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Vaste en Losse Ooe- : WELLINGTOlrl.
'deren,! 45 Extra Vette Slagtoeeen.

[n "f!: l'ade! van wijlen Mejufv.
b,.\~H GETUID'" DE WAAL, OP MAANDAiG,
gtb,'ren Lot.w, .

11 aUGUSTUS,
To : heer r. DE W AALj Sr., in zijne 'ZUL.lEN opgemelde 088én i pu- DAAR bovengenoemde
J,./'I1ot":llnigheid als Executeur bliek verkocht worden uit de oudsten Vennoot, zijn
Tl~ta~l,(ntairin boveng,meldenBoe- ,YARKTKRAAL, te WELLI~G. per Publieke Vendutie te ~j~kOC)peID,
del. Uetll Jen Ondergeieekende ge- TON. Zij Zulltln zeker preeeut sijn, .in de Wi.Dkele van de TIOe"re
8l;[(,[i);cl'rJ l,ubIiek te verkoopen H. J. VAN DEll SPOIlr.

OP VRIJ DAG u Paarl, R Aug. 1890. ,
15 AUGUSTUS AANST. J. S. MARAIS & CO., Afslag~rs.

1. liet zeer kostbaar HUIB en --+--

El. F, 'gelegen, ~ ~e Beijneveld-
~tLat. liet 11UIS IS m superbe orde,
'f(;orzirn\ an alle gemakken en inge-
ng! llJur;lll'll nieuw sten smaak. onder 250
Geftil''thlJi,seerd~J~eren.Dak en heeft
pl:Yattf \\ uierleiding.
De Tuin IS beplant met eene

gr00:e versoheidenheid Yruchtboo.
mtn.i lo Lit eigendom '1.8 wegens
dezelfs ligging in de n,.bijheid van
Ktrk en ~lholen, zeer, gewild als
eei:e W(,nillg en biedt tevens eene
Huige gdJ"belegging aan.
Il, De Kostbare Mev.belen, be-

staan in Tafels, Stoelen, Kuten,
ledikaLtell, een Pianoi Tapijten,
écLllJl'l'ljl.ll,Matrassen, Veder Bed-
dens en Kussens. 01&8-, Aarde- Pa arden en Ezels'
'!ferk en .Keu.h.l'ngereedlkhap,» enz. ' . •
en wat er meer ten verkoop zal wor-
den aangeboden. ,
r erkocpiug ..te beginnen om
• , ,10 ure V.ru.;

I', J. BOSMAN, P.W.m.,
~£8l4ger.

DE Ir,C'briJving,E-BiHetten ge-
H",'gd vóór of op l'Augustus

, l : ", hUl.lIl'll worden ~gezvnden
:" r, I \ l,~;j AuguetuB; 1890 aan
c-. l l., t, :-IIl~enieur der ){aatschap-
I' ,I 1 ",.tLu~ oU:3, Pretoriá, door wien
(lt \\ t rke n Vuur bet' gedeelte Spoor- vendu. eD Algemeene Agenta' Ku&oor,
\\ 'b 1 d Id i 't w P Bank Gebouw.."
, t ~ I:l r .oven Ge oe ,n open- M.o~t.agu, 6 AlIIulru 1"0.
0""[;I,i:,,ll worden besteed den vol. B maar V-er-
gt!,C:l:1 dab ten l:.! uur (dus op 26 N.R Geen. onus,
.d.,,;: ,~:U:! lil plclalS van a Augustus I verschingen worden gege--
l~,luI ven.
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8tdluJ(J~clf, 31 Julij 18pO.

Cn,m!dddijk na bovenstaande ver-
kOUt ing zal voor rekening van de
lNdHlJte Boedels vanJn. A. VAli

Es lil W. D. VA~ DER VmT VAN Es,
'iWl'den verkocht: '

50 Stellenbosch Opllir Gold
Mining en ~xploration
f.andeelen. :

G. W, b1.EIJTLER,} G~en1ijke
p, J, ll'bMA:NJ (turatoren.,

BT ..• 1Iu

,KuDttU
-W.8v1_ VIJF PEROEl\T.

DE LUIJdergeteekende~ hebben
hid t er Btlegging qp Verband

tt~t L \' lj r Pereen t.
\':\~ ZIJL & BUISalNNI,

Kerkplein,' Kaapstad.
, ,

n Boog Ed
J. P. DU
• 8JlIT•. '

ONDERWf.jS~
H'oofdonderwijzer~ Twee
Assistent Onderwijzers,
en een H_oofdond~rwijze:
res voor. het Joh8.llnes-
burg Opvoedings-Insti-
tuut- " ,

Arru:ATIES worde. gevraagd
I. (Jr de volgende l>dtrekkingen

:Il HlJf[;0lmd Instituut. '
Ii. (1\:1 nd. rwijzer, f,1al~s £500.'

