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r= ---=======------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
;~ COMMERCIEELE ASSURANTIE-MAATSCHAPPIJ, PU:BLIEKE!VERKOO
WELLING VAN ERNS·x:oáTBABE

BEPERKT. " 'WIJN-, ZAAI- JEN VEEPLAATS~
Vee, Grá.an en a.nder L~

: J .

TE TU.LBAGJH~
: f

In den Geasaign .. rden Jloedt'l van Wijlen deu lieer JOB J.B
.DIBDJUKMOn. i

OPVRIJDAG, 20 FEBRUAiIJ A.S.,
Z

1

. AL de Ondergeieekende PIlbliek' doen Verkoopen, op de ~laats zelve,
.: ,.

I. VASTGOED :
Th! Woonplaats van den Oserledene, gelegen aan den Witr.j.nberg, groot om

trent 911) Morgen, waarop staan een Woonhnis, Wijnkelder, BedijendenVerb"8kkea,
Kralen, enz. De Gronden zijn bepleat met een Wijngaard di~ seer aanmerkelijk
Vergroot kan worden, Vruohtboorder..,. nitmuntend Zaailao-l, Vee)'reideeu TllÏDlaDd,
met rolop 100peDdWater. .

LOSGOED:

90 Extra Vette Kapater ,uv ....."'14
(PER TREIN OPGEBBAOT), :

100Extra Vette Groote .lULLEN Publiek worden Verk~hi JAARLIJKSC.H· R.APPORT, 1884.Varkens. r_j uit de MARKTKRAAL, te Wt!I~
__ lington, op I \

OP DO~D~jRnAG WO£NSDAG, 11 FEBR.18S5" . \
DEN 12DEIC DEZER PRBOIEII TEN 10 uu. i DE Voorzitter en Direkteuren van de Commercieeie ~8!lUrantiema&tachappii, Beperkt, leggen nu hun

ZAL de Ondergcteekende ~UBLn~K L~T WEL I-De Ver~ooping bel'nt" Derti~ste Rapport aan de Deelhebbers voor, te zamen.met ee. n Staat van Rekeningen tot den 3bten
lJ0 EN VER KOOP F. Jl, aan de preerea ten ~0 ure en mot na.aanko Il December 1884. .._.

J .• n.n den Trein Koopers geheven us· H I bra K 'L __ l' rd dt t lt .lrt 'Mill' St li ("250000) d '''-~~~-h\roning van den Heer D. P. DI VILLIERS 0 iid d PI' di te .. . et ngese ven aplUWlollF!vermee er 0 op een wa. toen er ng..1l- , ,en e lIlaIil.ClV (lP-
ann, J: de WRgtlnmakera Fabriek van d~ ID ttJ op e aats tegenwoor IgZy:'lll. pij geregistreerd onder de Wet op Beperkte Verantwoordelijk~eid op den lsten Julij laatstleden, als besloten
Heeeen P. B. DI VILLE &; Co" bovenge' J •.W, nN ... op de Speciale Ver~adering van Deelhebbers, gehouden op U A~ri11884.
meld getal VarkeDB,waarnn het grootste Vendu-karlt~r, Wellington, , Jl.;r is een Ongeluk-Assurantiedepartement geopend, ovêreel:ijtomst~' de Nieuwe Akte v~n Overeenkomst,
gedeelte uit Bargen bestaat 3 Februarij 1885. . , rd ' ik d 'd . h ~- f Boekkl -k . "A'

. N MALAN & OELL!!:!8, AI'SLAOEK8. -Spoorweg.Ongeluk-A~uran~leka.a.rtJ~ ~o en mtgere. t. oor e ,tatJO~c eli! 0 "er ~~ aan VJjil"tg
M. M. BASSO. . Van de voornaamste Stations In de Kolonie, onder autorisatie van de Regenng, en er ZlJn talrijke Agenten

:'Paarlj [J Februarij 1885. KAAP DE GOEDE HOOP : voor alle soorten Ongeluk Assurantie aangesteld.
De Villiers, Faure <f Co., Afslager, S·PAARBANK • VEREENIGlilt!. Ondanks den ~edrukten staat van den handel en de vele branden is er een geede winst gemaakt op detn.., transakties van het Jaar. . •
P.8.-De Verkooping te begmnen De bruto Inkomsten met inbegrip van saldo overgebragt van het jaar 1883, bedragen £19,888 16, 9

om half elf ur~ precies. KENNISGEVING AAN INLEGGERS. i En de uitgaven en verliezen 10,83' 11 6

STELL~NBOSCH.
rIT DE HAi\D TE I\OOP,

DE PL.U.TS

SPRINGFIELD,
Het' •Eigendom van mejufvronw

GWRIlE (lOftDON,geJ..gen nabij het dorp
Ste.len boscb.
Meu doe aanzoek bij . de ouderge-

t.eekood~.
Indieoi niet uit de band verkocht, voor

of op ded 15deu F8BHOARIJ AANST.,
uI deselv e publiek worden opgeveild ;
dag en dlatum nader te worden be paald.

J, MADER & Co.,
Af5lagerll.

Stellenbosch, 20 J a n. 1885.

Ondel'wijlfll· benoodiud-\7 OOR r-eue PUBLIEKE SCHOOL,
gelijkstaande aan eeue .Llde Klaaae

GOllvernementsschool. Salaris !:.!OO en
rrije woning of £40 voor Huisbuur per
laar. Er is groote behoefte aan een
Avondscbool, waarmede de Onderwijz.er
!lijn II&laris gruolelijka zon kunneu ver-
meerderen.-Certificaten Van bekwaam.
heid in de Holtendsohe en de Engelsobe
taal, alsook van goed zedelijk gedrag
moeten worden mgeleverd voor den
28steu Febrnarij e. k. De Applicant
moet den tijd bepsleu, Wann~r bij de
betrekking kan aan vaarden, docb niet
lster dan op deu Isten April.

A. P. KHIEL,
Du Toits Pan,
3 Febr. 1885.

WEf,TEU.no: PROVINCIE
Admiwi~tratie &- Tru8tmaauchappiJ

(BE l'E JUt 'i).

VERKOOPING PER BESLUIT
VAN

OBE DIT liURE N.

In den Insolveuten Boedel VBnDANIEL
JOHANNEl DI VILLIERS, D.zw.,
van Durbanville, Kaapsche Afdee·
ling, Toigenmaker.

TENDERS zullen door den On-
Jerge~ekende ontvangen wor-

den tot

OP DONDERDAG,
DEN 12den A.8., -

Voor bet Welbekende en Verkieselijke
Vl':RBLlJF van den Insolvent, gelegen
iu het beste gedeelte van het Dorp Dur-
ban.-illp, bevattende Zes Kamers van
goede I:\'roatta, Dispens, een Groote
Rombuis, Stal, w.c., en een Groot Stulc
Vruchtbaran Tuiugron~.~ De Gebonwen
bentten Groote Zolderll:en op het Woon-
bois is onlangs een Nieuw Galvanisch
IJzeren J 'ak gezet; het achterste deel
van het Wconhuis wordt door l'rschtige
Jo:llrenboomenbescbeduwd.. Dit verkies-
lijk Eige'IJdom is goed voonien van
Water door een ~tandboudende Fontein
"aDZoet en goed "'"atf)r en is gelegen tua-
lIChee de bgenUommen vaDde Heeren J.
GROJn)ILINGB en J. DnrTS~N.
Bovengenoemd Dorp was ill vroegere

juan om reden ..an de drooge temperatuur
eet. toevluchtaoord van de Indisohe Offi-
ciereu die de Kup bezochten om hunne
gewndheid te herBtelien. Het Eigen.
dom kan dagelijkl bezigtigd worden.

J. J. D. BOY8KES,
EeDig Cllra~r.

Kaap.tad, 28 JanIlarij 1885.

RENIE JONGE OAME,die Eers", n•..University Teacher's,"
Musiek en Goed Gedrag Oer ti-
fluten bezit, en ook in staat is in
't Hollandsch te onderwijzen,
wenscht in eene Betrekking als
Onderwijzeres geplaatst te wor-
den.-Adres :-N. lJ.• "Kantoor van
dit Blad.

OVER.LElJEN,-Te Eensaamheid, op
den -ideo Februarij 1885, in den

leeftijd van 46 jareu, miju geliefde Echt-
genoot, de Reer JOHANNES ALBER-
TUS ){YBURGH, diep ~'reurd.

WGo J. A. MYBURGH,
.'Gtb. VIJl PU Bm,

I

i ! ,;--,

W~LLl.NG1'oN.

,
VAAT~ERK :~Knipen, Klei~ Vaten, Trap- en Onderbalif, Treohtera, Bran.

de'wijnketel, enz. . j
LEVENDE HAVE :-60 Aanteelbokken, 8 Aanteelbeesten, lt Paarden, 2 Mer.

ries, 1 Veulen en eenige Varkens. ; !
GIiANEN, circa 100 MIldden K&rD,20 do. Rog, 20 do. Q&rIt, 1 lo' HaYer.

gerven, Stroo, enz. i
BOERDERIJGEREEDSOHAP :-1 Bokwageo, 1.Kapkar ~p VeereD, 1 Open

do" I Span Tlligen, 1 paar Aohter do, J Ilkken eo Trekg~ 2 Dnbbele Voor.
Ploegen, 2 Enkele do., 2 Eggen, Graven, Pikken, Vorken, Man~n, enz.

EINDELiJK de gewone voorraaa Ho'lSRAAD. !

B O'NUS! BONUS!!
J. J; DE VILLIERS, A.pto., Assignee.

1
jc

V AN af en na den 3lsten Maazrt
aanstaande zal de Rentekoers

van Vijf per Cent. per jaar voortgaap
op alle bedragen tot op Honderd
londen Sterling; boven dat bedrag
zal geen rente toegestaan worden.

Geen Inlegger zal den naam van
t'€n ander mogen gebruiken en
aldus zijn deposita vermeerderen;
ten einde Rente op meer dan £ 100
in het geheel te ontvangen. ,

S· V. HOFMEYR,
Secretaril'l

Latende een saldo van". £9,052 5 4

Dat men voorstelt te verdeelen als volgt:-
Een dividend van 3s.6d. per aandeel op 20,000 aandeeien 3,500 0 0
Beloonin~ aan Direkteuren en Auditeuren ... ." 5130 0 0
Over te ragen op Reservefonds ... ,. . . .. 2,80!) 12 5
Latende een saldo om over te dragen .. , 2,182 12 )1

£9,05! 5 4.

Het Protectiefonds. £2,190 7s, 7d. zal ook worden ovrgebragt op het Reservefonds,
hetwelk alsdan £5,OO() zal bedragen.

De Fondsen der Maátschappij zullen dan staan als volgt :-
Opbetaald Kapitaal £55,000 0 0
Reservefonds ... 5,000 0 0
Saldo op Winst en Verlies, nadat voor alle vorderingen voorziening gemaakt is tot Aet

einde van December 1884 2,182 12 11
lotaal £62,182 12 11

Paarl, 9 Februarij 1885.Hopefield Hotel
PASSÁGIERSKAR B. A. FAGAN. Afslage~.

TUS8CH&N

Malmesbury en Hopefield. H et aan bevolen Dividend i8 grooter dan ooit te voren is uitbetaald, en is gelijk aan £ 1 15s. per origineel
Aandeel, of 35 per cent op het origineel opbetaald Kapitaal. . . e

De aftredende Direkteuren. de heeren WIENER, MARAIS en E..l.RP, de eenige benoemde heeren zijnde,
zullen behoorlijk gekozen verklaard worden krachtens Artikel No. XXXVII ,van de Akw van Overeenkomst,
Het zal Doodig zijn voor de vergadering om twee A.uditearen te verkiezen. ;Het Dividend zal betaalbaar zijn
op DINGSDAG, 10 Februarij.

HErr· FlJNE 1

Van de Bechuanálandsche Kwestie,
<Zijnde een Vertaling van Dr. CLAUE'S .Boekje: "~e Transvaal ani

Bechuanaland") in Pamfletvorm. '

OVERGEDRUKT UIT DE lf ZUID-AFRIKAAN."

Prijs 6d. ;. Per Post 7d. I
HOFMEYR & R~CtER

!

..
!

1,~E Ondergeteeken-le wenscht hier-
, mede het Publiek bekend te maken

dat bij, hl't Poetkout-akt verkregen heb-
bende, in de gelegenheid is eens Paasa-
gierskar le laten locpen ala boven ver-
meid, tegrn een Tarief van
Een derde m minder dan voor-

heen. :Tolbagb en Oeres LaDdbODwgeDootscbap~ STELLENBOSOH.
PUBlIEKE VERKOOPINO

Geteekend, WM. BERG, Voorzitter.
Kaapstad, 6 Februarij 1885.

De Kar VERTRE KT van HOPE-
FIELD tweemaal per Week, nam.:

MAÁNDAG EN VRIJDAG,
's HOROJr1l8TEN5 liRII,

AanKomende te Malmesbury denzelfden
dag en tijd voorden 2den Treiu, en keert
terug
DINGSDAG en ZATURDAG,
Na aankomst van den Isten Trein.

Daar hij de diensten van den vooI'ma-
ligen alombekenden Postdrijvar, den Heer
H. LOUBSCHER,verkregen heeft, kan bet
Publiek Vertrouwen op eeue fatsoenlijke,
vt'ilige en bereidwillige behandal'ÏDg op
Weg.

De Kar loopt in verband tret het
" HOPEFIELD HOTEL," en "THE
COMMERCIAL HOTEL" Malmesbury, ;
bij welke Etablissementen op Eerste Klas 1:[(1 0 STBAARLogies, Eten, Drank en verzorgin~ gere- .
kend kan worden.
Prijs lOs, per Passagier, met inbegrip ;

van Is," Cab·tarief" van en naar de
St.atie, waar de K.r geregeld op Pa8880-
giers waohten en hen terugbrengen zal.

