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WELLINGTON.
35 Muileze]s en Merries.
Op Oingsdag, 10 Febr.,'IlLL EN bovengemelde Ezels, die zeker

present sullen zijn, pnbliek wordeD
-rerkochtuit de MARKTKRAAL.

Liefhebben van Eerste' KI888e Ezels,
laat deze gelegenheid niet voorbij gaaD.

P. ROOS.
WelliBgton, 26 Jlln. 1885.
J._FHED. PENTZ 4' Co., Afslagers.

Behangselpapier.

i~

WELLING
, i1Ia CUDITBtTUli ~ DJlBITEUJLD~

, ~, In den .Ab-Inteeta~l ~ wien deu
: - ,I Eerwaarden heer Bol!DBYUlf BOJDDGWe''''koop' 1·ng; : DJ!: Vama, &!I ~ ~u_ An.ly. i..J. _ . ... ' C.mwwrA B....IOlf, Tall. Biebeek t-

__ ; _....:_ f ALLEN die TYenchuldigd sijn

r g ft tee ken d. e n: IUlllf'D foor rekeniDg 1'&11 den heer H. N.' aan boven~eldeD Boedel geli~
KERLING,; . .: ven kt door hen -rersohuldigde te yol-

I ,doen, en sij di. iets van gemeld~nderda gi 12,Febr eerstk &edel te vorderenfhebbell gelieven hun-
. .,. • • , nA'rekeningen in te zenden ten wwre

'l'EN 10.' URE V.JC., nn den heer A~ AULlOJll(, Riebeek
W.t, binnen lIeS "eken ftIl af dagtee-

.Aan deW oonplaa,tsvan idenHeer M.A. 'BASSQN, aniDg dezes. . { ,

. "OGRllsrl'ltlJI8rD~T81', nabij HOPEFIELD,. 'WED. ,. H.nVBlES,iExeoutrioe Datief.PUB L I 'E K V ER KO 0 PE N, RiebeekW8IIt,SJJan.1886.
(

90 D£ O·",1'18te.k.a4. lueft t. Koop •••• JIJ. i,te
Extra Vette Kap .teri BokkeD. 80.8.1 ••• e.-4 Aftik el, se.1' 41'001,.a .... UYO.OI'

(PER TREIN OPGEBR ....$'rJ. i.naat 4..t -u dd. t)t .iOl'Jalrta l.bol'l •• slJa •• " .. at.
'7ULLEN Pobliek worden! Verkooht
f...J oit de MARKTKRAAIi, te Wel- JltriJ •••• 1' 1&&&. 0111 4 •• Vool'I'aa4 op t. naba.Jl.
lington, op

WOENSDAG, 11 FEBR. 1885, OOK
J'lI.ECW TD' 10 URE. ; DIS SEL BOO MEN.

LET WEL I-De Verkoopi~g begint
precies ten 10 ure en Diet na iUDkoDlst
van den Trein. Koopers gelieven 4ns
in tijd op de Plaats tegen"oprdfg te &ijs.

J. W. 'JU ZYL.
Veadu-ksntoor, Wellington, :

S Februerij 1886.
MA.LAN " OI!:LLIERS, ArSf:.A.Ou.e.

w. M. KING.,
iAaTEEL8Ta.uT NO. 98.

UNION STOOMBOOTlUll'SCHAPPLJ
ffiEPJRKT>..--t-

DI<: Mailbooten derl MaatachapPï.;.ï::~
ken nn Kaap,tad DUI'

viA lIIladein., om ÓIID and_ WoeDlda«.
te 40 uur D.m., te St !Helena en A.lceJllioa
als onder aan1eggenfe.
11 Feb.-MOOR, ~pt.. C.rnru, R.N.R., via

1St. H,lena eo Asoension.
25 F ..b.-TARTAR', Kapt. TIUVlII&.

11 .Maarl.-Ml'..XU¥N, Kap" BAlKRloo.,
via !:>ti Helena.

25 Maart.-TR.OJA1~, Kapt. LUKlIl.
8 .-\priL- SPA"TA~, Kapt. Wm, R.N.&,

via 8ti Helena en ~naiea.

ASSEN, ENZ. Op

Koloniale Weeskamer en trustmaatschappij.

Twintigste Publieke' Verkooping
2.00 S". A JIt Il :Nf
130 0 0 I. 8 0 Jl Z :a x
70 LA __ Bas. e. PUBLIEKE ~ERKOOPING..

l

LOS(l-OED
W.ELLINGTON.

VAN Het Vee wordt verzekerd in uitmuntende conditie te ziju, zal zeker op'dien
dag pre8f1Dt zijn, en Diet te yoren uit de hand verkooht worden. , ,

of K'F DOU,
RIEBEE~ WEST,

~fdeeling ¥almetkry.

In den ab idestat Boedel,..n wijlen
den Eerw. BoOJ>1Wl11i HonUG D.
VIlllS en D&gelakne Wedowe bn
Cuu.nOf.l B.u80~.

--+--
DE Onde"eteek,Dde, &la Execntrice

Datief ID de.n Boedel, sal doen
verkoopen door de iIeeren J. W.'Mooa·
UBB, Jr. &. Co., op 1
Vrijdasr, 13 Februarij a-s,

..tan de P4'tfU op 11$ DOf'P
• 1 • BIl _IK. WB• IJl ,

Afdeeling tulmeabuly,
De navolgende L 0111eGo ed. re D •

te ,eten:

HUISRAAD.
._. ~

JOHN M.BROWN" ZOON ()P~dei::~OW\jl~ni~1~nliLtMi~~ KOSTBAAR
ST GEORGESTRAAT, NAAR zullen worden Verkoch~:-

BlijTen Invoeren en hebben in Voorraad 5 Berste Klasse Melkkoeljen.
het Grootete A8sortiment .ALSOOK: .

BEHANGSELPAPIER· a Paren Voordeuren

Balen geschikt voor den Buitenhandel. 7 BiDDeD Deuren
Pnronen worden op aanvraag gezonden. 2 BoveD en Onder Deuren
P~JZEN LAAG. in overeenstemminz 3 Schuif-kozijnen met Rajmen
. met de Slechte Tijden. 1 Bolkozijn met Venster. i

MALAN &: CELLI~RS,
Afa'agers.

WAAROM ingnoerd. ZaClell kco~n di.
geen 1'oldoening genII en geenlu, .. YOOf

het Kaapach. Paard lJ"CIIikt sijn, tef"iJ m~DnD
yOOfden •• llden P!Ïia. Rtrrn.'s beroeL.td~KOIO-
Diaalllemaakte INNJ!:S ZAUEL Dn ome.
Dit Zadel ja door d. g.beele Kololli. hDd ,
beeft gemullelijke ZiUiog, yolle groottti. Ge-
.t.lm~ld eli pwurborrd yolkomeu te paalilll.

HgDEN Morgon om bal! een DUrover· 1 Probeert de VeereD Zit~1If!' met Oomelutilslrrleer
I ' . ierl.f.lijk, en Wollea ZiWog. Zadela, 'flU,..,
eed onle gehdJe Vader, GIDI!;ON all.patroa.u of te.lreailljlU ..-.us.

JOH~N,NES JOU BEHT, in den ouderdom ~d~'1::.1. al. DieD," opgemaakt eD reJlilraUIII
nIl 59 Jaren, eo 7 DUl&nd~u. beboorlijk ,e4aaD. .Ordm worden door t~_

Oen ned.mgen g~t\ tilJ geoade. 1 Petru. lrolD8tftD'WlITeD bandelaar weplood&!l. , Pri)t"
:>: 5. Ujltea op ..&mug nrm.bur, eo 1.& t, bei

G. J. J. lOUBERT, JL III,., •
!Let de Geu.meldijke Kind.nu. A. T. BUTTER, vroepr W. lNlf~,

Breederivier, 28 Jau. 1886. .... .·t i,.. ~pUL i ;,
I I . ,.'

" ,~, ,,',,~.' .'~'" : ,',o.;:t' LJ_.~..;:.,c~,"',;j",_, _",' "":,.:,I;:;,.-,,.,:Lil<t:i;lMA~:>lij·~';';;'·';'~~~~h'<li'-<i:il'i1§~~

JPHN M. BROWN & ZOON.
REBBE~ IN VOORRAAD

O~e. Verf. Zeep, Kaar.en. Suiker
K&a.a, Boter. ReUfel, Sardijne.ol,
Jams. Beschuiten. Beeste- en Var
kensvleesch. Smeerwaren, Bier,
Wijn, Bra.ndewijn. Jenever, Whia
ky. Lekkergoed, ena., enz.

A lles tegen de Laagste .Marktprijzen.

JOHN M. B}{U'VN & ZOO:\
ST. GEORGESSTRAAT

A.\N HAJ\DELAARS IN GRAAN,
BOEREN EN ANDEREN.

De Ondergeteekende is bereid eenige
hoeveelheid

Kaapsdi Koren, Haver, Gars! en
Rogge te Koopen,

Tegen de Hoogste ~1arktprijzen.

R. TORB.E'1', Ma.kelaar.
Standard Bank Gebouwen,

Adderleystraat, Kaapstad.

C. In DE WET,
l_->rokureur.Notaris. el'lZ,

4.6 ST. GEORGlSTRAAT.

stuk va ten ea KBipeB.
DE Ondergeteekende maakt aan

het geëerd Publiek bekend, dat
hi j ,bereid is om bestellingen van
eelllge hoeveelheid Stukvaten en
1\ uipen uit te voeren. Heeft op
banden Klaargemaakte Kajatenhou-
ten Trap-, Under-, Rij- en Moerbalies,
en Emmers.

Let op het Adns .
D J. du TOIT,

Wellington Stat.ion.

\VEGGELOOPEN,
OP den 30sten Januarij, van de Plaats

LAMMERHOEK, TWEE ME~
RIE MUILEZ~LS, een Zwarte en een
Bruin Vale, met een donker bruine streep
op den rllg.

Heereo Schatmeesters eo anderen waar
ze mogeo aankomeu gelieven dadelijk
daarvan kenDis te geven aan den Onder·
,eteekeDde, Eigellaar van bovengemelde
Plaats. door wien alle billijke kosten zuI-
len wordeD betaald.