TII((' ,\ -si-tent Onderwijsers, salaris
':'::":,1,1 l':k.
lj, il':LnJl'rwijz(>H'S, saUaris £200.
le L P' 1. dige kennis ~an de Hol-

:J: ~" l_, i n } ngelsche talen is een
\'tr :-' bt«. Bet Instituut heeft een
Lk Cl' Furdsburg, ee~ deel van
JlLb: 1.' ,Lurg. De inriebting staat
Otkt ill vcrband met ~e Nederd.
Gert i, l I lien . Kerk alhier . .Appli-
la::" worden 'jngewac~t tot 15
~ti:t i:r,t r aanstaande, : Pligten te
\\" r,j,:\ aanvaard op 1[j October.
:Mén rigte, zijne Applicatie met
lGF Il van Getuigschriften aan Ds.
J, ::'. ~L~RII~S, Voorsitter der
ErL' ul, Uil lllil'"ic, Brieveábus, 187,
Jd:b:,!,t sburg. :
"J _ul.!lbburg, 1 Aug. }890.

jat-
.'ER
stad.

Joggla-
klein,
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[upttaL

K.O.!l.9

101,611
;'~

,Nederlandsche ZUid Afri-
kaansche ~Jfoorweg
111aatacnappij.'

, ,

'111'~Ol6o.~
EB.

T~L,i.r~ voor den Spoorweg op
III t Il oogeveld [van r're-
t orin naar Elandsfontein.)

II,

Slagt- en Trekoesen' en
Koeijen, \.'

550 ê chapen en Bokken',

Z·ULLEN worden verkocht [ te
KI..APMUTS, op WOENSDAG

13 DEZER. Zij ziju allen inJloed~
qOlJditie en de aandagt van 'Sl8g-
ters en anderen waard.

D'E Ondergeteekenden sullen voor
rekening van den heer 1>.' J.

C MARAls,

Op Dingsdag, 26 Augustus &'8,
Alhier op het Dorp MALQe.

BURY, uit hunne Venduluaal,
Publiek Verkoopen,

36 Paarden en Ezels.
Onder dezelve bevinden zioh e~le

paren, geleerd in Tuig en onder het
Zadel; zij zijn in goede oonditie,
ing~ocht ..in het Distrikt Boahpf,
Oranje Vnjstaat, worden opgebragt
per Trein, en ,zullen -ti' preMDt
zijn op den 9ag der verkooping. '

P. J. C. M.ARAI8~
Vendu-kantoor, Malmesbury,

6 Augustus 1890.
J. W. MOQrre", Jr. 4" Co., .Áf,lag'''.

MONTAGU.
Publieke Verkoopiq.
DE Or.der~eteekende daartoe ge-
. last sijnde door den heer

MICHIEL J. MOLLER, die Vast beslo-
ten heeft zich van zijne beslomme-
ringen te ontdoen, zal per publieke
vendutie verkoopen aán zijne won~ng
bij het I. Bad,"

,

OP DONDERDAG,
28 AUGUSTUS 1890, ;:;

TEN 10 URE DES VOOR.ID rAGS
1. VABTGOED :-,--Z eker ~iuk

Grond, lijnde Lot No. 127, bek+nd
a.ls het " Montagu Wanne Bad,"
~root 7 Morgen en 485 Vierk~te
Hoeden. Dit is een Mineraal:$ad
en een ván de beste in de Kolonie.
Dit eigendom is zeer veel verbeterd
gedurende de laatete vier jaren, !pet
een groot Lubbel Verdieping Huis,
bevattende 21 Vertrekken, 5 Buiten
Kamers, Bediende Kamera, B~a~
ens., de sanplanting van omtrent
3,000 Wijnstokken, nu in V911e
dregt, en .verscheidene zeer. goede
soorten Vruchtboomen. De eIgenaar
heeft er tot hiertoe goede winsten
gemaakt, met het Bad, de Logiesin-
rigting en liuurkamers, en nu dese
Baden op een zeer korten afstand!na
per 8~oor kunnen bereikt worden
van Tnnsvaal, Vrijstaat, Bechuana-
land en verscheidene der voornaapl'
ste deelen der Kolonie, eli daar: er
nog vele verbeteringen kunnen ge-
maakt worden, biedt deze verk~p~g
eene zeer zeldzame ~elegen~el~ ~D
iemand of een Syndikaat .die 1.ierer
geld wil beleggen in iets dat Ie~r.
der wins.ten geeft dan Goud of ande-
re Aandeelen. Laat deze kans dU8

Diet glippen. '.
II. L08SE GOEDEREN: looala

Huisraad, Karren, Tuigen, Lerende
Have, ens., enz. 'f

G. p. VAN ZIJL, ,
Afslager.

,Voorraad van:1,
KEIJT

. 'i. gehëel ollder hedW&IlR' Ril deo, bij ,.
, elke ner!!. of ~~e Har~, aoowel VOOOt,

vIOOlrb.. ~ld.n

j:

De,

, ,

l'el'lCbilleo eoorten

e
l

i
• ir

'Pakhuizen, "
: 1,

i!