35 Ibs. Baggage toegestaan aan eiken
Passagier, 1td. Toor en[e lb. extra.

Pakjes tegen Verminderde Prijzen te
worden geadresseerd "Pla POBTCART
HOPErIELD."

EEN 'TENTOONSTELLING
ZAL GEHOUDEN WORDEN TE CERES, vu Z?R

OP VBIJDAG 27sTEN FEBRUARIJ !iNST. Kostbare Huisrneubelen,
, d F b .. ENZ., ENZ·

Voor Prijslij st zie Het Volksblad van Don erdag, 5 e ruanJ. .Aan Wijnboeren en andere Bel&nibebbenden.
~I)E Heer CJUBLISHOARIvan Spring-

field, alias Kleinvalley, nabij Stel-
lenbosch, beeft de Ondergeteekenden ge-
last, publiek te verkoopen, op

Maandag, lG dezer,
TEN 10 URE '8 MORGENS,

Op de Plaats lelve,
Een Assortiment KOSTBAHE HUlS·

MEUBELEN, geschikt voor Zit-, Eet-
en SlaapkaOlelll, Gla,,- en Aardewerk,
KenktlJgereedschap en. verscht!idene an-
dere ~rtikelen.
ALI3MElDE een prachtig Rozehonten

Klayi~r, eenige VogelltrnÏzen, een groote
Broeimachine, ens., enz.

J. MADER '" Co.,
Aálagers.

N. J. SCHOLTZ,
Hon. Secretaris. EENE SPECIALE .ALGEMEENE VERGADERING V~N INTÉEKENA·

REN VC,OR AANDEELEN op. den Prcspectue vali de nienwe op te
rigten W IJ NM A AT S C 11 A PP IJ, zal pleats vinden"n STADHUIZE,

Ceres, 28 Januari] 1885

Koloniale Weeskamer en Trustmaatschappij.
Twintigste Publieke Verkooping PAARL,

Op Woensdag, 11 Dezer,
'S VOORMIDDAGS TEN 9 URlE,

Ten einde een Voorstel van de PAARL BERG WlJN:MAAfSCHAPPIJ
tot aansluiting te overwegen.

VAN

HUISEIGENDOM
EN •

Op last van het Comitt1,

F. J. JOUBERT,
!Ag. Seoreta.ria.

BOUWPERCEELEN,
Stellen bosoh,

1·Februarij 1885.
IN DE

Leenweostraat,
Paarl, IJ Feb. 1885.

Kaapstad •.
L. W HT ~XECUTEURSKAMER.

10 . Jaarlijkache Vergaderink van
Aaadeelhoudel'8'

Bniteugraeht- HOIJJEL.en QUUW'!
(SOMERSET WEST.)

------
In den Boedel van WiJlen den WelEd. heer C.A {Mr.J.Ali DUTOIT,Malmesbury.

0111TDf: Mr, A. McL.lCHL.llf,Hopefield.
F, A. SCBREUDER,

Eigenaar.
Hopefield, 6 Feb, 1885,

Op DI~GSDAG, lOden FEBR UARIJ,
TB 11 URE V.M., DAAR dit geliefkoosd :aotel verkocht moet worden op laaf van het Edel Aoht-

bare Hooggeregtshof, is de Curator bereid ill oDder~delingen te sredea
met Personen die sich van een echt koopje wenBohen te verz,keren, OTerden yer·
koop er nn ait de hand, waardoor rele onkosten sullen besp&B(i'dworden.

Het Ej~endom is in goede orde, heeft grooten Tuingrond, overvloed van
Water, vloeijende er een Stroom lange twee kanten er Y8n ijet geheeie jaar door.
Er i. ook een groot Stnk Grond, gesohikt voor Zaailand, veel Accommodatle "oor
StaJlin~, Huiten~bollwen, e!l het is :zond~.rtwijfel .ee~ van ~~ Mooi~, Neta~,en
Pleiaieeigste BUiten-Hotel. In de West.ehJke Provincie en' IS ..erkn]gbaar })lJDa
voor het bedrag van ht't Eerste Verband er op, zijnde de Otiralior de tweede Ver-
bandho.der. . .

Men ..ervoege zich bij

KBNNISGEVING geschiedt bij deze
dat de Jaarlijksohe Algemeene

Vergadering van Aapdeelhouders .zal
Zulle-n op de Plek Verkocht worden: worden gehouden ten Kantore der Kamer,

Adderleyatraat,;l.-TW EEl RUIZ EN, Nos. 102 eo 105, Buitengraoht, hoek van Le6Uweoetraat,
onder Leijen Dak, elk hevattende Vijf Kamers, Eombais, Aohterplaats, 0 P M A AND AC,

, enz. Water aangelegd. 2 MA RT
:2.-EEN HUIS, bij Leeuwenltraat en nabij Buitengraoht, acbter Perceel No. 1, A ,
. onder Zino Dak, bevattende Vier Kamers, Kombuis, Aohterplaats, enz. TEN 11 URE,

ONDER adres aan den VOOi'zitter zul- . Dit Eigendom kan gemakkelijk in Twee Hnizen veranderd worden, met Ten einde &ande Aandeelhollders het
leo bij den ondergeteekende tot aparte ingangen. Verslag der Direoteuren voor te leggen,

den lOden Februarij 1885, TENDERS, :3.-IJRIE HUIZENt Notl. 86, 88 en 40, Leenwenstraat, onder plat dak, elk te zamen met eenen Staat VIUl Zaken der
die als zoodanig op dpn omsfag gemerkt I bevattende 2 Kamera, Kombnis, AohterplaatAl,enz. Inrigting, tot den Sllten December 1884,
zijn, worden ingewaoht van diegenen die i4.-TWEE HUlZEN, Nos. 42Aeo 42B, Leeuwenstraat, een bevattende 2 Kamera, en om twee Uirekteuren te kiezen, in
genegen zijn, eene NILUWE SCHAT. i enz, en het ander 1. Kamer, Kombnis, .Achterplaats, enz. plaats '1'11011 de heeren J, P. Roux, M.D.
TINGHOL op te maken van de Onroe- ió.-DRlh: HUIZEN, in de Buitengracht, aDnex Perceel No. I, onder Plat Dak, en WILLLU. MAlIIR, die bij beurtwisae- I
rende Goederen in deze Afdeelin~. f. eeD be'l'&ttende 4 Kamers, Groote Achterplaats, Kombnia, enz.; het ling aftreden, maar behoorlijk voor her- _. ,

De Scbatters Tullenverpligt zi)u iedere r volgende 3 Kamers, Kombuis, Aohterplaata, enz , en het laatete 3 Kamers, kiezing genomineerd zijn; alsook vOOr IKENN ISGEVING ; AAN SLAGTERS
Plaata te bezoeken, eene Alph"betiscbe !. Voorbui8, Kombui~, Buiten~boowen, Groo.~ Stal en Aobter!'&ata. het aanstellen van twee A uditeuren in 'I _ •
Naamlij8~ op te maken van de Eigenaars '6.-EEN HUIS, No. 100,10 de BOltengracht, nabij Dorpstraat, on er Plat Dak, plaata van den heer J. P. DI WET (her- 0 O· . F b
eo Occupanten derzel"e, met de namen i; bevattend.2 Kamera; Kombuis, Achterpluts, enz. kiesbaar) en wijlen den heer C. J. M. VOl. WELLIN GTON. P mgsdag, 10 er ..
van de Vaste Goederen in elk Veldkor. A.LSO 0 K : Op laat van den Raad van Directenren, ]t'a ~ ~ 4l1li1,"" bwUt,
netl'lcbap en elke Municipaliteit afzon- F. J. BROERS, 100 Extra Vette Kapater Bok- ZAL de Onderg~keDde te koop MA.
der lijk, en Sobriftelijke Kenliisgevingen DE G R OOT ET U I N, top van Leeuwenatraat, omringd door eeD hoogen Secretaris. 1 en. bieden op het ~ktpleiD,
~ bezorgen bij de ~igenaars of 00011- rSteeneD MUOT, en beplut mei een verscheidenbeid van Vrncbtboomen, ztler ge- Kaapltad, ~ Febr.l885. 400 E rate 'Ir'... 'IT pachIL k .. . E 100 K..·..Ya-he Sch&p·en. . e Aaa e enpanten, wll ..e enDl"gevlOgen moeten ID· !achik. Toor !M'n CebelgeDur, Marktuinier of Melkerijhollder. Dit zal Verkocht -r- Merinol Ha.mels.
houden het bedra.g der schatting van :'worden en 1 of in 8 Pereeeleu om Bouwlualiigen eo Specu1ab~nr8te gerieven. J 0 rt d OPZATURDAG 14F BR
zoodaoige plaatoaeo den dag door den f., agers, ve_ re ers, enz., . . ' . L.. i F. J. ooux,JJt.
Raad· te worden beI:ld om bedeukingelt1' . d'k (PRECIES TEN 11 URE) C Il Dg WBT
daartegen aan te oo~~n. Degenen die i!Al de Eigendom zijn in uitmuntenden staat van Re- GEL~!V!~ t.o~r:~:i:t n~~e:p ~jn ZULLEN bovengemelde Publi;k wor· •. 1 '
tenderen, !lullen.~en tIJd moeten opgeven '; ...-.a.. .."R:tie,verhuurd aan fatsoeJ7.lijkeHuurders en Plaats DOORNKRAAL (Paardebetg) den verkocht uit de MARK'!'- n....'T
biDnen welkeo BIJde soha~LlDgzullen vol. ,.l"~- , of Prokureur,- i.L,.ota.ris. eBZ·,
t.ooiJ·en en de namen melden van twee :.. brengen goede Huur o.p. jaagt, in het Teld loopt o"erschriidt, KRAAL. j

en verder dat ik van nu voortaan geen D. O. HAUPTFLEISOH.. 46 BT, aB4BOUTUAT,
goede en voldo~nde Borgen voor ae ; . . uitspann~, meer zal toelaten. 'Het vee J. FRED. PERTZ i Co" Afalagen.: - _ Ol{ G .ELIST.
!~~~:ede~a:;~~::, :~:c:~~:k! iD'0·1~U.8"1 t. tI' E& EV' EN·WOB]} EN :rd~~el~~:~!u~ .:~:~=~:H J HOFMEYR·· -+--.de S6ste Seehe van A«e No. 10 van' . " I d .1__ ., handhaafd worden, 1I0Der on....nK>heid ..o..,. :,' UENOODIGV,.,n Oaown, "oor het
1864. 9\' G. W. STEYTLE.R, Secretarie. YUl persoon. PROOV... B,,EUD ., J.lJ z. ~.Zending,;,•...Gesticht. -:A.auoekJ,F.P.P:EnOLD, Oeboll_lier~.~~~, u u u ....SO~.1 -'. db,Secretarie. Kup$d, ~~•....-ij1863. .. ..... - a.llJ>,g, n'. NOTAR18IN TRd8PO&TBlZOiGD, Le oeD IJ '

~ Malmesbury,. EI. H. MABAIS,
Kp:[,rn~~jd~raadl LI' P. CAU\I'ltM cl CO., AFSLAGERS, 91ubr.18&. 8W.AJ.Blft'&U~UAPIft'AD. . I ~

...' !

KENNISGEVING.
Paarlsche Afdee lingsraad.

NIEL"VE SCHATIING.

ALF. GEO~JONKt
Outator Ins, Boedel van loD Hoon ••
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-- 0IllaaP in _
pori Bli-betla iD, en 1'eZ.

mM een ~ ~-faert
_acij_. Zij haddeu liner geld

hreYOn,dllllJ 1ICb.t.tu bet een eChaUde dat ';'j
teleuJ'1P1teld, êo maakten d1li
den boel in brand te ltek.
sij klaar waren werdan áj ~
ia te hopen dat all &ij opgtlp6kt
bun Toor dit lutate bednJf let.

"mrjlriotiiga, ~g lKlhraIen kost met ka".
geven z.u.
TB P. BUUFOIlT.-Wij bebben

iels me(.g.-deeld Y&D hetg<'6ll aan d.
over roodwa ter ~tele£T&feerd werd

!lfon sou heerseben WIJ beko-
hpt Kartoor VHn Op Werken

tel"gram VIln den CC V<ill Fort
s..~ufort • De heer Kleim.u, Ve~aru, gt'.
eonden 0ln onderzoek te doen nooar den ~"""t

sake, a'\n de locatio HeaI-t Towo, ''"Pp.or.
dat er ge~D VllCZlekte heersch t pn geen

~ r oodwater te zt ..n 1&." HIJ WU

~nd gewerst, eli dd C.C. booptfo dat
b.·Tlg um o..er de &aak het dist net

"oude,. schaden .

'Ill B., Pat'leDlH~~t ..P. Elizabeth, moe& on'bonde,!, e" ID&II
IO-W"lIinllton, E ...b, krijst IDeo weder en BoJlaudBOh·Afrikaller van rt.g' eo ord" al. aan"bedor moeil'lu

Fred, P"Dt. &. 00, mettrderheid, dau moet VeraJltwoordelijk lIernen. Na .. 1 niemand o\l'keuuio d.1
" 10.-Koopman@k

ru
l'f\INOSDAO,IO FEBRUARlJ l~6. Bestoar Rf"eBOb.ft,· en mea hoorda \ViJ' de bekwaamhedeu nn den ht;!'r Mf'r.plAata Kool,m"rll(l'lUII, ..

