel (Boer) (.laohte koren . Itrij. e __ "ft 1',.· b • kt.·' $

, L.' L II: n, "~eu er ... re PARTA."', Kant .. WAIT,JIIoII)lallUl-endi~ kereld hl ~ ..om per"e.&oop ongelif\)peraak2ualblllO 0 - ~ 12 0 oL' r'
hc~ W!heUe weg i..dan........ die. punde In die Meel (Boer): (barde koren ' ONOBLt:;1[DOOR OUONTPLOnl)lO. l'A·Bl'AB KalK ... 1I'..... 1lII

winkels. J.:Dik ko.n ODthou ,OIl die J6ntelmaD8 ongezift) ... . .. 1 10 0 _ t 11 0 ~'e C?lumbu8, in.den. AmerikaaDl!Ohen Slaat ~OOR, K~p . 0 .
kom penle koop hel vcr dlei soldate in ander Meel (laghte Ir.oren le. OblO, liJn door een henle gaeontplolli~1 twee • • Beu dll~·~~~:~f.b;'
laod. hoe al ·die mense bhk Ig.ebad het. ~Iaar: lift) ... ... ... 1 1. 0 _ 1 Hj 0 hIlilIOn nrnield, 6 menlOhen gedood en 30I$e-I m~Bua ~e
waar ie die geld nou \\ .... t 18 zulke hu're as I Meel (Iacbte koren (ge- wond. Een treuri~ berinnering. dllt DI el 11 kort ele
(J1l'tfl baaa Smalbtrjl;, uuw L~. Udendal, ouw: .jft supar,) ... ... 1 16 6 _ 1. 16 0 alleen. het .~ieuwe e eotrillOhe, maar ook heli' -.ulltoombo'oteu. DA
bau CoroeJ4s van h.rombei.s~Vler. eu ou"!. leur i Meel. l ..chte, 'up. geliR oude licht IIJne ge,arenheet\. ! llX'ruURKURTJKS Dur

Piet Hril'l. Dit W&8 nie .mei)lsáe wat l'l) dje I· (0, V .S.) ... ... 1 16 6 _ }; 18 0 D. GIUVllf UBOLU vu. liaar voor ZeI JI.... ·d•• ,
Bank lool! geld haal het we.l lielle het genoeg Mielies (gele) per IU 208 Naar men uh. Klageufurt berig&, is Gravin ~' .-w...., na 10
iD die hUil rhad, en Ir.on nof yer ander meD881 lbe, ... . '" ... 1 IQ 0 _ t 12 0 Sarnlta Vay, die eeDigen Ujd geleden, ale man . • ;
belp ook.' " , . Mielies (gemeDJde) 1 (I 6 -<1 7 0 verlrle~, eeu burgermeilje trou .. d~\ &bUIl i 11 U IUAlt1'JtS voor !84V~8 laDgI,eIe

Maar ik is bang klelD f:lIe~ .• al ."h l~ word Mieliel (orood).. 1 , 0 _ 1; 7 0 Irranbinni, 'erklaard en naar een geeuohl ,e. tuHT "erd ... alt,rer.lkt.,oot' ~ Itl.~
ODd en jk Deul, eD do..romj" 16 mIJn bne{ 100 Mieliomeel (wi~t8) 1 l~ 0 _ l! U 0 bragi.' ~Ie lIaaden jM. cl. UOIoD of 0&.$ .......... ,.
lank. Memme en Ik laat ~er klein seur en Mieliemeel (gele) I 9 0 _ li hl 0 BRUD llf.:IlI' Bl'QORW"'OOOK. tij 8kMu11bo<Jt,,, ••
die nooij groetnis w.eet. lIJ sukkelt 100 all Ro.iineD, per lr.istJ·e26lb. 0 7 6 _ ti II 0 Bij DIlDaborg 'Rll8land) il in een """"'_:n iVoor 'Vr'cbt ql P.... ,. cl,). &4tJeoet &&II P
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