M. N. 011 KOCK.
Paardenberg, di8t. MBlmesbury.

GET KvD W 0, milt Speciale Licentie,
te JonkBf'lIhoek, JOIIANNES A.

M. CLOETE. met ANNA MARIA
Tweede Dochter van den WelEd. Hee;
AlfDRI18 C. TAN DER BYl..

Stellen boscb.

GETROUW D. met Speciale Licentie, door
den WeI-Be",. A. J. SUTTLIR. iD de

Ned. Geref. KeTk, Adderley.traat. op Dings-
dar, 3 Febr., de HeeT DAN. J. JOUBERT.
oadst. Zoon. van den H~r J S. JOUBIilT.
nn Groot Drakensteiu. met LJ ESTER C. M.
[lE KOCK. OuJaw Docbter nn Wijle. den
H66r .MIC.. DI KOCI. £onStiefdochter YaO
den Heer J. J, PIToN,vao Groot DrakeollteiD.

~1EDEN is oaze Zeslle Zoon geboren.

W. L. HUGO.
A. S. HUGO.

Dal Josaphat, 1 Febr. 1885.

HUISEIGENDOM . H. N. SCHICKERLING ..
EN Malmesbory, 19 JaDuarij 1885. -

BOUWP ERCEELEN,
IN DEl

J. ,W. MOORREES, Jr., & Co., Afslagers.

RUI,port vao dell VooniUer en de DIreeteuren ..Boiiellgracht- Leeaweastraat,en Kaapstad.

In den Kaap de Goede Hoop Bank:
(BEPERKT.)

Boedel Wijlen den 'WelEd. heer C. L. WICHT-van

W.ELLIN GTOlN.
AAN

CREDITEUREN en DEBITEUREN.

Op DI~GSDAG, lOden FEBRUARIJ,
TE 11 URE V.M.,

Zullen op de Plek Verkocht worden:
I.-TWEE HDIZE:N, Nos. 102 en 105, Baitengraoht, hoek van Leeuwenitraat,

onder Leijen Dak, elk hevatteode Vijf Kamors, Komb:lis, Aohterplaata,
enz. Water aangelegd.

2.-EEN HUlS, bij Leeuwenitraat en n.abij Buitengracht, achter Perceel No. I,
on.der "ZIOC !Jak, bevattende yler. Kamers, Kombuis, Aohtélplaats, enz.
Iht EIgendom kao gemakkelijk In Twee HUizen veranderd worde:!, met
aparte ingangen.

3.-lJRIE HUIZI!:N, Nos. 3t1, 38 en -4.0, Leeuwenatraat, onder plat dak, elk
bevattende 2 Kamers, Kombuis, Achterplaats, ens.

J. D. CELLIE,S, ..4-.-TWEE HUlZ I'.oN,Nos. ·U. en 42B, Leeuwenatraat, een bevattende 2 Kamera,
Voor zelf en mede Executeur Te.t&mentair. enz, en het ander I Kamer, Kombuis, Aohterplaats enz.

Wellington,3 Ft-b. 1886. ! IP.-lJlUE HUIZEN, in de Buitengracht, anuex PeroeeLN~. I, onder Plat Dak,
een bevattende 4 Kamera, Groote Achterplaats, Kombuis enz.' het

KAAP DE GOEDE HOOP I volgende 8 Kamers, Kumbu:s, Achterplaats, eDZ, en bet laats~ 3 Ka'merB

SPAA BANK VEREE I~ING Voorhnis, Kombuis, Buitenl{ebooweD, Groote Stal en A.chterplaats. 'R • , Nu. 6.-EEN HUIS, No. 100, in de BUlte~gracht, nabij Dorpstraat, ooder Plat Dak,
: bevattende 2 Kamers, Kombuis, Achterplaats, enz.

KENNISGEVING AAN INLEGGERS.
I

VAN af'en na den 31sten fMaart
aanstaande zal de Rentekoers

van Vijfper Cent. per jaar voo~a.an
op alle bedragen tot op Honderd
Ponden Sterling; boven dat r.edrag
zal geen rente toegestaan worpen.

Geen Inlegger zal den naam van
een ander mogen gebruiken en
aldus zijn deposita vermeerderen,
ten einde Rente op meer dan .£100
in het geheel te ontvangen.

S. y. HOFMEYR,
SecretarifI,

In den Intestate Boedel van wijlen, DuIlU.
MIN:N.ull en oTerleden:Echtgen<>ote. Voor~elegd op de Halfjaarlijklche Bijeenkomst van Aandeel.

houders, gehouden op den 3laten Januarij 1885.
AL degen. n die iets te vorderen heb-

ben van, of verschuldigd ~ijD aan
opgemelden Boedel, geheven ldaarvan
opgave of betaling te doen ten ~aDtore
vaD de Heeren MALANen CaUlK'S. Wel.
lington, binnen z('s weken vaD dag tee-
ken ing dezes.

4 groote Tafelll,;2 kleine Do., 1 Tafel,
1. De Directeuren kunnen bij het ontmoeten der Aandeelhonders op het 2 Kleedtafels, 4, Wjaohtafels, 22 Stoelen,

einde vaD een Dieuw half j..ar, slechta ' hUD leedwezen te kennen ge ...en dact de 8 IJzeren Ledika~teD, 2 Kleine Do., 1
Kolonie nog niet hersteld is van de' gedruktbeid waaronder 7ij zoo lang geleden Kinderbedje, 1 H"'monium, 1 Kagohe1
heelt, en. dat bet ge~is Yan bedri~vig~eid in alla ~kkeD van nering en baDdel, en Spiegel, 1 Spiege~ 1 Klok, 1Mahonie-
de daarUlt voortyloelJende beperking In de bandelingen der Bank, de aanbie4ing houten Kleedeten ,Kut, 1 Stinkhou~en
vaD een z~r gUDstig ,eralag belet. Do., 3 Staande L~mpen, 1 Hanglamp,

:.l. De nitllag der verrigtiDgeri 'Yllll de Bank, gednrende het 'half jaar, ge. 1 Rustbank, 2 BoeJteDfakken. 1 Dubbel
eindigdBl . December 11•• all door de Bekeuingen aangetoond, is geweeat,eeD Loop Geweer, - qlaa- en Aardewerk.
Netto WiDlt \'an £7,645 Os. gd., waaruit de Direotl'nren -bij dese een Dividend Keukengereedschap, Graanzakken, 8
van 58. per AaDdeel verklaren, betaalbaar op en ua Maandllg, den 2deD Febrr.'larij Galvanische JJzereri Baden, Ledige Ksa·
aanst. Dit Dividend zal een som nD £4,875 beloopen, latende £8,279 Os. 9d. ten en Kisten, 1 raar" FreDoh Win-
om op de nieuwe rekening over te brengen. ' ' dows," 2 Ha:famen,! 2 ADkers,2 Vleeech-

S. Zoo ala de Aandeelhouders zich sulles herinneren, was er op de Algam&ene balies, Rakken, 1 ~I den Pot, ens., en..
Vergadering, op 1 Augostus il. gehouden, een bedrag van £52,147 15s. Bd, ter ZOOMEDE I l{apk:ar op Veren, 1
zijde geze!., ~er voorzieniDg in mogelijke verlinen, en vermindering in de waarde Open Kar, 2 PaardQn, 1 Paar Aohtertui.
vaD Securiteiten, VaD dit bedrag hebben de DIrecteoren het DU weoaohelijk geD, 2 Harken, 2 ~hoffell!, 2 Graven, "
geacht £16,014 18s. Bd. toe te eigeuen, een reatant van £36,182 171. latende Emmers, 1 Kroiwjgen, 1 Stal vork, 4
voor tekorten op Kekeningen, die nog twijfelachtig zijn. Paar Horretjee, 2 jLaddera, 1 Voerm ..

4. De Aandeelhooders, het voorstel der Directeureu aangenomeD hebbende chine en 2 BijeDkor;eD.
op de laatste Halfjaarlijksche Ver~dering gedaan, om het Opbetaalde Kapitaal 'de:
Bank !Bet.t5 per Aandeel te verminderea, zoo werd een Speciale Vergadering bij- W ed. B~ H. DE VRIE~,
eengeroepen en geboadeo op deo 208teD October, ten einde dit ten uitvoer te bren- ' E~ecotrice Da~
gen, en de noodzakelijke verandeeing in de Aote van O,ereenkc.mst werd goedge- Riebeek ~8IIt, "
keurd met algemeeue stemmen van de aanweaigen. Januari] 1886.!

5. Gedurende de verloopen zes maanden hebben de Direoteoren de Takken te J. W. 1I00Rlll:U; Jr., &I; 00., Afal&IerI.
Aberdeen, Hark ly West en Oost Locden gesloten. ' - '. I. :

6. De Deelhebbers zullell Drie . I?irec~~ureu m~teo kiezen in plaats van de H J H (J)FM EYR
~eD T~DlTYK1.Ii en MU1UBON,die bl] .~eortwI8~ling aftreden, maar her- . • • ,oL ,
kiesbaar zIJn. De heer MUDa treedt ook bIJ beurtwlaseling af, en er i. Diemand PROotrR&UR,
benoemd om zijn plaats op te vollen. NOTARIS EN TRANSPORTBEZORGER.

L. P. CAUVIN' " CO., AFSLAQERS.

ALSOOK:
DE G R OOT ET U I N, top van Leeuwenstraat, omringd door een hocgen

S~nen Munr, en bei>lant met een v.e,;,cheidenheid ~.an Vruchtboomen, zeer ge'
8chlkt voor een Cebeigenear, MarktolDIer of MelkenJhoader. Dit UI Verkocht
worden en 1 of in 8 Peroeelen om Bouwluetigen ell Speculateurs te gerieven.

Al de Eigendom zijn in uitmuntenden staat van Re.
pe.ratie, verhuurd aan futsoenlijke Huurders en"
brengen goede Huur op.

BONUS ZAL &E&EVEN WORDEN. C. J. MANUEL, VoorJitter •. 8 W~'1' ItAAPS'l'AD.