JUIST nu hebben wJ 'gelaJid ex cl Troj~," aenlge
Xleine Xidne,. Aa~appelmoeren, ~ UitmUD~eDrde

oonditie. l' i ' i i ii

BOLLANDSOBE aUDBLS • .u.T.OHABPt~, ; .
, ' !: No. 8 S,! Geor.e.tr ....t.

,
met Vrije, ,
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men ..
wijle naar
overal de boer van
afhanJu.lijk il, lijn
M hier kent een el'~IBniaar'lll~rnela
klimaat. Kijkt
lijk naar zijn
schapen zooveel
schoon blijven,
ujn wijn bereiding
op prijs worden
ohinerie ala hij
srbeid bellpaa, r.,

""Kt!! x luur, l\ «rut
l<lt n,n't 'T lour I,t io'gpre ges'Lc!J
oCpZJr~d wOl'lell, co in lilt (lp~i~t is ..."
1.. Afrikaausche ur Oeter aun t.
dan 'en Europé De bevl)hin~ I
hier no;? nit t 21'~0tul"l] k dat de gr I'"
IU oneindig kleine SIU\j~8 moet verdoold
wordeD, eu siju er eukele streken wou
iit h~t gI'I al is, dill'.!xijn er toch andt-r,

:Maag en waar overv loed tan ,lIDi te krij gen is
!:n breneon lf' ;qt gezonde PB p 1..1 I.. I . .
natuurlijkewtrldlll terug. ZIJ raohtl~ mu voor i" IJII JOUW '8 no z, IU
,lin ~"ul~.llJk.tU beste remedJe I t k cl ,\r ." I k ~
.~;.I.,.h, e eplJ"1rt.r!ng.boofd. e 8 rJ en WU-If e ' .....u lj 0 uPO')1W 'I-(

- --- piJn t e rl'., van ,,<tlu.t, traag· doorloopt, onolitgOl,n:o;lo. Overscur ijdt III 'IT g C t t· lHIJ'"lUl de lt'vt"r.'ialzucbt,zuDr,en ers voor ons ruc 10 wind,D. gdln~ .q eembeteu eli uien de grel ren der landen d or Euro
I --- 'Wordt n gt: rl'Cominandeerd aan "h Ikit' i~ be d .1 .14d." ..an Jicht. theumlltleken pew ~ vo '1' an nq>en WOO I, Ul<OTENDERS wordeu ..,,,u"r·><>O'·1"(JOl ',rpaktln 6.'0&<:h.DZiJDde~'jl£~~n vindt men in ous werelddeel meuis.... ..... ....u • I<ge" d." UIII""d rall eeuJg • '"

Je,('vl'l;tructie vun bet ~tlde lt, AYER'R PILLEN streken " ..ur do beer Van Europé~oheu
van b,overgenoemJed We" V...Ll, OF.>"RI!:ji!,UERO 00011 U'S.A. bloede een heenkernen kan vinden, en
lJ lf' ~r d'" Dr J C. .lYD "CO., Lo'll'eU,II&aa., . • de IronAt om die Innden te openen is

roog,. tllitelil naar y re enLllrg, en V.i.z\rlbulbijlJrillllolllllllloclW,l- aan de boereubevolking ~D ouder tot
" sulleu Jworden ontvangen door dell !I •..t: lf ·k ouder overgeleverd, Maar de boor die

Secret4fls niet later dan den 15den ~ t li, Ul,,-' tt aan, hier naar de wijze: der vaderen let"
dezer. I De Tenderaar moet alle ~ wordt nu eens voor ll4mlendig en slaperi>r,
.Mu.terilden leveren, ten genoegen lan weder voor hara en ruw, eindelijk
van Jejl Raad eu hiJ moet zeggen ZATL"RDAG, ~ AUGUSTUS 18110. voor een vrijbuiter ,of een .
de somt ppr mijl, De weg moet Ió van vrijbuiters ui~lUlkt, en tegenover ,oorsprong, en
vod breed ZIJ'li Jp bodem te worden LESSEN UIT GEBEU RTENISSEN. ~!jn litrehven en bedhl~jf wdvhrd~dniet sluchtkli der Afrikauer: partij il) de K(.

' . .. " , ",nge 80 e menee lI~von el maar 00 amens de Rijknegering ,is voor
gelegd niet behoorlqke netjes DE val der Union maDk geeft. de ~olks- EDI!'t.llscheonderneming8~6('8t gesteld tegon ,"n' voo.. de Kaapkolt.nie
bosjes I het middon des wegs moet bode van Donderdng een artikel In de Die menlcblieven4beid laten wij thans 'g artiItel zich verklaartf Men
een vost dik zijn zonuer het riet en pen waarin de schromelijke gevd~en er laar, want wij hebbeu maar ui dit kleingeestig noemen, n).aal' ht t
de bl)5J~S en moet behoorlijk ge- van, ooit voor d&t gedeel~ van het dikwijlt gelernheitl om er op te in de meof>ohe!ijke natuur oiltl z;cl,,,, ..\.L""'"
glooid 1 worden aan elke kant publiek ?ut rustig leeft en ZIC~aan geen wijsen hoe vee ~waad ~ier door j!e· kt gevoel.mda, aan dit gevtle~ucl!t