OrAan, eDI .. io den oen patlemeotelid op eea openbare Terga rim.n steeds op !,rij. getltell.1 Jtehbon. Ma ....
R. A. Z..ed.rberg,-De Faalt Jering te Grahamstad .erkI.reD dat h~1 het is ááu cling om een good oriai.ter, ecn '....DnlIl'U
Ic 00, Af,lljfMrl., DI K.. pkolonie beeft, eohooo er god bem Iliet achelen kon of er borgeroorlo~ IlÏtstekeud spre~er eo een man TaD sohil." IO.-Piqaelberv, OMeDeD V-rUu, UD J. J. d 'd" edi d
Ekateen,-P. J. Retipf,I..\t.lager. eo tIJ dat Il) nrtogenwoo Igen e kW&IIl. gaven, en 1'811 ander om eeu

IO.-I'ortlllrall Ri.ier, LneD4e Hu., stellingen bezat ateeds een partij Nu, dat alles laat zioh hooren. te lIji" WIJ [be.. l<Jliet··..oor'steiliiug
dW"ridJlltlrAeedICCbap,.eD•. ,~vlUl F mej. Verant"oordeliJk ~eltuar in bet Parlemei.t A.f,lkallel ""J le is cok "IK WIJ:S vl.",1 l(e&"I(" msn leer ".", .• n,.,,,,1 '" Z : fol ""'.~"m""e. . . VIIS.r,- 'r m. . ManiI, h ft h f e-

Af.'"~~r I beetaan (lf', ~Ilr I,,!(ell\\oorllgell rpge· ""Ht men li~vl'r bad moeten zWlljlen. Mail' <RRnRohe p"hIIP~, eli op wwnR our [r e l
.. lO. - W.lhnvloln, Jlokken. I'~"Fr~". J . .iu!(svortu ~rlalll{<l door toedoen Jer RIJ"s " ..t, geloeren WIJ, In eCD Beitsche Koloui, ij hooge~ plÏJR steil", to-u hiJ foor

Roux, Jr ,-J. Frtld. Il boil & Cv, rpgpTlIlj.(, die Sir H. Hark ly met hd d V dik B t hoor« I,. oorsie .08 .•1 rlen I'"'er \ 'e," ""Illl I , he:Atelagera. I I I G - b un er f, ..."tWOOI e IJ PS oor onge oor. , , Ih..hnnr.'"
H" 'P, .01.. '" den bve~.1 Uh wiJI", b-paa de p all "" ouverneur DlUlr 'tl li. dat is do hou- inK die GOOI den Tert.. 1',,, lemeur had hooren IIp,·,,k ... , l"tI ... hJ' 7... ,ed"rh"rllI': dat gisteren door rl~ btlf'1"6 H
deu herr J H. Slabber,f-J. W. Moor· aoud om de verandering lot stand t,. h' ct CO werd opge ....ild werd mct ver

f I(enwuortlr!;. r .I,,, KonlUl(lll t0l<enov, r ~IJI, "Jog' t<'gen was j maar '"at ""101,' II "" •• gr d "h h bod' I nblr.OI, Jr & Co., A .Iager.j breugeu, Tuseebeu Ol seenie Verant AAr et óO&"Ste er voor 41C a
lI-W.Jhnl!ton, llokk.n, ."n J. W. n. . ,verautwoord~hJke raadaledeu wordt aau- weken later, na Diet M"rrlmnn al8 houri '£1,1>00 bedroeg.

ZI]I,-~"IIlD & 0..11I•• a. ~lAfal"".". woordehJk .&hllllltnie 1111 deu Gouverneur geoomon. !:Wele uieer male U hebben wil g~lloot, ru..t f'P"1(1t .. III politiek t e- gcll BECHUA....ALAND_jne c,,~ A,.'1'" hoeft
.• 12.- VO~buTluiatouteinita;' Bb ~Ii.:d, Lê- onder WIeD bolt tot SUood was Keb. agl hl<r.,p gezll speeld, mlu.r IlU wij l'en uit 8ta,,,I,,r ken' 18 g< DlRukt le b-bben P lJ~1 berigt uit TIIUll~ ~Rt GeDf'raal 'Warren alle"

... n. n., nn .. • er tnjr,- bestond een seer goede verstsndboudiug. .• 'I sterken ilnmk alil"at bOlft ..orbeurd verkla ..rd
J W. Moo" ..... Jr. & oq, Atalojfen voellg vel81ltg vQur o, 8 hebben van bdgee" 1(1 Sl'rlgil UlU st......I:<muu ",Lab, eli III .. er en ,lat hij weldra naar YrlJburg sou ..ertrek- Ep a¥ERwE D1KFST.\L.-Een "eOu ... te

" l~-I'urtlllO"lle, Vastgoed, liq den Ir.lol r. ,elfs wo dat de Letr Moire! 0 er VOUlOp de bIJe"u~0IL8t Hall' tertien St roomer. rrman DIets wat daaruaar look. kl'n, WMr hpt hePete d ..t op 8.Ght leden der Port Eliz4hfth ...erd door rekeren Thes Brown
boedel .,," [lo J. De '\fllli.n. IJ.Zoon doorgiug meer onder Je leiding VIlU L' d t ft b t s mt> r da lOOIt I.. BtooLwmallWd politie geschoten Will!- of ZIJ met eerug w.-rk ..oor hem had,

" 12.-P.arl, V."k.n., nn ~. M. B08IUD,- Z.E xeellentie le staan dan voor de Kolo. g£80 IC II, re e 00 er uai A III DO de beer Merrimf\n er een Ilij. !pets te doen en geeD geld. ZIJ"'as
D. VrJhers. Faure & CJ., Atalajftln. , ,oreII. MUil ~"I 7eggeD dat GeD~1 DIEIlkUl!lDIG.-OI~f ..nten zijn weder te Ooe- aaD Let verbuisen. en DAmhem in dienst

13.-RI.bee. Wes!, Afd.' M"lmosbury, uie raadzaam "B8. SIr Bartie 1< Warren, m e t SIr H. Bobiuaon, daar sprak, zoodere .tu.lie van had ge'ullalt ow dil gil gez,ell, ...... r .u~ komen dnni;e .. ah het op watet' te halen en de binuenplaalsllChoon
L"OiI'oed,ens., i~ den *d.el Hn B. H' ZIch verphgt, na h oor.le.1 te regtv_rdigeo, dau had bij ni, I bun eigen plek to Idroog IS, en te IIlten- - Eeo der Junderen zag hem Intu.-
d. V"ee,-J. W. MOoIrT,,". Jr & 00, I G I. tUlnar (el.elad Warreo IS olldel'gellO Ikt hage IS een slang Imet ti (ze8ge lfl) pootell boveo gaan, en het bleek la.ter dai

"l6.-Franschbod., .fd. Pallrl, VlU!t~oed, Iller as ouverlleur. war zaam e ZIJ1I IUlU deo Hoogen Commillsaria, en schooll beter ku'" lien Iingen d.. n door ZIJn toe. lUW den redacteur v...n een der plaateeliJke t..onrtspeld en eemge lepel! weg
Vaatw"rk, eOI., In d.n, geall&lgneerddu gewet:at. om bet Mllll8terle te outslaanj en er, "aD \Vege de RijklIregering, .erklaard te Grahamstad eD te KimLeI"l, y blad.D gezonden. horstapeU werd ID Zijn aak ge.
J.o.,del un D. J. Roux. I el de heer Molteno In de d t h &oore.! mogeh] I. vrijheid in zijn Te Grahamsta,j . sprak bIJ DE D00D8TRAF In bet geval van de Kaft"er- lepe1a bleYeD weg. De zaak II

AfslaM·" 187 d h I b d 18 a em I d KI'" . tot ZIJ' terug WONen - ..onden.lG -SpTln!(fi :Id, lIIIblJ St"II~.,boacb, nUll' VRU 7 een meer er elo . gtl a handelil'geu woel gelateD "orden, laat het dOli p Igt er 00&18 ....U om III vrouw die ha.&r man YeTlltQOrd beeft LS door BrowD n>&da eeu paar ~~rdee
"",d, 801, un C HOAr',-J. Majer & na ád ZIltIDg, liJn MInISterle t..oor de zlcb nl"t betWijfelen of IU ziln algemeen£' harmoule met de HIJksrege.-iug to baDdc· deD Oou'PrDcur ID levellsl.tDge genngeUls ZIch heeft, iB er alle uni dat bij

v etr&f, en d ..t vnD een half m ..llel\ Naturel.dip0 .. , Afllag.n. R H name YB.n deu heer Stookenstlom _r opvalt Ing dlJr zllken moet hIJ ZIch houden len, mMr wat WIl1I bet mIJdei dat bij een looverdoktAI' blJ' eeD moord -holpeD had, gaat.17 -Paarl, P.ard.r, Elel, IItullI~n, ooi, f J d .,- 1.___ t d Bol
" en,., un A. IJ Jun, 13lerk.-J. S versterkt bad, werd bet ontslaK In dp aaD het"een de Hooge Cuu.mllll<arlS WIl aall de h ..nd ga' nlst 6< D at geel III gev ..ng"D188tra.f 1I00r Vijftien jaren vel"llD- """",n w e 0

• " I. b ft d b j rd de KeI om naar weggeraakt.ManU! & 00., Ahlajl.'" .,ltlDg van 1878 goedgekeord. Het nhU\\ Nu hennnert weu zloh dat de RIJksregenn~ de mlOlte _aU8 et ow "eli meer el el" e zoeken, en vonden ID eenJuaaI een
" 19.- \\ ..Illn~to"'d 1.o.~ dOI~ed.r.n, I II Dd'S .\hulste"e WaS met S,r Ba. tie Frere op de Icb,k kIng d..r bllde MIDIators lIIel III!e bekomen, eo waar. U"Rr .. I wat ... , EE.."IbGETII;[dWACHTEB

t
te P. Ekli&abeth zatt ~n eD kindereD die, na bun groeoe

,,,.d, rP' .• In rn ",lP e, .on wlJ.n .n R k lf t een ca , WI eer w spnugen. wam me ZiJII te h bben t dBnl2 Waarop staat eeu uet WOO:"l H 0 IS, heer D. MIDnAa,,-MIllao & 0.11,.", !liet mIDder goedell voet dan b.t vroegllrd haar ""buel hUt ft aangenomeD j maar bnar booren, de IJ sregenng z.' me aa, voet op een ronden 'steen te land, en brak ZIJn r ,me 1 ...0 BnI Is
be I t tit 28} W ., 0 h M d t dan wortels die áj dolven. Overp au me om ren ,I UU 'JO. Afllogen. met SIr HeDry l1arkly, en bet beb,elJ aDtwoord WIUI toch bez&digd eo geen81iu8 wd. e eer urrlmau, ItJ v_r uv ..r UI· beell liet boven deo enkel Een doctor UIt d.. meo, volgens de E L.
etol<i<eD, eeu groote hoeveelheId Eiken· ,,20 -T~lbagb, V.ste pn L1Me Go.dereD, ZIJn parlementalr~ meerderheld l\lt na bel d d E ti· .,tI d t h I glllg niet onvatbHar Ill, BOhlJut dIt late, buurt was .poerliK. bIl de hllnd, en ~Iet den dit wt o ..ememen, <1&ter
boomeu, goed TUIII- eD Zaailand. V,e. Le •• ud. B ... enJ ID .D ~e8seljln.er- ee Igen. r wer 11.1 gete" a ef' h bb dtbeenbreker n .... r ZIJIIleigen hUIS brengen, w .....r m die streliiieo te wachten II,
.. eIJ., e"" met VOLOP LOOP Jo;N IJ d-n bo,.del ,a~ wIJI.u ~~ao b•• r J. D. Z Excellentle'B vertrek. lntussohen badden, traktaat tUllllch~D MontslOa en MOihette III ocl "'geZien te eeu, eu ;eeg n8 b t hiJ thlLlls verpleegd wordt. uit NIeuw Gaikaland ZIjn VIOl!

WA1 EH.. Mnhr, -II -\.F.~an, :f~·l~er. reeds vroeg na de iu.oermg van Verant· 1882 g.-sloten DIet de regeilng beboorde tt Klwberley over dit pUilt. II mm eo VI8CH wordt thaDs te P. Elizabeth tor vrr- er dw.zendeD Nalurellen in den
No 3. Heplant met C<rca 3::1,000 Stokken, Maut. lJ ;-Rldll RII~!I"••• ld, afl' WOlc.st.r, woordeilJk Bt8tnur, zicb de beginselen der beh cben maar het traktaat werd niel ter thaus, nn ZIJU toespraak "Idaar il ZE'ndIDg Daar Maunlms toebereId eD gedroogd, wmter den bODgerdood cuUea

t "tra TUin' eu Zaa,lau,l, VeewelJe en 'olte pn Lone O"e~ereD, Le,end. .&, eers. h I I h t d t hl In bet en weD rei&,nt bwtenilen dat wen ook te Kllll- T..rWiJI mtllllllChen ook 111 Ooet Loo.
H •••. en. I AfrIkaner leweglDg voorgedaa.u. nt 10 !,:clj!"noreerJ. Wat wgt echte,' S,r Ch ..t1es "'Jn ge ee ..oor OD if, a J. berley een goode warkt voor vl8Ch zal kunnen aDdere oogst .lecht 18, IICblJnt die ""'Il

LoopeDJ WaLer Murt. 26 - Vog.lstrUlstunteln, aId. M.lmeeLn'y,.te df\hvn vlln den heer FlOode j later In Warreu ? Toen .PresIJent KrDger van reg ~een WIJ er thaus I.n vertahog vau geven, ..mden. Tafelb";ft' en Baal Fals ~everen In merkwaardig lrOed te ziJD. KalVllre1l
Ile \\ 'jug~8rdeu ~lluueD teer aaumerk... Or""D, VHn S \V \taltrl8.-J. \\ verband met de lI'voering vaD den aCCIJDs' d h t t Lt t Lt t 0 dl over de heerscbapPIJ tin En~elscue de"k IU88Cben, nRar w.j rneenen, betere vl80h d..n d,. blind, en aan ifeNahooo vrekt heel .....thJI; ver!(root wurJen Muorr.'p. Jr & Co Ahl"lferl Len Oll er e ra .. ua spree .. , au wo r 0 tel k k:u t d L._.' hte

O' I _ ........ -·- __ --'-- ......... -"'lojo-_......,....,="""" I d d Af ,... ti d l' becldell .nog fal,ta&IIBc!Jer eo ongduofehJ meer os IJ e 8. oor ...,t lUl!(l water.I.t Ligendom z,,1 CCnlt &fzonde. ItJk eli nog ater oor en rlo ..-uer von. .LorhIJ dnt hIJ nooIt van regtRn lets vernomeo Kalf rd ha .
d h I J f h '1 k akeu vertelJ heeft dan w'J Daar HET B08CIrtr"EZEN.- ers wO en t o. DORDnECHT.-Een beweps u aldaar BaDUIlla 10 liJn ge ec "or en ()pgeve.ld get"u tWIJfdl aan 0 et D 1U18.e"e beeft door de vrlJbulterl In JlfontslOa·. laDd er E , 10 Bntaoh Kaft"erl ...nd, door de ~rgvan den gang tegeo het af""haffen der regtstreek.