Thans verkrUgbaar:
DM VRRDE30NDERHANDE1INGEN TENPER,S

ZULLEN worden! ingewacht door den
Meeater van bet Hoog Geregtahof

tot om 12 nur, OP ZATURt>AG, DEN
7DEliIFEBRUARIJ A.S., 'foor den Koop

j ,
van de Plaats ,

"KNOLL~ VALLEI,"
Gelegen in he' Distrikt TULBAGH,

nabij het Cerea W tg Spoorweg Station J
Gloot 1,610 Morgen en 179 Vierkante
RoedeD, thaDs ge~'treerd iD den DMDl
nn deD Heer M. J~ BJ.,lD.

J.- H. HÓFMEYR, Meester
nn ~et Hoog Geregtahof.

Kalltoor vaD deD Meester,
Kaapated, 17 JaQ.1885.

G. W. STEYTLER, Secretaris.

KAAP DE_ GOEDE HOOP

Gaslich t Maatscha,:ppij.

1i'EN E JONGI OAllE,die:&ente
rJ:,I JOaa:' Unitersity 'leacher's,"
Jf usiek en Qotd Gedrag Celt!.
Beaten bezit, ~ ook in staat is in
't Hollandach ; te onderwijzen,
wenscht in een~ Bétrekking &la
Onderwijzeres; geplaatst te wor·
den.-Adrea :-~. JJ .• Kantoor YaIl

dit Blad. .

Gebouwen lier Karn.r. 3 Kerkplein.
XaAp.iad, 2 I'.bruarij lM5.

OP

LANGE NEK,
lIAAR T 1881.

QUEEN'S
(SOMERSET WEST.) VEERTIGSTE JAARLIJKSCH RAPPORT

HOTEL
• •!ierinneriDgen en Waarschuwingen

DOOR

E. J. P. JO RIS SEN.

DAAR dit geliefkoosd Ilorell'8rkooht moet worden op laat Tan het Edel Aoht.
bare Hooggeregtahof, is de Carator bereid in onderhandelingen te tredeD

me. PersoneD die sioh van een echt koopje wenlOheD te ver.euren, over deo yer·
koop er van uit de hand, waardoor vele onkosten lollen b8llpaard wordeD.

Het Ei~eDdom is in goede orde, heeft grooten Tuingroud,.overvloed van
Water, vloeijende er een Stroom laDgS tWee anten er yan het geheeloJ'aar door.
Er i. ook een groot Stok GroDd, gesohikt voor Zaailand, ...eel Aooommo atle voor
StalliDi, HoiteDgebonwen, en het is zonder twijfel een vaD de Mooiate, Neute eu
Pleizierigate Buiten-Hotels in de Westelijke Provipoie eo ia 'Jerkrijgbaar bijDa
voor hit bedrag nn het Eerste Verband er op, lijnele de Carator de tweede Ver-
bandho.der.

MeD ver voege zich bij

Deelhebbers voorgelegd door de Direkteuren
op de Jaarliiksche· Vergadering gehouden op
Zaturdag, den B1sten Januarij 188l5.

Den
PRIJS 28. 6d. per Exempl&&r.

Than. Inrmjgb&ar aan het Kantoor TU
d. Zuit}. Afrikaan.

Stukvaten,
Kuipen,

Hogshea.ds,
EN allerlei andere soorten van

Vaatwerk, te Koop biJi den
ondergeteekende, tegen de L¥gste
Marktprijzen. Termen zeer billijk.

(I. ZUIDMEER,

Lady Grey St~t,

Oude werf, :raarl.

N'A afloop van nog een jaar hebben de DirekteureD hel geDoogeo aan Deel-
hebbers eeD Rapport voor te leggen dat als hoogst bevredigeDd 'besohouwd

mag worden.
Uit de Rekeningen MIl Deelhebbere voorgelegd, z,,1 gezieo worden d.-t de

bkomBteD een weinig vermearder,d zijo, terwijl de UitgllY';_lo gan.tlJ;{ ko QDen
vergeleken worden met die van verledeD jaar:

Yet de vermeerderde vraag 'laar Gas is de opbrengst van Coke natuarlijk iM8r
groot geweest, maar sedert het OpeO~D vaD den Spoor~eg Daar de OraDjeri vier,
zijn er eeDige order. nn de Velden ultgevqerd, ell de DIrektenren rertloaweu dat
als de lijn eeJl~8a1 tot aan Kim~rlcy voltoo~d is, en met andere etabliasemeo teD
die begonuen zIJn Coke te gebruiken, het Uit de kelders zal worden yerwijterd
zoo SDel als het geprodooeerd trordt. :

GedoreDde het afgeloopen ju, zijn ér 4.9 Dienwe plekken van gas voorsien
(tegen 84 in het vorige jaar), met inbegrip van twee groote pijpen aan de Dieo we
Parlementlhoizen, en eeD zeer bevredigen'.ie verliohting is de uitslag er .van
geweest: er zijfl Diet minder dan over de.l ,000 brao~.ers aaogebragt, UWlr daar in
een gedeelte. vaD het ~!~~w ook schikkingen .~IJn gemaakt VOOr elektr,isoh
licht, is het Diet waal'8ChlJnhJk datde MaatschappIj gevraagd .~I worden gas te
leyereD voor hdt geheeie getal.

De Direkteuren kannen meldllD dat de werken en machinerie io eerste kiA886
orde eo swL van reparatie zijo, en dat er voor het tegenwoordige geeu on midde-
Iijke toevoeging tot de wel ken Doodig za.l zijD. '

Eeu toekeDning va~ .£290 voor Direkteoren eu Anditeoreo gemaakt ziJnde,
wordt voorgesteld een Dlv~deDd yait,.. .t3 168. per Aandeel te verklarea, eu het .. Ido
op het krediet vsn de KapItaalrekenlOg Over te drageo. ..

De Vergadering zal DU drie pirelrteore~ moeteo kiezeo iD de plaats VM de
BeereD KBYN.low, GoLPSCIU(!DT en WILLS, dl~ af~ra4en maar herlriesblUlr zija, eo
eeD in de plaats van ..den Heer J. ~. ReID, die Uit d~ Kolonie ~"ezig is gewftl611t
gedlU'ende een langer tijdperk dan dne maallden, eo die ooit lierlcieebaar is.

Het Dividend zal betaalbaar zijn op en na den -aden der volgende maa~l.

A. D. KBY.NAUW, .
Voo~~

_,ALF. GEO. JONBS,
Curator Ins. Boedel 'VanJon ROGIBB.

8ta.ndRrd "Bankgebouw, Kaapatad, 16 Jao. 1886.

Aan Boeren en Anderen. UNION LINIE

KONINKLIJKE MAlLDIBBB'l
, I
'__'-

GUANO! GUANO!! GUANO!!!-1)Il. Ondergeteekende vestigt de aandacht van Boeren en anderen op
zijn Voorraad GUA.Nv. welke hij ten Verkoop aanbiedt tegen

Billijke Prijzen, en welktl, na onderzoek onovertrefbaar zal be~onden
worden. wat kwaliteit en vergelijking met andere merken b~treft. i

Vaar het wel bek~nd is dat de Boor in deze Kolonie zonder Guano
een zeer geringen Oogst ~rijgt. terwijl zij, die er gebruik van maken
eeu overvloedigen Oogst ma.ken; _zoo beveelt de Ondergetookende Boe-
ren en anderen, die in vori~c jaren geen VOOI raad. hebben Wunnen
bekomen, ten sterkste aan, Zlch het Artikel dit jaar aan te schaff~n.

Alle aanzoeken, welke inkomen, zullen prompt worden uit~voerd
en termen van betaling zijn het gewoon crediet,- of goedgekeurde \fÏdBela.
of voor kontant geld met ruime korting. , .

MANUEL ALMEYDA.
"

WaterkaDwtraat, Kaapstad, 28 Jan. 1886.

'oor V cacht of ~sage verYoege ma
sich ten Kantore ~ )ia&tsdlappij, Ad-
derle18t rHOS Ei ~ AJgemeC
?II BeBtierd ~ Zuid A1riia.,

;
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NIEUW BETRESOA
(Va'll_a~)

AN JlOOIJEN EN ANDDEN legen lICCOLL BN
ANDEREN

Een actie ingesteld tot venuetigtng v..n een
verband op zekere pl .... ts m het district Umon

Advv Schreiner en Innee voor meerder-
had J .. nge adv Ford voor n inderjarige elllChere en

adv Cloete voor drie der verweerders. Het
voorname regtapunt wa. of een exeeuteur In
w ene naam een eigendom g8regt.treeri wao
le verba d er op kon passereu ten behoeve
an Iemand die hem geld leende en of zulk
verbaud moest worden ter Z jde gezet ten be

van de stilswijgende hypotheek die ten

NIEUWE INSOLVENTIES

Feb 4 -Edwltl, L FmDlngley ~~~el:~~~~I~~~~,
aJ. Finnlngley & Co te Kaapetad finale
van se)ny8lltratie toegeet&an
i -Patnek La vier op De Stadt e RiVIer

rhstnkt L tenhage boer tluale order van se
kwe8tratie toegestaan

.. -Conltant van Roseveld op Paternoster
distrikt Malme8bury finale order van 8ekwe8 IIIOwilllire