I IJ' Jl' lt'. waagt, worden uiteengezet. waaDde mensohhevendheld veroorzaakt eo de trra~8V!aalaohé Vplker.uld
terw: J ne zan en:\!e ge ee ten val, "De leIlSt'n," zco fraat onze. tijdgen~t wordt. Maar wat il Engelache oud. r- pnsl;helijk uls b. v. het Klaapaobe
den "'ti!; behoorlIjk gedekt en be· voort, "d'e deze gebeurtenis leert uet nemiDg8geelt? III, het de l!'6('st di.. • De Kolonisten dei' Kaap
gruisd olOeteu worden, De gedeel godsdiPDstig oogpunt, zullen ze~er St!lDley door eiD~looze wouden en n, onzes inzieDs, zioh Vrij wat
ten val~ d sn weg waar Ka.rroogrolJu van meer dan ~~n kans-I worden UI!- gevaarLjke volk88tlllbmen zijD pa-i doet g'e~8tiger en bekrompener ~toonen
is beho ven uiet te worden begruisl, Er Zijn alld(Jr~. lessen, die vinden, ten einde een man te red IUD ij in het pealuit van den V()I~8rald
maar EI Cl)t':! gevormJ en ontd Lall meer met het mll\lts,c,happeh]ke. te ?OCDIien hij al. een apostel der beeoha za~en wat .hen van de RepubUck moot
van groote KllIJpt'n. Dtl TelJJeraa.r hebbe.~. Op Hsiecht8el~nedvtan dlla dWldllenving in het du isdtere werel~dee!. b!3 ; ell met sioh te verheugen

~ I . wIJzen. et ver tes Il een an oor schouwt P Is het e geelt die LI vmg. de aaoneming der Conventie, zonder
moet v rmelden, In welk.en tiJd ~I.l een val lijdt behoeft Diet louter stone en Hanning~n en Mackay ID is te toonell over het tegeD,hen ge .""" .... " ...
het ge({eelte w aarvoor hlJ inschr IJh te sijn. Voor het karakter van beDst van bet Evanjlelie gevllrl n voorbehoud, zullen zij het duid.ltjk
kali opleveren en Je namen van twee volk is de haut om rijk te wor.len zoowel all bezwaren heeft doen trot- hoe totaal ongegrond die ltUfe N!i
Borgen! moeten ID de Tender voor- al~ijd gevaarlijk. Het is DIet lou tet seren P Neen, in den regel is het beaohuldigingenzijn als zoohtenzij,
komen.) Het is niet uoodzakalijk dat lt Cs dat. betreurd moet worden, dat de doel Tlln dien zoo hooggeroemden on-jin u politi-k tegenover de Repqbliekel1,
de laa ate f 'g T cl dt Goudvelden ODS teleurgesteld ~ebbe~: derDemingegeest l'ui.t dat haastig rijk plasteelijke zellzacht te bevredire:n, ing/- 0 eeui e eL tr WOl H ti' h biJ d "d lid' ed I' d if d'e :za mpnill'ee~ nopen om ZIO wordeo at door opzen tiJ geDOI't II s J' Qaj;a van le a..e aan r t le en met
aangenomen. zijn bandw:erk te: ~pal"n. Stille vlijt, gevaarlijk wordt votoordeeld. Dat nu, 'gespannen v~rwa<thting doet uitzi'lln.

H, P. DU TOIT, harde arbe.ld, ZUID!tg.overleg, IUDgzame zonder dien ondernemir.~sgeest, de het !oogenblik dat hUil ras over,.l ID
Secretaris. vermeerdenrIg van' middelen - dIt allee laken niet be8t vO<jruit zouden g8aD, IAfrika mt'elter zal zijn, zonder aioh aan

AfJeelibgsraad Kantoor, helpt om ee~.gezo.~d volkskarakter te V('T' dat laat ~:oh Diet ontkeDnen; maar;walgelijke Euro~sche vooroordeelen teIQ~~Q'._"o.
Malmesbury, 1 Aug. 1890. mrD. TerwIJ.1 WIJ .met afschuw d~lJkeD hem te roemen als niets dan goeds moeten 8toren. I

aan den bedneger d'e hoofdoorzaak IS vaD brengcJlde dat is verkeerd en datl • ,~,-~::-,~----:~r.~ 'r

QH1'llrAFE1 VOOR TAF£'BAAJ. Ide ellende, ~n. met inDige .. deeIIl~miD~ gesohiedt 'hier maar al te ~r. )lolD 'l Ef~N ~AN D.:~R.
.lA laan degen~ die et door ltJden, IS het herinnert zich hoe DOg onlangs eeu . " ..