V A.-\TW lo;R K -ï Stuk vaten, 7 Kalpen, - ~pllgg had, ID de latere dagen vaD ZIJn bekumeu. lets la!.cr Hoeg S,r Charlee War. bet telegraisoh ~pport van z'Jn woorden, heer HutcbillS, die er; onder d..n Opp>erhont sche poet tU88Cben Dordrecht en Xalanga,
Leggers, Pil pen, Hlllfn.men, Trecht"rs, LOl' .. 7 on 9 FobrIW'V, 'l,~1:5 be t ('II ded vlln den etenn dIe bel fdP d ttb e komst meeDdeD. Wat b'J WIl ,a Illet sl,obte Ko· vest er wet!CUUlm 18, streng verv(llgd wegeD. waar ~e meeate heden mpt Dordrecht ID han-
mera, 1 'Vlj"pomp, Trap-, OIlJ,r. en lirul ,"r 1',1" 11,~.,wud .... iJ fj 0 - 0 S aa", e ren 0 e rtSI eli UIe, op een IJe D i I t K I I te allerI,,, ollsdnJven t",gen het boachweren debb"treldtiDg staan Voorts b-,treurt men
veDbahes, ):jr..~d"" lj ukcttls, enz Ver.i. I 2 \Pl'a e' ,p"r lOO U 0 ! 8 - LJ enoot daaraaD t .. dankeu da~ weo bet te Platolla, !;ezegd had dat bIJ aao de eene, gelse. In p &Il S van 0 oDl~a rep. ge- Ooed zoo, mIjnheer Hutehlnl' 18 al wat d"n dood nn heer d~ W. J Oradwell, ..an LJ.
Po.ardm" ~ hair"", Jl' ~ewone HoerJerlJ~e- : t • p~ Ih U 2 13 - 0 2 eenlo ngelsch bewlUd achtte, daL &au het Gty van Plttlna anD de aDJere ZIjde del voel. maar Kugel8~he ID plaats vaD Kolo- WIJ &eggen kunneo. moeDkloo(, een der oDdernemendote boeren
reedschappelI, el.lZ , eu. l " .er ,,' IJ U Iq - U li Il Af: '..l t ._- 'roe h d V t I Illale tradItIe, ell Engelsohe democratle- TwEE MALEUER8 Abdul Geyer en Jozef vaD bet dlstnct, die terWIjl bIl bezig was meib 0 0 !.! _ 0 0 {;! n ..a ..n .. e ••srne Die zon ...,.,geven. Il grenzen orde zoo ou cn a was, all 't ~ h bi te k t

I ., "'d_.ch, p-r I , democratie dId de vrucht der laatste Mahomet, zIJn wegens wlOkelhmak te Papen. 8 oom~orl>C mac ne wer en, ZIJDvoeBON US! BON US! ')rUl ,eo, per wftnd 0 U 10 - 0 :! (l lO \b81 de beer SalDlfln h~t Ilutnnr WOOlddo de PrA811le"t, omdat Iir tOtln daohl Jc; dorp en het stelen .....n eeD Ill"Dlgte kletd"ren een pJ., lf zette ,f,e D1et v..at bleek te DJD,
J ,I DI V ILLl J.o.;RS,A .P.'L , I)u.. en, per stuk 0 0 16l- I) 0 64 lWUlv ...IHtJdel &chtte hiJ het Ilood I){ zloL Jat de overeeukomst van d"o beel' Upl<ll.l die In . Dgeland zelf beel door 'eeu diender, dle eeu hunner met een broek dUBmet[ziJn heen ID de macbIDene te lsDd

.'.', por lVV .. 0 9' !I - 0 13 II f wekt al kaD meo er Dlels I d r gestolen aanzat qpgepakt en ,dUI het !r6heel verpletterde. Men.A.a'llgnee ..n 1-" PM ,tllk .•. U 1 13 - 0 I 10 VILU den sttun der A rlkaner pal hj te ton zon worden aangeDomen. ep Ik erken • "'d· eeD ete "u "~_. t p' It' d Zljll been af&etteo waar bIl Wy te zwak,P I 31 J 188' b d I I te!(ell dOOD eD dlo bIJ Lier onder ODZ. oor ..~818 lit .w.agtD''''''' po t nllar () ,aar, an nar!) :; lJ!Ulten per .tuk.. 0 2 1
8 - 0 :I 8 verzekeren door aar aanvalIr er eVD p aats, Gty louler even al. biJ bad geJllAu. LI' • 8trafZlttlng verwezen, ZlJnde er heel wat aD- wel ira, bleek het dat zI1n gestel te zeer

P L fI oder. p~r atuk 0 1 0 _ 0 :! 2l .onder portefeolile, iD ZIJlI .MlUlstOrle lA wclk hcht, vroeg op Dleuw de G~ueraal g~mellgde h volklug yau KuloHlsten .el' dere getwgeJll88Cn te&en hen. geachokt ~ om ZIJDongeval te overleven HIILIJ Il'KI', \'L'I,'l;()Ul'INftl ;:I,p_r'8tuk ... u 0 't-'I 0 lt h NalnreUeozoo maarzoobetwlldoe.,"n. IlondergrflotentoeloopmetD18.9onmekeeer
DL. f.; n 1 \.J 1I:1.1'p"", per .tuk 0 0 Iq-" 0 lj ~eveD. V,e sohlkluDg was eo ter DIet bt6Choll'lt !!lJ Gey than.? Allen, bervatte ta Hu JAARLUK8CJTBtEE8T der bedlendeD en op de pI ... ", VRn zIJn IChoonvader J. Tho1D8.!,

AA?-T DE IJAA R L 'lrelt-., Oruen., pr lUO 0 II 2 - 0 3 (I v..n duur, en In de Purlt'mentszlttlDg V Ill' Je 1'.81J"n~, aRD don auJcrell kaut d"r nen. Is I"ml\nd die 1100 le werklieden 10 de zaak van ~-hul SolomoD en Murrellofuótt-ID, begraven.
l'e, 0 0 ,IJ - 0 III 6 val ngt een steatsruan? ls dat eell CO IS Z...turcL.g te K ..lkb ....., onder ..oor,.,tler- d\ P ,'.rZlken, per I'JU 2 1883 was er geen tW'Jfol of de heer lILle zalleu voor bet '!'ervolg Brlt80he on· ' , ' ICh..p van <len heer D...wes gehouden, en werd EEN TOONEEI.18T. Colman geOBAm , kwamau aUl'dell ":zcls Hij- ,,-n,I"" 100 g ~ ~i-= ~ ~ 4 Soanlen volgde eeD autl'Afllkaller polttlek derdanen liJD, en dat heh Ik hnu gezegd, mali Ole. "Id BIlImarcc, weet wat hIJ 111''' i' under anilercn door den Mimster Scberm- voor h~t ~;r,.:raat.hofdOD1i1~t hljJa~ Tbo.t . II' I I'lJnRpp~I.D, 0 1 I I I k b h f be SI. cht. een OD' l.tuurilJke eu vcrJerf~- brueker b,}vewoond De firm .. wordt gezpgd mlUl. eli {"I van en eer .~t""r, opUlu £'11, Ollt ".IZ Prulm.n, p-r 100 0 I 0 - Voor den wllatre;;t) waar o.e po Itlu tlO I en I'Dn geraden u te IC rIl ven 0 te toe· h k" k h fbeh f Pen ~lVenrielll8r en schurk had geDoemd

"" ~ \~ , Ib 0 0 :I - 0 0 ~ I k ve. hl Itell18 tllBScueo E""el.cbe Ko weder et oDlra t voor sc nJ oe ten van t.. rd be --'' • P.r.n, IJroog. pr C fj 0 _ 0 li 0 (lj openbllardtl- de afK,fle vaD Buutolaud Il;cu. Ii> k,w, Ulllle daarop lie Guneraal, "J e II. de Regenng erlangd te hebben. Van <len tant der verdrnilgtllg we wee",
()1) DINGSDAG in FEBRUIRIJ P"""~I prr 1'0 d LJ I. h d ,. h I lunlsten en N .. tnrollen tegen liollandsohe dat HaTJ><\l"a.an Colman geld snbuldlg was,ur , ( ,l a.s" R')JI,u"~. p"r lb. 0 I) I t- 0 0 ~ Ilan e HIJ sregcrll1.:,- .. reeg IJ at:; 00. Jle Ilcden si tC t8 "s e,'u troep rOO1'ers tn PAS or VOOR JO:\"GEJUFFROl:W"El\-Een boer ' aan COlmrm geIIegd had dat bIJZAL de0I1J~rget('ekelld,'(vunwonlllg~pll8'lcb8pek,p.ratult: U 0 4-0 1 ~i-een me"rd ..ru"d dl"bIJnageeuAfrrkaue'""lveeJleven beschooweu. Toeu eludehJk de Afllkaner. k..n !.ot ecnloUIJnVallverw"'wt de buurt van Qu ....nstownrejsdemeteen van &leD zou,endathetlater

stll.l\ud" te v~raodereu) publiek doell 'p._'''ILrk60S, 0 fj U - 0 fj I maar daarentegen een Rantal "Jller fds t'l P.(Slueut z"lde Jat bij de heden aan Rom. ze,dlJklng' VoIn zIJn plan IthJen j en komt jongepI1frouw dlC In moe'JehJkheden bl ....k te d"t Thomas óf zelf geld opge.
kid L" d r "~..t,,~,, p.r lW ... u 0 ,,- 0 1 10 h~t zoo \'Or dan zal bIJ r.elf vau zIJn ZIJn, eD bezorgd~ ha.ar vnj loguts III de otad bpter regt op had danTer oopen IJe VOgeD e usse uoe erer UI] P, por mod 0 6 U - 0 8 0 ~jllgelsobe b(·stIlJders telde. blecbtl de gronJ ..:eraJcu hA.d aan den Generaal te' ha ..r teve1l8 £1 ge.ende Toor haar ..erdere reu had wat biJ a'Ul COI-

bestaaude Uit - 1\ IJjl.n, p.r 100 U U 6"- Ol!.! hoof,jell Jer EngelBche OppoSItIe, de heeron sobllJven en Zioh Daar N,eI.e. k'. H.nst le werk sohrlkkeu. Den ..olgend,," dag bevond hIJ dat Zijn beur. DeMagt3tra.1t wilde
1 G ... L t W h h N I r .1 _0 n pr.!tDk 0 0 :2 - 0 0 Iu S kl I d~ S Ch I W lDet £29 hem, w&H.l1IChlJnhJk door de Jonge- all ..s met treden en "ede datroolo(l 0 agenma ers out ," • ru " ", ... 0 U U' _" 0 0' UplD!(ton ea pTlg~, met eeD elO gevo g, oogeven, anlwoor ta" Ir ar t'H arren Op ééu Mnmorl"'lg vaD deo heer !lier ..JL. t tol w ' rd rd

" • ... • , JWlTuUW, on. en aa. MIst Olet mogot ge.too wo en,1 Lot Stinkhouten Planken (extra \\ Itte \\ ortBIeD, per bos OOIt- 0 0 lf bleven tronw saD bet gevoelen dllt de wer • Ik kneg eon bnef YBDeen man dIe Zich rlm ...n, dIe OI.S blad geldt, moeten WIJ nog EE!I" KA.l.RT van betrekkehJk klelD en dUB voor de ltoonw £1 moest
drolog) - .... ----------...,------ I1;nng van het KoiouJaai ulfbestaur niet AdWlUu,tr"tcur v"'" G~8olU no"mJ~, eli Ik de ftI,ndaout vesllgen. NIet "tJ hebbuI handIg formaat, maar bew ..rkt naar de meuwlte betalen. boet. werd b~taald.

1 Lot St;kenl WOODSTOO KSOHE MARKT oohoorde beperkt te "orden, en hiJ d.. Ichreef aan Van Niekerk dHt Ik die hdde" oulallga de Hegtera VIJlt"IJ dat ZIJ bnltell bronnen eD alles ID~oudende w...t een gewoon OEORGE......De Vt"Uchtenplnk aldao.t 11 dit laar1 L t J d B (PAPENDORP ~ k bl li; b t d t d t ' bo d G mensch weten .. il, 1:8 .. an dat gedeelte ... D merkwaardig groot, ..ooral wat appelen be-O e I< a age eschotplanken . ver lezlngeD eli e a I aau N,ek"rk s Hnst ve, 0 Daar olen hun boekje giugen met aanmerkingeu BecbuanalanJ waar 8tellaland eD Land OaseD mur daareDtegen III Jochem Terblo.na,
(pitch pme)1 'nn 5 en 6 Ftbruonj 1885. d ...t~ van de meerder beid der !.crug te gaan" lJe Prcsldent ... Dat bIJ onr halldel'ngell dor Heienng te m ...ken, t06 behooren .Joor de beeren Bremndge en ' der postkar In ~leDIt "an de HH.