trutie toegeslaan

SCHEDULKN INGELEVERD

Feb j John Pahner nu of vroeger op
To t • Pan del ver

3 -8all)uol Larter te Queeu s Town Kolf J
hu ahouder

Christoffel Fouche
quant afdeeling Stutterhelm

3 Gilbert Bre t op BIaauwkrans d18tnkt
Peddle boer
I -Henry Tyler Clement op Klem Rivier

distrikt Hurnar sdorp boer
3 -LoUl8 Bowler (handelende al8 L. B rwler

& Co) te Port El zabetb
;j -Tob .... JacobuR M08tert op

distrikt CainnIJl boer
I us David Naude F zn

UOI'CUIDO'Ol'1t.af leeling R hu oud
3 -Is... Worth te C..theart u etselaar en

bou wmeester
;I -IgnatIUS Johannes Muller

Ri v er dist.rict U tenhage
3 =Btepbenus Willerns JUli op Karksn ...er

district Bredasdorp
~~~~~~ .....~xa-

)t'R. 00t men
h met in

ti het regt
roor wegen

Dil Il ny WIld.
brief ..an den
gebragt werd
na verdaagde

lIet Comité te
nderzoek te
Il dorp an

e ..ergadenog
ge ge ....Ilea

V "t echter de
lj t,,~ toen
J Ie der n

OO>It om het
non namelijk
ti per dag
r voedsel a!
willig hllnne
e alleen te

..... lr beeft het
a gnJk inlei
e zegt het
ut hebben dat
~v, ..llen I vraar
00 .Ieeht WIUI

dt maar bet
weer d~ ~O
zonder eeni,!
ten stellijpte
sel te w""ken
jden dat WIJ
oen verdWI)
we gert om
net noodlij
andere geeft
dienstboden

egaa.nde pnJ
rde van bet
men se Toor
u t vertrou
nboorlingen
oton Tan alle
Jen schapen
dat de b0e-
r diefstallen
"'orden v..n
a plaate tot
ooken maM
het bun IlIAD
Ien lWJaard
n noodaake-
wkuwie dat
J ~ den
esa urier-Ge
p gesu.jpll
band eten te

d der 'UIl'
de KoloDle

sndewiju of
j~wlJn kun
.... DA' TOOr
n~er om te
het ksra.k
nrb..teren.
kunnen er
n die ..eu
nverbet.t-

Uilig lid lij
voeden ala
hen allilChtc

fOOG GEREGT8HOF

FEBR( ARIJ

was
kerkmwlJdIDIl te Pretona heeft met veel
plaats gehad. Do opkomst £egt de

.. t van de bu ten bevolking wu groo
'1III'lJ00 t hier hebben gezIen Het Kerk

stond propvol met wagenI en er wu
geen open plek IUbet geheeie dorp waar

eenige wagene stonden uitgespannen. BIJ
de lUW jding wanl! naar onze gt88l1lg aeker
twee duizend p reenon ID de kerk, terwijl een
me gte bu ten stonden voor wie bmnen gMII

-t z" of staanplaAts te bekomen wu Ook de
andere diensten .. erden In grooten getale bij
gewoond Het gezam<lnillk gecollecteerd be
drag ten b hoeve Van hefbou wfond. becirQeg

--- -- 116 6 6 £ lO Maand .. f{ m.rgen waren de meeate wa
ge s reed. vertrok "'",n

Endelijk nog de!~ee volgende berigten wt
Pretoria

----- 231 8 0 Sede t f')()rgtat.e ..... Yer~d 'rt IJ er ter .led. d,
c mm lIB e YBn de N~ Her. !'1JIde • 1 de Neel.
G ef rmeerd. Kerken om de kWl'ltle der Kerk
re • nl~n~ le b spreken E.ne deplltaue der

----- 23:J o 10 Gt!rtt\)rm~erd8 Kerk woont de ."rgadenog der
Her." md~ bi] F,eJI kardllll&l punt 11 door de
Gereformeerden tOl'lteg.nn nJ de I'jllt ma le der
d.~n.tdomlll, predikatlt8D dunan bebbeD d.G1I

6 ~forlll""rden afgez"n Daareot.egeD ..er1ang8D1
-----Idue de onderte.ke<nngno h.t formulier in eeD

I ahonderhJk boek Jloew.look daartegen .te_
meo opjClngen YlLn d. I Ide du HervormieD,

£ 87 {) 9 kom bet 001 toch toor dal dd groole meerier-
Ui> 16 0 b.. d neu du m.de ~urue w I nr.eDlgen BIJ

het ter peree gun w .. dil pIlOt DOg oeder clue_
9 12 0 eie

300 0 0 U t I!'oede bron f8J'nelll.n WIl dat bet hJII:na
d. , 0 droer g om~.komen AI II Weeb AlMD-
dl\g I ID de D .. b Jb.oid ....n de pluts de. oDhell.
guoodell 8 Er awe! Zoodajr wed.rOID luik eeD
"At.eretomDg p AA • g~h..d b bbeo ala die w.llle
&Anl.lrIng g'jre..en I> •• fl tot hel ..._1 Jk on....

139 4 2 luk Meo YeroDd8ft1tlt nu dAt daardoor betl!f-
C IUI:D 0 t eOD nn e vel. k10"80 te "OlrtehIJD
,.komen 18 Het ItJk 4.t In ,",Il ..eel be~H
eovd tie wae dAD .tn der Ander. 11 escl!'lItereJl
..Iii ar ter aarde hMteld

2.. 0 0 Eel1 ontwerp ....m Goudwet mllen WIJ wel
1gt LO nl volgend nommer-;publicéren.

45 4 2 U t P tchefstroJlID wordt door het plaaiee-
lijke blad het een en &IlW gemeld oyer de

EMi 2 1 eldaar geve ..tlgde Executeurskamer Het
21 8 0rapport zelf :e~ onze tijdgenoot komt ODI

_____ UIterst gtmstig ~~T vooral W'ADneermen de
£8 II 10 1 tIJdeomstaniighfd.'Ul In aanmerk1Dg neemt.

H H lLI..RAl8 Het bhJkt dat liPl turende het vong Jaar door
Bee der S Com

£1"''' 0
41 /) 4

----£226 /)

£105
II

o
6 6

£19 1
3:1 II

o
o

£190 0 0
42 /) 10

e 6 10 0
lO 14 iJ

INKOMSTEN
M....ndelijksche Collecte

bare Eerediensten do
Zitplaatsen m de Oroote

SOMERSET OOST
£H 14 ;I
8':l 10 6
37 9 3
18 10 2

(~un een Correep dent)

£2" 0 0
1 0 0

Tekort

FE.'nfELL EN 00 lege WILL01.:0IIBY

In deze zaak de-ad de Hoofdregter UItspraak.

O\EIIA~I):-,CHI':I~I~( 1,\Ullr~:-,1 Willoughbywas

KAAPKOLONIE

GENERAAL w AB.R~ 8 'ELDTOOT
n de

BARKLEI WEST FEBR - Oenema! poneerd Dit w.... een behoorlijke
Warren en El)n .W Z J gisteren namiddag hem van ZIJn curatorschap te ontsetten
van her n....r Tauug1 en Vnjburg vertrokken later "onder dat men nog geëisebt
met een galmde van Methu~ "lt ter J Twee hij al &IJnregten op den boedel rou v
kOblpagDleen der Royal Scots en twee V&Il had hl) alJn fout mgezlI'" on de Bank tot
Kol Oongh 8 RUiten) vertrekken heden na betaling aan den boedel gebragt
m ddag Daar Taunr V er
Royal &ou vertrekken morgen
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rl"""ITZL.LD Olf' lfUT VD.l.In'1JooanEl. IJJ[
!.~B DBUTOV DI o.%XlI COBAlI... OlfDDTD.
bamrolrDD ITUIXD', )ll1lflfD lIfJD Dalf""
JIUOIIT 'trOJlDD.-~.)

KRAKEELVORP.
• Paarl, li l'"ebruarlj, 1886.

"'411 '"" IUdnktw.r.
, Mij.Dheer,-Ik lie in a .. uitaue na Il. Dou-
cIelUg .. o achrijuo Ilh i:rabeldorp. Het
lr-' ..ij .oor .1. ol dit aohri,inr aHl lag. be-
, doeli.., •• ar ~ '.oor hAd, m."r bot OCId.Ahi-
, ...... .,r .. lI..oord fllijtt $OOIt weu, dat !lUIa
•......., ,.- loopt door Hn tllMtkar OWIrTetUta
,.~ OOft door Mt~.

nllea,
I~.u DR N~ Too. 4NDIUIIIN tlf 00.

""COS .aCllUI.I' •• 8l"CT BllUT.

! ,

- VAN

Vaste en~LQsse
'" ,] ,,', "I' ,', "'I ·-tl

ONDERLINGB
~11'le.l"ij 'I.Len."enekeri ••

A.AN DJ KAAP DE '~OEDB HOOP •
( • 11''1'11: A~)

~
JtantOOf,' D~at, ~Pltad.

OPI.dlt 18"'. DINGSDAG 10 FEBRI]
• '. J ' '. " ","i " , , , ,

~.ndm~f'.
Mijah_,-Eerbi&d .oor den d~rbareo

doet mij d. paD opn... en. Mea wil __ ,11'0(1, ....
dijr .00 ... lllii· daa Bijbel bewijI8ll,'
boook Diete bepaald. nn ugl, dat.ur
deel, .r uolei4iq .. ordt rgn'lI, 0111
"eli dat d. Bijbel' lich •• lun tegen
wil bl.rIli .. g.'traJ811 ftII' d. 'f.,'lCbIll.adl
~1Iootaclllp1*', die neh op doJll
OIBhallO' laenl.lIin"D dunrit" "~Jllllen.
.ur ik bijsoDdar bet 00If op beb, la
doo I.. talon tijd heb 11.1... " in dil nieu.s",.c~".
Tm ... 'It., o•• r de Afacb.tl"!!" ol jfeb"la
boudiDIl' ."D "Il. bed",l.eDde dranlren.