Ar3C::>1 CS 1800. wel dat WIJ weten dat "oor het land, pqrlementelid, en waadijk niet iema~d die DE .hoogere UDlyeultelte EX&m~ns z'jn
zoo de .Iee 81echta geleerd wordt, de dwaaaheden pleegt te ,debiteren en hierum dit ~aar afgenomeD door hetzeWIe . per.
schade In voordeel kan, veranderd wor IDhet Parlement weinig gE'ldt zijn erR'(r- BonPelals v.rO?ger, on tooh ga!\t Elr III de
den. De speculatiell~~,. die er be~un Dis te kenI'e,1 gaf dat beD hie; te lande Vulkabode een gé£chroeuw tegen, op als
te ontwaken.' werk~ DIet In all~ opng· den boereD.tand als' geheel niet tun g ng alles er ve~keerd." Het g~8Clb~uw
tell weldadIg. NU'it gW1'!kkehJ k komt gerieve van den "ondernemenrlen en ga~t tro~wen. UIt :van .Murtel, en. dIenIl

BOOG W4TII~ _LUG WUB. de~ne. die onder, l'iijne magt staat, t~t vooruitgaan den" boer aan banden wilde lD.tn~atle8 omtr?~t ~e onbe~~egd~~ld der
PATUIll UI. _.If. '.111. ~ bezIDnlDg .. Het H~st u langzaam, ISlejlgen. Wu ou de, Afrikaner bó'eren. E'XatplDatoren zijn. DatuurhJk van ~~t-'DJ.)ra.lI'

----, II al II III II al D Ill. eene ~ee die men rmt ~an n~e leert, stand over bet algemeen lui, onwetend zeilde kah?er als zIjn. ge,,:~ne .~el!chr Jt
1 Vrijd&ll". ~ <li 3 6 8 6!.~ p 16 en die t?dh zoo ,0Dmlsbaar 18. De en onverschillig, dan lOU men zich pe ~ Int.U8sohéD die. bIJ Uit Utll,nlJ"I",'IIOIla"
:I Zauudllw '" 3 j6 8 t7, 9 31 lJ 7 tevredeDheid met ef,ln lIober deel, het die ergernie kunuen voontellen, maar leta meuws. dat kandldllten vopr
a Zolld8jl' .. ~ A 6s 4 26 , 10 16 10 36 gevoel van de onf'ekerheid van alle hiJ' it dit Diet' en in, den laateten til'd B. f, Examen in de Letteren tha,1 wor.
: ~::.: ~ ;.5 g ,: ! ~~ :g ; lf :: aardsche bezittingen, de waarderiDg vao heeft men be,rljzen ~enoeg gezien dat d.~n,afgewe~n als zi) di~ vragen in La c. Bath .. Ksax: 'I DJ~ .. n. ea '.aYCllldl'I~:~~
8 Woeoad~ 6 10 6 87 - - 0 24 die bezittingen die in one karakter fin de Afrikaner boer v~n den ouden Item. tlJn en Gneksch dIe niet over de hun G.. ~lI', Xnx, GJ¥lIllOPt]lfT.-Hol.
7 DODd.rfag 7 6 7 38 0 51 I I 22 in ona liggeIl en ope door ~ee~. bank- pel voor de teekenen: der tijden alles ter bestu?eriog voorgeschreven ~~~ken 45 'I 't'ootIDiddanl Bog.llOh, 11.16
Vrijdag I .. 8 J7 lj 6e [ 1 68 287 breuk ontDomen worden zal bl) meer beh"lve blind I'S moch I'S hiJ' ooneer loo~n, Dlet 100 bllJntwoorden dat Zl] IlA8011aallaajl), ~al.J..ob

63
11 'I ... oadll. (Oa-9 !a&1u~ . 9 SIJ 10 21 8 18 I tO" '. . .1.1 - ~ la ....L d k " !lib il lal db ._)