1 Lot Naven (Kar en Bokwagen) .I, a. d /;;.. d ZIch Adml~18trateur noemje, d .. t "'88 we· m.. r wij haalden nit eou aoder b"ad een Co. al bIer 10 het hobt gege ..en, "D doo~ OD8 en Co., aao een ontlJrli« emd gekomen
o Il 0 0 Il lOT S H R b d d h U !Det daDk van hen ontvangen. De pnj. ..t bl; .....n WoodyiJJe wat al te .... naSchamels, Draalborden, 1angen, AIIJO, per! aam - 3 oen IIU Ir 0 !Uson., In e ageD genl hot bezoek vaD dun e"r ploglon bril faan, bhJldmar door eeo regtsgeleerde 1 8hllhng. regten':.oltkarstlJI "ertrokken en daardoor

enz A.rdop ....l.n, p.r mud 0 8 6 - U U kht L' I d d Ik d h d t ,.._
F- U 0 3 - 0 .. 0 er ver leZingen, "IC UI Luge IH' Rouigron . zei e nn R "J n "'escbr~"en, eli ga'eo oua aeDOfIg"n Ic EEN HEELE DIEVENDEl\"1lE,ma.nnetJ·eeen wijf. de kar, gego<»d ia. ODder de regtao.kenApp.I.D, p.r II)() ~ "" ~~, <_I. P

1 BokwagenRtel compleet ll<let, per b.,s. (' 0 01- 0 0 1 hIer stond terug te begeuD, louter als burger8 maeaten 10hrlJveo" kenllen dat regillgelt,erden zoo over de Jes, II .. egens ..eedlefte voor d611 Magtstraat bet ... giatraa ..... ot 18 er een ..an ra.nClJ
1 G t h lh dId 0 I 4 - 0 1 U b b lt d W" B tb' nn Gr.....ff Remet "eweelt' maar bet voorloo- Murpn Bhaw, waarm eiaoher "erweer.roo eoevee 1'1 Kar en Schot ),ulfen. p-r 1:

0
0 Il 0 _ 0 11 0 IJ, ten aan oore ,vun eon mas. IJ. SIr Challes arreD. e zlln geen ur· zsak dachten. Dat "IJ intol8chen reeda pIg onderzoek Daar bnn zaak 18 nog lUet af. wilde nateo gijzelen, maar deze vrijkW'lolll

ache Har Wielen, 1 DraaIbank, 1Eerste :t~~:~:J::.tuk .. 0 1 7 - 0 I U or eere g"Keven, da~ bIJ voor !lch el gors, 1100 ala Ik het woord opvat. Burger lallg de lePr verkondigIi bebbeo, DIet dat geloopen. Twee diendOTs ..zIjn elk tot 101 h~t ~ dat bij, al had bij zekere m!-
Klu Sp1der, 1 Kap-:vagen op Veeren Ho.nd.", nAr .Iuk 0 1 2 - 0 1 7 nret tegen op zou zIen om met een man dIe tot eeD lalld behoort. D~z" d Re ter. vaD het HClOfYA Gero tsbof boete veroordeeld omdat ZIJ met wakker ge. In bet venchlet, "oor het oogenhlik

r~ 0 2 li - 0 3 IJ" IS een eg. --D- g 1100 g n.....r de dIeven bebben h"lpelll zoeken. Uit bij lJlagte was om ietI te betalen. m.1 Open .Kar (1 en 2 Du selboomen), 1 Or""o. MI.I ••• , por lOU " "Hollaudsch MInIsterie te regereu. I liedeo behooreu lIlet tot bet la ..d maar IIIJO anders handelen dan ZIJ all Regten gt"..,n later bengt zIen Wil' dat drie manDetjes een b.ude kerel, had eeu aehtJang meilJ'eL· W Kool per alok 0 0 I!- 0 0 ~
1~ agen voor 2 Paarden, 2 Span P.rllk.n, p.r lOO I) 0 7 - 0 6 lj plsata daal'van zag hiJ, leeda spoedIg rondloopera, III atriJd m~t de gest.!l.le over· re"tilld of "dfs vl'rpligt zijn te doen, maar naar bet Rondgaande Hof zIJn verwezen. pf willen Terkrachten, en werd naar

Tuigen, ~ Paar Koetstu1gen (Plettisch P"rupo.n.p, per Ituk 0 0 3t- U 0 "i de opeUlug der ParlementsuttIlIK van heden des landi." Men zwt het. Preal dill III eOD kolom .. le maatsobHpPIJ als deze DE DROOGTEID Kall'erland 11 sedert den bid- &t r.dpandJe HJof tVdrwezeJl(n.pEleD W"agebn•
f' I boa 0 0 IJt 0 Old d fd I U81C\en an ...n Jeti en u ..ennao erBeala.g) ~ htra Dubbelloop Geweren et.ln. I., pt!'.. - 1 2' 1884, zloh gedwongen d" vormIng van deut Krager herinnert Ran de hoodlng door de bevoeuolbeld en zelflLaoJlgh'ld der dag nLoletbeter gedwodiren, len 111 ,. e a ee mg Z8.fDI!Dlrelteld om ze bier tl ..ennelden

' Sp""noch'p.k, per stuk.. 0 0 4,- 0 • . H d d d did S·... Oost ndeD wor t t, "0 gena ..e Cal'~ Mer· het lJ' t dat Wde &al tot da'EIN OJ:l:LIJ K Speeo .. rk.ua, pr .l(lk ... 0 3 P - 0 4 1 een nieuw eWID aan en &I.n.oer er de verantvroordehJke rsa s le eD vaD II liogterhJke Magt nIet zoo groot behoort wry, toegelCbreven &all de ver .. enscbiulren die ~ ,n Zij D ~o g'
T lUO 0 0 IQ - 0 1 6' E I hO' te d biG t . d h B be . P. freget1ll melDeed aan Andnea Ol.omatoos, per I Dgl! 8C e pp08I.,e op mgeD, HI'renks Ito Ihson a a ouverueur egen te "'Jil als In landen waar men gee" tegeD eD eer pngg om ZIJD ZUln1g1Dgen
01].n, per mad 0 6 II - 0 7 ~f dan op een meerderheld kon reke~ over de manneD VRU La1ld GOllen aange. talrijk: Naturellenoo D heeft dRt er ellOIiD opgaan. Del.~aturellen hehoebbenOleU te eten, TOT BE8CJIEJlllTNO TAllWlt~l m.loell~D, per .tuk 0 0 4 - 0 0 " , ' p.n koopeD twonl vaD de ren aardappeleD

PaIs bIJ den steun van bet HollRndsch. nomen. De man dIe onder S,r Heroules WIJ gaarne, en met zoo te lOb rij ,en heh. voor 61. de zak, achooo zIj vroeger een 1DlD. te Port Elizabeth &OOwateven
TELLI ""NCE V I. d den vreerlzamllD burger te wordenSHIPPING IN b. AfrIkaDer element geDoot. nt WiSt men RoblD80n als HOOien Commis811rls .. er t ben w'J IlIthaIJa ID eomwlge kwartioreu achting tegen dit voedtel er JerICbe Datie had· tot bescberming n.n deo Inboorling

en dat werd openhJk erkend. Waarom doet IIIJn nllerste boat om zIJn mlnaobtiDg IDdruk: op bet pahliok gomaakt en de den. Kolobuten Tan Zwd Afrika. Een
TA..BLEB.l.Y. ABBtv~S. zou men er 0011; lien gehelm fan maken ? ~oor het bedrllf dier raadsheden te toouen ooglIn doen op.nga .. n. TE CoNSTANTI'A. verkiezen de meeate boeren 000~ bad een fraai)8n hond, maar

Feb07-VR·DR,ce'd °IIR'fI8 (~!_J":Llldodn), Ffilhl Het optreden van een ot Hollanáacb" MI. DIJ woordeu hhJft het niet. WIJ z.jn bet • hun drulveu te nrkoopen boven b.t maken kw .. dp.ardig dat geen meDlICh wist wat
toDI, Ipt. . .n a , rom """'. on on. . 1_ S' 11 R h "au "'~D, want huo keldBnl Zijn nog 'Yol vaD bem ~ te vangen, en bij IDOeIIt dOf
3, Alg"" 8.,. " Rnyana ó, Mo.sel' Be)' 6, to tb,. nlatelle, zoo auo Ir . 0 InSOn er eAlI geheel eens mt"t belgeen !le heH Upwgton Eerst nU wordt eeD Wet wal\rlJij neemde den '"Jn van verledeo jaar, eD eenire hunner TWjle luidjea zouden d,t doeD, en be-
p"rt Oar~o g.n.,~1. AnderlOllI and .Munsoo, WIlde, zou er toe geleld hehbeD om eeu te Stellenboscb ullle d"t hel thana ge IBnden ollder Brilacb regtagehied komen &enden hun dnuven zelfs oaa( Kimberley. met den bood m zee te goolJ8D, maar
&fl
enl

•. URMS (t SJ) 1 ~UJ stTlJd tnsscbeo Afrikanen eD EDgelschen raa'el. 18 om nlle" ann t. "eo den ten elnJe M I. Ar' Onder heD re de beer Lategtlll, die, door de 'kon het dier zwemmen, en terWijl
~AIIAIIC, • 0 "ut~am9to" .UUU D g op de landen ollder 800 oraane eu Ollt. haeren Stutt..ford en Co. VII.Okurkstof hem aan een touw hIeld, sloeg deB tODI, O.pt. R A L.Igb, from Nalal Feb. 4, tn In het leven te roepen die DIet daD nood· de mannen van Land Goeen den Generaal aIo ... VBon toepassilIg gemllDkt. Tooh "'II het pakken der druiven "oorzien, 1>0 kiaten hem, met een atuk: ijzer den kop.tak.rug. tblS port. 0.-"'0 gen.ral. USSOfo, "jl801.. lothg werkeo kon j eu had, zooals WIJ te doeD geboorL8.men. Dat illtusscheD de zen- Genoraal Warreu ,aD de ZOld Afrikaan- van 30 pond elk verzondeD heeft Het leelijke is het stellig een uiterst onaangename
8-Blldur, S" bk (of Suderb.m), 341 tona, d' d h dd dW' d d vaD zolk een plan 11 eohter dat_lf. pleldr.8D awaadaardigen hond naar de &D-

C.pt S NIllIOn, trom SoderbaID Oct 00, to tb.s ,e aKen gaarne geZIeD a en, e dwg van eeD maD als r1~bt-een lien Ing le Iche Repubhek ultlnering der zooge. ale Kimberley zoo ontzettend lpoed.ig over. te helpeD, en ala men daarbij liJnOUD HOU'l"1. port. Oorgo. d•• la. 0 G Ak.r~rll, "1I"nt. Hofmeyr In plaats TaO den beer Upwgton door S,r H. Robinson gemakkehJk had numde moorJenaara nn Betbell. WIJ voerd wordeD. "olgt zonder vooraf lee bi) eeu
8- Moor. URMS (ot Southl'mptonJ. Oapt bei men we MIDlaterie gevormd, dan zou knoDen Y8rhoed worden,-bet regte middel zullen zien W..lt er nil komt m\8.r "i EEN POGING TOT BIlAND8TTaHTIlfG in de genqDleD te hebben, dan komt

SCP O"ln .. trom AIIfOll B.~Feb I, to tb" II E I b I I H II • , J k d ce tI'" tsch .. K' 1._ ligt hét denkbeeld dat den hoDdt 0 I USS 0•• dit stE: 19 ngt" so e zoo'lle aso ai.', 18 om den toeleg van den heer Upington ~oor ona ueloo~en dat de eer van Groot wer .eo e~ n ~ ..... II& apP'J ~ ..lIDuwr. ziJ'n '-op;" te _. "~wat e"en rationet'1por. Argo, gener. . 0, .0.... I'" le,. 18 eenrgeD tiJd geleden DOli"lolj h)da aan I ... _. ....... ~ ..
TJ.BLE BAY.-DlU'Al!"J!U1lE8. !fnkaner elemeoten bent bebbeD. Oe te velljdelen, wIe zal dat ontkennen. Wat r.nttsnje het beet zal g.bandhruofd worden het hcbt gekomen om de wtwerking te ver'l~ mamet u om b~ dood te krijgen ala

, I tlek -a" dIe Ik b d . S' H Rob I h d All _JJ ~ leder andl!t'e. De lwdjel werden IDtu8lCbenFob 7-Tart.r, ORMS 4339 ,tOni, H. de la ware. po I " D "II e EIC t do reden 18 waal om Ir. m80n oor og als er 010t8 van kom~. oe en. pS was. DetjeSlll erue ge om
'door

den ~taris der DiereDvrienden ..oor
Cour Tr .. ~n for AIIIOIIha,. ~rgo !l.ne,..l. vorm'"g eener KoloDlale partiJ, UIt be,de Icbl nt te WIllen ter"IJI zijn MiDIStera vredo zoowel. het boutwerk m een st:h~b~ 8 bet d Magiitraat gebragt en sohoon mj daar

7-Acel., :cb, 60 lOCI, H. PI.,.e, for Lamheeta Dahooahtelten zamengellttlld. ten doel stelde, _oorJstl\&n dat II eeD TrAA.,. die "IJ on. In Baaut.oland geeft Kol. Clarke een ted~etmagaDZIJnkd~r lIIa&tscdthafPIJ ~hrebl"lloDdd': hond kwaad 1fIUI, ~et een hah'. kroon
Br. 0 r 0 en.,1\1 " '-" aTIJgeil. e pg wor ,oege_ Yen hoe 'f Innm hadd .. toch d lastl-Ma~; E: Lel~b;on, Am, &ch, SM tona, tor IIn dit was de pohttek: vnn den beer gaarne thana "dieD Dagaan. WIJ beperk eu opbelderin.g omtrent de komst der Brltllcbe aan eenige werk eden, d,e kWlIBd warea om. om ~; tet Hof :'komen~ ZIJ en
:-.... York O.rgo gon.rel Upmgton. 01:. voor bet oogeDblik tot bet vermeijen v"'" troepen die oergeoa Ilud ..rl toe strekken dat men hun ontilag b.Rd gegeven. . DE H.4vuOO!l{}(I88B heeft Zaturdag een