Bijbell .. rt maujfb.id .0 wurecba .. t t'lf.n
brnill an dronkallachap. Verder .ijn
niet. AI ill for "0 ,olk, (de AI'CDI.m"""'J

De ' •• , • MlO 'lIt'ctr,(de Nalir.en) IZ"WMllt,diallefIn
, I!fTn.DHR. oterkMl drank dronlieo, .iDd ik nerreD' dat

-."._---- Mln .oor""eld ter gOler auolll:ing njn
CD AFRIKAANI'~R ROND EN JZIJN lt. Id. H.t.eltdejfeldtnneDble

V}!;RVOLGERS. de" Bijbelgelloemd .. orde". Er
in ODle" t'lf8nwoordill'e" droerijf,n mllliUCiillallp..
lijken to.laod, om oothouder te .ordeD,
&aak un oDtbolldiDjf la nghurdiJflo, .
deo Bijbel in tege"lpnalr met liebaelYeD lOflieD
" breng_",.1 geleelde oadelioekinlleD te doeD ~m

AijDbeer,-H.t i. leer •• 1 bekend dAt bet Da te be.ijleD, dat toaD oajffll!'i.te .ijn lI&dro~~D
ouilalllle lijd i., dal ile hAlm faO Afri.un- werd. V"D deu .. nteD .ijD waarna de BIJ""I AGENTEN VOOR DE "ZUID AFR!.
clert Illcbt.n om mee d'po Bond d. Afrika"nd ..r meldin, maakt, tot den IMt.tea, .00 d. !IIaDach KAAN EN VOLKSVRIEN U."
.... donlil. it n.art te ·lI1IIer.o, door lZ'edutig Ilit dronkon worde", en .. erd hij bet ook.
te "b~u ... n : ,~De Bond il dt!loyaal , de Bood Het twe«Je .. aar ik i.1I o .. r "ilde '''jf'D DI.t
le oJlllarj," tot nu.nboiat' D.. Bond .. il al ."1 bet",kking tot bet millbrnik nO deo Bijbel,
EJ,~elfeh i., nit Afrika .. rdrijnn! ne Bond, mijn iDlieu, il de 10000ellumde g..loofljfeD~lln,.
.it,'ell 'Ver.eni,d, Z!lid Afrika O"tler eiaan Hier lijn de .ooral.llndl~1 nn die jflnellnl!' In
...Iag bellllen I De &nd .iI de Tl'&lInaAI d@ blln r'lZ't, .Annee, lij li eh op ""wijlen in deo Bij,
Kol9nie laten inpalmell I op Il.en .ftn dne 1>0.1,oorkomende kroep"n, dllt kranken op bet ge.
OlIftarh&den il d. Bond ,pIlrond. Ik ont •• n ~d un rf!j[tnardigen geD.. eo lijD. Maar .1
b.t ten 8Onenmlllo, en lan.1 Diet te le'lZ'en .Il",n.r kracblen ter jfelnndauaking in de ee?18
,d.thot Talacbe nrdich 1,.1,0 li jo,waArVAnde Bond eea. ""D het ~gin d.a Ohri.teodoml, il bat ~en
op lage 'tri jl. betieht .ordt. Ik scht bot du. k .. ijl dat die er nOjf iD bel 1."I.te ,ierendeel •• r
lIIijD pligt om die ont. .. rb.id op den Bord 108- 19de eeu .. in lOud.n lZ'eYond.D .. ordeo. M;eo
,-palt te .. eeroprrk.n, omdAt Ik ... et .... ruit kRn 10eb "II•• ni.t Ileloonn, lOden 1011 men mOe-
de onl .... kin' uo ODI Aflilraand., ,III ont· t~n .. noemen, dat die krllCbten ter g.nealnll' lien
.ta.n il, clur ik meen de @erl1epersoon ge •••• t .U.n tijd. en bedeD nOIl, in de Roomache kerk jn
18 lijn die le Velltenl,d de politieke be... ging ruilDe mate ~.oorband'D lijD. ED wio. tell. <ln-
in htot l .. eD lZ'ero'p"n h6Oft. ond.r den num van der de lterk.le .oolstand.,. .an de geloofege.-
B. B. ColI>il~, Ik werd door ,enige mijner linlZ'. gelooft daAraan? En .. aarom lIiet ~ 0,,-
.,jende1l ter lijde gettun, .0 beo 100 .oort dat io de Roomech. Kerk d .. aliollen ,eleerd .. ~.
~.n in petloon, en met r.'D.n ir kt .. .,klaa.. deo 'I En .. ie d"L .. ,.eke,t lIlij, dat iD de Pto.
,e"_t tot dat op ,e'e p aatseo Oomilé. 0Plle- t.staolacbe k.rkl(enootlcbappeo, die op geloo~
n,t ,.worden ailn, totdat later bet "Igemeen lZ'.nMing licb beroepeo of beroemen geene dR.
toIjreeffoomd ill. IinglD geleerd I..orden? Of moet de geloolegr-
M_ op ,ipr punteD i. da oDt.Akin, nn den n.ling de ninrbeill der leer be.ij.eu "I\n h.t

Afrika.ad.r ontet ... n. Hier iD de Ooetelijke PrOt.dtanuche genootlChap? DaD Inert 4e
Pro.ilJcie ia: l. De on'oonilZ'till'e R.llerilllZ'.uit- RoomlCbe Kerk .at meer "".ijIeD op ,oor 4.
pTén met Ioeo.mevde millioeoen "'n laad ... /lui,orboid ha",r leer ,
tob.ld, met de bijvoe,;ng 'An eeDe pertijdi~e Ha d.,.rJ6, .aar n".r mijn iOlien, miabruiiJ<
1'e@"Irio" ~Do.er deb AfrikaAnder 'oor den "0 deo Bijbe'llem •• kt ....ordt, ia, met belrekkinjr
N!ltv.1. 2. De HolI"nd,cbe I.IIal,de !lUll .. "&rin Ilot het IOOIZ'0numde Vrij.illig Beginl.l, qf
zui4 Afrilra b..rbor.n i., op Cblistelijk en p,)li. ""Atlloelage aao kerkllenootaehappeo. Wij hel!-
tiek lZ'ebied, de !lUll nn een '0' ... aarop goen beu eonl.!'o jaren IZ'.Jodln daar .. el o'.r 1Z'0luen
Kool.... of Rell'eri", r.gt b".f', 3, I 'At d. iD d. KAII~be ni~u.lbl"de", 100 dAt die ~
ftleerden bijna OY.r bet algem~en •• t Afrikaan· AI•• fll'1'daan boecbou.d lOU kunnen .c;>rde~,
dllP ie me•• t lot b.t IIlterlle beban ield bebb_n, m.nr nu lie ik io d. laal81e nommen YBI) a,
olllda, lij (de AfriJr""Ddel'!!) niet de taal .preken

r

l blad .eer ,ermeld. dat die la"k ter Iprake il g~.
tHe !rij ,erlangen. 4. Dnt de Afrikaander over- kumoD op de Algem.ene V.'lladoring der a.rtt'
taÏjfol i. g.worden dat bij moet ont ....ak.D om ook forlll~.,d41 Gemeenten: in deo Oranje Vrijstaatl.
If~ maoD.D Dear bet Pu'.m.nt te leDden om \VAno.er preaiklnten, (tOil minate uien) W~t
ti. ACrikaaa8Cb.. nationaliteit le nrt"ilen.oordi- ,.rdedi!!'"n of be.lrijdeD, dan moet er mi"st.n,~
lien tot ... I",art nn lalld en 'olk. ~ llaarop W88 een' Bijb.oltekst bij kom,,", lIllIOf de Bijbel eep
eie- B. B. Vere.~iging ..gegJODd, totdat de Bood .ur.eallend o,,,kel i." bet",lk op all", "ntwootlate, hear plull Ingenomen he.lt. Ik heD berold 1l8.rl. Het ondereeheld tU8lCblD den mUlecbli
om 'fOOl dIl groot .. Bood ... eD B. B. ,erlfllde- pelijken toeatend no ct .. "l'Ite cbristenen en .'
~ ta boflon eD niet 1'OOr.nk.le peraonen dio tegonwoo,dijlen i. te groot, d"D dat Oleo op BIJ-
aoa.· narpll' °PleDdeD om een grap te mak.n, be/sch.. IZ'roodt-D,lUike nBg.n afdoeode kOIll
WUroTer kleiDbartigen oa ro"r.in •• n moord en ant .. oorden.
llranll ua "j"n.eD gRID. Nagmaa/I roep ik lIit Ik ••• t dat bOYenBtaande geen bij.,
9&01 de .. .,.ld: de Boad .ordt ,.Jsch btoecillll- IAJ ,iDd.n bij .. leD, doch ik m.eo r.,t te heï
dlgd op laaabartille wijle. NimlIMT be.!t d. ben, om mija jfA,oelen aan heter oordeel te 0
Boad on... r geliefd. lI.oninl!'io'... ij .. no r""ereD d.r •• tp8c.
et lIare ~rden be.pottelijk behandeld door UN DIll AANDEN BIJBKL HIU!FT GEYB4AGD:
lea la beeldl.nia te 'erbraodeo; Dooit la En- HOB KAN IK nN KIND GOD8 WORDI<.I'I~
,.,lancll Eente Minilter door den BoDd8maa ur· KI!! D4ABOPANTWOORDHUl'T GEK1tBGJUi.
,lIfud ol beapot; aooit .. lijn 'leg door deo mod- I Paarl-
der, ge',1~ept ,.D Y8rtrapt door deo BoDdiman; DE RIJ KSBON0 I Potcbefstroom

. _, llJa ?thntlten ID Znld AfrikA door deo , . ~'
) BoadaDlao .. rbraad omdat .ij (d. Minlaterl).oo. Ami d... R.daktour van de u Zuid Afrikaan."
willijr lijn oor'og in bet laod,le brengen. , , I Mijnh.er.-In de Cal" ArfTIU, (Weekly Edi

H.t do_el .. n d.n Afn.aloer Bond 18 Die..... tion) YAnden 21 J"nll"rij lie ik eeD von/ag 'an
...., of .nnd., dao te etr ... n 'oor d.... I.. art .en ,er~erinll te S•• lIendam lZ'ehoudea, b~