10 ZoDd'lf' .. 1u 67 11 28 ;l 3i I II 18 dan een, door de vel,'bor~ene .werk,og v~n vl&tief, en juist alt i werkt meie Om zee ge mlnl1m.lr? er mer en j!r voor " • Ir .. t IlIIDO .. ...., '1'81r.o'twc~oréleli:ilr
Il Mur.tlaf " 11 67 I li • .:1. 6 9 dezen ~cho~: de gedllflhten ID deze rig- hem te laten houded wat hij heeft bek~tnen . Dat h~rover gekl~a~ wordt
JJ Ding~I •. ' 0 21 0", 6 83 6 66 t ng lelden. Zijn behoud8Zin il ~et regte middel door kandld&t~n dUI verongelukken.' .100
la Wo~ 1 6 1 2t i ;!; ~3: In de hoofd~aak zijn wij hE't hiermede om in de Z. Afrilrabeobe maatschap. w.el ails door die vl'iende~.der kan(hdli~!lIIJ'."'.t"lJU~~~ ... ~t~ = li 8 26 I 8 ti e~n8, maar WIJ 1\:llIeu een paar aan mer- pij de zucht om haa8tig rijk te wor. dIe nn hoog.er onderWIJS g~n begnp
16 Zt;llJIdA;j" :t..., ;l 6 8 67 I 9 12 kwgen mukt'\u dlO rn~er tot allnvulhng deu niet tot een kenmerkenden karak. heb~n, dat. II zeer natuurh1k. Maar
17 Zond,,!!, 3 Hl s 84 9 H 9 (:I d,aD tot tAr~~twij1!ing diODen moeten tert rek te laten wor®o; en hoe meer als I~a?d h~er.te .lande B, A. ~er Kaap
IS Maanclajt... II 49 I 4 3 96j 10 fl En wel VOOrt'eTSt,wie is ('i~enlijk schuld de Regering er toe bijdraagt om boe- Behe ~Dlversltelt I!, dan kan hlj~. aan.~~:;::;.,!~~:a: i~;~~~~aaD bot g.ebtu:de? D~." UDion " Bo?k ND en boPrengenootqn, hen die "8tille ImerklD~ ko~en voor een o?der,J'Jzers
II Dvlld.rrta;.: (> 26 li 45 11 85 Il (6 werd ge8tICht ID een tiJd toen mf'D Iller vlijt, barden arbeidi en zuinigheid" b t,,!k.kmg biJ welker vervulltn
lt VrIJdag'... ~ 7 6 33 0 20 te I~nde. Dog g"pen ,~:perkte verantwoor b:>ven l)!ldernemil1gswor:de stellen, van het bpre~dlDg van kandidaten v~r
JJ Zt;turda!l'.·1 I , ï 33 0 ,IJ 1 21 dehJk.l~eld keDde. ZI) blet-f werken zoo gevaar te vrijwaren 'dat hun van de 8ch~I.Exa?;1en en ~et?lI "::~:!d~::.le ~iI lr!~ ~ ~~ ~ ~~ als ZIJ stee?s gewerkt had, met een oliderllemcnden drei~, dOl te beter 1ll1.en,lil La.tljn en Grlek8Ch eeIl;,deel.tzlJ
26 UIll~8dag... II 37 6 7' 6,~ beperkt kuplt.~l eD. onder "onb~perkte zal het zijD. Banken kUllnen ,hier phgtén uitmaakt; en of. hij hl!lrvoor
27 Wo~~ad~ o. 01U IJ 17 ti 46 verantwoordehJkheld. TerWIjl ZIJ tw: e niet gemist wor~on; 'van de Blinken d.eug~, dat .. komt. veel u:under a~. het
lIS LODdrrdag 1 U 1 24 I ;!!: 7 36 harer z~ste~s zag te. g.roo~e gaan, WI~t !Det oDbeperkte veralltwoordelijkheid is ihcht,.~oor zIJn papl$ren over de schrIjvers
: ~rl~~:i:> i:~2 IJ 8 40' ~: bare DirectIe uoor zUIllIgheid en bslold de Cnion 11ank in de Kol~nlale hoofd- :d.l~ liiJ heeft 1b00ten beltudert'n, .dl&pdoo
31 Wild, Il' 1:1 Il ;:~ I i 18 9 BO haar op de been te, houden, totdat ge. stad de laatste. I Kao. 'echter de Re !zljn ~nt.woo;dln~ "~n vragen UIt ....erken

V'Dio 'KO-OPINGEN. heel oD~erwacLt, en duor een bedrvg geriDg voor een Bankw.ezen .lOrgen djt~der Ofdbeld die hiJ .1Iet bestudeerd heeft.
~ÁIo waar niemand aan kon. deDkeD, de Dationaal is, meer z.Jcerhei<i biedt [Heel, ,wa,t van de g?b~ken van hl;t OD,

i ArOl'8TUI. zaken den keer nam~n .dIe haar dee~ tegen rampen dan dat van thaus, en!der"!'1Js ID de Kolorlle ~. daar~n ~.~e
{).-Rben~~rfollteln, Kookfooleio Clan· vallen. Dat bedrog echter, waar WIJ vJ;eemde geldwolven de gelegeoheid be- lohrl~ven dat d", oIlderwlJzers niet ;altijd

,,!lliAlIl, LtllYende Bue, I~ den bo~del van thans ~i('t ~~er wtlleD uitweiden, zou neemt om ten koste der KoloDie rijk'OP de: h~~e der door hen onderf.~Een
"'Jleo den !beer G. E. UD ZlJI,-Ob ... M. onmogehJk zIJn gP\\'eest als niet de t d dl" . L h t Ivakk~n ZIJD, pn de regte onderlll"lJzers R"lt'I'(I •• ,D.Pryer Af8la,er. 1 . I ~ wor l!D, an za zIJ z c~ voor J 'z Af 'ka .. . 1
~.-'Caledón, rlarden, Elels en i'laatbeest~n l~8tu~rder der Bank. bUlteD weten ru:r laJd zeer verdienetelifk ma'_eu. ivoor: .' n Iljt! de. ~lkaDf'rJ, a.~

un den hee~ P. J. 011'&1'1 - W, H. F Kl 'Directie, met het hewen uer firma die _ 1_ _ met ~lIlle taleD bekebd dIe hu:r gesproken Uobfl"~(1a
Afslager. !.' elJn, de na8llts oorzaak van het onllrlllk is, E 'X'' IwordEin. Als dUI bij de Univenlt'3its