Wat geechledde ecbter? l'e v feIten. Maar lIet men dal io een werk vao eeu kau dan om de Basat,,'s lij onzekerbeid EEji GERUCIIT was ~er gtsteren m omloop "e~ Yergad~' gehoudeD. w..,. het
LIJS'! VAN VERBANDEN E M b-~ d . h d Lit b' b boo dat de heer Ooldschmi'Jt, M.L.Á-, beq.gt had't .. rt T_' b'--k dat. erste mister au. ~OD er eemge mag· sobrlJver ~aD gecag ID znlke zaken, Alpbf'lls te ou eo. ay .. eli, zeg IJ, e n hlete tv t o. ttent La dG dat d lW. een .gppo van en ....gemeur .._

on aDgen UI I om 0 08en e bl] 'na -illD~ tusscheD het Kolenhoofd entlgwg van ParlemeDtewege. eo Iflfa eeni· Todd de IDlItrootie door een vroeger te vreezen • délol,""n wel. Heol mOOI, borgers alda..r, die nog onlangs gereed bleken d 'N--'G d k-"'-- I.-t • Id
JanulI,.,j, 1886. , . Bid te" h t I.l__ d en uun<w.... e ""~ Tan .... mpa eren(get.) \\ ILLI.AM hl G RI ER, germate tegen den ul.lgedrukten weneoh Mmister vaD KoloDleo voor een GODver. maar wie weet ID unto an "le loyaal ZiJD om ZiC e onr.wrwerpen, maa.r oor van den, grond aldaar op £7,21S

b . d I I'? M . b de behandelmg hun door Bu CharleelWarren .. b W' ty rdd datl1oofdlo~pektenr. (I) RTl'OTH:EKEN, des Parlements, IIC tot lIekere beloften near in een Kolome onder Verantwoor- en wIe é "ylla II en W18t et toen aangedaan tQt andere in&lt
en

IObiJ' ft k. waarop li'e. eer lener an 00. e men
31 H rd P L Cl ce E C Cradock . " De... ge 0 'het geld ml!t bad. De Secretaris legde eenDepartement van PublIeke \Verken, 11 M:;"'e~Dc\IPv~ M:~e, W .. d .. FraserbwglUln de RIJk:sregerlDg verstaan dIe er biJ delrJk neetnnr oDtworpen, als de hooóste de Basutooorlog oogon, maar zoo aloi de meD te uJn, besloten heb n til "ecbteD,enlregtaa-elellrd adVletl toe over de vraag of voor
Jl 008thuysen, 0 het meowe Parlemellt onmogelijk staalsm,,"swIJshcld wordt gepre&en en dat zRken thans staau bebben Le,otbod, eD daKti dit aanleidIDg heett gegevenwill0mb~ ID de,steenkolén, door de Regering lIOnder m ..oer-

Caledonplein, ti Feb I bS5 W _.1 J Ladi h D b U ' J I lbO onle een Dleow corps "TIJ t.ger8 voor gte ID oerd later de U iOD
JJ. es.....e,.. smIt door te krIJgeD. e eer plDKton, dil Je oerale raad alJaar gei'!e~en IS dat eoo oa evenve'J regt 0111 zIe lOlaai te Becbll8.n ...laDd op ile been te brengen re n 8'": maa.r .aan nL

31 D U J P Steynsburg J AberdeeD . . Maatsc~ppiJ "erkonbt, pen mvoerregten """RHEV MAT ICUR 0 ~I B~~:, P R LIDd, CM' ::: OudtshD InZIende maar \Vlllsch van allts WRt Gonvt"rtleur g' en partijraan moet ZIJn, en Doemon nis h v. Jonatuan, eo M&Ilnpbll GESTOOFDE Io.PPELTJE8IS leldr.6re kost, maar boorden bet&ald te woMen. Het lwdde vaDIS het eeDlKt zekere Geueesmlddel "oor I II Bothll, DH Botha,O Somerset harmoDle tus.obeD RIJke- en Koloo.alt ..!lo I'llrtlJell en mWlstcrres dlo gevormd even~eel ala LerotboJI, al koestert biJ geeD de heer Barend Botha, .van Middelwa~, Bed. Deen, maar ?e beer Stigaut, die op hat ..oor
Jlobt, RbeDmallek, Hill nwal1.che Jlcbt li Plena&r,S W Lllscombe, J Murray.h Recreno~ zoa knnnen storen stelde ee~ bil" t bh dit I e voorhefde voor hutbelaeting. Wij WIlleD ford, was hhJde dat hl] en de zljn9ll Dtet had,beeld der '"Jnen wees, door ofliClereD no

' 31 BdA R 0 h A Worcester ., 'zijn I IJ" moe u an e 011, wa za mn. den gegeten van die ziJD vronw voor haar Ileger en "loot zonder belaatingen ingel'Olll"d,11.beDmallscbe PIJI,ell IU het lloot I, Henp- ;&D , oe ran, eql1ualent voor, I'U dat eqUIvalent vond dan VfLU den logenwoorrhgen GouverDeur ons thaus nIet over de dienstigheId of gezm bu.d klaar gemaakt, want een .....kleurde n...aar waarvoor bl]' "erlroop betaald moesten LendeDjlcbt eli ZIUI<IDIIS III WIlIt, C J J v d nrsDd, J Colesberg .,_
!JUIZE1\~UL GJo;VALLJo;N VAN GENE ,Jl &jcel, 0 du Tum,O Worwster keorl[Jg biJ de led eD vau het vongt der Kal\pkoloOle zegl(tln? Dit IS een vraai ondIenstigheid VaD het zeoden van troepeu meld bad er rotteDUuld In Redaan, en dit wordeu, eD de Vool"Zltter dachten er anden

ZI:'·" 131 Merwe,S W J 1 BewlOd. No, wo meo zeggen, was alles d d d h d der KolonISten zlOh wel Daar Huutoland uitlaten, maar "IJ kiln. kwam. no" net bIJ tijde Ult. De zaak is reed8 OTer, en. men bealoot de Regeri~ OTer de uak
., Lr V d Wege, P .. .. CálVlDla III e meer er cl • • twee a drie maanden ond. ma&r"eerlt nu Toor te schrijven. P.an ,,~k Y8.D King eo ZoDen,
Te Koop bIJ .lIe Apothekers en WID~ehas, Mprwe, F J P,b~!/,(J'"'IJ, IS8,} gescblkt I Maar oeen. S,r H. degelijk behoort te stellen. uu z'J zIet wat Den toch DIet onze overtolglDg v81borgen geweest omdat Juffrouw Botha ZIek 1fIUI ge. agenten der Ko~jnma&tachappij, Om DIet

aC direct, per PUBt, t~gcn J8 l> j per Bottel, 2 Lllford, A W Brown, 0 & Co> . Burghersd. als Hwge COmmlSIl&r1a, vond goed om er b,er In Z. AfrIka, In strijd met den dat bet ".&dcaam is wat dnideliJker te worden, en dus niet naar bet dorp aoo om gedwongen te áJn denzelfden ~gent voor laden
KontaD~n met order van den EenlgeD ]<,I"e· ~ BezUldeDhont,P Dold, V & 00. Kakstad nl-' .an de d.eulteD, der Mioisters, die h b t M te d t .. te t vertelleo Wilt er gaaDde 18 dan Kolonel er getWgen18 af te legge". all "oor louea te bezigen, liet meo tot de

" 0 PW D K t. D .._ "" • weu sc "aD e lUIS rle a ZIJ s on. 1 d L bli' de
2 loete, . e OCa, ... d d 1_' I. . Cl k d h ft DE IIXEIl McCo:aul[]!: van de Lalder-n heeft vo gen e wee& over Jven, maar een ....n

M&: H •. ROberteoD ze bem a8nbo en. In e &aa.. In en als om litt met voordacbt te ver· ar e ge &.ao Be. naar '"j vernemeo, nr: een verzoek v~ den Z .. emc1ub om bij den wed.d.riJd ID het Dok
2 Jansen, J . Hanau & Hoffa. Vlctona W gebral I. te maken, m.. r van dIe van eeD gnizeo, onder het bestuar VaD den Hoogen . echtgenoot eeuer danaeres aaD den Schouw. een teDt te mogen opslaan, stond men toe.
2 Brand, MC P 1Bergh 0 F .. f ClAnwill. lid der OpposItie. Tegelijk werd de zaak Comm'SBRnB gescbiedt. Misluk' ecbler ~':BL~~I Terbeugt neh m een prachtIge burg, om aan deze ZIch te verontsch~d.igen RlCIDlchm.-Het wordt one "ertilid dat aJ
Brand, 0 PH ' D<)ornb. 'vru np 0 • wegeas een oordeel over haar d.aneen IVande bier in het dorp langa de woning va.n COIDDlwa-

2 LmgaDd .. , J Harsant, W •. Peddie van BechnaDalaDd tot aanleIdIng weer",,1 van ,le boo"e g~rncbten ED TtiINBOnv TmOON8TBLLINO te Port hand te hebben gewezen, van rmeide dan. ns J. 8, Grove. Sr. een bezigheid bIDnen kort
2 BOllDlan,H L B Behoor, J T '. Somen, W. pohtleko &g1t.alill gebe&lgJ h,er thans In omloop ZIJn, het Eliza?eth wo,rdt rugd wtstekend gealaagd sere. met een sjambok een pak op dat pdeelte aal worden geopeD~ door een Compagnte Uit

(2) XnTING. Oppositie de ltiiJlDg had, maar pilln om bet tot oorlog te driJVen, dan te ZIJD. vaD ZIJn pereoon gebad dat wij LatijIll'n ZIJD Fransch \Hoek. ZIJ aal handele';t ID a11.rlel
Berry, J en BID· -eien louter daarom deelnameD omdat I t I 'dd I d CAl.TmIA.-V ...n daar zijn zeer verblijdende tm,U,.u plegen te noemen. litt aal ons be- IOOrten'?D produkMn, zoo als roZIJnen, drooge

Kaapstad ' er 8 er we ml p en ge"oo en bengteo o..er regens tegen het einde der TOng'e Dieuwen of on&e waardige ,,~t ~e zaak Yrucbten.i. koloni&leD wijn en Brande'"Jn, ~
F b deren ISS" de toeDemende magt Tan be' 1:101 "ordeu om onregt te berstelleo, en om te weel( ootvange.. V"OOreen Geregtllllof brengen gaa~. enz. W9 hopeD dat deze oDdernemmg IlagtIl
e ruall), " I r I. I. V d I I. B t h' aal en ~t de 8.4I1van....... daarvan goede OD'2 Steed, H R Ram J P Elizab sprekende e ement In po Ihe e sa. en maken dat eralltwoor e IJ es our Ier DB SPOORWEG TOT BOG.EIl8DODP zal Daar ABo DBEL. Een 'D-bben d__'- i _11 ~9--- 'D_ a_A

8&y, . . doorn in het oog WIUI. D.... rop vern' 'U __~' - man PIU! Y&D ny • cn""un og zWJen &riJgen. """" "_e_rnng
(3) OENR1ULE. IIChlJlI en bedrog kan ge. men verneemt, op 18.--no geopend wOMeo, eiland teruggekom8ll1flUl 'I nachtf met eenlaken vaD oredituren .....n A. P. Liebenberg Y&D RoD'DE OndergeteekenJe. vele jaren te J J beo B H T me:! vaD bet nltzenden van een en allerlei feestehJkheden, waaroDder een Dl8.al- of wel een aprei bekleed op straat gnonden en danl bad plwte ten kantore "All deD heer.A.. P

Paarl en Stellenbosch woon- 31 DaVIS, H .. (,0) n ros ope own expeditie naar BecbaaDalaod, onder een offi. tiJd, ZIJDvoor dien dag an bet TerllChiet. door een di~r op~t. Allel de Ichuld de VilliQrll op Maandag met het geYOlg dal
ch J h f . h ' CESSIE. REGTBll M.ELrUe DE VILLI:ElUI wordt gezegd ..aD mijn noo", llel hi). De heer Suw had men nlef. o"ereen kon komen ea Liebenberg

ft tIg geweest zIJn c, ee t zie nu 31 BeZllldenbout, cler door S,r H. BobwlIOn &.aDbe~oleo, , r EEN EN A~ DEI\, door Presid.ent Brand tot IICb81daregter in zake beUl .. ngeboden ln~teor no Polltie te moest toen ájn boedel o"Ol'J'8T8l\. Hij ...erd
te Kaapstad nedergezet, als Markt L 0 Alg Boedel I" George waaromtreDt vreea geopperd werd dat bil de grenslinie der Z. A. Republiek te ZiJD aan. wordeD, ~ later Zijn aanbod teruggetrek goed gen.bnakt door zijDe orediteureo, do<'

n.A .. 1 1\ e t t k (.) ItONTll.UtTU I oDbevooroordeel,1 waar 0 ee .. wlIM haDdelen gesteld. 'keD, want b'J w~ te 18I1g getro~wd. en dUI te ICbeen niet legenlt.aande dit alle. seer 0!I~er-
en g-vnercw8 zo, g li, er ver 00- , , P bID C pe .A rg u. die lang r.iet aldjrl '\Vu VDYBllElf met leedwe:am. dat de Edele ~wak. ~oen biJ dit ~u bet ~f OChilI.i,t te sijn. Oader Allderen wordt ClDIver'ping en inkoopmg van :£enig Ar· 31 Howe, p' 1 ,.. I QUeen'. 'l'n aoode dIe eeo bargeroorlOjf ID •e' e,TeD e. cl, heel' Willem de Sm.idt zeer emm ongeateld verkondigd bad, eo uJn agent bew~ bad baaM ~ sijn procureur hem OlD de noodis'
tael, en hoopt door spoedige vereffe- 2 ~~k,8'cMi... }',brlUlrIV, 1880 zoa toepeu, Om dit te 'lltmIJ,'en biedt Ktlnltlt( onor deu be"r Merrtman geJacht iL Vao Zeepunt waar ZEd. "oe! &i'ne ge- dat het beter 1fIUI om bem naar het ailed kontalltea, nveg OlD ájn hOedeUOO te geven eD