- 'fOOISpoed !"o Zllld Á.fllka, ,OD0111de regtén •• Ik lZ'elejJ.nbeid .ene tak tao den RijkaboDd OP!'
'w'u dea A.fllk~nd., op" Con8t1luUoneJe .'Jle lZ'erilZ't.erd,W.t mijllAllndacbtin dat .. nlalf lrollj,
ta nrt.ageo .. oordljltc, l.a .JDde d. "rellteD bon Wiled"t er 100 uie ArrikaDer. t.,oo .. oordiK WIl
SOG ICheDdelijk ontnomen terug te .")itD, .elll~ ren .n tot I.den BAngenomen .. erden. Oio IIrm4
lUID loch 100 r"l!lm~llg .to"lromen. De BoD S... U80dammllfs, lij lijn lelrer op .taatlrundi~
bot peD ra_DparUJ, nocb déloy&lltel~, m.~r gebied n0ll' .. rre tODachteren om luik een jillg';
hat lItre .. n nn den Bood I' tot eeneg~I1Ddb~d or~aDiaatie t. onderstouoon. Ik hoop dal ik d"
'0 eeDdl'8lJt eo ned. foor geheel Zwd Afrika der leden t. ..eteD ... 1 komen .aDt iltw ' • k namen , I

'ID e .. nto loe OlDat. b.b mij 'OO'lleDomen om geen lid 'an de Em1
D. P. V. D, H UVEa. pite League in mijn bnil on aan mijn tef.1 te ODtJ.

Groad·llIli,,·ttw, P'olkJJNad .n Pain'ot eo Ao· ,anKeo; ".Dt manDeo die zich .. r.. nigen 1118&
clue bJAd.D geli~Yea 0'.1' te nemen. KafferI, Hottentotten, en dergelijke ploer .. ~

---------- hooreo bij lZ'eeDAfrikAner tb uil. De "rme drom,
ONS BROOD IN GEVAAR I m.I., moeteD lij dan op luik e..n wijle bunn.

Juyaat.it toon eD ? Lateo lij lich dan bang ma4
~ an ri.,. R«iakteur. ken door die arme jinlZ'oe., dat lij niet 10Y"j

.. ,lijn. kllnoel" indien lij gelln ledeD na de
IiiJDbeer,-:-Het .... een .. r8lAnd'ge mutT.gel Rijk.boDd .ord.n? Weteo lij nl.t dat lij

door d. beW1ndbebben te Ah.al Noord lZ'0nomen, door licb m.t die jinlZ'08I te •• reenigen, ook al
01Il de Wet op bet HoUaodach ,ID •• ,kiDg tol A Dli-Afrikanen .taao lIangemerkt te .. ordeo .
br'Djf.n, en lied. koeeterden "IJ de boop dat Wat mij leer ,"r .. ond.rd be.ft is dat een meo88~
1011.,.. aldeehllgen hetaelfd~, laaden, doen. ID I Knipe leide dot hi) met de League 100 ing.DO-
.... altga .. no 27 Jannen) ,eracblJD' .cbler mell.ao dat bij boopt. dat de Afrilraner Boodl
een ~Ieanm dat de bh., procurea,. ODallel,ten Ilicb met de Leaglle lOll ,ereenigen ;-en bij .. ni
9aa d18 plute or een stokje 'oor .. ilI.n Btellen on I Bondlmao I Vie meneebeD no Montagu en S I
_I up groDd "Il (yolgena buo l"I!'gell), ~e dub- I.ndam moet nog 18er YOr~cb~er .... eD om ,.
~~. koet.a Un de ,... k ".rbond"". ana hIkt h.t I dinfl8n te lellllen, En daD liet I. d"t .r " .... hJk I

JIDá ~nd.raom: Diet d. ,sakke. der bo~!eb, m8ll~ ,,,,,I u NOD.. nBe" t.goo deo A. Bond uilj!ekraamd
huo .. g'll lullen pr bil hjdeo. MenllZ' domme, I werd, eo m'll"er Knipe die ltond het 88n te
liner lal, ,AU. liet Hollandecb regt geschied, liJn ren lond.r d. coaragie te hebben om den Bond
elgOD piaitbelO,~e~ ."Iea en Ageotlp-I d~ ho. te urdedilieD. Arm. meneer Knipe, ik "e"ach
beDe_ om 1l.lnl'" t. ,erdlenen. H.t le dOl .. el dat ik u bi., bij mij had, daD lOU ik 11 ......
Dak 0.. bet HollaDdleb. tegen t. w.rk.n .0 d. tell.n .. at d. pligt UD ten Bondamao il. ED dan
,:-de taa~ te bew-nd~eo, aod.n komt het den maguIIraat, deD hHr Hodgee te booreD leg.
~'f. brood, ID R:8Yur, .Na moeteo ~e boeren, lZ'endat de Rijubond geen politieke Iigehaam
Dllt'aJleen In Aij .. al, Noord, ,mur ID leder Hol· i. ~ Zou de man .. el .. aten .. at politiell it P
~prelreDd d...tll.t e~ )WlI op staan, 0.. bOD of lOU hij het ll'el8lfd bebben om d8 men- HEDE'D l' AND .... tscha .. toA
liIIIl ,mead te krl)i~D; III m08t,~o geen "nIler· acben aand io d. QOIZ'.Dle etrooij.n ~ Ik boop het ~. - JIl&a PPIJ,
lined. ~ .. eD. Lang lIeD08i lIJn le aJ. epeu- gou'ern.ment .. I ",n bem dalf"liik Dolitie De- eevor.iering der Handelabetrekkinren
~"IIU~ dejferegubo"D '~l'I!CbeueD. Alii ,deD meo en bem np lijn plek letteo, Verder I"" ik tusschen Nederland en Zuid Afrika,
tijd ,an oo..nc te .. ereD moet nu een uode d"t de groot. Empire Leagllflr, hij die de _. _
h_. , uiterlijke te4lkeooo no d. Le.gue aao lijn 'oe- EQl'ITABLEMea .wltert. <>?k dat op ,eraoek "'n lekere t-n dl'll8jl;t (.nen Leatljloe boole) ik bedoel JObD
~I .de nrplll!'lUIll ',Ao Uollandach ,te keooen X. MerrilDJlo, een apeoch te Graba_ted allZ'e. Brandauuarntie dl; Trutmaatlchappij
bij cl.: ,0'tt'Dde exaDllna opa. he ... " 14 'D d"t .token beeft; maar .at Hn lot 000 •• 088 be.fl bij
DuIM optionttl aal bhJ'.~' zal Eulk eeD Ter· dur toch oitgek .....md. ED de GrabamUladeche
baduG 'an •• tujle healUlten lOod"r prote.t g... li.d ..D eten bet maar all .. 100 Toor loet. koek
doqrd word.a' WI' men al oiot, dOet en ult· op en "Ijl.n nur meer. ZOY die Edele JObD
4eut GIB be' HollMdacb deo kop In te drnkken I rli jk aJtOO6 lOO .ijAndï, teaon den A. Bond
Te .• ","-fa DI,aakt bet parlement •• tteo, ala 88n g _t lijn I 0\1. ik mij oi,t ,erjfi.,-docb III"t
k1aine klielr bIer, eo daar bil rlljft beete om die maar blij .. n, mijD briel .. ordt te lang. S.el-
'tr.ttan te onWulkfJI. Afrikaoe.... .ordt toch l.odammera, maDaen 'An MOnlIjlU, let toch iD "
,!Daaaal1!sklrer "a komt Yoor a" tMl op. Zi.t HeDle11naam 0J' eD oDdenoek .. ie de leid.rs an
ill daD 1:'" boe m....r u... mo.d.!taal .. rtrapt onderllellnen lIjn, eo .. at b.t r"teGoel no daD
"OIO&, hoe el'Jll .. ordt de "rdrukkl~g P I RijkaboDd U, ,oor Il.t gij u.. e DameD .r ,oor

AJ'RIC4Nt'S. oeerlet, lJeokt UI) a .. e kiad.r'D,~ •• ft bun
--------- I geene rHeo a .. e oapdacbteaia te ,loellea._Be-

• inl ,oor gij berint.
VllBIT48 UIT BET OonEli.

BETERE lNLICBTI.NG.

·1fjfnltee,.- V.r,uD mij 8IIDpaar ngelen in uw
~1i1.1ID J." ~I."r.p, ech,ij .. r, "'n lO Vente,..
nntrdItI .okenw iDu.Mad 'faD !J. DoadeldAJr, wat

'''Wtire (j.lichtir'r ",,,,..ede V.nttlT.tlld 'le ,neil,.ek,'" ;~.ruit VeDtefttlad iD de Ora",.RiMul.
',,.,. 'Mill 11*'. ' 1

. ~ ':Pe lItOtjr.adi.n'l Wtl door d.n broeder .ao D••
p,pt", g.boudpn. IQ du 8Amidd'll .... er PeD
'llfÁtAIoil "et 't OOg np d•• _re drooatfo. Di)
4 .... ~r"'e~heid foerde DI, Pep}" 't woord.
.. ·lli de" a'POnrt .U pr Pf'D buit-n,e .. one di .... t,
...._ D•• Popl.r .n cle door II!hlmp Ifeno-mu
JlUdldaa~ dui DImeD,

Het Bedng 'fill 't Opploopen
Fooda op Sl Mei, 18IU... ... £888,911

'Yorderln,.a op b.t OeDOO'ICb.p, .
."'Iedea jlar beta.ld 6],201

lurlijbch luko_II... J81,908

'IOJrj' .ft~'~"I''Olan.riliaih.'·' " " ,-:-r-:7:::' I'

,:~~nj .,nllen per ,fpa., ,tkar ~11Pri-
KW v~ ,.~orte"iUe lUl'" PiqQet-

,. ea ~ tag· YerVOerd WordeD' door

pa "~ty.ID,'~,~~~,t !'aQ de".:v-~,~ figQtl,~rp~'nga~
MotgeD eD> utjdag .N&IIl~ r Arn.
ftert Mean'a, Ayood eD Vtij ag Mid.

d~~ "rtr~~' f Tan CI.~"illiam Zondag
Morren eo ~oDderdag Morgen; arriveert
Woen.a, 4-YOnGeuZal.ag,",oud •