Il.-Well~&ton. ~laato88en, van den heer veel te ver was gegaaD. Het ge- D CO~VE4 TI~ O~ITRENT SWA- Exatqens fir bijzoo4er werk van wordt
:fa/ ''''Il ~er SpUIJ,-J. S Marais & Co., drag "an den Bestuurder wordt veroor ZIE~D. Ig('mallkt dat zij wiell het onderwijs tfordt

;2~g~'i·aan.tad Wagenm lt S d dedd, maar Diet zeer luide, en dit is Ten zeerste verheuit het onl! dJ.t deitodvertrouwd er genoeg vao weten~ dali
,., a ere, me Pil en k t I"k II" d h 1" t' I dill' h R"'k I' d't be I' t -"1 I .J KI' 1'.''q.'IIIU'~.mlere (H eller, n. van de benen KeiJtel en 00 na uur IJ. IJ meen e, met et· viJnven le t U8selen ~ rittiC e IJ s.1 JS I 8 le Vq<lruee voor '-le 0lonlfl.

Zonen,-IJ . .tolle8& Co., AI.lagers. geen hij deed, Diet voor zich Dlaar regering en die d~r :Z. A. H"'publit'k I zijp 'Ilatuurlij~ feilt.I!.Lar,
U.-Kjap~ots StaLle, Ollllen,Koeljen, Soba· voor de BlllJk eeD ll100ijeD .Iuj.t te kun. door den Volksraad ~rachtigd is. Pe papieren worden pubhekl ge

~IlIÓtlll-sBotkl·l~b·h V L G ed nen slaap, en het bleek dat hiJ' zioh Com'entie is hier tel'! 8tede nog !Jijt en kunue~ in do dagblade" boe eu osc, &Bteeli O~se 0 eren . k d had N b k d k . rd d' . 1
In dell boedel n .. wIJleDme). ti. G. de Waal; mIsre .~n. '. u kan men "eggen e eu ge';l'aa~, en, de .btJrlgten er

l
wo (On oor ,Wiemaar WIl. : Als

geboren Lcu;r,- P. J. BC8mu, P. W, lOOD.dat hij ZIoh Illet beh~rde te misreke- over laten ,ach nIet gJ'mlilckelaJk v~rataan; als "MartE'l' vHhaalt; de
AfIIla(lieJ'. . . . Den, fn dat hij de Directie in de zaak maar .I)oveel is toch :duidelijk dat zij vaD een zeker "College
l~d6.-.VIlJdler!.dorp'lA.fdeehDgdCaJedon, Vut· had moeteD kennen, el1 dit laatste mag zich uiterliik voordoet át. alles behalve aan een g;;leerde ht<bben~,'n .n I~eo yell!eo toe el '.0 D 8 .. T . k . . did R bl· k'
ri)nl.uw,_ W D. F. KJelJn,Afelager. . . waar zIJn. egen mulre eOlng echter .IS voor ee 19. vOor e e~~ I?k.,). en dut er aa~mer Inll' op ,

' H;.-MaIDl~.tory, Paarden en E.el~ 1'1Ul nlt'm"nd gewaarb'Orgd, en wat wordt ID er dUI mets vreemds' 18 ID de on- vr.gEln vt'rkeerd, dan
dto heu P ~. l' M&I'818,-J. W. Moo~, den&lltuurder van een :Bank of van een gUDstige heoordeeling dit1 zij in den ventapdiger doen
Jr3t O~, Af ag~8 handelszaak gevorderd P Niet dat hij Volksraad ontmoette. De eenige radene!", ook zonder naafll
deo b;er ':.taf.Mo:~~"a~~o,?:~~re~f~~ t~?UWop zijn plek te., vinden ia en n!"Br in der daad, om de Cpnventie .aan telb~ter gt'oordé&ld, in het
&JIn. J , a "Ijn beste weten IUJn werk vemgt, nemen waren voor de Rffpubliek he~ geven, dan .le aan .. Martel"

. ____;"..--- maar dat hij, even als een veldheer, gevaar om, door wei~ng, iets érgers lezen, dezen dus in' staat te
VB.CEGEII.AIUi.T. weet te wagen en te winneD. En als te ondt'rvinden en de 'kaol om, do van de J"olkabode

.. aD 8 Aug een v~ldheer w~u~ en: verliest, dan zal aanneming, later iets heters te beko hooren op de I!louw te
• IL 4. t. I d. men, 10 weer'wJl van.1 du on~elukken men. Het gevaar WaB, bij de be,