. . .. Grab. Std. bt't MiDlSterie Zi'l! bulp aau, dIe door beef\, Iloht hem thans den waren man &ODdheid venoefde, WIUIhij gen~ naar ~ug te zendeD, WlUlt ..oor .ZIJn nouw, iemand dat bij dil ~aamdheid ~ om den beerDinS de ondersteuning van het ge- Gedp,E 0 . Peddie .' I b f<l d l&nd op te ktlti"o. zIjne worung te &ndeboach teIU& te beren d!~hard werkte e.Dneg"u ~ bad, ..... Mendeltoo, die eeD goedgonlltig man II eo eenIer 'P bli k te . t 2 Lowry, J ... J RiJktlre"ellng 'IIordt .. ngenomen. om a a 00 eR S .. bi~ g9'1"8.&l"hJk,:lelde biJ: JIJ 'lleeet meer V&ll ~'J ..,. crediteuren, te gaan lJraftm om gpl~
U e mogen geDle en. PlaIter,EQ v. Aliwal N. deokbeeld eoht"r dat op die "IJ&e de ne Zoo het wat al te veel sou gewaag<l SIJII Ta ~oou doet ~en ,dank &aDvutl- mlJIl nou ... daD iL Ik "er~~ IJllJ..de.t zi, ->U1 ZIJn boedel OYer te ge"en ahi~lver.1 1.,'J. R. G. KLERCK, t).IN. 2 D~Ewe.B, TAAJL} I__~ hoed rd d' om hem eeo !amensmeltin~ van OIad8toue zieltte eD nndt men den ac:C1JDST~elend. of liever naror het eiland moet. Bil, ml door e..u dit DIet prsehlia" P Voorwa.r I iets moet ~

D P. Eliaab. du_ EOn " ..r wo eo IB, t h LOCher een Terbaad tll8llchen beide beria'ten beet.&t'jdOC)tor oncL.nocbt worden, -811 daD &al het daan wordt om (lie m_Den die mo.ar wo ge-
Kaapstad, N lauwe Markt, 28mb, J . mell, lu t ACnJ.a, er t li>Glent doo" de txpe BI81D1U"C1r:te D~meu, I.... IJ , dat wordt door bet plae&eelijlte ibW Diet po blijbD of lIJD "~l"1taud CIOOr de' nesen ~ ~k hun bOedela o'.1'TW r.qe~ dijb~

DI all No. 25. Blaker A.P •.. J :.. . Ultfthap. Iiiti. liJdOQ JOudl', _,,"'tAl nrbiUering bij Tolgen. OIll8U bJdrDOGt, 100 nr meld. ... ftIODPlus ut ; itlapD t.. I... -.IrD,

PAABLSCHE

Erandasaurantie &; Trustmaatachappij
F.bt.

ZELDZAME KANS!
ZELDZAME KANS! !

Publieke Verkoopiog
VL"i UN illR !I:OST1Ilill8TiI

WIJ N1-'L A.A.T SEN,
VAATWERK, Enz.

lf FraDschhoek," Afdeeling Paarl
In den GCll8siglleeroen Boedel van lJAV I [)

J!COBUS ROUX.

0" iiaandag, 16 Frb. 1885
ZAL de Ondergeteekende Pobliek r'oen

VerkoopeD Uil den meestbiedeude
1. V AS T G 0 ED-De Koetbare Plaats

" LA MOTTJo:," en daaraan grenzend ERF-
PACHTLANlJ, jlt'J.·geo als hoven, noegtJr
behoorende aan W'Jleo den Heer JOZUA Juu
&lilT, ~erdeelj III 3 Per ceelen.

No. I le origlDele OpstRI, bevatteDde eeu
groot WoonhUla, \\ IJni<eIJer, .stalleu,
Kralen, Bedienden Vertrekken, een Wa
termolen, ale veel voordfel ople~t)rt-
allee 10 de b~ste orde. De G rondeD
die zeer Vruchtbaar UJD, bevatten ee,
"'IJugaard vali omtrent 30,vOO Stol<
kon, prscbtlgen Vruohte"hoord, Tu,nen
en Houtb06scb,n, ook 18 er goed ZUI
en WeIland, meI VOLOP LOOPE~I'
WAT~;R.

No.

Paarl, 5 Febr. ] 885.
J. S. MARAIS & Co, Afslaa"en

Pallr Egale Koetspaarden, Dnbbel en
Enkel TlIIg, waarvan 1 Arabier RIJ- en
BugiY Paard, 1 :Schiet £In Jufvr. Paard

1 Gedresseerd Bugl1Y Paard, 1 Va,kpn,
('xtra vct en groot. Het gewone assorti-
ment kostb8ollr H DISR.AAD, 1 Eerllte

Jas Piano, I l\leJodlum

.A. D. J. VAN BLERK

Palmietril'ier

'I~ENDERS zullen worden mgewtlchl
door dpn Hoofd IlJsppkteur Vlir,

Pnblleke Werkf'n, tot J2 uur's mlddage
op ZATURDAG,21 lJEZbR, voor al het
hUW HOOT, d .. t Uit bovengenoemde
Brng gehaald en aldaar opgestapeld IS
Te worden verkocht ID een lot eD te ZIID
voor IIBlko van deD kooper na dl, n
datum. De hoogste of eeDlge tendel
Diet noodwendig Rangenomen.

31 Wil80B, R

Daal' ,

JAMES JONES, 46 Langestraat,
KAAl'::iTAD

GOED ~ IEU\VS.
AAN BUITENL lEDEN

,E.S ASlJEREN.



Wal door
van £10 la voor lIfOOi!daren
toen ZIJ van haar man ft.n

gescheiden wae apari. woonde. De Ma
gIstraat had appellante nroordeeld tot beta
Img van de haTh der rekening en nu werd
de vraag geopperd of een Yl'OUW door lets te
koopen h8ar man tot betaling verpligtte en
verder of Uleu haar na haar eohtachll1ding
voor betalirig kon &&Il.8pI'&ken Nadat &dv

o Searle 111 een llltv08ng betoog wae Jret;reden
ij dat een vrouw tijdens haar huwelijk. haar

of Zich zei ve met tot bt.t&liDg kon ver-
pi gten dat &00 er al een ultzondenng ge-
maakt moest worden voor Eekere gevallen
dit daaraan lag dat de man zIJn Y1'Ouw.til
zw Jgflnd gema~ had en dat Y&D zulk een
magtiging geen apraak kon ZIJn ala de beide
part jen nt8~&aUleu woonden zelde de Hoofd

o regter zonder adv Innes te hooren dat rea
o pondent vMr de scheiding de g!6hee1e som
6 an de man had kunnen eisehen maar dat
o nu h J na de scheiding ZIJn Il18Ch instelde de
Magtstra"t volkomen gelijk had Rehad met

6 de Yl'OUw voor de helft aansprakellj lt te hou
den en dat het ap~ I moest van de hand geg wezen wordeu met kosten

lIlYBUJl.OH t gvn NAYLOR.

o Een appel van een u tspr.ak van den Ma
o gutraat van R chmond Adv Innes voor ap
o pellant respondent n et verschenen EeUlge

beesten van appellant waren nabl] De A.o.r
door den spoortre u gedood en Naylor als
Spoorweg mspecteur had de doode dieren
naar De Aar laten voeren waar de StatiODS
chef ze 1 et verkoopen Appellant e schte be

( Uliltd.l,blnd) tahng van N aylor maar de UItspraak van deu

I h h
bbe bl k Mag'18traat Wal absolutie van de mltantie.

IL d e u ... n een ..... n Ot!1D"O a a en- DJ

2
2
o
o
o
o
~
o
o
o
6
10

6 Mt lUI 10
6 tot 13 10
o tot 10 10
o tot 7 0
Otot 11 0
Otot 11 0
6 tot 11 10
o tot 9 0
o tot 6 2
o tot • 0
o tot 2 10
o tot 6
o tot 4 0
o tot 3 0
o tot [> 12
cl tot 4 0
o tot 2 10
o tot 6 7
o tot 4 0
o tot 2 10
o tot 1 16

G a Kin le n

HOF VAN INSOr VEN fIE
NIEUWE INSOLVENTIEB

EIIN B!.ZOIlI[II&.
7 Feb -Edward W 118m Prodgers te Kaap-

stad bootman en a gemee handelaar b"tfo
£95 Is old schulden £ 043 5s 2d tekort
£90 a

U Ed n.. I enaar
1 J W il 8111 I!I J J.

AllerleI UIt Hollandsene Bladen,

n gevaar

CH ~ I ~ I ~( RA \l DIENST
NAT A L

GENERAAL JOUBERT IN ZULULA~D

GETRO WV
N .... e l'ii.d G.rer K

'""" ek buk boal
Holla lI<;" llnlle» '" MedIC> ne want
~ tegen hun gevoelen de meIlSCDen .t 14
Jell me~Mchto Wa.DlD -.Acl
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VOOR het herstelleo nn het BAAR
tot een Gezonden, Kraoh!.igen en Weel.

derige Groei, voortbrengende eene utuor-
lijken GI allS, pracbtiger eo SI80Q[IOU,oeno.r
dan de kuost no de bekwaam.te pu(ollleer.

U I '1'S 'Ill.EKE" N 0 Jer kan !.en nitvoer brengen, vlirhióderf het
_ uihallen van bet Haar, Geneest en

K O"lO N IA A il "H U J,SR AAO ~~::~1:~~:'~~:1~E:~~i .... :/:; ~::n 1~j6d~'en als een familiegeheim

I . Bereid en opgemaakt door zijn kleinzoon,
TEGEN MIN' DEREN PRIJS Mr, T. HoPl, ~et weelderigé haar van wien.

, Zes dochters, IDde Kaapstad en omatreken
t . bekend, ten bewij~e verltrekt van derzelnf

Dan Ingevoerd dito ~aQIlindere Kwaliteit. w;nDd~~;jkkel~i~:~:tr~ij alle Cbemiaten
' en Par{nmeerdel'l,
, ,Prijs 6s. per groote bottel.
i 'He', pam!e!. aan den biunenkant van denlJ E Ondergeteekenden bieden nn ~e KObp aan de volgende Suites ~ 0 L 0- omslag geeft de geschiedenia van deze lIi~

N 1 A ALG E M A AKT II! U I S R A A D, tegen Prijzen tet hiertoe finding,
in het Zuidelijk Halfrond onbekend 1,:_ Age~ten in bet Groot 'Voorde Koopkolonie

en Oen Vrij.tad: Dr. C. F. JUBITZ '" Co"
VOO R K A MER S U I T E ~Be8t4ande uit Rustbank, Dame. Leuning. Engel Apotheek, Loopstraat, Kaapstad.

~T Pamlletten gratia.stool, Heeren dito, en Zes I>&dere ~toelen, bekleed met Tapestry, Damast of

Sateen Cretonue, £17 lOs. , KEN NIS 11EV' INn
E ~ T K A MER S U I T E S-Bestaande uit Rustbank, Daraes Leuning- U U•Stand.rd Bank Gebouwen,

.Addet'leystraat, Kaapstad. stoel, Hooren dito, en Zes andere Sto~leD, bekleed met echt Leder, £38. WIJNBOEREN en anderen, die
-------------- I SLA APK A MER S U IT E S-(smaakvol gedecoreerd), be.taande nit voornemens zijn Vruchten enstok vaten en lioipen.1 Garderobe, Kleederkast met Toiletspi~gel ell Jnweelladen, Wascbtafel met Mar- G~oenten naár de Binnenlanden of

meren Blad, met Achterstuk van Tigehels (Minton's) Handoekrak, Kast om naast Diamantvelden te zenden, kunnen op
DE Onderge~de maakt aan! bet Bed te staan, en drie Stoelen metl zitting van Rotting, £18. lOs. bestelling, Il:I.lcmaten van. ~~kis~

het geëerd Publiek bekend, dut I Het Publiek wordt nitgenoodigd dm .e Uitgtlbreide Vertoonkamer! te komen gem~.lct krijgen tegen Billijke PnJ-
hij bereid is nm bestellingen van: brzigtigen, alwaar de Grootste Voorra~d . . zen bl] den Orrdergeteekende.
eenige hoeveelheid Stukvat en en lj" J. C. SMITH,

Kuis;n uit te voeren, . ~1eeft op HUISIRA· AD 58, Breestraat. KaLKol.Bank,r.beurlijkh.FQIldt £2,6IlO 0 0 O. P~-Bootmaat. AmortiaaaaJ'da.£e,tie 'I
han en Klaargemaakte KaJatenhou- ) 7 Nov., 1884. StaiId. BatIk B, • A..,PtIIlIIioendo.~,OOO 0 O!BquitableB • .u.. ~~
ten Trap-, Onder-, Rij- en Moerbalies, i .' Stukvaten, P. BL.B... Z. .... Div.ProJ;.do. 4,600 0 0 Di'fd. a_..eardJ'~ ... e;2ÓO 0

enl~:h~tAd", IN ZUID AFRI~A 'l'E ZIEN IS. Kuipen, 5ali:;:1t:.:Hf: n:.~~ lOl.
D, J, du TOIT, balauiD ,.... 4,1!JO 0 P

Wellington Stat.ion. Daar D.!.&; Co. slechts goed Droog Hout gebruiken, kunnen zij Illet vol Hogsheads, JOB!..' N J'A :waO' ':-A..., .( .. ~, ..