., Pri~. 'Volgt.:..... '. enl V'aD
Piqllet , ..e, DM"· OIl\SwjJ iam, l2 j

Retoutk.. -81, ta 10.. i .Kinderen half
prij. i 80 .. od Baggage toegestaan 'Voor
..lkeD ~er. ' "

TDII~ch:.Df7ïquetberg Weg en Clan-
william 2"1 &l. per uur VOOreenige dit-
tutie. t
Plill:~: ~(' eerste 8 lb. ea. per lb. j

van' 8 tot ZO lb. 2d. per Jb.; bo"n de
W lb. Jd. Per lb. Alle pakjee moeten
gemerkt w,nlen" Per P~ ...br.JJ

AGENf:.:ol : de.beerms O. A. OouOll di
Co., ~que rg Weg; DIl: & llaIáóIG'1'OII,
J'odenille i J. C. TULoa, 'Clanwilliam j

J. ".ui D ) O.biDi ••
PM".te acar eo Paarden .ullen altijd

gereed .ij~ "1Ul The Beet uáar e~nige
plaau. 1

i C. A. STRABHJUM.
The Re8~ I) Jan. l~.

o 0
Ik lt ou Bu... Da joog

BaItAXPAIT.
[Wij b.bbeD de "Ijbeid geDomea .. oige rol-

linDeD lIit delen briel .eg t. iAten.-RIlJ). Z. d.]
,----------

~ ~ In den Intestato Boedel vc:i'n .Wijlen DA.NIEL MIN AA.R en
ledene Echtgenoou•BESTUUR:'De "Zuid Afrik&&D",IVolksVri~nd" Oe WelEd. bferC.J.M.urun"L.W.V., VoorJiUer

WelEd hr. H 8010Dl.n IWEd. A EbdeD, L\\ •.
" G. Mybor«h. " J.ft Marquard •
" H M. Ardfrne, " H&"1 Bolua,
.. IaDlea MariBoD " E. Laod.ber,.

Cura toren:
WelEd.BeereD C. J. MinDe'. Ju. Muriaon aD J.

R. Marqu'd.

Auditeureu :
WelEd. hetren I.P. FaDre an R. V. Hofmeyr,

&cretar,"
WelEd. heer I. C. Gie.

en
DE Executeuren in opgemelden Boedel zullen Publiek

op 'da Plaats zelve ;.;_
I. ZEKERI TW~ E JRVB", gelegen in de .

makende nw het St. George-plein, en_Krenzende aan
den; waarop staan een Net, WQO.bBUl,S en tw~e Bpi~n.. .'
allen onder IJzeren Dak; heeft een 1raaijeu TUlD, die bijna ,
Ommuurd is.

II. DE GBWONE V~R8CB&ID&NBEID HUIS a A.A
een lot MetSelaars-gereedschAp, en wat verder zal worden: yoorgeo/agt.

BONUS ZAL'G~GEVEN WOR,D~N~

K li}'fcnIe , AI bert,
11'.1 uarij; 886,

[)E Inteekening op dit Blad is in d. Stad
£1 1&. eB in de Bllitendistrikten £l.

... per jaar. VOORUIT BIJ.TAALBAAR..
A.n eIken InteekeullBr worden Dril VoD
Bladen per week toegesoudeu.

y" zij die voor het Blad ""DJchen tl
Jedanken moeten drie maanden 'Vooruit
lteDnil"eYeJl Tan hun Toornemen.

;

I- ,
I
1

"GENTEN iN DE BUITENDISTRIKTE1\
A.berdf'8D •• de beer W. KI.udg.n & 00 •
Alexandri. " W. C. O.II'gbRU
Alloe . . John Cherlton
AJi.al Noord " J. W. Sa .. ,
Bedford " " C. W. Hotton
Beaurort ... " C. Pritcbard
Bredudorp " Dan Ter, & ·Co.
Britato .. n , . "D. H. Viljoea
BloemfonteiD (0.V,S.) EI'outtUrekaDler
Burgersdorp " G. Sic bel
Oaledou JO C. I. N. Dempers
Cal,inia A. J. nn ReeDeu
Csma",on " W ... n H~erd.eo.
C.tbcart " H. J. EllioU
()Prps •. Jo H. C.noo
Oole,herg " T. J. Ple"m.n
Cradock " J. F. Kldger
Clan.illilm . . U. M. Fryer
Diamanheldeu "Sto. & Caldecott
Dordrecbt .. " G.bro.der. Bradll.ld
Oost LODden ... "A, Webb & Co.
Fanr •• mitb (0. V.S,) Eucaleul8kamer
Fruerburg " ., W. J. Smitb
Fort Beaufort " W. J. Quin
Georl(8 .. Arthllr Brown
Graaff.Rei.et Executeursk'Dler
Grabam'lad .. " R Tilla,d
RaDO", , • " p, W.terDlijer
HumaDsdorp.. "R & W.Melelerkamp
Hoop.tod .... "P. J, .. n Coller
King Wm'l. TOWD K. W. T.IÓlnraoceCO
Knylna " P. C. Meteierkamp
Koklt.d .. Morril & Jellico ...
LadilDlitb (O,V.S.) "B. W. B<cker
M"lm.sbary Execulrorlkamer
Mi,ldelbDrg.. " WIII,t'Jel & ZOOD
M08a.lbaai .. Hudeon, \ reede & CO
MurrBflborg H. Sberwood
Marai.barg .• " W. R. Toylor
Natal " T. Shep.toae, Jr.
Ookiep ,. .. J, H. Holáa'lr
Oa~tahoortl .• " G, Heita
Pa.rl •. Paarl A.lurance Co.
Philipstown.. .. J. S. N. Meirin,
Piqu.tberg " " G. H. Parrott
Port E'izebeth ...E,is AUllrance
Port Alfred.. " J. A. Gnelt
Port Nolloth .. C. A, PilkiogtoD
Potchefitroom X•• oat.uro •• mer
Pretoria , . do.
Prins Albert " p, K, Neetbliog
Pri.lka .. " ADret elle Sn.llr
Quepn8town ,. J. W. Bell
Ricbmond .. A. P. d. Villiore
Ri.end.le ... ., Joa. Barry.
Roberhoo .. " W. Miller,
Ronnille, (a.V,S,) "J. C, Cb"",
Som.,..1 Oost .. 8. J, ADn.lr
Stellenbosch J, a. Madet
Steyoaburg '. " W. F, Ne.alllaD
S •• lIend"m '. A, Raid.
Stockan.trom " N. H. Smit, Jr.
SUlberland W. F. M.ritl
Tarkaatld George Barhr
Talllagb ., H. A. 71gaD
Umtata... " E, T, Bayli.
Uoiondale " Tilney & Fichat
Uiten~ag. EXeculeu,.kalBer
Viotoria West .. J. B. Anret eo ID.
Wellington.. Malan ot Celliers
Worce.ter . . " C. M. Bernard
Willowmore B. Z. Stegmann
W.peller (O. V.S.) "J, B. '. Hiet
Winburg " A. VIOtlll8D.
Premieu voor de Verlelterin&, nD £100,

OP ENKELE LEVENS,

VOOR DEN OEHEELEN LEVENSTIJD.

p

Alice • G8O. Murray.
Aliwal Noord J. I. Herf.t.
Barrydale - n. Z. De Villien.
&.aufort Weet P. Teelre.
Belmont,Griqualaod Weat J. J. de Koek.
Betblllie • - • H. B. Vill'oen.
Boahóf - - • la. de Vi lieu.
Brite to .. n - - D. H. Viljoen,
Bnrgen:dorp- Oh, no Rooij.
Ooleeberg - - J. L. KnobeL
Ceres - - H. W. ~olomoo.
Caledou I.Eeterhllyeell.
Calvinia - A. nn HeeDen.
Cradoek - J. J. J. TIIn Reneburg
CI"nwilliam - J. H. Norgarb.
DUl'ban • Liod8nberg Il Dr.yer.
DiamllntveldeD - S. W. van Wijk.
Diat. Ermelo, Trane ,aal H, T. BubTman
Frallachboe.k I. J. 18RoeI, P. da P ...
FraaerbUl'jf • - G&o. HodgsoD.
F"ureamith -' .. Exeeuteursk. &: Truet

Maataebappij.
I. Kretlen.

- T. C. Botba, Jr.
P. A. Lnckboff.

- P. W. J. BoBOIan.:
Cbabolld &: Yatel.

M. C. Louw.
- C. N"tb"n.
- D. M. Slabber.
• Kl.rek eD D. Villiers.

G. Schooken.
H. J.1t{orkel.
Ign. L. Ferreira.
A. G. H.• an VeldeD.1
O. C. Cloelie.
H. p, YAnH .. rdeo.
D. F. Mam •.

J I, J. van Aarde.
1 O. de Greeff, D.ln.
- J. L. Pretori ....
- J. J. J. Marita.
- E. Meyer, N.la.

J. }),CeLLIE.RS, voor zelf en ; .
Mede.Executeur Testamenteir,

Vendu-kalltoor. Wellington, 29 Jan. 1885.

MALAN s:CELLIE.RS, Afslagers.
, I

De Waal & De mock
i I .

George
Goudine
Graaft-Reinet
Heidelberg -
Humanedorp
Hupe Town-
HaDoTer
Hopefield -
Jacobsdal
Roranoal"od
Kroonstad •
Krakeelriviar
Ladysmitb (Ri nredale)
Lady Grey (Ah .. al N.)
Lftdybrani
Maraiaburg •

~A.DJ: •• 11'

HOLLANDSCHE HOUTEN Ko.Q.\lNS.(jHOPPEN;
., Sikkels, BY en IB, enz.-Zeismesaen en !

. , SteeÏle~.

Malmesbury-

Middelburg -
MUlr&ISburg
Moeeelbaai -
Macleau
Montagu
Moorreeeburg
Natal •
Namaqualand
Nazareth
OliraDtlri~er
, 'udhboorD -
Philadelphia
Pbilipetowo

- A. J. Joubert, W.IO.
G. W. D. Rust.
A. VlO Velden.

- J. G. Fi.acber.
P. J. Naudá.
B, p, ,aD ElIe .. ee.
H. Tan der Spnij.
A. S.pengler.
D. F, Berraagá.

fT. Rooe, T.ln.
D. J. A. van der Spalj.

- C. M. Doutbwaitt •
- .,... FAure,
- A. J. Myburgb.
• J. H. P. Zoer.
• G.o. LaurenC8 &: Co.'

P, J. ThDder Me",e, Jr.
J. McDermid.
Tbot!.Olomenllon.
1.. H. Menrant.
J. L. Oonl'1ldie.

- J. A, NeethliDg.
- F. Rll88Ouw.

D. Krige.
• Johan Theani_.

W. J. de Koek.

(
J. H. Jl. Roesou .. ;
Eer ... M. P. A. Cot:! ..