I.&rd.aB1ppell·D.per mad "'0 0
i 0 - 0 I i 0 die een neêrlaag Da ~oh sleept, hem staande stemming in Engeland en

oemkoo - 0 1 - 0 0 21 't h d beoo d I LJ hO. , ,[ d ~ d' hed d' "Bljlll'en, perlOO 0 1 t 0 - 0 11 o· D.I; ar r ee en Uil!' IJ ovengens In lan enr omstan 19 en le WIJ het
B.ftI'r;e"eD, ~ too Ib 0 li 8 - 0 6 II zIJn kommandó moed en z~lfopofferiDglraad~m nollteD te vt!qwijgen, ernstijl
K~I. per nUll .. , .•• 0 0 li - () 0 21 heeft betoond. geno.'g ; ete kan. Itaa~ m oi, mits de
PKtf, per vracbt ... ,~. 4 ~ 0 -" 8 0 Met dit te zeggen is 'het volstrekt niet Izaak der, Z. A. Repqbliek door d
....... , per mbd 0 • 11 - 0 7 lo la . b d I' , de KI' t Z Af '1. __P<ilIIpoenen,pe~ leui 0 0 ~ _ 0 0 6 onll p n om In een OO?r ee IDg van ,musa r 0 Onll en ,van fiAtS nco,lC"rlUIC

Uile. per lila!!'... 0 Il 0 - 0 11 0 penonell of wel va'l de feiten te treden ,als de hunne wordt be8,Ohouwd, en dl;!_._~_._,
o Wa;se~. 4IfI :l Ilamn. w~r t~~n8 zooTeel over gesproken wordt IVel'8Ohillende Koloniën Iln Staten du

NlE UW 1r. " at WIJ onze laze" on~er het oog wil op het pun~ van Bwatieland zOiJwel
. MARKT, len brengen i. in zeket opzigt vrij wel als in andere opligten Q~ne !tjn trek

. Vu. ~ ~ug.. • • hetzelfde als wat de VoJk,botie zegt: datlken.
' • .1appeleD..per 11111>1 cl 13 s' - ~ l~ S haast om rijk te worden' voor een vOlkll'l Nu is
Bo~, per: lb. •.. ... 0 1 i - 0 1 8 kIlrukter gevaarlijk ie. Die haast in. gemaakt vaD

_...Blc)eln.kool,per .tui ... 0 0 11- 0 0 3i tuuchen laat zioh door geen ";jze les ienkel artikel, en ditXijerea., per Il)(~... ... 0 10 6 - 0 12 9 bete I W dt d
Enr1en, groene, per Olud 0 III Il _ 0 16 een uge qn. or er ergens goud ~en8 een oorrespon ent
Ged. Peulken, fer lb .. 0 0 41- 0 0 :. gevonden, dan stroomt m~.n er heen om'TlI1le&, ee~ w:at in
G.,~en,p"r "LJ.if. - - 0 3 0 - 0 3 1 een voordeel ~ yan te krl~j!'On, of ~en,IKaapkolonltj I~, daarQ,j,.... , per lO\) 0 0 7 - 0 3 0 llpecul~rt tbuIs; en tet WIJI 80mmljfen reedt vóór de ID're.ie
!~n,per8~ 0 I 3 - 0 2 'i op eerhJke en .andere op oneerliJ'ke wiJ'ze/het Tolverbond ... oenen, per Ituk 0 5 3 - 0 7 0 Id &lt h
K. 1; per lSU h. 0 0 Cf- 0 0 :I ge . m en, JS et getal van ben die lijk slechte in Ja~I<li8lprn~kten,
~oene. per lOO .•• 0 4 6 -- 0 8 li verli4J!en groote!': Daarover kan men/RepUbliek toeetaat.
P~poenen, per,tuk 0 0 ,- 0 1 o. klageo, maar dIe klagrén loopen dan dus van dien aard dat- h~=::,':::!: g ~ g.: g ~ g :;r~: ~breL der m;n~helijke natuur,de ·door on. volstrekt
!'.~kllll, gedr. 1· 0 0 ~._ 0 0 't no ~!t't t .~. elpen zoolang die .Iamenwerking een hiu ...", ..'.....
Uli .... p.r _4 ••• ••. 0 Il 6 _ 0 Ilonatuur bli]ft wat III II. Doch wat liet weg te .teIlen, en wij
'.'4lliaocaeo., "" 100". ij :J 6:r 0 a 10 men verder f Ri.: iD Z. Afrika heeft overiUÏfl cJ.t aiJ clio

A BONNElf.ENT bij voofuitbetalin~
ljl lOs, p"r jaar. Advertentiel

Se, per.duim, Enkele Kolom. Voor meer
dere plt&at8lDgen le. 6d. id. id.

VooCtdllrende Adverteering tegen bij'
sonder, Voordeelige Voorwaarden.

De fo'kutem 18 de m"pst v"'l'8rreld
(' 'Ir", 1 V u d, ~n' I. ~fll" "I!, -cb 1(, JlU
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