EN allerlei andere soorten van a. .a.:LT D Oil· Vu.,Thans verkriJ'g' baar: vertrouwen elk Artikel waarborgen. i Vaatwerk, te Koop bij den STANDARD BANK QRIItJ\fBN. . . ;
Het is het gebruik der Firma omi: alle Goederen te merken met ondergeteekende, tegen de Laa~ste -;~-;;~I=:;;;;:-~:::;::~~~:::::~'~'~~~:::-~-"'":"-:O-~~~~--4""'--""'~_ioiO;;\_ ...........+-;;",;;.__ ",-"!_ •..•

'DB VREDESONDERHANDELINGEN NETTO 170NTA'. N:,TE PR.IJZEN Marktprijzen. Termen zeer billijk. De We.telijke ProYincie 'AcbDiailCratie eD T1ustmaatJchappij"~)
OP .\.. H. ZUIDMEER, Kaflloor: HoelnClflcle Wal~_Nirrun"'_, r"__ulJt, a-,.KJri,) .

LANGE NEK, EN Lady Grey Straat, KAAP'S'IfA.D.
lLURlJ,.881. Van dezen Kegel ~~rdt Diet Afgeweke.. Oude werf, Paarl. 0.&:1:.1&'1' 2. 'A •• I~~~A»IS'AA~"

TE HU UR :0. Bdele BNI' p, JUJun, LW.B., V~L 811. eie Wél-Bdele lléerzen 1.'0; ~ iL P.!IV· "_'i"~'~"'V~Ibcij~.....r. .,. puu, LW.V" B. WII.JWf,LW.v ••~ • .P.1taYUVfV, P, IlVIimea. P. a.LiD. .
( ,RIE STIUNDHUIZLN aan Moa- BANkI:BR; DJ:,Zvm-~:B&ttt.:, ~TO~:-De ~1',G:tnio~l!

) TIB'l'B4Al S'tUBtl, voor de maanden To~'I'I~U::'~~~~ !Bl P. PU PaD.Z. Á.UDl'l'BU:BJQr:_De. •
Maart en April. Wijlen de heer D. H. De!~sal ~ BearetarU tn.ot"leloed.ela Á.dmiwWÁl'Álll,
DB W.lAL heeft sé Jaarlijks Voor die De ~ komen iedenD WOlDtBD~, te :Iure n.m,. bijeá, OlD --.. le ......
maand~D gehad. Nu zijn ze nrkrijg- ~tti'. ~ Latoar at. . '.~I aaderaiJJt
baar bl] den ondergeteekeode. DireWe alficht. 0Dder PrOViDCie Ad=..=~*=,:..:.~:_~=~:!;:::r:t:~~~::::~:t-!;:::~

C. F. BEYERS, A.zn. ~)"'~b ~.-=-n........a.._11_ 1.. '- _ ..e._ lIIIl'J _ _ ' n..__ Tout ......c_D_. . I' ;, .- -- ..... J.l:.ailu>_.......

~ r ...-·' t •.t "" --:
L

'PASSAb

JOHN Mi BROWN & ZOON

HOPE'S
GREAT HAIR RESTORER.

NA'l'UURLIJK LIJKENDE KUNST-
TANDEN ingezet zonder' pijn, en

alle andere operatiën op de nieuwste Ke.
approbeerde stelsels.

Prijzen passend voor alle klassen.
On. B. '1'. HUTCIII!lSON, Talldheelmeea.

ter, 2 Nieuwstraat.
Stellenbosch, den laten VBD elke maaDd

bij Mej. WUlK.

WENTZEL &" SCHLESWIG,
APOTHEKERS EN HA~DELAARS IN DROGERIJEN

OPVpLGQS VAB

C. SCHMIET~I{LOEvV & CO.,
K A .Ai .p8 'r ....\.D.

DROGERIJEN KN MEDICIJNEN van. de Beste Kwaliteit; Pharmaoeutisch.
en Chirnrgijn's Benoodigdhede9' Patente Medicijn9n, Parfumerie en ArtikeleD

voor bet Toilet, enz., enz. I
Leverenerers van Homceopathisclie en Hollandsche Medicijnen.
Fabrikanten van Sodawater, Lilljonade en Medicinale soorten t;pnitwt'a~er.

Behangselpapier.
JOIL' Jl. BROW"' & ZOON ----------------~~------------------ST GEORGESTRAAT,
Blijven Invoeren en hebben in Voorraad

het Grootste Assortiment

CALVINIA.
DE Ondergeteekende maakt hiermede

bekend, dat hij zich in dit distrikt
ternK be,iodt, en niet alleen als LAND-
METER, maar ook als ALGEME,l4jN
AGENT gereed is zijne diensten te ver.
leen en aaD zijno vorigll Kliénten en tal-
rijke Vrienden j hopeDde hij door stipt-
heid en billijkheid hun vertronwen te
behouden. ' '

E. B. WATERMEYER.
BEHANGSELPAPIER
Balen geschikt voor den Buitenhandel.
Patronen worden op aanvraag gezonden.
PRIJZEN LAAG, in overeenstemming

met de Slechte Tijden,

GEORGf1~ FIN DLA Y & Cf).
HJ!:BBEH ONIioANGB onvANGER

TUIGBEiLAG, Zadelmakel"llgereed.chap i "CRADLE" ZEISEN, Zeismesaen, Sikkel_,
BLIKSLAGET>O"EREEDSCHAP, BFL~en_ -- Zeiaslijpsteenen .

AOV llL4 WIJNGAAJU)SCHOPPEN, êpnitën
platen, Blik in StaTen, Soldeerbouten: McDOCGALL'S SCHAPEN DIP, Schaap"

BLADKOPER, Bodem. sn Deksel. 'toor scharen
Koperen Distilleer Ketels, GeeJk0Pfen mJNPOMPEN, Pompen voor Beaproeijing en
Soldeersel, Bla.dgeeIkoper : Toor het Drenken van Vee, :Middenpnnt,

OVAAL STALEN HEININGDRAAD, S~. vlietende Pompen
daard" Kookkagcheb, u Hot Plate, .: GALVANISCH IJZRREN NETWERK.

IJZERPAKHUIZE.\' 15 ~R'(VESTR!!T, K"1PSTA.D,BEBBEN IN:YOORlLUDi
Olie, Verf, Zeep, Kaaraen, Suiker

K&&I, Boter, Reuzel, Sardijnea,
Jama, Beschuiten, Beeste, en Var
kenavleesch, Smeerwaren, Bier,
Wijn, Brandewijn, Jenever, Whit
ky, Lekkergoed, en •. , enz

Allel tegen de Laagste Marktprijzen.

JOHN M. BRO~VN& ZOO~
ST. GEORGES8TRAAT

A_~N HANDELAARS I~ GRAAN,
BODEN EN ANDEREN,

De ~rgeteekende is bereid eenige
boeveelheid

Kaapsdi Koren, Haver, Garst en
Rogge te Koopen,

Tegen de Hoogste .Marktprijzen,

a TORBI.T, Makelaar,

lieri.unemgen en Waarschuwingen

KOMPLEET

boOR

k. 1. P. J 0 RIS 8 i N. D.ISAA sac, CO.PRIJS 2e. 6d. per Exemplaar.

tstraat.
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1877
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1876
1880
1863
1882
1:8M
1876
1841
1868
1879
1869
1834
1878

1886
1866
1880

1883
1881

1880

1881

1881
1881
1881
1881
1881
1880
1881 I
1881

1880
1880
1880
1880
1880

1880
1880

1881
1881

186~
1882
1883
1882
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1884

1881
1881
1880
1880
1-880
1880
1881
1680
1880

De Beers (hapt.) •• . •
Do. uitge.teld:Mei '85, '"
Do. do. Oot. '86, .. ,

Ehna (beJ!~') ".
Oriental (bept.)
8chwab'. Gully

DU TOIT'. PAlil lIIInr.

Anf:n~cap (bept.)Bri . (bept.) , .
British (bept.) ,•.
Eldorado (hapt.) ",
European.(hept.) ..
Griqualand West (bept.]
Hercules (~. t.). '"
Ne PIU8 fitr. (hapt.)

BULTFOl!I'l'Bnr JII1lI',

Bultfontein Central (hept.) .•
'Bultfontein Colonial (hapt. \ ..,
French en D'Esterre (bet>t.) .
Bomeat-d M. CO [Reg'a iDLon~]
PullinIJtlI' Mijn Co. ". "" ..

IAOftBPOn'BIlr xtnr,
J&gerIfont&n (bept.)".
Imperial (hapt.) ..
Kohlnoor (bept.) ..
Central (lXlpt.) ..
Preaident (hept. )

1879
1838
1882
1877
1862
1888
'1882
UH7
'l8~'1
1~7
183(1

. t,ll00 0 0

.~OOO'·O 0
12;Hf 10" •

1873
1840
1838
1866
187.
1877
1881
1844
1849
18«H
1863
18711
1864
1873
1862
1838

1882

l884
Ul68

10,760
900

1,600
20,000
4,000
4.000

20,c)oo
1,000
l,~ro.eeo

10,000
10,000
6,000
2,000
9,000
2,000

20,000
10,000

1 é,800
111 14,342'
10 11,483

"'6,000'11l,QOO,
2,600
~

10,963
12,168
10,000
68,000
2,600

~,OOO
·21,600
.a,OOO
17,~
8,600
1,060

10
26
60

20
10
6

26
60
10
10
6
10
10
10
20
10
6

60
10

860
6,160.

3,000 0 0

2,300
13,200

99'
16,000
67,686
28,009

660
1,1'19.

34,360

60
10

100
10
10
20
foo
100
10
6

60
10

100
10
10
20

100
100
10
6

"i,07ii" 0 '0

....

1880 M,600 10 10

1881
1881
1881

10,600 I .10
10,200 10
12,200 I 10

10
10
10 ·2,H.5" 6 iii

I
6,800 I 10
16,600 i 10
6,860 lO
6,290 ·10
10,600 10
28,674 10
9,300 10
8,600 10

10
lO
lO
6

lO .2,823 6 9
10 3,462 16 8
10
10

10 I", '10 ' ."
6 'ï,182 11 .~
3

10

7,260
7,000

2:;,120
3,600

13,060

10
lO
II

10
lO

19,200 I lO
666 i 26

23,000 6
14,000 10

10
26

3
10

.•.-,.
AImEBll JfUlOc.U'1'8ClUPPUD,

7 161,000 0 b . Xaaoache Kopermijn (bept.)
1 800 0 P C) 'fM'I'pt Steenkool (bept.)

100 .;, Bo.. Hill Goudmijn (bept.),., ..
1 .'.' Tran.vaal Goud Ex. ea ui.!ti. (bept.)

Spi~ Goudmijn (beperkt) ••
Moodie I do. ..

ANDERB MAA.~.
Londen, O.V.B.Exp. of:rw Bbaree
Aliwal Noord T. A.lI4:.a~j ...
Bloemfontein &eouteurakamer
Executellllkamer (Ka&pItad),
Bu6alo Boating 01>, (bapt.)

4,800 0 0 tKaapstad en Groenep1lJl£ Tram.
} Cape Town Institute ot Club (bept.)

'" g:;~~It,!;rl)ï9 600" 0.'0 Kol. Weesh. en . ~,
10;668 0 0 oost Len, Loe-8IIlMdmllat. (bept.)
1,000' 0 0 &te!'priaoBootmaat. P.E. (bi!pt.:) ••
3,000 0 0 Be~~w'!'1 (~) ••• •••
8,000 0 0 Ooit. VlI1OU!'~E~j, ••
6,000 0 0 Ooit. PraY. Guard. I.en, en !IeIea'.

F~rR:=tm;

30,000
~,OOO

7bO
260,000
200,000
200,000

I
I

lO
1

100
1
1
1 41.

2,000 II I." ," ."
1,026 lO 3 .2,000 0 0
120 200 300 4,000 II 0

20,000 1 1
2,000 6 6

3SO (, 6
202 3 3

',000 6 4
1,000 6 6

lOO seo 200
'1,000 lO lO
7,600 2 1
169 37"; 37.
300 f 20 I 141

6,100 f 10 I 10

1,000 I 10 ~ 2

800 16116100 200 200
1,800 10 2

10,000 6 1
2,000 16 16

3,000 1 1
24,341 0 0
6,100 0 0
3,000 0 o
8,600 0 0
4,168 17 10

1,600 10
36,000 lO
2,000 10 6 I ''i,ooii' 0 '0
2,000 2t 1·
2,000 10 I fj "á,ooi,' 0 ''0
1,000 10 I 3 1,600' 0 0
400 26 I lfi 9,888 0 0

8,972 6 I 6 7,000 0 0
3,000 6 I 6
4,000 6 i 6

84 1871/ 360
1,000 6 I 1

I
2,000 10 i 1
6,626 lO i

66,000 I 10'

160 I 200
86,000 1- 20
6,000 I 100

60,000 I 10
10,000 i 8
20,000: 6
17,602! 20
19,998 20
7,000 I 10

10,000 2

821 0 0

do.
" Tram do.

Simon8taleche· 'HeHing do.
Zuid Afribantohe ~
TranmsaltcheJheoutenr.k. fill~

m~j." .
Ui.t.enhaapehe do, . do. . . ". .

tUDiOll :Bootn:utadlappij ." ..
Z. A. I:-Ding, HJPOU-k en Jl.

Apltu1ll' (bept. ) .•. . .
W.P. Administratleen 't.Kliat.(bept.)
clutle Stoomboot do. , . ..,

, OoItte1ijkeTelerz-f do. ... • •
. Orisnt Stoomftart do. ".
Reuter' I Telillrraal do. .. .
Z. A. Brush É1Aktrleldiaht do.

::: Union Stoomboot do. .•
Do. do. do. .
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