S.. ellendam - G. Reinecke.
Saldaubabaai • I, O. Stephan.
Scbidolltein - Steirenbe .
Sutherland • Kaufman L. ~arb.
Somel"l8t 008\ - J. H. Hofmey~
Carkaotad - 0&0. J. TAylor.
Tijp;erboell, P,O. Welg ..
vondeD(dilt.Uiteohage) R. W. Mobr.

fulbagh. - H. Fa,au.
UiteDbBfl8 - - A. de Villien
Utrecbt (Tranavaal) - B. L. NeethlinlZ'
UnioDdale - - G. L ... n Heerde.
VaD der Byl' •. Krul, P.O. D. J. Mariti, Jr.
Ventersburg - • D. P.•. d. HeTer.
Villiel'8dorp_ _ W. RonI.
Victoria Will' Jl. J. Weroich.
WijDberg n,deKocll.
Winburg • A. Reedere.
WellingtoL - f F.. G. Malhethe.

J. F. Pent. &: 00.
W Ilo .. more A. W. Dill.
Worceater • J. O. de Wet.
W"klrerstroolll D. D. Bierm"n, Jr.
l'alaDjfll G. B. Jack:aon.

GEORGE FINDLAY ~ co.,
!

I

(Pretoria
PeRl'lton
Pique&berg -
Porterville •
Pneeka
PrinB Albert
QtleeDl!town·
m,eradale '-
RichmoDd -
Roberteon -
Riebe.k Weet
Riebeeblra8teel _
Bomel"l8t Weet •
Stellen boech
Steynsburg •

,
~
~
al
II
D,.
••
L

Ouderdm.; rPremie. :;Ouderdom.! Premie.-_:.l__ ; ! _

.1, I, d. i t I. d.
I 1 15 5 35 j 17 6

1 16 5 36 li 19 0
1 17 6 37 8 0 6
1 18 6 38 3 i 3
1 1 {I 7 39 3 3 II
i 0 7 40 li 5 6
2 1 6 41 3 7 5
51 i 5 411 3 II li
II 11 3 43 3 11 3
51 4 1 H 3 13 4
51 4 Il 45 8 J 5 6
li 5 10 46 3 17 9
li 6 10 H '0 3
i 7 10 48 4 IJ II
2 8 11 49 4 .5 6
51 10 0 50 4 8 3
51111 bl 411.
i li:l 59 4 14 li
II IS 6 63 4 11 ,
2 U II 54 5 0 8
li 16 1 55 5' i

t14
15
16
17
18
] {I

20
11
II
51
51
2 !
j I

i7
28
lill
SO
81
Si
S3
84

Prijs van
£5 58.

G
SIKontant van

£5. te

ol
II
tL

OPGERIOT 1 OCTOBER 1844. D.t P,._i~. nj.Jtlllrlift' DOO"", !J~taal6tJllr;of,
lUIIIf' lIald. Y"uurtlllr ~/."",.,I, 1uH/-JlMr/f,-lt,
.et ~e.6fI.ri.g. lI.r400,i.g.
Daar iii lt. "DladerliDge VerzekeriDgaDlut.

.oh.ppij • i" "ord .. j, "itut~•• ~/, al, i. 8i,...
doa, MatllacUI'Pii•• , t."e~. th JI;'_,.." ". ""
Yer••I:".", Ht'aU. .4114,b.4oort ... ]>flli,jg II-
Iu,to.. .
D. FitUlu "orth. nthr ti. Po/ullOflu". aa.

uI .i.th .a•• 11:lijd ••• "•• DBI~ J4B8lr
lI~rdHld, •• 6;rt i,1111. d, It"" litIS ull.rn. ~r0""1.""",o. !lij..,1•••th tI_ ~. lI#'u~
,oa I, tloe. I"_"', IJ, A,I .1,.... latkliju
lutllli., t. ()1Jt,.... ~/ ui .... ta _ ... tól
Hrtairukri"9"'. ti, 10d/0fM/i,.tlHr"na 141-.1..
iur/VlrlCu,,_i •.

D. lu"" Verdeelill'was ál 2f percent pel
;ur, of 8 percent "'oor de drie jaren.

De "'Ultead. Verdeeliag na Wia.un 1.1
'lIOhieden in A.... 1886. "

Peroonen die SlCb tar Tenekeriag .0onteUeD,
IIIl1en hDlIe Doop-aJ1aJnt. ol nJlIe .odere
be.ijaen nil oaderdoa al. de Dil'8Ote.ren ,ol.
doud.e mogea achten, DlOI18n ial.'fel8ll. .
Penoaea, die liob ter ...arzelterm, 'foontelln

wordea ""1belat .et de het,lillg 'fill de 9,_,.
~ na be' Oeaootacbep.

ProapectU_II, VonolD 'fila Aansoek .u all.
Ibfol'lllatie betre6ade h.. Geaootaebap, hOD"
yerkregeo wordeu aan het Kantoor te Keapeted,
of bij .It dil AIPlltaabappan nil d. .._Iei
kolonia. '

Op lut •• a11a& Beet • ."
1. C. GIBlr., 8ecre~.

KU"*, open TU • toi 4.. ure.
AI ..... ".., iD alb 8ta4i NI Do"

~ ill __ KoIoaJa, Nau, .Vri;"
.'lI UnaL'

Kapitaal-Ingeschreven enOp.
betaald... ... ... .., ... £215,000

Kapitaal-Oestort, Opgeloopen
en Bel8&'d ... , .. : ... ... 43,000

VerlieJeI, .UNtuI4 'II. U.den Ja.
r.Ulsel ... ..;.,... £110,"'.

DIUOTI.I.
DE GAVE DER GEZONDMAKIXG.

DeW el-Edele~ .. reu
R. H. AIlDIAII., Voorzitter .

H. BUBD. IH. K. Ta.OOOLD.
J. 1.. M. BRO'tr!f. L. J. CAl1TI'If.
W. G. AlfDB&IOIf. 1.. H. GOLDI<llDmlT.
J. A. RlIlD. W. J4Aua.

. Al1DIDl1JlD. .oor d. Ve..... erïa' 'an
v ......_.t tere- ,erlielo(aehad.

a•• eliJh Ollt"&II," .11
lIu/rftlltlltl wonle. op &Mr tCJOrdeali& •

1:
ol
al
Lt
SC

~ l._,ë

81

"•(
le

' .....;fc'

,.. I

-A""tHtt~r.
IiijDhaor,-B.t ill mijne lIedoeling niet, om

ook ..., bel geringlte "'Ilen d. "u. der gelood-
makiaa: te .. gren, De a. Scbri(t la er YO'n1l.
IltDU ai. jfa'fe achijnt If.heel i.lI"andel'l te lijn
dali •• t _11 b&dendllljla ond.r "geloofIjf8ne-
dag· 'flrltaaL u Geloolag.oeling· la blli"'Ddleo
pea lJijbelache tenD; gij lUlt te ...ergeet. u..
lJij1la1cleo'_lreo om dat ....oortl er ID te ,iDden .
Er .0r4en tegeDwoordig Dlter luike oDbijbelacbe
1rit4rukmogen ,ebeligdL~le alligt op 880 d.ulo
IpOOr haoen Toe"l). Uit komt durnndaaD dat
- cle lIDO of &Dd.,. ,acld.lijk ..... rbeid,_t
- onk.1 _ellJ8eteJd ~oo;d Incbt, dnidelijk ti
maken, iOLder de Dak In ., bur diepte ea '10
",acllill'lIde bateD te ~lJiCbouWID. lJ." ge_
Ioofll'nOÏDf • oall&,.,h DIMt ID _r iD een signa.
fIIi1l¥~. ZOO mag .ea h... .olfrena de
YCODIUdall di., I.., ai.t hidden: Ah Mt [jill
!oil;" of :.fil lult ut rltD Raad be«mm kmt. 0 Beer I
_. 4aa aij of mijne 1'"""'.~f mijn kiad jf~
,aM. ztik Wddn .. eB ~J II "k'traIJ,ik Wd-
<1<-11,"daar '*NIde d. wi' .. H_ il, CIa& lij
• id liU ... lijD, oa4a& de ~_ al CIIIII

DI PER KANT EN DI ORRELSPEULDER
VAN KRAKEELDORP.

KrakMIldarp, 1886.
.4mr tUn Redaktrur. Da Heeren

E. V4J111S1'.t." •• 1lI' ea E. G. ASPlI:wIfG.OU Bau,- Wil ou &.u, u blief Iojr, 100 go&d Brand
..... 011>die .tukkie in ou n..~lO kranl op te A~.
n... m. Ik moet 'er oa 'JIeneer! aeb dat i. nie I Voor bet 'fenekeren nil 01lroerende en Ra.
... 1 "'n Kranllkrij .. e boa Dif', mUl een 'at, I Ooederrn '.s.a 8oh.de of Verliel door
_nlijk mens eo al. ik is hn moe nie ml blij I d Ri.ikOi .orden "DgeaO.~D tegen .de
nie .. afloeer ik mJlre DOn.iee ";en A'S die nn ou I ... _,.,~ .. ,.... ,.... en ""oonlellell oalllldd.hjk 0.......
BlokelroeD iD de ZWtI .dlm_ nn Yerlede I
..... k. Ik ia ook e.o Maeblek eo Doa wil ik moe
die replatie Y.n die Maabiellera OpbOD om t. i
.... rpraat .. at die OD.koon_a.eer ~h b.I. '
Hij he' die .. itaeo .. "1Itr gemaak. Htj het ge- I

..b dal di perkeDt te boog praat eD di orreJmaD '
t. sl~ apeuI. Foei tor. o. maat Antoon, wat
het jij DOU ,.maak. Jij het .e' dilur makaar
lf-praal: di" perllaol praat "et agtermabar ... n.'
.olldig 80 die Oftelm.n -,.111 nil' goed. Kijk bier,
Antooa, BIl dit 'er jou nia _I het .. r ._ aie
u pi D&U di "'00'''''041 .ijll ni. P hUil 'ft' jou
Wj Joa".ko DI. au'" ........ oa Baat Vaal •

WENTZEL .& SCBLES~Q ,
. ,~", , ... i' ••,"~~",,;

APOTHEKERS EN HANDELAARS IN D~OG~RIJ!N
OPVOLGB18 VAlI' I'·

c. SCHMIET~,RLO~W& 00 .•
KAA.PSTAD.

Voor b.t AdmiDleu.rea en Beh .. ren nn Boe-
eo aodere Paadell, al, EzecateiueD, Oarato-
Ad .. il)i.trat .. ",.lVOOjfdenof Apotea.· Voo....

lilleJul.-I:Speelal. ecbikmgaa 100 ell.
'tro""'.

Jooldhntoor: BL Georg.,trut, KUJllltad I gAD-
tDornl8n : 9 '.111. tot 4 n.lD. AgIIDI.,.a 0'.
de ,eheela Koloni., deo Vrijataa~ ea 4e l'JIIIIIO
'flIIIl. ",

W, J. .ELDlUDO.r.,SJca.u...
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